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Stabila förutsättningar behövs för god kommunal ekonomi 
År 2004 blev ett bättre år för kommunsektorn än väntat visar de preliminära bokslu-
ten. I stället för ett beräknat underskott på 5 miljarder blev resultatet ett överskott på 
drygt 2 miljarder. Kommuner och landsting har klarat detta främst genom de effektivi-
seringar och andra åtgärder som vidtagits. Fram till och med 2006 ser ekonomin ljus 
ut men 2007 blir det kärvare igen om inte statsbidragen ökar i samma takt som löne- 
och prisutvecklingen. År 2008 beräknas överskottet till 3 miljarder; långt ifrån god 
ekonomisk hushållning. 

Detta redovisas i Sveriges Kommuner och Landstings nya rapport Ekonomirapporten. Om 
kommuenrnas och landstingens ekonomi – maj 2005 som ersätter Landstingens ekonomi och 
Kommunernas ekonomiska läge. 

Till stor del beror de goda resultaten för 2004 på att kostnaderna ökade långsammare än ti-
digare år, bland annat beroende på att besparingar och effektiviseringar har genomförts. Vi-
dare bidrog vissa intäkter av engångskaraktär och en genomsnittlig skattehöjning på 34 öre. 
Detta innebär inte att det ser bra ut för alla. Hälften av landstingen och en tredjedel av kom-
munerna redovisade underskott 2004. 

För 2005 räknar förbundens ekonomer med ett överskott på 9 miljarder kronor för sektorn. 
Detta beror bl a på att skatteunderlaget ökar genom fler arbetade timmar och ökade statliga 
tillskott. I bedömningen förutsätts att effektiviseringarna fortsätter och att kostnaderna  där-
med ökar måttligt. 

– Om kommuner och landsting ska klara målet att uppnå en god ekonomisk hushållning så 
krävs att staten tar sitt ansvar för långsiktigt stabila planeringsförutsättningar, säger Lars 
Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet. 

–Staten måste också fullt ut finansiera de reformer som åläggs kommuner och landsting, 
säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet. LSS-reformen, till exempel, 
är oerhört viktig men kostnaderna för handikappomsorgen ökar snabbast av alla kommunala 
verksamheter och innebär att utrymmet för andra verksamheter såsom skola, äldreomsorg 
mm, blir väsentligt mindre. Som ett första steg bör staten överta hela finansieringen av per-
sonliga assistenter. 


