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Oförändrad sysselsättning i kommunerna 1999–2002 
Sysselsättningen kommer att vara oförändrad i kommunerna. Den bedömningen gör Kom-
munförbundet i rapporten Kommunernas ekonomiska läge mars 1999. 

– Utvecklingen av kommunernas skatteintäkter och statsbidrag under perioden ger inget 
utrymme för nya satsningar om kommunernas ekonomi ska vara i balans år 2000, säger 
Kommunförbundets ordförande Margot Wikström i en kommentar. 

En majoritet av kommunerna gick med underskott år 1998. Och en av fyra kommuner upp-
ger  att de inte kommer att klara balanskravet år 2000. Ytterligare ett 40-tal kommuner räk-
nar med ett nollresultat. Även för dessa kommuner är osäkerheten stor ifall de kommer att 
klarar balanskravet. 

– För att tillfredsställa nya behov krävs omprioriteringar av de resurser kommunerna redan 
har, säger Margot Wikström. Dessutom ökar de demografiska behoven med 2,5 procent till 
och med år 2002. 

Kraven på kommunernas äldreomsorg ökar stadigt under perioden fram till år 2002. Det är 
frågan om en mycket personalintensiv verksamhet. En tredjedel av vårdtagarna behöver 
hjälp dygnet runt. Olika beräkningar över hur kostnaderna kommer att utvecklas visar på en 
ökning med mellan 10 och 14 miljarder kronor under perioden 1997–2010. 

Kommunförbundet anser att riksdagens beslut om att framförallt prioritera akut sjuka, 
gamla och kroniskt sjuka ska följas. Vården och omsorgen av gamla och kroniskt sjuka sker i 
dag i stor och växande utsträckning i hemmet,  i eget eller särskilt boende som kommunerna 
ansvarar för i samarbete med primärvården. 

– Det är viktigt att staten beaktar detta när de resurser som frigörs när försvaret modernise-
ras ska fördelas, säger Margot Wikström. 

En maxtaxa ökar efterfrågan på kommunalt finansierad barnomsorg. Kommunförbundets 
beräkningar visar att förslaget om en maxtaxa inom barnomsorgen kostar kommunerna 
cirka 7,3 miljarder kronor varav 3,7 miljarder förklaras av lägre barnomsorgsavgifter. 

Kostnaderna för barnomsorg till barn till arbetslösa och föräldralediga beräknar Kommun-
förbundet till 1,4 miljarder kronor. 
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Invandrade personer över 65 år, ensamstående föräldrar med barn, arbetslösa som inte kla-
rar de hårdare kvalificeringsreglerna i a-kassan, sjukskrivna med en låg sjukpenning och 
flyktingar är grupper som under långa perioder är beroende av socialbidrag visar Kommun-
förbundets undersökningar. 

– Vi menar att de generella statliga välfärdssystemen måste öppnas för dessa människor. I 
avvaktan på konkreta lösningar bör staten gå in och finansiera delar av socialbidraget, säger 
Margot Wikström. 

 

Hela rapporten samt länsvisa siffror för balanskravet finns att hämta 
på www.svekom.se. 
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