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Trenden har vänt för kommuner och landsting 
Det ekonomiska läget i kommuner och landsting förväntas bli bra under de när-
maste åren. För kommuner och landsting sammantaget beräknas överskottet bli 
10 miljarder kronor 2005. Det förbättrade läget beror på återhållsam kostnads-
utveckling, högre skatteintäkter samt resurstillskott från staten. Trots detta be-
dömer 34 kommuner och tre landsting att man inte klarar en ekonomi i balans. 

Detta redovisas i Ekonomirapporten. November 2005 från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
För år 2005 beräknas resultatet för kommunerna bli ett överskott på cirka 6 miljarder kr. 

– Överskotten är välbehövliga, säger Svenska Kommunförbundets ordförande, Ilmar 
Reepalu. Kraven på kommunernas verksamhet kommer att växa framöver i takt med 
att antalet äldre pensionärer ökar. För att klara välfärdens finansiering på sikt behöver 
vi ha överskott under en följd av år. 

Efter 12 år med underskott beräknas landstingen gå med ett överskott på ca 4 miljarder 
kr 2005. 17 av 20 landsting räknar med ett överskott i år. Förklaringen är de senaste 
årens skattehöjningar, ökade statsbidrag och att kostnaderna ökat mindre än tidigare. 
Efter den långa perioden av underskott behövs rejäla överskott för att ta igen det förlo-
rade kapitalet. 

– Trenden har vänt, säger Lars Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet. Allt fler 
landsting har nu börjat få rätsida på ekonomin. Skattehöjningar och ökade bidrag från 
staten har spelat en viktig roll, men framförallt är det landstingens eget arbete som 
börjat ge resultat i form av en återhållsam kostnadsutveckling.  

– För att hålla i den positiva trenden är det viktigt att finansieringsprincipen respekte-
ras och att kommuner och landsting får stabila planeringsförutsättningar. I december 
träffar vi finansministern för att diskutera bland annat finansieringsprincipens tillämp-
ning. Vi hoppas att mötet ska resultera i tydligare spelregler när det gäller finansie-
ringen av nya statliga beslut som påverkar våra medlemmar, avslutar Ilmar Reepalu 
och Lars Isaksson. 


