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Ökade skatteintäkter hjälper kommunerna att nå  
balans men räcker inte till att utöka verksamheten 
Högkonjunkturen ger kommunerna högre skatteintäkter. Tillsammans med de höjda generella statsbi-
dragen ökar möjligheterna för kommunerna att uppnå balans i ekonomin från och med nästa år. Det 
konstaterar Kommunförbundets ekonomer i rapporten Kommunernas ekonomiska läge, oktober 1999. 

Trots det bedömer Kommunförbundet att kommunernas utrymme för att utöka verksamheten är be-
gränsat under perioden 1999–2002. Detta förklaras dels av att kommunerna redan år 1998 utökade 
verksamheten och dels med att vi nu bedömer att den starka utvecklingen i år och nästa år är av tillfäl-
lig karaktär. Utvecklingen tillåter inte en ökning av kommunernas verksamhet som är långsiktigt håll-
bar. 

Fortfarande bedömer ett åttiotal kommuner att de inte kommer att klara balanskravet nästa år. En-
skilda kommuners möjligheter att möta kravet på ekonomisk balans från och med år 2000 varierar 
kraftigt. De flesta kommuner med ekonomiska problem anger som främsta orsak effekter av befolk-
ningsminskning och utjämningssystem. 

Under hela nittiotalet har ökade behov och nya krav satt stor press på de kommunala verksamheterna. 

Även framöver förväntas efterfrågan på kommunal service att växa. Den mest vårdkrävande ålders-
gruppen ökar kraftigt och därmed ökar också behoven av vård och omsorg. År 1998 finansierade 
kommunerna närmare hälften av den totala nettokostnaden för vård och omsorg. 

– Enligt budgetpropositionen ska de extra pengarna till kommuner och landsting riktas till äldre-
omsorg, primärvård och psykiatri, säger Kommunförbundets ordförande, Ilmar Reepalu i en kom-
mentar. Från Kommunförbundets sida anser vi att en stor del av dessa pengar bör riktas till kommu-
nerna. Det behövs inte minst för att tillgodose de behov som finns när det gäller att klara god medi-
cinsk vård i äldreomsorgen. Men självklart måste det ske i ett nära samarbete med landstingen. 

Även införandet av en maxtaxa kan komma att öka påfrestningarna på den kommunala ekonomin 
menar Kommunförbundet. Reviderade beräkningar av en maxtaxa inom barnomsorgen visar att 
kommunernas kostnader ökar med drygt 7 miljarder kronor. Det innebär att även den reviderade 
beräkningen visar på att reformen fullt genomförd kostar 2 miljarder kronor mer än vad arbetsgrup-
pen inom Utbildningsdepartementet har beräknat. 

– De nya beräkningarna innebär att vi tagit hänsyn till sjunkande nativitet. Kostnaderna blir visserli-
gen lägre men i kommunsektorn känner vi ändå oro för att departementets arbetsgrupp beräknat 
kostnaderna i underkant och därför vill vi ha en kontrollstation för att stämma av kommunernas fak-
tiska kostnader när reformen successivt införs, säger Ilmar Reepalu. 

– Det är också angeläget att vi kan vara med och påverka vilket av de olika förslagen om genomföran-
det av reformerna som är det bästa för att kommunerna ska kunna utveckla barnomsorgen på bästa 
sätt. 
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