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Förord

Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situ-
ation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på nå -
gra års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (skl) två gång-
er per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 9 december. De sträcker
sig fram till år 2018.

Årets andra rapport tar bland annat upp effekterna av den sent ändrade
statsbudgeten för 2015 och kommunernas utmaningar i arbetet med att di-
mensionera olika verksamhetsområden de närmaste åren. Vi fortsätter ock-
så arbetet med att förklara hur och varför hälso- och sjukvårdens kostnader
fortsätter öka, med fokus på den so ma tiska vården. Rapporten berättar även
att utrikes födda svarar för mycket stor del av uppgången i arbetskraft och sys-
selsättning. Vi analyserar bland annat vad det kan betyda för arbetslöshets-
nivån att politiken verkar ha bidragit till höjt arbetskraftsdeltagande för ut-
rikes födda. Men det har inte slagit igenom i ökad sysselsättningsgrad och
minskad arbetslöshet.

Sedan några år samlar vi de diagram och tabeller som har brukat presente-
ras i Ekonomirapportens Appendix på vår webbplats www.skl.se. Besök gärna
sidan Sektorn i siffror där aktuella uppgifter finns om kommunernas och lands-
tingens samlade kostnader och intäkter fördelade efter verksamhet respektive
kostnadsslag, befolkningens utveckling i olika åldersgrupper samt resultat -
räkningar, avgiftsfinansieringsgrad, en sam man  ställning av statsbidragen och
volymutvecklingen.

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för ekono-
misk analys. Rapporten är en tjänstemannaprodukt och har inte varit föremål
för politiskt ställningstagande.

De personer som har deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår
av förteckningen på sidan 2. Även andra medarbetare inom Sveriges Kom-
muner och Landsting har bidragit med fakta och värdefulla synpunkter. Jag
vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit i framtagandet av denna rapport
samt till de kommuner och landsting som bidragit med underlag till rappor-
ten!

Stockholm i december 2014

Jessica Bylund
Sektionen för ekonomisk analys



Innehåll

5 Sammanfattning

9 Samhällsekonomi
9 Internationell konjunktur i otakt
12 Svensk ekonomi 2014–2015

18 Svensk ekonomi efter 2015

23 Kommunernas ekonomi
23 Tillfälliga intäkter har förbättrat resultaten
27 Utmaningar de närmaste åren
31 Kommunernas ekonomi de närmaste åren

37 Samverkan, skillnader och kostnadsutveckling
37 En sammanhållen vård och omsorg
39 Hur olika får det bli?
41 Förklaringar till sjukvårdens kostnadsökningar

47 Landstingens ekonomi
47 Det går om man ger sig den på det
54 Landstingens ekonomi de närmaste åren

61 Appendix

4 Ekonomirapporten. December 2014 Om kommunernas och landstingens ekonomi



Sammanfattning
Efter flera år med relativt goda resultat för kommunsektorn som
helhet kommer resultatet för 2014 att uppgå till 9 miljarder kro-
nor, vilket motsvarar 1,2 procent av skatter och generella stats-
bidrag. År 2015 väntas resultaten försämras ytterligare något, till
5 miljarder, trots skattehöjningar på i genomsnitt 14 öre. Det
finns dock några osäkerheter när det gäller nästa år, bland annat
kring detaljer i statsbudgeten för 2015, som i skrivande stund be-
reds i riksdagens utskott.

När det gäller åren därefter, 2016–2018, finns det såväl orostecken som ljus-
glimtar. Trots att den internationella konjunkturen inte riktigt tagit fart ökar
det reala skatteunderlaget i förhållandevis god takt. Vi kan se goda exempel på
lyckad samverkan mellan kommuner och landsting inom vård och omsorg.
Samtidigt finns ett tryck uppåt på kostnaderna, inom ett flertal områden och
av ett flertal skäl. Demografiska förändringar innebär ett tilltagande kost-
nadstryck uppåt på flera verksamheter, men även ett behov av omvandling
mellan olika verksamheter.

För att bibehålla ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbi-
drag räknar vi med att kommunsektorn anpassar sitt skatteuttag åren 2016–
2018, vilket resulterar i en höjd medelutdebitering på sammanlagt 69 öre ut -
över de 14 redan beslutade för 2015. Ytterligare en förutsättning är att staten
skjuter till pengar i enlighet med en trendmässig framskrivning.

Fortsatt svag tillväxt i omvärlden fördröjer återhämtningen
Samtidigt som tillväxten i usa och Storbritannien ligger kring 3 procent är till -
växten i Euroländerna fortsatt mycket svag. I usa, Storbritannien och Tysk-
land har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer. Men i flera an dra län-
der verkar arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. Det ekonomiska läget i Eu-
ropa har försvagats. Både internationell och svensk ekonomi har uppenbara
drag av otakt. Tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra
halv året 2013. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god
takt. Även arbetskraften växer snabbt, vilket innebär att arbetslösheten envist
ligger kvar på cirka 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget
förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst
tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar.
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Kraftig sysselsättningsökning för personer födda utanför Europa

Produktiviteten i Sverige har utvecklats långsammare under perioden 2009–
2013. Den ligger nu på samma nivå som före finanskrisen. Efter återhämt-
ningen 2010 har bnp och antalet arbetade timmar förändrats i samma takt.
Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats för-
vånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att
växa. Den ökade tillväxten i ekonomin som vi nu ser kommer att innebära
ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Men det faktum att sysselsätt-
ningen tidigare hållits uppe trots svag tillväxt innebär också att det finns gott
om ledig personell kapacitet i många företag, vilket kan göra vägen till lägre
arbetslöshet trög.

En mycket stor del av arbetskraftsökningen och sysselsättningsökningen
de senaste åren utgörs av personer födda utanför Europa. Mellan 2005 och
2013 ökade sysselsatta personer födda utanför Europa och svarar för 135 000
av en total ökning på 240 000 personer. Den kraftiga sysselsättningsökningen
hade inte varit möjlig utan den ökade sysselsättningen bland födda utanför
Europa.

Återhämtningen ger stark real skatteunderlagstillväxt
Vi är nu inne i det fjärde året med stark real skatteunderlagstillväxt och ser yt-
terligare ett par år med ökningstal långt över genomsnittet framför oss. Un-
der 2012 och 2013 utvecklades visserligen arbetade timmar relativt svagt, men
skatteunderlagets ökningstakt hölls ändå uppe tack vare indexeringarna av
pensionerna. I år bidrar den automatiska balanseringen av de allmänna pen-
sionerna till att pensionsinkomsterna utvecklas betydligt svagare, men sam-
tidigt skjuter sysselsättningen fart på nytt.

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande ökar från 1,4 pro-
cent av bnp 2013 till 2,1 procent i år. Ökningen förklaras av den segdragna
återhämtningen i ekonomin i kombination med den expansiva finanspolitik
som förts i syfte att motverka den svaga efterfrågan. När återhämtningen tar
bättre fart 2015 bedömer vi att underskottet nästan halveras i relation till
bnp. Den offentliga konsumtionen ökar bara hälften så snabbt som bnp un-
der 2015.

De beräkningstekniska antaganden vi gör är att ersättningsgraden i de so-
ciala transfereringarna bibehålls och att den kommunala konsumtionen från
och med 2016 ökar i takt med demografin och en historisk trend på 0,8 procent
per år. För kommunsektorn antar vi att kommuner och landsting anpassar sitt
skatteuttag så att de uppnår ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag från
och med 2016. Det medför att kommunalskatten är 83 öre högre 2018 jämfört
med idag, vilket ger en förstärkning med 19 miljarder kronor.
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Tabell 1 • BNP, arbetade timmar, skatteunderlag och kostnader
Procentuell förändring

2013 2014 2015 2016 2017 2018

BNP 1,2 1,8 3,1 3,2 2,3 1,9
Arbetade timmar* (NR) 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4
Nominellt skatteunderlag 3,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2
Underliggande** skatteunderlag 3,6 3,7 4,8 4,5 4,5 4,2
Realt skatteunderlag 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 1,2
Verksamhetens kostnader (FP) 1,4 2,1 2,2 1,9 2,0 1,9

*Kalenderkorrigerade värden.    **Skatteunderlagets faktiska utveckling rensat för effekter av
förändringar i skattelagstiftningen som har direkt påverkan på skatteunderlaget.
Källa: Konjunkturinstitutet, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.



Svagare resultat väntas inom kommunsektorn

Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas
resultaten att stanna på 9 miljarder kronor år 2014. Det motsvarar 1,2 procent
av skatter och generella statsbidrag, vilket är lägre än de 2 procent som anses
förenligt med god ekonomisk hushållning.

Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5 miljarder kro-
nor år 2014. Det är en försämring med 10 miljarder jämfört med 2013 och det
lägsta resultatet sedan 2004. Årets förväntade resultat motsvarar 1,1 procent
av skatter och bidrag. Den främsta anledningen till det sämre resultatet är att
tillfälliga intäktsposter som återbetalning av försäkringspremier från afa

Försäkring och höjningar av det generella statsbidraget helt uteblivit i år.
För landstingen beräknas resultatet bli 4 miljarder kronor 2014. Resultatet

motsvarar 1,5 procent av skatter och bidrag. Drygt hälften förklaras dock av
en engångshändelse, att landstinget i Uppsala län säljer Ulleråkerområdet till
Uppsala kommun. Flertalet av de landsting som räknar med resultat som öv -
er stiger 2 procent av skatter och bidrag gör det tack vare höjd skatt 2014. Höj-
ningarna motsvarar 10 öre på medelutdebiteringen och motsvarar närmare 2
miljarder i intäktsförstärkning 2014.

Enligt preliminära uppgifter kommer skatten att höjas i 25 kommuner år
2015, som mest med 80 öre. Den genomsnittliga skattesatsen ökar med 5 öre,
till 20,63. När det gäller landstingen kommer fyra att höja skatten. Därmed
höjs den genomsnittliga skattesatsen med 9 öre till 11,35.

Tillsammans med vår bedömning av statsbidragens och kostnadernas ut-
veckling bedöms resultatet 2015 falla till 5 miljarder för kommuner och lands-
ting sammantaget.

Det demografiska trycket växlar upp de kommande åren
Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund
av bland annat den demografiska utvecklingen. Det är antalet barn i grund -
skoleåldern som ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar öka
efter en längre tids minskning. Volymökningen ligger runt två procent 2014–
2015 och 1,7 procent för åren 2016–2018. För att nå ett resultat på 1 procent av
skatter och generella bidrag behöver skattesatsen höjas med 24 öre 2018 jäm-
fört med 2015.

För 2016–2018 utgår vi från att landstingen fortsätter att utveckla och för-
bättra hälso- och sjukvården. Erfarenheten visar att detta ökar kostnaderna
– trots ständiga effektiviseringar – åtminstone på några års sikt. I vår kalkyl
antas kostnaderna utvecklas i takt med befolkningsförändringarna samt en
historiskt skattad kostnadstrend, cirka 1 procent utöver demografi sett över
en konjunkturcykel. Eftersom det demografiska trycket är högt under period -
en, 1,3 procent per år, leder detta antagande till en sammantagen kostnads -
ökning på 2,0 procent för hälso- och sjukvården. De historiska kostnads -
ökningarna har varit ännu snabbare inom kollektivtrafiken. Sammantaget in-
nebär det att vi räknar med att kostnaderna ökar med 2,3 procent om året för
landstingen.

Våra beräkningar för landstingen visar att en sådan kostnadsökning endast
kan ske till priset av fortsatt höjd skatt och försämrat ekonomiskt resultat.
Under åren 2016–2018 behöver medelskattesatsen öka med 45 öre bara för att
klara ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag. Ytterligare skattehöj-
ningar för att klara av tumregeln på 2 procent framstår i detta läge inte som
särskilt realistiskt.
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Utmaningar för kommuner och landsting

Utöver demografiska förändringar de närmaste åren finns ytterligare utma-
ningar för såväl kommuner som för landsting. Det gäller till exempel ökade in-
vesteringsbehov, ett ökat asyl- och flyktingmottagande och för landstingens
del kostnader för nya dyra läkemedel.

När 2014 går mot sitt slut kommer fler än 80 000 personer på flykt att ha sökt
asyl i Sverige. Detta har riktat ljuset på hur det svenska mottagningssystemet
fungerar. Mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn, ny an lända
flyk tingar och deras anhöriga är en angelägenhet för både statliga myndighe-
ter, kommuner och landsting såväl som för näringsliv och det civila samhäl-
let. Ett fungerande mottagningssystem är avgörande för integrationen och
nyanländas etablering men också en utmaning som ställer krav på en bättre
samverkan mellan samhällets aktörer. För att bättre tillgodose behov av stöd
och insatser och ha förutsättningar att ta tillvara nyanländas resurser behövs
bättre samverkan mellan stat och kommun, en jämnare fördelning av asyl-
och flyktingmottagandet och mer träffsäkra statliga ersättningssystem.

Landstingen ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det of -
fent liga Sverige; kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Landstingens inve-
steringar har mer än fördubblats de senaste tio åren. Förklaringen är att det
på går en generationsväxling av sjukvårdens lokaler och centraliseringen av
högspecialiserad vård. Samtidigt expanderar kollektivtrafiken, vilket förut-
sätter investeringar i exempelvis tåg och bussar. Detta medför att landstin-
gens investeringar förväntas öka med 10 procent år 2014. Landstingens bud-
get och planer för de kommande åren indikerar fortsatt ökande investering-
ar. Kostnadsökningen för kollektivtrafiken under de senaste tio åren beror
främst på utbyggnaden av den spårbundna trafiken, där utbudet ökat mest.

Utvecklingen av läkemedel mot hepatit C, och därmed av kostnaderna, har
gått snabbt och hittills under 2014 uppgår landstingens samlade kostnader till
mer en halv miljard kronor. Kostnaderna väntas fortsätta öka de närmaste
åren.

En fråga som ter sig alltmer svårhanterlig för kommuner och landsting är
det stora antalet statliga reformer och de försämrade planeringsförutsätt-
ningarna som följer av specialdestinerade bidrag.
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Diagram 1 • Resultat i kommuner och landsting
Miljarder kronor
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Samhällsekonomi
Efter en stark avslutning på fjolåret har svensk ekonomi i år ut-
vecklats förhållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt
svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag ut-
veckling av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9
procent. Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräk-
nas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har ut vecklats
betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sys-
selsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock in-
neburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den kom-
mer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent 2016. Tack
vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det
reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 procent nästa
år och omkring 1,5 procent därefter. Underskottet i den offentli-
ga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på mi-
nus 0,5 procent 2018.

Internationell konjunktur i otakt

Samtidig som tillväxten i usa och Storbritannien ligger kring 3 procent är
tillväxten i euroländerna fortsatt mycket svag. I usa, Storbritannien och
Tyskland har arbetslösheten backat tillbaka till mer normala nivåer. I åtskil-
liga andra länder verkar däremot arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. I
euroområdet som helhet ligger arbetslösheten för närvarande strax under 12
procent. Det kan jämföras med före finanskrisen då arbetslösheten var unge-
fär 7,5 procent.
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Tillväxten i den amerikanska ekonomin har de senaste åren legat på drygt 2
procent i årstakt, förvisso betydligt bättre än euroområdet men ändå inte nå-
gon stark återhämtning. Antalet sysselsatta har trots det ökat med så mycket
som mellan 1 och 2 procent per år, samtidigt har arbetskraftsdeltagandet inte
alls återhämtat sig efter finanskrisen. Därmed har arbetslösheten kunnat
minska snabbt – med 4 procentenheter på fem år – och understiger nu 6 pro-
cent, klart lägre än den amerikanska centralbankens (fed) gräns för när pen-
ningpolitiken bör bli mindre expansiv. I linje med detta upphörde feds köp
av statsobligationer helt under oktober och vi räknar med att reporäntan bör-
jar höjas vid mitten av 2015.
Den förhållandevis starka tillväxten har underlättat en snabb förbättring av
det offentliga primära sparandet. Finanspolitikens åtstramande effekt kan
därmed upphöra under 2016. De senaste kvartalen har hushållens konsum-
tion och företagens investeringar, tillsammans med ökade försvarsutgifter,
bidragit till en snabbare tillväxttakt. Vi bedömer att fortsatta förbättringar av
hushållens ekonomi och mindre åtstramande finanspolitik kommer att in-
nebära något högre tillväxt det närmaste året.

Utvecklingen på andra viktiga svenska exportmarknader har varit blandad.
I Storbritannien har den ekonomiska utvecklingen varit förvånansvärt stark
och den brittiska ekonomin förväntas visa fortsatt styrka i år och nästa år.
Hushållens konsumtion växer när arbetslösheten sjunker och reallönerna sti-
ger efter flera års försämringar.

I våra nordiska grannländer har den ekonomiska utvecklingen snarast gått
i motsatt riktning. I Finland backade bnp med närmare 1,5 procent i fjol sam-
tidigt som bnp i Danmark bara växte marginellt. Även i Norge försvagades
tillväxten något, men låg ändå på 2 procent. I år väntas nedgången i Finland
ha upphört och förbytas i svag tillväxt nästa år. Även i Danmark stärks tillväx-
ten succesivt. Den norska ekonomin har hållit farten uppe bra sedan finans -
krisen. Dock har den starka sysselsättningsökningen börjat avta och ar-
betslösheten ser ut att vara på väg upp. Dessutom är investeringarna i oljein-
dustrin som ökat starkt i flera år nu på väg att plana ut och beräknas falla med
över tio procent nästa år, vilket dämpar efterfrågan även i fastlandsekonomin.
Låga oljepriser bidrar till att försvaga den norska kronan men räcker inte till
för att ge riktig skjuts åt exporten. I år hålls bnp-tillväxten uppe tack vare till-
fälliga effekter andra kvartalet, men nästa år växer ekonomin sannolikt inte
snabbare än den långsiktiga trenden.
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Tabell 2 • Internationell BNP-tillväxt
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2012 2013 2014 2015

USA 2,8 1,9 2,9 3,3
Tyskland 0,9 0,5 1,5 1,3
Storbritannien 0,3 1,7 3,0 2,5
Norden* 1,1 0,6 1,2 1,5
Euroområdet –0,6 –0,4 0,8 1,1
Världen** 3,2 3,0 3,5 3,8
Exportvägd BNP° 1,0 1,0 1,7 1,9
Sverige 0,0 1,3 1,9 2,9

*Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagare
av svensk export.    ** Vägt med köpkraftsjusterade vikter.    °BNP-utvecklingen i ett tjugotal
länder viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export.
Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Exportvägd BNP-tillväxt kommer inte upp
till det historiska genomsnittet på 2,5 pro-
cent.



Det ekonomiska läget i euroområdet har försvagats under hösten. Året in-
leddes med en kvartalstillväxt av bnp på 0,5 procent, medan de två följande
kvartalen endast växte med 0,1 respektive 0,2 procent. Krisen i Ukraina och de
handelssanktioner med Ryssland som följt har påverkat, likväl som den sva-
gare tillväxten i Kina och tillväxtekonomierna. Tyskland, som förväntas vara
motorn i euroområdet, har på grund av den låga aktiviteten i dess han-
delspartners tappat fart.

Euroområdet lider av alltför låg inhemsk efterfrågan – offentlig konsum-
tion växer bara marginellt, privat konsumtion med under en procent och trots
tillgång till kapital och låga räntor växer investeringarna med bara drygt en
procent. Den osäkerhet som råder om det ekonomiska läget och den framtids -
tro som verkar saknas håller inte bara tillbaka hushållens konsumtion utan
även företagens investeringsvilja, detta trots den mycket expansiva penning-
politiken. ecb har signalerat utökade köp av finansiella tillgångar under bör-
jan av 2015 och eu-kommissionen försöker hitta former att stimulera inve-
steringarna. Frågan är om detta räcker eller om man blir tvungna att använ-
da direkta finanspolitiska stimulanser? (För närvarande är finanspolitiken i
det närmaste neutral.)

bnp-tillväxten för världen som helhet beräknas uppgå till 3,5 procent i år
och 3,8 procent 2015, vilket kan jämföras med en tillväxt på 3,0 procent 2013
(tabell 2 på sidan 10).

Också internationella räntor i otakt
Stora skillnader i återhämtningstakt betyder också att ränteutvecklingen
kommer att gå i otakt i usa respektive euroområdet. I Sverige har de långa ob-
ligationsräntorna i stort sett följt den internationella utvecklingen. Räntan på
tioåriga svenska statsobligationer har sedan början av året legat mellan rän-
tan på tioåriga amerikanska statsobligationer och räntan på tioåriga tyska
statsobligationer, med en tendens att närma sig den tyska (lägre) räntan. Läg-
re inflation och svagare återhämtning gör att vi nu räknar med att de långa
räntorna i euroområdet vänder uppåt betydligt senare än i föregående prog -
nos och att uppgången blir långsam. Situationen är en annan i usa, där kon-
junkturförstärkningen får de långa obligationsräntorna att vända upp betyd-
ligt tidigare. Vår bedömning är att räntan på svenska tioåriga statsobligatio-
ner fortsätter att ligga mellan dollar- och euroräntan; fram till slutet av 2015
stiger räntan från nuvarande 1,2 procent till 2 procent och når 4 procent i slu-
tet av 2018.

Den globala inflationen är låg. Den utdragna lågkonjunkturen med hög ar-
betslöshet som följd håller tillbaka löne- och prisökningar. Men den låga in-
flationen är inte enbart konjunkturell. Under de senaste decennierna har in-
flationen gradvis mattats delvis som en följd av avregleringar och ökad kon-
kurrens. Den tekniska utvecklingen med internet och en ökad digitalisering
har bidragit till ändrade handelsmönster, vilket förstärkt priskonkurrensen
ytterligare. Därtill kommer att det råvarudrivna inflationstrycket har mins-
kat. Efter att ha stigit kraftigt från sekelskiftet fram till finanskrisen har rå-
varupriserna gått i sidled eller nedåt. Priset på råolja har till exempel i det när-
maste halverats ned mot 60 dollar fatet. Prisutvecklingen på råvarumarkna-
derna beräknas ge ett fortsatt lågt inflationstryck i år och nästa år, även om
den extrema sänkningen av oljepriset skulle visa sig vara snabbt övergående.
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Den låga inflationen i stora delar av världen bidrar till att de stora central-
bankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Det är inte troligt att den ame-
rikanska centralbanken kommer att börja höja styrräntan förrän vid mitten
av 2015. För den europeiska centralbankens del pekar det mesta mot att en
räntehöjning får vänta till efter 2016. Den låga svenska inflationen under 2014
har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent och revidera ned rän-
tebanan mycket kraftigt. Det innebär troligen att det dröjer till 2016 innan
penningpolitiken börjar stramas åt och att styrräntan endast når upp till 2,5
procent vid slutet av 2018. Den svenska styrräntan kommer därmed att ligga
lågt relativt räntan i usa men högt i förhållande till euroräntan.

Svensk ekonomi 2014–2015

Inte bara omvärlden går i otakt, svensk ekonomi har uppenbara drag av att gå
i otakt. Tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra
halvåret 2013. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i
god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket svagt. Även ar-
betskraften växer snabbt, vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar
på nästan 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvå-
nansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år. Främst tack
vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar, men den för kommun-
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Diagram 2 • BNP i Sverige
Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2011 års priser; säsong srensade
data

BNP−nivå i fasta priser

700

800

900

1000

M
il

ja
rd

e
r 

k
ro

n
o

r

Procentuell förändring närmaste kvartal
 

−10

−6

−2

2

6

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
ro

ce
n

t

Efter tre svaga kvartal växer BNP i en 
historiskt mer normal takt.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 3 • Svenska räntor och kronkurser, årsgenomsnitt
Procent

2012 2013 2014 2015

Reporänta* 1,00 0,75 0,00 0,00
3-månaders statsskuldväxlar 1,3 0,9 0,4 0,0
10-åriga statsobligationer 1,6 2,1 1,7 1,4
Växelkurs, kr/euro 8,71 8,65 9,08 9,10
Växelkurs, kr/dollar 6,78 6,51 6,84 7,58

*Vid årets slut.
Källa: Riksbanken och Sveriges Kommuner och Landsting.

Reporäntan ligger kvar på 0 procent hela
2015. Kronan försvagas mot dollarn.



sektorn gynnsamma priseffekten1 och en relativt liten ökning av grundav-
draget spelar också roll.

Svagare draghjälp från omvärlden…
I början av året såg det ut som om utrikeshandeln skulle ge ett visst bidrag till
återhämtningen av svensk ekonomi. Utvecklingen hittills under 2014 har inte
infriat dessa förhoppningar. Tillväxten på viktiga exportmarknader i Europa
har saktat in betänkligt, vilket bara delvis motverkas av kronans försvagning.
Även 2015 ser ut att bli svagt – exportvägd bnp-tillväxt har reviderats ned och
likaså exporten. Också importen hålls tillbaka, dels för att svagare export
minskar efterfrågan på importerade insatsvaror och håller tillbaka invester-
ingarna och dels för att hushållens konsumtion har reviderats ned. Det stora
bytesbalansöverskottet kvarstår således.

Det finns också positiva indikationer. Omdömet om nivån på orderstocken
i tillverkningsindustrin är relativt gott, nettotalet är det högsta på drygt tre år.
Industriföretagens barometersvar om produktion och exportorderingång lig-
ger på en hygglig nivå och en bra bit över historiska genomsnitt.

…men också från inhemsk efterfrågan
Den privata konsumtionen utvecklades svagare under det tredje kvartalet än
beräknat, delvis förklarat av tillfälliga faktorer, och därmed blir årets ökning
något långsammare än vad vi tidigare räknat med. Att 2015 startar från en läg-
re nivå betyder att också nästa års ökning revideras ned.

Hushållens inkomster har utvecklats mycket gynnsamt sedan mitten av
2000-talet. Mellan 2005 och 2013 har hushållens reala disponibla inkomster
vuxit med i genomsnitt 3,2 procent per år. Under samma period har hushål-
lens konsumtionsutgifter ökat med endast 1,9 procent i genomsnitt per år.
Hushållens sparande har därmed stigit mycket kraftigt. Åren 2012 och 2013
nådde hushållens nettosparkvot den högsta nivån i modern tid (diagram 3 på
sidan 14).

En betydande osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, en för många
för svagad ersättningsgrad i de offentliga trygghetssystemen och den ned -
skriv ning som skett av pensionsutbetalningarna i det allmänna pensions -
systemet till följd av »bromsen« är faktorer som kan ha bidragit till att hushål-
lens sparande nått dessa mycket höga nivåer. Vår bedömning är att konsum-
tionen ökar något snabbare än inkomsterna i år och nästa år och att sparkvo-
ten sjunker något. Den ligger ändå kvar på en mycket hög nivå.
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Tabell 4 • Försörjningsbalans och revidering
Procentuell förändring

Aktuell prognos Augustiprognos Differens
2014 2015 2014 2015 2014 2015

BNP 1,8 3,1 2,0 3,5 –0,2 –0,4
Import 5,8 5,7 5,2 7,8 0,6 –1,9
Privat konsumtion 2,5 2,8 2,9 3,2 –0,4 –0,4
Offentlig konsumtion 1,4 1,7 1,1 1,5 0,3 0,2
Fasta investeringar 4,8 5,9 4,9 8,2 –0,1 –2,3
Lageromslag* 0,2 0,0 0,2 0,0
Export 3,0 5,2 2,8 6,9 0,2 –1,7
S:a användning 3,0 3,8 2,9 4,7 0,1 –0,9

*Lageromslag i procent av bnp.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Såväl inhemsk efterfrågan från privat kon-
sumtion och investeringar som export har
reviderats ned 2015.

1. Kommunsektorns timlöne- och prisökningar på det man förbrukar ökar normalt långsammare än tim -
löneökningarna i hela ekonomin. Det ger en positiv real effekt.



Investeringarna hålls också tillbaka. Näringslivets investeringskvot kryper
dock långsamt uppåt. Förbättrade förutsättningar för den svenska exportin-
dustrin gör att industrins investeringar dras med. För näringslivet som helhet
(exklusive bostäder) beräknas investeringarna öka 1,5 procent i år och 4,8
procent 2015. Även bostadsinvesteringarna, samt kommunsektorns och sta-
tens investeringar utvecklas betydligt bättre i år och nästa år jämfört med det
mycket dåliga 2013 (tabell 5).

Svagare produktivitetsutveckling
Bilden av produktivitetens utveckling har ändrats i samband med revider-
ingar av nationalräkenskaperna (nr). Produktiviteten har utvecklats lång-
sammare vart och ett av åren 2009–2013 enligt de nya siffrorna. Den ligger nu
på samma nivå som fjärde kvartalet 2007, före finanskrisen. Den svaga ut-
vecklingen inleddes dock redan 2006, ett par år före krisen. Efter återhämt-
ningen 2010 har den praktiskt taget varit oförändrad, bnp och antalet arbe-
tade timmar har förändrats i samma takt. Vi räknar med att produktiviteten
återgår till att öka, men inte lika snabbt som tidigare (diagram 4 på sidan 15).

Fler jobb men hittills inte lägre arbetslöshet, ännu…
Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt
svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra.
Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det
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Tabell 5 • Fasta bruttoinvesteringar
Procentuell förändring

2012 2013 2014 2015

Näringslivet –0,7 –0,9 4,9 6,3
Bostäder –11,8 2,1 18,5 11,5
Övrigt 2,4 –1,6 1,5 4,8

Kommunala investeringar 5,1 3,5 8,7 7,2
Statliga investeringar –0,6 0,6 0,8 1,3
Totalt –0,2 –0,4 4,8 5,9

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

Investeringar utvecklas betydligt bättre i
år och nästa år jämfört med 2013.

Diagram 3 • Hushållens konsumtion och sparande
Procent av disponibel inkomst respektive procentuell förändring
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



naturligtvis bra om det finns en efterfrågan i ekonomin som är tillräcklig hög
för att förvandla potentiellt sysselsatta till faktiskt sysselsatta. På kort sikt har
efterfrågan bara klarat av att hålla arbetslösheten oförändrad, den har bitit sig
fast runt 8 procent.

Den ökade tillväxt i ekonomin som vi nu ser kommer att innebära ökad sys-
selsättning och minskad arbetslöshet. Men det faktum att sysselsättningen ti-
digare hållits uppe trots svag tillväxt innebär också att det finns gott om ledig
personell kapacitet i många företag, vilket kan göra vägen till lägre arbetslös-
het trög (diagram 5).

Den långvariga lågkonjunkturen har satt tydliga avtryck på lönebildningen.
Löneavtalen hamnade under 2,5 procent både 2013 och 2014. Löneökningar-
na utöver avtalen har också blivit ovanligt låga. Tillsammans innebar det tim-
löneökningar på i genomsnitt 2,8 procent i år enligt konjunkturlönestatisti-
ken och för nästa år räknar vi med 3,0 procent (tabell 11 på sidan 20).

Ekonomirapporten. December 2014 Om kommunernas och landstingens ekonomi    15

1. Samhällsekonomi

Diagram 4 • BNP, arbetade timmar och produktivitet
Index 2000 kvartal 1 = 100, säsongsrensade värden
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 5 • Arbetslöshet och timlöneökningar enligt konjunkturlönestatistiken
Procent av arbetskraften respektive procentuell förändring
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Utrikes födda har stått för en betydande del av arbetskraftsförsörjningen

Sedan 2005 har befolkningen i förvärvsaktiv ålder (16–64 år) ökat med när-
mare 200 000 personer. Medan antalet inrikes födda minskat något så har an-
talet födda utanför Norden ökat kraftigt, särskilt födda utanför Europa. Trots
att arbetskraftsdeltagandet är lägre i den senare gruppen svarar den för ett be-
tydande tillskott till arbetskraften. Födda utanför Europa svarar för drygt 60
procent av arbetskraftsökningen mellan 2005 och 2013, och något mindre än
60 procent av sysselsättningsökningen, trots att de bara utgjorde 6 procent av
befolkningen 2005.

Födda utanför Europa utgör också betydande delar av sysselsättningsök-
ningen (tabell 6). Gruppen svarar för 135 000 av ett totalt plus på 240 000 per-
soner. Den kraftiga sysselsättningsökningen hade inte varit möjlig utan den
ökade sysselsättningen bland födda utanför Europa.

Inte bara i de absoluta talen utan också i de relativa talen har det skett stora
förändringar (tabell 7). Det relativa arbetskraftsdeltagandet har ökat för per-
soner från samtliga ursprungsområden, men betydligt mer i grupperna föd-
da utanför Norden. Detsamma gäller sysselsättningsgraden, om än inte lika
mycket. Arbetskraftsdeltagandet är drygt 10 procentenheter lägre för perso-
ner födda utanför Europa, övriga grupper ligger relativt jämnt. För sys-
selsättningsgraden är skillnaderna ännu större, cirka 20 procentenheter.

Att sysselsättningsgraden inte ökar lika snabbt som arbetskraftstalet inne-
bär att arbetslösheten i förhållande till arbetskraften stiger. Så sker således
både för födda i övriga Europa och övriga världen. Med tanke på de stora be-
folkningsökningarna, som till stor del skett genom flyktinginvandring, är ut-
vecklingen på det hela taget ändå positiv.
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Tabell 7 • Relativt arbetskraftsdeltagande med mera 16–64 år efter födelseland
Nivå i procent 2013 samt förändring i procentenheter 2005–2013

Arbetskraftstal* Sysselsättningsgrad* Arbetslöshet**
nivå förändring nivå förändring nivå förändring
2013 2005–2013 2013 2005–2013 2013 2005–2013

Sverige 83,7 2,2 78,4 2,4 6,4 –0,4
Norden 79,3 1,8 74,6 1,5 6,0 0,2
Europa 83,5 6,1 75,4 4,2 9,7 1,6
Övriga världen 72,8 4,2 57,7 3,0 20,8 0,5
Totalt 82,6 2,0 76,2 1,7 7,7 0,2

*I procent av befolkningen.    **I procent av arbetskraften.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Sysselsättningsgraden för utrikes födda
har ökat, men inte lika mycket som ar-
betskraftsdeltagandet. Arbetslösheten
har därmed blivit något högre.

Tabell 6 • Arbetskraft och sysselsättning 16–64 år efter födelseland
Nivå i tusental 2013 samt förändring 2005–2013

Arbetskraften Sysselsatta
nivå förändring nivå förändring
2013 2005–2013 2013 2005–2013

Sverige 4 069 72 3 810 83
Norden 114 –37 107 –35
Europa 164 65 148 57
Övriga världen 411 172 326 135
Totalt 4 758 272 4 390 240

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Födda utanför Europa svarar för ett bety-
dande tillskott till arbetskraften och sys-
selsättningen.



Svag krona bidrar till högre priser på sikt

De lägre ränteprognoserna och den svagare underliggande prisutvecklingen
har inneburit att kpi-prognosen har sänkts. På kort sikt håller bland annat
mycket låga oljepriser tillbaka inflationen. På lite längre sikt kommer import -
priserna i stället att ge ett positivt bidrag till prisutvecklingen bland annat till
följd av en fortsatt svag krona. Sedan ett och ett halvt år har den svenska kro-
nan deprecierats med närmare 10 procent importvägt.

Revideringarna i nr och den fortsatt svaga produktivitetsutvecklingen i år
innebär att enhetsarbetskostnaderna sedan 2010 har stigit väsentligt i förhål-
lande till priserna. Snabbare produktivitetstillväxt och inflation gör att en -
hets  arbetskostnaderna i reala termer sjunker framöver.

Återhämtningen ger stark real skatteunderlagstillväxt…
Vi är nu inne i det fjärde året med stark real skatteunderlagstillväxt och ser yt-
terligare ett par år med ökningstal långt över genomsnittet framför oss. Un-
der 2012 och 2013 har visserligen arbetade timmar utvecklats relativt svagt,
men skatteunderlagets ökningstakt har ändå hållits uppe tack vare ganska
stora indexeringar av pensionerna. I år bidrar den automatiska balansering-
en av de allmänna pensionerna till att pensionsinkomsterna utvecklas betyd-
ligt svagare, men samtidigt skjuter sysselsättningen fart på nytt (diagram 6).
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Tabell 8 • Näringslivets priser och löner samt prisutvecklingen i hela ekonomin
Procentuell förändring respektive procent

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lön (inkl. sociala avgifter) 2,0 2,1 3,4 3,4 3,5 3,5
Produktivitet* 1,4 0,1 1,8 2,8 2,2 2,1
Enhetsarbetskostnad* 0,7 2,0 1,5 0,6 1,3 1,4
Förädlingsvärdespris* 0,3 1,1 3,2 1,8 2,1 2,0
KPIX 0,5 0,1 0,9 1,8 1,9 1,9
KPIF 0,9 0,5 1,3 1,9 2,0 2,0
KPI 0,0 –0,2 0,6 2,1 3,2 3,1
Reporänta, december 0,75 0,00 0,00 0,75 1,75 2,50

*Näringslivet exklusive finans- och fastighetsverksamhet.
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Bättre produktivitetstillväxt och större
prisökningar bidrar till att företagens lön-
samhet förbättras framöver.

Diagram 6 • Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter
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Förra konjunkturcykeln växte skatteunder-
laget realt med i genomsnitt 0,9 procent
per år och nominellt med 4,0 procent. I
den nuvarande beräknas utvecklingen bli
betydligt bättre.

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.



…och förbättrar offentliga sektorns ekonomi

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande ökar i år från 1,4
procent av bnp 2013 till 2,1 procent. Ökningen förklaras av den segdragna
återhämtningen i ekonomin i kombination med den expansiva finanspolitik
som förts i syfte att motverka den svaga efterfrågan. När återhämtningen tar
bättre fart 2015 bedömer vi att underskottet nära på halveras i relation till
bnp. Huvudförklaringen är att utgifterna i relation till bnp faller. Den of-
fentliga konsumtionen ökar bara hälften så snabbt som bnp 2015. Dagens låga
inflationen medför också att basbeloppet ökar långsamt, vilket får till följd att
de hushållstransfereringar som följer basbeloppet bara ökar blygsamt. Därtill
medför den fallande arbetslösheten lägre kostnader för a-kassa och arbets-
marknadsersättningar i relation till bnp.

Svensk ekonomi efter 2015

Exportutvecklingen även efter 2015 justeras ned till följd av en svagare inter-
nationell tillväxt. I korten ligger nu en stabil exportvägd tillväxt på 2,0 pro-
cent, klart lägre än det historiska snittet. Den fortsatt relativt svaga tillväxten
internationellt gör att återhämtningen i svensk ekonomi blir mera utdragen.
Vanligtvis brukar efterfrågan i omvärlden via exporten lyfta den svenska eko-
nomin ur lågkonjunkturer, men denna gång är förutsättningarna för en sådan
utveckling inte lika uppenbara. För att den svenska ekonomin ska nå kon-
junkturell balans på ett par års sikt krävs därför en relativt stark tillväxt i in-
hemsk efterfrågan.

Stark inhemsk efterfrågan ett måste för balans
Förutsättningarna för en snabb tillväxt i inhemsk efterfrågan är tämligen
goda. Hushållens, företagens och den offentliga sektorns finansiella ställning
är i utgångsläget stark. Överskottet i bytesbalansen motsvarade ifjol 6,6 pro-
cent av bnp, vilket få andra jämförbara länder når upp i närheten av. Fortsatt
mycket låga räntor och en allt starkare framtidstro bidrar tillsammans med
ett i utgångsläget högt finansiellt sparande till att hushållens konsumtions -
utgifter och företagens investeringar kan fortsätta att öka i snabb takt 2016
och 2017. Hushållens sparande och förhållandet mellan näringslivets investe -
ringar och produktion återgår därmed efterhand till relationer som är mer i
samklang med ett konjunkturellt normaltillstånd.

Inhemsk efterfrågan stärks också av att den kommunala konsumtionen
växer snabbt. Kostnaderna i kommunsektorn förutsätts åren 2016 och 2017
utvecklas i enlighet med demografin plus ett påslag på 0,8 procentenheter.
Det senare i linje med hur utvecklingen har sett ut under det senaste decen-
niet. Det är liktydigt med en konsumtionstillväxt på nästan 2 procent per år
2016 till 2018.

Den ändrade synen på produktiviteten får betydelse för utvecklingen på
längre sikt. bnp-produktiviteten antas nu öka med 1,5 procent per år, en ned-
dragning med 0,3 procentenheter jämfört med vår tidigare prognos. bnp-
tillväxten blir därmed motsvarande svagare. Det ändrade produktivitetsan-
tagandet drar också ned utrymmet för löneökningar i konjunkturell balans
med lika mycket.

Vi räknar med att efterfrågan i svensk ekonomi kommer att vara tillräcklig
för att arbetsmarknaden ska kunna vara i konjunkturell balans vid mitten av
2016. Arbetslösheten sjunker då ned till 6,6 procent och löneökningarna när-
mar sig den långsiktiga nivån på knappt 3,5 procent. Skatteunderlagstillväx-
ten klingar av fram till 2018 i takt med att återhämtningen är fullbordad och
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an talet arbetade timmar inte växer så fort. Tillsammans med den positiva pris -
effekten och ökande pensioner kan det reala skatteunderlaget ändå växa med
drygt en procent.

Offentliga sektorns ekonomi stärks långsamt
Vi förväntar oss även en förbättring av det finansiella sparandet 2016, på en
halv procentenhet av bnp, då konjunkturåterhämtningen fortsätter. Däref-
ter, när ekonomin uppnått balans, ligger underskottet på cirka en halv pro-
cent av bnp. Förstärkningen av sparandet mellan 2014 och 2018 beror på att
utgifterna ökar i en långsammare takt än inkomsterna. I relation till bnp

min skar utgifterna med 2 procentenheter medan inkomsterna faller med
knappt en halv procentenhet (tabell 10).

I våra beräkningar har vi utgått från statsbudgeten för 2015. De beräknings -
tekniska antaganden vi gör är att ersättningsgraden i de sociala transferer-
ingarna bibehålls och att den kommunala konsumtionen från och med 2016
ökar i takt med demografin och en historisk trend på 0,8 procent per år. För
kommunsektorn antar vi att kommuner och landsting anpassar sitt skatteut-
tag så att de uppnår ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag från och
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Tabell 9 • Försörjningsbalans
Procentuell förändring

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*

BNP –0,3 1,2 1,8 3,1 3,2 2,3 1,9
Import 0,5 –0,7 5,8 5,7 5,3 4,7 4,6
Hushållens konsumtion 0,8 1,9 2,5 2,8 3,0 2,3 2,3
Offentlig konsumtion 1,1 0,7 1,4 1,7 1,4 1,4 1,3
Stat 2,5 1,6 1,2 0,4 0,2 0,0 0,0
Kommuner 0,6 0,4 1,5 2,1 1,9 1,9 1,8

Fasta bruttoinvesteringar –0,2 –0,4 4,8 5,9 5,0 3,5 3,0
Lagerinvesteringar** –1,1 0,0 0,2 0,0 –0,1 0,0 0,0
Export 1,0 –0,1 3,0 5,2 5,6 4,3 3,7
Summa användning –0,1 0,7 3,0 3,8 3,8 3,0 2,7
BNP kalenderkorrigerad 0,0 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9

*Kalenderkorrigerad utveckling.    **Lageromslag  i procent av bnp.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

BNP växer de närmaste åren med runt 3
procent årligen. Den högre tillväxten kan
återföras på både en ökad inhemsk efter-
frågan och en starkare exporttillväxt.

Tabell 10 • Den offentliga sektorns finanser
Procent av BNP

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inkomster 49,3 48,2 47,9 47,7 47,8 47,8
varav skatter o avgifter 44,6 44,2 44,0 43,9 43,9 43,8

Utgifter 50,7 50,3 49,1 48,3 48,3 48,2
Konsumtion 26,2 26,3 25,7 25,3 25,2 25,2
Investeringar 4,5 4,5 4,5 4,2 4,2 4,1
Transfereringar 19,0 18,6 18,0 17,9 17,9 17,9

varav hushållstransf 15,4 15,1 14,5 14,4 14,4 14,4
Ränteutgifter 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1

Finansiellt sparande –1,4 –2,1 –1,1 –0,6 –0,5 –0,5
Staten –1,2 –1,7 –0,9 –0,3 –0,2 –0,2
Ålderspensionssystemet –0,1 0,0 0,1 –0,1 –0,2 –0,2
Kommunsektorn –0,1 –0,4 –0,3 –0,2 –0,2 –0,1

Bruttoskuld 38,6 40,3 38,7 37,7 36,8 36,0
Finansiell nettoförmögenhet 19,8 17,1 17,4 18,0 19,0 20,0

Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det finansiella sparandet stärks under
konjunkturåterhämtningen, men är fort -
farande negativt 2018.



med 2016. Det medför att kommunalskatten är 83 öre högre 2018 jämfört med
idag, vilket ger en förstärkning av de offentliga finanserna på 19 miljarder kro-
nor.

År 2018 beräknas den offentliga sektorns finansiella sparande uppvisa ett
underskott på 0,5 procent av bnp, vilket är långt från regeringens mål om ett
överskott på en procent av bnp över en konjunkturcykel. Om våra kalkyler
blir verklighet så har Sverige år 2018 haft underskott i tio år, sedan 2009. Den
offentliga sektorns finansiella ställning är trots detta stark. Den offentliga
brut toskulden beräknas bli 36 procent av bnp 2018, vilket är 2,5 procenten-
heter lägre än 2013. Samtidigt minskar nettoförmögenheten i år men förstärks
under beräkningsperioden så att den 2018 ligger i nivå med utgångsåret, det
vill säga 20 procent av bnp 2018. Även om den offentliga sektorn uppvisar un-
derskott i det finansiella sparandet har Sverige ett högt sparande, vilket kan
utläsas i överskotten i bytesbalansen. Till största delen återfinns sparandet i
hushållssektorn som 2013 hade en sparkvot på över 15 procent av hushållens
disponibla inkomst. Om man sätter sparandet i relation till bnp blir andelen
7,6 procent.
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Tabell 11 • Nyckeltal arbetsmarknad och skatteunderlag med mera
Procentuell förändring respektive procent

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Befolkningen 15–74 år 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,4
Arbetskraftsdeltagande* 71,5 72,0 72,2 72,2 72,2 72,3
Arbetskraften 15–74 år 1,1 1,4 1,1 0,6 0,6 0,5
Arbetslöshet** 8,0 7,9 7,4 6,6 6,5 6,5
Antal sysselsatta (NR) 1,0 1,6 2,0 1,4 0,8 0,5
Arbetade timmar*** (NR) 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4
Timlön NR 2,0 2,0 3,0 3,2 3,4 3,5
Lönesumma 2,4 4,0 4,6 4,4 4,1 3,9
Timlön KL 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5
Nominellt skatteunderlag 3,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2
Underliggande° skatteunderlag 3,6 3,7 4,8 4,5 4,5 4,2
Realt skatteunderlag 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 1,2
Hushållens reala disp inkomst 1,8 2,5 2,5 2,3 2,2 2,0
Hushållens sparande 15,4 15,0 14,7 14,0 13,9 13,5
Bytesbalansen 6,8 5,7 6,8 7,0 6,9 6,7

*I förhållande till befolkningen.    **Procent av arbetskraften 15–74 år.    ***Kalenderkorrigera-
de värden.     °Skatteunderlagets faktiska utveckling rensat för effekter av förändringar i skatte-
lagstiftningen som har direkt påverkan på skatteunderlaget.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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I samband med finanskrisen växlade den
starka reala skatteunderlagstillväxten 2006

och 2007 ned till betydligt lägre tillväxttal
2008 till 2010, men från och med 2011 är ök-
ningstakten åter en bra bit över den ge-
nomsnittliga. Den starka ökningen förvän-
tas bestå fram till 2017, men en kalkyl som
försöker blicka längre fram skulle sanno-
likt visa svagare utveckling.

Det vi sett sedan 2007 är att konjunktur-
toppen avbröts abrupt av finanskrisen, vil-
ken inledningsvis innebar fallande syssel -
sättning och följdes av en utdragen lågkon-
junktur vi fortfarande befinner oss i. Trots
sysselsättningsfallet fortsatte dock skatte-
underlaget växa i reala termer tack vare en
förhållandevis stor ökning av pensionsin-
komsterna. Konjunkturuppgången som
kom igång redan mot slutet av 2009 med-
förde till att börja med en snabb ökning av
antalet arbetade timmar, men år 2012 och
2013 har återhämtningen gått trögare. Sys-
selsättningen har dock klarat sig hyfsat och
prognosen för 2014 och 2015 visar kraftig
sysselsättnings ökning. Vår kalkyl, som byg-
ger på att arbetsmarknaden kommer att
vara i balans i mitten av 2016, visar fortsatt
ökning av arbetade timmar 2016 och 2017 –
men i en lugnare takt.

Beskrivningen i föregående stycke omfat-
tar en hel konjunkturcykel. Vi gick från
konjunkturtopp 2007 till konjunkturbotten
2009 och är nu på väg mot en ny konjunk-
turtopp. Att skatteunderlags tillväxten är så
stark mellan 2009 och 2017 beror på att
ekonomin är på väg upp ur en djup svacka.

Men konjunkturuppgångar är inte eviga
och när ekonomin åter är i balans finns
inte längre förutsättning för lika snabb ök-
ning av det reala skatteunderlaget. Arbets -
kraften kan inte fortsätta växa lika snabbt
och därmed inte heller antalet arbetade
timmar. Timmarna hålls också tillbaka av
att en del av tillväxten tas ut i kortare ge-
nomsnittlig arbetstid. I ett långsiktigt,
»konjunkturlöst«, tillstånd växer inte skat-
teunderlaget lika snabbt. Utvecklingen blir
som genomsnittet under en konjunkturcy-
kel. Under konjunkturcykeln 2001–2007

växte skatteunderlaget med 0,9 procent per
år (tabell 12). Framöver räknar vi med en
långsammare produktivitetsutveckling,
vilket håller tillbaka det reala skatteunder-
laget (via priseffekten). Långsiktigt är det
därför inte rimligt att räkna med mer än
hälften så stark ökning av det reala skatte-
underlaget som under perioden 2007–2017.
Återhämtningar varar inte för evigt.

Konjunkturuppgångar varar inte för evigt

Tabell 12 • Realt skatteunderlag och bidrag från
vissa komponenter
Procent respektive procentenheter, genomsnitt per år

01–07 07–09 09–17

Realt skatteunderlag 0,9 0,6 1,7
Arbetade timmar 0,4 –0,4 0,9
Pension 0,2 0,5 0,1
Priseffekt 0,5 0,8 0,6
Övrigt –0,2 –0,2 0,1

Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner

och Landsting.
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Kommunernas ekonomi
Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5
miljarder kronor år 2014. Det är en försämring med 10 miljarder
jämfört med 2013. Det beror till största del på återbetalningen
från AFA 2013 på cirka 8 miljarder. Verksamheter som enligt
kommunerna förväntas dra iväg kostnadsmässigt 2015 är barn -
om sorg, grundskola och äldreomsorg. Ekonomiska framtidsbe-
dömningar är förstås alltid förknippade med osäkerhet som föl-
jer av den ekonomiska utvecklingen i stort. Dessutom tillkom-
mer osäkerheter som hänger samman med den politiska situa-
tionen. Riksdagens utskott bereder, i skrivande stund, detaljer-
na i statsbudgeten. För kommunerna finns i dagsläget en hel del
oklarheter när det gäller statliga specialinriktade satsningar.

Tillfälliga intäkter har förbättrat resultaten

Resultatnivån har varit god under de senare åren, men förklaras till stor del
av tillfälliga poster som återbetalning från afa Försäkring och rejäla tillskott
i form av tillfälligt konjunkturstöd (diagram 7 på sidan 24). Trots goda förut-
sättningar och goda resultat för kommunerna sammantaget brottas ändå en
del kommuner med negativa resultat. De senaste fyra åren har i genomsnitt
25 kommuner legat under nollan. På motsvarande sätt har 160 kommuner haft
ett resultat som överstiger 2 procent av skatter och bidrag. Variationen är så-
ledes stor i kommunsverige.

De största verksamheterna är skolan, äldreomsorgen, förskolan och oms-
orgen om funktionshindrade. Det är viktigt att relatera till verksamheternas
omfattning när volymförändringarna studeras. Totalt ökade volymen med 1,2
procent 2013, vilket ligger i linje med de senaste årens utveckling, men som
framgår av tabellen är variationen stor mellan verksamheterna. På grund av
färre elever är det gymnasieskolan som har minskat mest. Omsorg om funk-
tionshindrade ökade mest, vilket gällt under flera år. Se tabell 13.
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Investeringar

Investeringarna i kommunkoncernerna fortsätter att öka, även om öknings -
takten avtog 2013. Under 2013 ökade investeringarna med 2,1 procent till 92,4
miljarder kronor. Under perioden 2007–2013 har investeringarna ökat med i
genomsnitt 2,8 procent per år. Ökningstakten har varit något större i kom-
munerna än i de kommunala bolagen.
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Tabell 13 • Andel av totala kostnader för egentlig verksamhet samt utvecklingen i fasta priser
Procent respektive årlig procentuell förändring

Andel av totala Volymförändring
kostnader 2013 2012–2013

Infrastruktur o skydd 7,7 0,8
Kultur- o fritidsverksamhet 5,2 1,2
Förskola, pedagogisk omsorg 12,6 1,4
Skolbarnsomsorg 2,8 2,0
Grundskola, inkl. förskoleklass, grundsärskola 19,1 1,7
Gymnasieskola, inkl. gymnasiesärskola 8,1 –3,6
Vuxen- o övrig utbildning 1,6 0,9
Äldreomsorg 20,5 0,9
Funktionshindrade 12,3 2,6
Individ- o familjeomsorg, exkl. ek bistånd 4,9 2,2
Övrigt* 5,2 4,3
Summa egentlig verksamhet, exkl. bistånd 100 1,2

*Politisk verksamhet, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder m.m.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 7 • Kommunernas resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag
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Det blev ett starkt sammantaget resultat
för kommunerna 2013, men halva över -
skottet beror på återbetalade premier från
AFA Försäkring. Exklusive dessa återbe-
talningar motsvarar resultaten 2010– 2013

2,2 procent av skatter och generella stats-
bidrag, vilket är något bättre än tumregeln
för god ekonomisk hushållning.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Förutom investeringar i anläggningstillgångar kan kommuner från 2010 akti-
vera bidrag till statliga infrastrukturinvesteringar i en speciell post i balans-
räkningen. I boksluten för 2013 finns totalt 1,2 miljarder kronor som bokförts
på detta sätt. Den tid som aktiverade investeringsbidrag upplöses på är i de
allra flesta fall 25 år, som är den längsta tillåtna tiden.

Kommunkoncernernas avskrivningar ökar något snabbare än investeringar-
na, vilket minskar behovet av att finansiera investeringarna med årets resul-
tat, försäljning av anläggningstillgångar eller upplåning. Investeringarna har
under perioden ökat med 18 procent medan avskrivningarna ökat med 36 pro-
cent. Genom kommunernas starka resultat 2013 var självfinansieringsgraden
nästan 100 procent för kommunernas investeringar (det vill säga exklusive
kommunala bolag). De kommunala bolagen har en betydligt större andel av
sina investeringar lånefinansierade. De är också verksamma i kapitalintensi-
va branscher som energi och bostäder.
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Diagram 8 • Bruttoinvesteringar
Miljarder kronor
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Kommuner

Investeringarna i kommunkoncernerna
ökade även 2013, men i något lägre takt 
än genomsnittet för perioden 2007–2013.
Investeringarna har varit något större i 
de kommunala bolagen än i kommunerna
men ökningstakten har varit något större 
i kommunerna.

Källa: Kommuninvest, 2014: Den kommunala låneskulden 2014.

Diagram 9 • Bruttoinvesteringar och avskrivningar i kommunkoncernerna
Miljarder kronor
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Avskrivningar

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i kommunkoncer-
nerna har årligen varit mer än dubbelt så
höga som avskrivningarna, men avskriv-
ningarna ökar något snabbare än invester-
ingarna. Det minskar behovet av att finan-
siera investeringarna med årets resultat,
försäljning av anläggningstillgångar eller
upplåning.

Källa: Statistiska centralbyrån och Kommuninvest, 2014: Den kommunala låneskulden 2014.



Drygt hälften av kommunkoncernernas investeringar 2013 avsåg bostäder
och lokaler för de kommunala verksamheterna.

Generella bidrag styr rätt
Cirka 18 procent av kommunernas intäkter utgörs av statsbidrag vilka delas
in i generella och riktade statsbidrag.

De generella statsbidragen skrivs inte upp med löner och priser, inte heller
med demografi. De är alltså nominellt oförändrade över tid och betalas ut ge-
nom den kommunalekonomiska utjämningen (som används för att utjämna
för skillnader i intäkter och strukturella förutsättningar).

Förändringar av de generella statsbidragen kan delas in i olika kategorier:
1. Neutrala förändringar. När staten gör förändringar i till exempel skatte-

systemet som inte har för avsikt att påverka kommunsektorn kan en re-
glering göras med motsvarande belopp. Ett exempel är när staten höjer
grundavdraget för exempelvis pensionärer (skattesänkning) så minskar
skatteunderlaget, vilket kompenseras med höjda statsbidrag.

2. Finansieringsprincipen. När staten förändrar ambitionsnivån för en angiven
kommunal verksamhet som är tvingande (lagar, förordningar eller före-
skrifter) ska den beräknade kostnadsförändringen regleras i enlighet med
finansieringsprincipen.

3. Allmänna politiska ambitionsförändringar från riksdagen. Dessa regleras direkt
genom en höjning eller sänkning av de generella statsbidragen.

Generella statsbidrag är inte riktade till någon bestämd verksamhet utan kan
i likhet med skatteintäkterna fördelas efter lokala politiska prioriteringar. En
hög effektivitet innebär att resurserna används på bästa sätt för att nå upp-
satta mål för att täcka behoven inom exempelvis skola, vård och omsorg. Det
är på den lokala nivån som man känner verksamheten bäst i detalj och kan ta
tillvara alla möjligheter att öka effektiviteten. Dessutom är generella bidrag
effektiva att administrera.

Riktade, även kallade specialdestinerade statsbidrag, avser däremot att fi-
nansiera ett bestämt ändamål eller uppdrag och redovisas i resultaträkning-
en med andra verksamhetsanknutna intäkter. Bidragen ska vanligtvis sökas
hos en myndighet, i de flesta fall är det Skolverket eller Socialstyrelsen. Des-
sa bidrag är ofta tidsbegränsade och kopplade till en motprestation samt nå-
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Diagram 10 • Ändamål för kommunkoncernernas investeringar 2013

Procent

Övrigt 7 %

VA 7 %

Energi 14 %

Infrastruktur 21 %

Fastigheter 25 %

Bostäder 27 %

Drygt hälften av kommunkoncernernas in-
vesteringar 2013 avsåg bostäder och loka-
ler för kommunala verksamheter. Cirka 40

procent delas mellan investeringar i infra-
struktur, energi och VA.

Källa: Kommuninvest, 2014: Den kommunala låneskulden 2014.



gon form av återrapportering. De tenderar att öka både i antal och omfatt-
ning, och det oavsett vilken regering som styr.

Riktade statsbidrag inom skolan leder till dubbla styrsystem
Det är kommunerna i egenskap av finansiär eller »beställare« som räknar ut
ersättningen för olika verksamheter och denna följer sedan barnet respekti-
ve eleven till utföraren. Eftersom de riktade statsbidragen till utförarna av
skolverksamhet blir allt fler uppstår dubbel styrning. Statsbidraget för exem-
pelvis förstärkt elevhälsa betalas ut av Skolverket direkt till kommunen eller
den fristående huvudmannen i egenskap av utförare. Ansvaret för resursför-
delningen till elevhälsan blir således otydligt då dessa medel från staten inte
passerar finansiären/beställaren för att ingå i ersättningen utan ligger utan-
för. Detsamma gäller karriärtjänsterna, lovskolan etc.

Förekomsten av riktade statsbidrag som går direkt till utförarna innebär
också att det blir mer komplicerat för kommunen att fastställa en rättvisan-
de ersättning eller »peng« per barn eller elev. Många kommuner utgår från fö-
regående års kostnader för den kommunala regin när de fastställer ersätt-
ningen. För att ersättningen ska bli rättvisande och uppfylla kraven på lika
villkor för kommunal och fristående regi måste kommunen beakta de riktade
statsbidragen som går direkt till respektive utförare när de fastställer ersätt-
ningen.

Tillfälliga riktade satsningar kan också ha en negativ inverkan på resur-
sanvändningen och skapa tids- och kostnadskrävande administration. För en
kommun kan det vara svårt att ta del av alla satsningar.

Utmaningar de närmaste åren

Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren. I tidigare
ekonomirapporter har bland annat nämnts anpassningsbehov som följer av
demografiska förändringar, stora investeringbehov och svårigheter att leva
upp till krav som följer av statliga reformer. Dessa frågor ter sig alltjämt ak-
tuella och förtjänar fortsatt uppmärksamhet. De demografiska förändringar-
na innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa verksamheter och ett tryck på
omprioritering mellan verksamheter. Därtill kommer ett ökat antal asyl sök -
ande som leder till ett ökat tryck på integrationsarbetet. En fråga som ter sig
alltmer svårhanterlig för kommunerna är det stora antalet statliga reformer
och de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av dessa.
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2. Specialdestinerade statsbidrag. – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? (Riksrevisionen, RIR 2014:25).

Riksrevisionen redovisade i december en
rapport 2 om de riktade satsningarna lärar-
lyftet II, karriärtjänsterna, matematik -
lyftet och arbetsplatsförlagt arbete. 

Riksrevisionens övergripande slutsats är
att systemet med specialdestinerade stats-
bidrag på skolområdet inte fungerar effek-
tivt och att de inte i tillräckligt hög grad bi-
drar till en likvärdig utbildning för elever-
na. På det sätt som de granskade bidragen
är utformade gynnar de inte ett deltagande

av de huvudmän som relativt sett är i ett
större behov av insatser. Statsbidragen för-
delas inte till de skolenheter som behöver
dem bäst, sett till kunskapsresultat. 

Riksrevisionens analys, vid jämförelser
som innefattar resultat på olika betygs-
nivåer och de olika bidragen, visar att sko-
lor som har låga kunskapsresultat i årskurs
9 generellt tar emot statliga bidrag i mindre
utsträckning än skolor med höga kun -
skaps resultat.

Riksrevisionen: Bidragen går ej till skolor med störst behov



Riksdagens budgetbeslut kommer sent 

Den 3 december röstades regeringens budgetproposition ner och Alliansens
gemensamma budgetmotion för 2015 röstades fram av Alliansen och Sverige-
demokraterna. Denna motion, det vill säga statsbudgeten, är på en mindre de-
taljerad nivå än regeringens budgetproposition, vilket medför att det kvarstår
många detaljer att reda ut. Besluten gällande utgiftsområden kommer att fat-
tas runt 20 december. Det finns också risk att det kommer uppstå ett vakuum
under våren innan regeringen och de statliga myndigheterna klarlagt exakt
vad som avses.

Svårt för kommunerna med alla riktade satsningar
Den största statsbidragsfloran finns inom utbildningsområdet där de allra
flesta specialdestinerade bidragen går direkt till utförarna av skolverksam-
heten. Detta gäller till exempel för karriärtjänster, karriärtjänster i utanför-
skapsområden, elevhälsan, lovskolan, lågstadielyft och lönetillägg för förste -
lärare i utanförskapsområden. Listan kan göras lång. skl brukar återkom-
mande framhålla att det bästa är om statens bidrag till ekonomiska förstärk-
ningar kommer i de generella statsbidragen till kommunerna i stället. Men de
riktade statsbidragen har tvärtom blivit fler och fler de senaste åren, i syn-
nerhet på skolans område. Där finns idag runt 40 olika bidrag att söka från
Skolverket. Det är värt att notera att Riksrevisionen under hösten i en rapport
kritiserat de specialdestinerade statsbidragen på skolområdet. Systemet fun-
gerar inte tillräckligt effektivt. Det bidrar inte i tillräckligt hög grad till en lik-
värdig utbildning för eleverna. Riksrevisionen pekar på att bidragen inte går
till de skolor som har störst behov av insatser.

När det gäller karriärtjänsterna är det osäkert hur länge satsningen ska
pågå och vad som händer om satsningen upphör. Även om regeringens ambi-
tion varit att fullt ut finansiera lärarsatsningen räcker de föreslagna ersätt-
ningarna inte till för att täcka kostnaderna. En satsning på att höja lönen för
de särskilt duktiga lärarna får även konsekvenser på kommunens pensions-
kostnader. Många lärare kommer i och med lönelyftet över »taket« där det all-
männa pensionssystemet inte lämnar någon pensionsrättighet och den kom-
munala tjänstepensionen istället träder in. Ytterligare en faktor som gör att
reformen blir underfinansierad är att ersättningen urholkas av framtida lö-
neökningar. Våra beräkningar visar att det krävs i storleksordningen ytterli-
gare 500 miljoner kronor per år för att reformen ska vara fullt finansierat
(stats bidraget är cirka 1200 miljoner 2016). Vi förutsätter att bidraget kom-
mer att höjas och relativt snart läggas in i det generella statsbidraget.

Ett annat exempel på ett riktat statsbidrag är maxtaxan i barnomsorgen.
Den infördes år 2002 och har inte ändrats sedan 2004. Förutsättningen för
statsbidraget är dock att kommunen förbinder sig att följa de avgifter för förs-
kola, fritidshem och pedagogisk omsorg som föreskrivs i förordningen om
maxtaxa. Nu införs en inkomstindexering av inkomstaket så att avgiften blir
högre (regeringens förslag som även finns med i statsbudgeten). Samtidigt
med indexeringen drar regeringen in medel från det riktade statsbidraget
motsvarande intäktsökningen och gör nya riktade satsningar av indragning-
en. Regeringen förutsätter att kommunerna höjer avgifterna i motsvarande
mån.

En löpande reglering av en indexering strider mot den praxis (index-
uppräkningar regleras inte) som finns och borde ha hanterats som ett gene-
rellt statsbidrag, det vill säga att regleringen görs vid ett tillfälle. Om en in-
dexering gjorts löpande från 2004 hade avgiftsintäkterna 2015 varit cirka 1,5
miljarder högre än utan indexering. Denna reala urholkning har inte kom-
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penserats genom ökning av det riktade bidraget. Nu kommer staten i prakti-
ken att lägga vantarna på den avgiftsökning som beror på invånarnas ökade
inkomster, det vill säga den reala urholkningen fortsätter för kommunernas
del.

Socialstyrelsens föreskrifter för särskilt boende
I november 2014 remitterade Socialstyrelsen nya föreskrifter gällande sär -
skilt boende för äldre (de så kallade demensföreskrifterna kommer att åter-
kallas i januari). Om föreskrifterna införs kommer de medföra ökade kostna-
der för äldreomsorgen, bland annat på grund av krav på nattbemanning och
ökad administration. Föreskrifterna är svårtolkade och Socialstyrelsens kon-
sekvensutredning ger inte någon vägledning i hur stor kostnads ökningen
kom mer att bli, annat än i form av ett antal räkneexempel (0,25–1 miljard kro-
nor). Om dessa föreskrifter skulle införas utgår vi från att finansieringsprin-
cipen tillämpas fullt ut.

Föreskrifterna har alltså inte beaktats i den här rapporten.

Reformer i integrationsarbetet – en investering för framtiden
När 2014 går mot sitt slut kommer fler än 80 000 personer på flykt att ha sökt
asyl i Sverige. Detta har riktat ljuset på hur det svenska mottagningssystemet,
i alla dess funktioner, fungerar och samspelar. Mottagningssystemet omfattar
asylsökande i anläggningsboende (abo) och eget boende (ebo), ensamkom-
mande barn och nyanlända i flyktingmottagandet – kvotflyktingar, de asyl -
sök ande som får uppehållstillstånd och deras anhöriga. Ett framgångsrikt och
sammanhållet integrationsarbete är en angelägenhet för både kommuner och
statliga myndigheter, såväl som näringsliv och det civila samhället. Det stäl-
ler också långtgående krav på en nära samverkan mellan aktörerna.

För att bättre tillgodose behov av insatser och möjligheter att ta tillvara ny-
anländas resurser har skl presenterat ett antal åtgärdsförslag till regering-
en. Det så kallade 35-punktsprogrammet har utvecklats i nära dialog med
med  lemmarna och omfattar konkreta förslag för bättre samspel mellan stat
och kommun, en jämnare fördelning av asyl- och flyktingmottagandet och
träffsäkrare statliga ersättningssystem. Programmet presenterades första
gången i april 2013 men bara få konkreta åtgärder har genomförts. Det är dags
att fler åtgärder genomförs om man vill förbättra mottagandet för de som
kommer till Sverige på grund av krig och förföljelse.

Att ge individer, kommuner och de statliga myndigheternas lokala repre-
sentanter bättre förutsättningar är en investering för framtiden. Det finns en
samstämmig uppfattning bland kommuner att de vill ta ansvar och bidra till
att asylsökande och flyktingar ges skydd och en framtid i Sverige. Nyanländas
etablering är dessutom en del i lösningen på lokala demografiska utmaning-
ar och framtida rekryteringsbehov. Detta framkommer också när Lars Stjern -
qvist och Gunnar Hedberg, regeringens samordnare för flyktingmottagandet,
i oktober presenterade sin slutrapport efter möten med ledande politiker från
250 av landets kommuner.

Efter sina kommundialoger pekar också samordnarna på flera områden där
regeringen och de statliga myndigheterna måste förbättra förutsättningarna
för kommunerna. Detsamma gör Riksrevisionen i sina granskningar inom om -
rådet etablering och integration, som presenterats under våren. Det kan kon-
stateras att skl i 35-punktsprogrammet, samordnarna och Riksrevisionen
ser liknande behov av reformer som främjar individuella och lokala möjlig-
heter, och som utgår från ett helhetsperspektiv i statens styrning av asyl- och
flyktingmottagandet.
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Lokala utmaningar i asylmottagandet
De senaste åren har Migrationsverket runt om i landet upphandlat ett stort an -
tal tillfälliga anläggningsboenden för att möta behoven i det ökade asylmot tag -
andet. Upphandlingarna omfattas av sekretess varför kommunerna vare sig
blir tillfrågade eller får någon förvarning. Kommuner måste med kort varsel
(ibland ett fåtal dagar) möta upp med skola, socialtjänst och annan kom mu -
nal service med höga krav på innehåll och kompetens, en utmaning för så väl
personal som organisation.

I andra kommuner är utmaningarna kopplade till mottagandet av asyl -
sökande som ordnar eget boende. Ebo-mottagandet är koncentrerat till vissa
kommuner eller bostadsområden och riskerar att föra med sig konskevenser
som trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och sämre förutsättningar för
nyanlända vuxna och barn att etablera sig och lyckas i skolan.

Statens utvidgade möjligheter från den 1 januari 2014 att anvisa kommuner
ensamkommande asylsökande barn har inneburit ytterligare påfrestningar i
socialtjänstens beredskap för utredningar, myndighetsutövning, boenden
och omsorg. Efter »tvångets« första år kan konstateras att en särskilt stor ut-
maning har gällt de 40 procent av anvisningarna som sker på grund av ensam -
kommandes anknytning till andra asylsökande eller bosatta i kommunerna.
Anknytningen visar sig ofta vara svag och dessa anvisningar står dessutom
helt utanför de statliga fördelningstalen eller kommunens möjligheter till
pla nering.

Luckor i ersättningssystemen och ojämn fördelning
Asyl- och flyktingmottagandet är i grunden ett statligt ansvar och kommu-
nernas åtaganden ska därför finansieras av statliga ersättningar. I vissa fall
saknar insatserna en motsvarande ersättning. I andra fall, där ersättningar
finns, ersätts inte merkostnader. De kan exempelvis uppstå på grund av mål-
gruppens specifika behov, som modersmålsundervisning inom skolan. Ytter-
ligare fall är kostnader som bara ersätts så länge det statliga anslaget räcker.
Och så finns det schablonen för flyktingmottagandet som ska ersätta en rad
insatser, till exempel sfi, samhällsorientering och försörjningsstöd, men som
bara räcker till en del.

När kommunerna har ett större mottagande har luckorna i ersättnings-
systemet blivit tydligare. Dessa gäller inte bara nivåer och omfattning utan
även brist på ersättningarnas förutsägbarhet och krångliga administration.
Asyl- och flyktingmottagandet är ojämnt fördelat över landet och otillräckli-
ga ersättningar påverkar således vissa kommuner mer än andra. När ersätt-
ningarna är för låga uppstår brister i mottagandet, rättigheter kan inte tillgo-
doses och nyanländas resurser kan inte tas tillvara.

Asyl- och flyktingmottagandets ojämna fördelning mellan kommuner har
flera orsaker. De främsta orsakerna är på vilka platser som Migrationsverket
etablerar anläggningsboenden för asylsökande och var nyanlända själva
bosätter sig, orsaker som både är utom kommunernas påverkan och som har
medfört en koncentration till vissa orter. Fyra av fem nyanlända som har fått
uppehållstillstånd och ingår i flyktingmottagandet bosätter sig själva.
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Ojämn fördelning, kombinerat med långa handläggningstider för asylpröv-
ning, väntan på anvisad kommunplacering efter uppehållstillstånd och be-
gränsade möjligheter att utforma lokala insatser, riskerar att bli påfrestande
för individer och samhälle. Det är därför angeläget att snarast införa system
som stimulerar ett lokalt engagemang som både förbättrar nyanländas soci-
ala situation och främjar insatser som underlättar nyanländas etablering i
samhälls- och arbetsliv.

Lösningarna finns lokalt och regionalt
Nu måste fokus läggas på samspelet och möjligheterna i asyl- och flykting-
mottagandet. En viktig förutsättning för framgång i utvecklingen av integra-
tionsarbetet är att regeringen för en nära dialog med kommuner och andra
aktörer om utformningen – centralt om regelverk och resurser, lokalt och re-
gionalt om idéer, planering och genomförande. De viktigaste områdena är:
• En samordnad regional och lokal dialog mellan stat och kommuner om den

samlade planeringen för mottagandet och olika aktörers insatser till asyl -
sökande, ensamkommande barn, nyanlända flyktingar och deras an -
höriga.

• Ett hållbart och tryggt boende för alla asylsökande och nyanlända barn och
vuxna. Anläggningsboende för asylsökande måste etableras i samråd med
kommuner. Möjligheten för asylsökande och nyanlända att bosätta sig
själv måste förutsätta en hållbar bostad. Bosättningen bör i högre ut-
sträckning främja den enskildes möjligheter till etablering, både genom
incitament och regelverk för rätt till insatser och ersättning.

• Träffsäkra och förutsägbara ersättningssystem för kommunernas åtaganden i
asyl- och flyktingmottagandet. Ersättningssystemet måste också bidra till
att ge kommuner jämlika förutsättningar. En bred översyn av ersättning-
arnas utformning och nivåer är nödvändig. På kort sikt behövs även sär -
skilda stimulansmedel för lokala lösningar som möjliggör utökat mot -
tagande, till exempel investeringsstöd för att bygga om lokaler till bostä-
der.

• Individuellt anpassade etableringsinsatser som matchar nyanländas behov
och resurser med den lokala arbetsmarknaden. Lösningen är att tiden
med etableringsinsatser blir mer flexibel och att det arbetsmarknadspoli-
tiska regelverket möjliggör lokalt utformade insatser i samverkan mellan
olika aktörer.

Kommunernas ekonomi de närmaste åren

De demografiska behoven växlas upp
För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar inneburit
ökade resursbehov med ungefär 0,5 procent per år under de senaste tio åren.
Under åren 2013–2014 har dessa växlats upp och förväntas de kommande fem
åren att uppgå till 1,2–1,3 procent per år. Det är inom skolans område som ök-
ningarna kommer att vara störst (diagram 11 på sidan 32).



En verksamhet som särskilt utmärker sig under 2015 är förskolan. Nästan
hälften av alla kommuner uppger i vår enkät att kostnaderna kommer att sti-
ga kraftigt. Även inom grundskolan och hemtjänsten förväntas kostnaderna
öka rejält.

När vi studerar kommungrupper är det särskilt de större städerna (70 pro-
cent) som upplever ett stort tryck på förskolan. Även i mindre befolkningstä-
ta regioner sticker förskolan ut. Knappt hälften av glesbygdskommunerna
och de varuproducerade kommunerna säger sig ha högt tryck på förskole-
verksamheten jämfört med föregående år. Bara 4 procent av kommunerna
upplever ett minskat tryck på förskoleverksamheten. Turism- och besöks nä -
ringskommuner är kraftigt överrepresenterade (33 procent) bland de som
upplever ett minskat tryck. Utöver förskolan är hemtjänsten (42 procent) och
grundskolan (40 procent) de två verksamheter som utmärker sig med en hög
kostnadsutveckling. Inom hemtjänsten upplever främst kommuner i glesbe-
folkad region (75 procent) ett stort tryck. Cirka 60 procent av förortskommu-
ner till storstäder ser en kraftig kostnadsutveckling inom grundskolan.
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Diagram 11 • Totala volymförändringar inom olika kommunala verksamheter
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Diagram 12 • Verksamheter som »sticker ut« 2015 enligt en enkät till kommunernas ekonomi -
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Vår prognos för åren 2014 och 2015

Som en följd av ökade behov och uteblivna tillfälliga tillskott minskar resul-
taten kraftigt i kommunerna 2014. Från ett resultat som motsvarade 3,4 pro-
cent av skatter och bidrag 2013 minskar det till 1,1 procent, eller 5,3 miljarder
kronor 2014. För 2015 dämpas resultatet ytterligare något. Vi bedömer därför
att många kommuner kommer att ha små marginaler både 2014 och 2015.

Prognosen över intäkterna är gjord med utgångspunkt från vår skatteun-
derlagsprognos samt kända och föreslagna förändringar av statsbidragen,
med beaktande av statsbudgeten. Kostnadsutvecklingen bedöms med hjälp
av insamlat material från kommunerna i form av budgetdokument, delårs-
bokslut och enkätsvar. Ekonomichefer i 220 kommuner har svarat på vår
enkät.

Skatteunderlaget förväntas öka med 3,3 procent 2014. Låga prisökningar
medför att den reala intäktsökningen blir relativt stark. År 2015 väntas det un-
derliggande skatteunderlaget öka starkt (4,8 procent), men inga generella
statliga tillskott tillkommer, vilket innebär att intäktsförstärkningen från skat -
ter och generella bidrag dämpas. De specialdestinerade statsbidragen be räk -
nas däremot öka rejält år 2015 främst till följd av satsningar på grundskolan,
men även inom förskolan.

Kommunernas kostnader ökar 2014 med vad som följer av ökade demogra-
fiska behov och historisk trendmässig utveckling. De demografiska behoven
växlas upp jämfört med genomsnittet de senaste tio åren och uppgår 2015 till
0,9 procent. År 2014 ökar både kostnader och statsbidrag för asyl- och flyk-
tingmottagning till följd av ökad tillströmning. Antalet förväntas öka med 50
procent i år och 15 procent 2015. Budgetmotionens reformer inom skolan in-
nebär ökade riktade statsbidrag och motsvarande ökad kostnadsvolym.

Skattesatserna
Skattesatserna kommer att förändras i ett flertal kommuner 2015, främst till
följd av så kallade skatteväxlingar med landsting, men det förekommer även
höjningar och sänkningar därutöver.

Kommunerna i Jämtland, Örebro och Kronobergs län sänker skatten på
grund av skatteväxlingar. Skatteväxlingar görs då huvudmannaskap för verk-
samheter flyttas mellan kommunerna och landstinget i ett län. I Kronoberg
och Jämtland tas ansvaret för kollektivtrafiken över av landstinget och i Öre-
bro skatteväxlas för en regionbildning. Skatteväxlingarna är neutrala för
medborgarna i länet, då skatterna höjs med motsvarande nivå i landstinget. I
Östergötland sker en växling på informell basis på grund av regionbildning,
inte genom en formell skatteväxling. Skatteväxlingarna för 2015 motsvarar att
verksamhet för 230 miljoner kronor flyttas till regional nivå, men innebär så-
ledes ingen förändring för skattebetalarna.

Preliminära uppgifter i mitten av december visar att den kommunala skat-
tesatsen för 2015 därutöver kommer att sänkas i fyra kommuner, som mest
med 22 öre. Skatten kommer att höjas i 25 kommuner, som mest med 80 öre.
Antalsuppgifterna avser kommunernas egna beslut exklusive skatteväxling-
ar.

År 2015 ökar den genomsnittliga skattesatsen med 5 öre, till 20,63. Utan
skatteväxlingarna hade ökningen varit 6 öre. Det ökade skatteuttaget mot-
svarar ytterligare intäkter år 2015 på 1,2 miljarder kronor men med skatte-
växlingarna blir nettoeffekten 230 miljoner kronor lägre (diagram 13 på sidan
34).
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Ingen återbetalning från AFA

afa Försäkrings styrelse har fattat
beslut att det inte blir någon återbe-
talning av 2004 års premie under
2014.



Vår kalkyl för åren 2016 till 2018
I detta avsnitt visar vi de konsekvenser som den samhällsekonomiska ut-
vecklingen väntas få på kommunernas ekonomi på några års sikt. För att göra
en rimlig prognos för kostnadsvolymen behöver antaganden om storleken på
statsbidrag och förändrade skattesatser göras. I Appendix redovisas en käns-
lighetsanalys av skatteunderlagskalkylens konsekvenser för att visa vad som
händer om inga politiska beslut tas.

I vår kalkyl för åren 2016–2018 antar vi att de generella statsbidragen årli-
gen ökar i takt med en skattad trend på 2 procent utöver ökade löner och pri-
ser. Detta innebär ett antagande om att staten år 2018 kommer att tillföra yt-
terligare 10 miljarder kronor jämfört med gällande statsbudget (tabell 15 på
sidan 35).
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Diagram 13 • Medelskattesats* och antal skatteförändrare
Procent respektive antal kommuner
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Under de senaste femton åren är det be-
tydligt fler kommuner som har höjt än
som har sänkt skatten. Men trots detta
har den genomsnittliga skattesatsen,
alltså den summerade skatteintäkten divi-
derat med skatteunderlaget, inte ökat.
Denna påverkas av vilka kommuner som
förändrar skattesatsen men också av hur
tillväxten i skatteunderlaget fördelas över
landets kommuner.

*Inklusive Gotland.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 14 • Nyckeltal för kommunernas ekonomi
Procentuell förändring om inget annat anges

Utfall Prognos Kalkyl
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medelskattesats, nivå i %
(exkl. Gotland) 20,54 20,58* 20,63* 20,66 20,72 20,87
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP 3,9 3,4 3,9 4,8 5,0 5,0
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP 1,7 1,1 1,3 1,9 1,9 1,8
Verksamhetens kostnader**, LP 3,4 4,2 4,7 4,6 4,8 4,9
Verksamhetens kostnader**, FP 1,2 1,9 2,1 1,7 1,8 1,7
Implicit prisindex (PKV) 2,2 2,3 2,5 2,8 3,0 3,1

Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2014 för hemsjukvård och färdtjänst, +1 öre på skattesatsen. Skatte-
växling 2015 för framförallt kollektivtrafik, –1 öre på skattesatsen.
**Kostnader för egentlig verksamhet exklusive bistånd.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Så här har vi räknat

Beräkningarna bygger på den be-
dömning som presenteras i kapitlet
Samhällsekonomi. Utfallet för 2013

är enligt det slutliga bokslutet som
scb publicerade i juni. Åren 2014

och 2015 är en prognos med bland
annat en bedömning av kostnadsut-
vecklingen, medan beräkningarna
för åren 2016–2018 är mer schablon-
mässiga kalkyler som utgår från att
kostnadsvolymen och statsbidragen
ökar i takt med den historiska trend -
en. När det gäller statsbidragens ut-
veckling visar historien att ökade bi-
drag är troliga på sikt. I den här rap-
porten räknar vi med en uppräkning
på 2 procent utöver kommunalt pris -
index. Samma löne utveckling antas
för anställda i kommunerna som för
resten av arbetsmarknaden från och
med 2015.



Kommunernas kostnader förväntas utvecklas enligt trend och demografiskt
betingade behov under kalkylperioden. Det är antalet barn i grundskoleål-
dern som ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar öka efter en
längre tids minskning. Volymökningen dämpas något jämfört med prognos -
åren men ligger ändå 0,5 procentenheter över perioden 2010–2013.

För att nå ett resultat på 1 procent av skatter och generella bidrag behöver
skattesatsen vara 24 öre högre 2018 jämfört med 2015. Skälet till att vi inte räk-
nar på tumregeln 2 procent är att vi tror att kommunera får det svårt att leva
upp till den nivån under kalkylperioden.
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Komponentavskrivning

Från och med 2014 ska kommuner
och landsting förhålla sig till en ny
rekommendation om komponentre-
dovisning, denna redovisningsme-
tod blir framöver en normgivande
metod både inom privat och offent-
lig sektor. Kortfattat innebär meto-
den att större och väsentliga inve-
steringar ska delas upp i ett antal
delkomponenter med varierade av-
skrivningstider beroende av deras
olika nyttjandetider. Tidigare tilläm-
pades mer schablonmässa avskriv-
ningsmetoder för hela anläggnings -
tillgången.

Införandet av komponentredovis-
ning sker för närvarande på olika
sätt i kommunerna. Många gör upp-
delningen på komponenter för stör-
re investeringar som gjorts under
2014, vissa har avvaktat med en full-
ständig anpassning. Rekommenda-
tionen anger även att äldre större
och väsentliga investeringar också
ska delas upp i komponenter, även
här har man kommit olika långt i sin
anpassning.

En effekt av den ändrade redovis-
ningsprincipen är att vissa under-
hållsåtgärder som tidigare bokfördes
i driftredovisningen istället ska akti-
veras och avskrivas över nyttjandeti-
den. Under en övergångs period in-
nebär detta i regel att kostnaderna
minskar, efter hand kommer dock
avskrivningskostnaderna att öka. Att
skatta storleksordningen på dessa
effekter är i nuläget mycket svårt,
någon justering för detta görs inte i
beräkningarna till denna rapport.

Det finns skäl att även beakta den-
na förändring i budgeteringssam-
manhang.

Under januari 2015 publiceras
rapporten Komponentredovisning i
fastighetsförvaltningar i kommuner
och landsting, som går att ladda ned
via skl.se .

Tabell 15 • Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt kalkylerat tillskott
Miljarder kronor

Prognos Kalkyl
2014 2015 2016 2017 2018

Skatter o generella statsbidrag 471,5 489,7 513,4 538,0 566,0
varav uppräknade statsbidrag 2,8 6,1 9,7
varav höjd skatt 1,0 1,6 3,1 6,6

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 16 • Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring
Bidrag i procentenheter, fasta priser

Utfall Prognos Kalkyl
02–05 06–09 10–13 2014 2015 2016–2018

Demografiska behov 0,4 0,5 0,5 0,9 1,2 1,3
Övrigt 0,3 0,9 0,7 1,0 0,9 0,4
Total volymförändring 0,7 1,4 1,2 1,9 2,1 1,7

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 14 • Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
Miljarder kronor
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Med stora engångstillskott från AFA För säkring 2013 blev kommunernas resultat drygt 15 miljarder,
vilket motsvarar 3,4 procent av skatter och statsbidrag. År 2014 väntas resultatet minska kraftigt
och motsvara 1,1 procent av skatter och generella statsbidrag.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Samverkan, skillnader och
kostnadsutveckling
I detta kapitel redovisar vi läget för två centrala frågor i kommu-
ner och landsting. Den ena gäller arbetet med att förbättra sam-
spelet mellan landsting och kommuner i syfte att öka kvalitet och
effektivitet i vården av äldre personer med stora vårdbehov. Den
andra gäller frågan om hur olika det egentligen får bli i utbud och
kvalitet mellan olika kommuner och olika landsting, det vill säga
spänningsförhållandet mellan kommunal självstyrelse och na-
tionell likvärdighet. Vi presenterar också våra resultat från det
arbete som påbörjades i vårens Ekonomirapport; att bättre och
systematiskt förklara hur och varför hälso- och sjukvårdens
kostnader fortsätter att öka.

En sammanhållen vård och omsorg

Många personer, särskilt bland de äldre, behöver insatser både
från kommunernas äldreomsorg och från landstingens hälso-
och sjukvård. Om insatsen från exempelvis landstinget kommer
för sent eller uteblir får det konsekvenser, inte bara för den en-
skilde utan också för kommunen. Kommuner och landsting mås-
te därför skapa en organisation och ett arbetssätt som maxime-
rar förutsättningarna att skapa en sammanhållen vård och oms-
org för de personer som har behov av insatser från båda hållen.
De nya arbetssätt som vuxit fram under senare år är framgångs-
rika, både för patienternas trygghet och hälsa, men även för eko-
nomin.

Detta är en utmaning som kommuner och landsting brottats med i decenni-
er. De senaste åren har kommuner och landsting mött denna utmaning i en
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gemensam satsning kallad »Bättre liv för sjuka äldre«. Den har syftat till att ge
stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet
och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre.

För att skapa förutsättningar för långsiktighet har kommuner och lands-
ting inrättat en gemensam ledning och styrning på länsnivå, både för de poli-
tiska ledningarna och för tjänstemannaledningarna. Dessa ledningsnivåer
har tagit fram handlingsplaner för det gemensamma förbättringsarbetet. skl

har drivit chefsprogrammet Ledningskraft som stöd till chefer från kommu-
ner och landsting att förverkliga handlingsplanerna.

På många håll har nya arbetssätt utformats med ett bättre samspel mellan
kommuner och landsting. Ett gemensamt drag är att snabbt ge patienter mer
stöd i hemmet för att undvika att de upprepat hamnar på akuten och blir in-
skrivna vid sjukhus.

Ett av de mest framgångsrika exemplen finns i Skaraborg där ett nytt ar-
betssätt gjort att akutbesöken för de som har tillgång till ett närsjukvårdsteam
minskat med 80 procent och antalet vårddagar på sjukhus minskat med över
90 procent, se faktarutan »Ett exempel på samverkan«.

Arbetet har varit en del av en statlig satsning (1,7 miljarder kronor per år) och
en överenskommelse mellan skl och staten. Kommuner och landsting har
fått del av stimulansmedlen bland annat beroende på hur antalet akuta åter-
inskrivningar inom 30 dagar vid sjukhus och undvikbar slutenvård för perso-
ner äldre än 65 år utvecklats. Den statliga satsningen avslutas i och med 2014.
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Ett praktiskt exempel på framgångsrik sam -
 verkan är Närvård västra Skaraborg (Lidkö-
ping, Götene, Skara, Grästorp, Vara och Es -
sunga) som startade 2001 med syfte att stär -
ka samverkan mellan primärvård, sjukhus -
vård och den kommunala vården för att till -
försäkra vårdtagaren en god och säker vård.

Idag finns tre vårdmodeller i nära sam-
spel:

Den första är närsjukvårdsteamet, som är
en permanent verksamhet med organisato-
risk tillhörighet i länssjukvården. Verk -
samheten vänder sig till patienter med
komplexa behov av medicinsk vård och
omsorg, där vården kräver en samverkan
mellan kommunal hemsjukvård, primär-
vård och slutenvård. Vården ges i form av
hembesök. 

Den andra är mobil hemsjuk vårdsläkare i
Lidköpings kommun, som infördes 2011.
Syftet var att förbättra medicinsk plane -
ring, läkemedelsbehandling, ge ökad trygg-
het för individen samt att göra bättre be-
dömningar i individens hemmiljö i samar-
bete med den kommunala hemsjukvården. 

Den tredje är det mobila palliativa teamet,
som består av läkare och sjuksköterskor.
Teamet medverkar till avancerad vård i
hem  met i samarbete med kommunens
sjuk sköterskor och hemvård. Det palliativa
team et ska vara en länk mellan de olika
vård givarna och hemmet/ boendet i ett
nära samarbete med den palliativa sluten-
vården.

Resultaten är goda. Sjuka äldre kan vår-
das hemma och känna trygghet tack vare
kontinuitet i vårdrelationer. Vårdtillfällen
på sjukhus och besök på akutmottagningen
har minskat för gruppen. Personalen har
engagemang och känner arbetsglädje.

Ekonomiska beräkningar har visat att
detta arbetssätt är kostnadseffektivt. Efter
inskrivning i Närsjukvårdsteamet minskar
akutbesök och slutenvård kraftigt. Detta
reducerar kostnaderna per brukare och år
med nästan 200 000 kronor. Liknande re-
sultat kan konstateras för den mobila hem-
sjukvårdsläkaren. Antalet inläggningar på
Skaraborgs Sjukhus minskade med 80–90

procent jämfört med en kontrollgrupp.

Ett exempel på samverkan



Kostnaderna för kommunernas äldreomsorg och landstingens hälso- och
sjukvård för personer över 65 år uppgår till 25 procent av de totala kostnader-
na, motsvarande drygt 210 miljarder kronor. Att dessa resurser används ef-
fektivt är strategiskt viktigt. De nya arbetssätt som vuxit fram under senare år
är så framgångsrika, både för patienternas trygghet och hälsa och för ekono-
min, att de har all anledning att fortsätta även utan statliga stimulansmedel.

Samverkan är dock inte alldeles enkelt. Det kan finnas en konflikt mellan,
å ena sidan, kraven på samverkan mellan kommun och landsting för att mins-
ka betydelsen av organisatoriska gränser och, å andra sidan, centraliserade
styrmodeller, som underlättas av tydliga organisationsgränser.

För närvarande pågår även en översyn av betalningsansvarslagen. Syftet
med översynen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård
och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt och
undvika onödig vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter. En ut-
gångspunkt för översynen ska vara att precisera formerna för samverkan mel-
lan huvudmännen. Det är viktigt att den nya lagen kommer att innehålla in-
citament för både kommuner och landsting. Uppdraget ska redovisas i mars
2015.

Hur olika får det bli?

Det finns alltid skillnader i både utbud och kvalitet mellan olika
kommuner och mellan olika landsting. Ofta är skillnaderna stör-
re inom kommunerna respektive landstingen. Det är inte unikt
för landsting och kommuner, det gäller även statliga system i
Sverige, som domstolsväsendet, försäkringskassan och universi-
teten. Det är inte heller unikt för Sverige. I alla länder oavsett
system finns skillnader mellan delar av landet och mellan enhe-
ter.

Skillnader beskrivs oftast som negativa och som ett tecken på ojämlikhet då
invånare i olika delar av landet inte får tillgång till samma service. Inte så säl-
lan är skillnaderna föremål för insatser från statens sida, ibland genom rikta-
de statsbidrag i syfte att minska skillnaderna.

Skillnader har också olika bakgrund. Ibland är de en effekt av medvetna pri-
oriteringar där olika kommuner eller landsting har olika uppfattning om in-
vånarnas behov eller om vad som är mest effektivt. Ibland är skillnaderna ett
utslag av att sjukhusen i ett landsting eller äldreomsorgen i en kommun lyck-
as olika bra, exempelvis med att förebygga fallolyckor. Vissa skillnader är ett
led i en positiv utveckling där några enheter arbetar på ett nytt sätt och når
bättre resultat. Efterhand lär sig även andra i en positiv utvecklingsspiral.
Andra skillnader är snarare ett uttryck för en oförmåga att ta in nya effekti-
vare metoder. Skillnader kan alltså vara positiva och utvecklingsdrivande,
men också negativa och orättvisa.

skl:s programberedning »Hur olika får det bli?« har analyserat spännings -
förhållandet mellan kommunal självstyrelse och nationell likvärdighet. I sin
slutrapport belyser man skillnader i kvalitet och service mellan kommuner-
nas respektive landstingens verksamheter och söker värdera när dessa är bra
respektive när de är oacceptabla.

Beredningen argumenterar för att skillnader inom och mellan kommuner
och landsting är nödvändiga och i huvudsak positiva. Skillnader speglar att med -
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borgarna har olika uppfattningar om hur verksamheten ska utformas och att
in dividuella behov varierar. Dessutom är de en följd av att vissa kommuner
och landsting förbättrar sina resultat mer och snabbare än andra. Skillnader-
na bör därför inte per automatik ses som problem som kräver statliga ingri-
panden. Reglering som syftar till likformighet riskerar snarare att leda till
minskad effektivitet och hämma lokal utvecklingskraft och initiativförmåga.

Det finns dock skillnader som inte är ett led i en positiv utveckling utan
orättvisa och som behöver minska, ofta dessutom tecken på att det allmänna
läget är otillfredsställande och behöver förbättras. Det gäller i lika hög grad
skillnader inom som mellan kommuner respektive landsting. Beredningens
diskussion utmynnar i förslag om hur statens styrning bör balansera själv-
styrelse och likvärdighet. Det handlar om att nationella mål och riktlinjer ska
ge utrymme för variation, kontroll av måluppfyllelse och efterlevnad. Det kan
även ske genom »mjuk styrning« som skapar incitament och ger stöd för att
hantera problem och förbättra verksamheten. Men beredningen pekar också
på det ansvar som kommuner och landsting har att själva och tillsammans ta
itu med oacceptabla nivåer och vid behov skapa gemensam praxis.

Det är inte enbart skl:s programberedning som argumenterar för att rik-
tade statliga bidrag ibland kan leda fel. Riksrevisionen har granskat de rikta-
de statsbidragen och dess effekter och menar att de visserligen leder till att
landstingen fokuserar på de frågor som formulerats i överenskommelser med
en generell prestationshöjning som följd. Men de framhåller också att de rik-
tade statsbidragen riskerar bli kortsiktiga och dessutom ha undanträng-
ningseffekter så att andra viktiga insatser riskerar att prioriteras för lågt.

Riktade bidrag riskerar alltså att minska innovations- och utvecklingskraf-
ten samt öka risken för suboptimering. Det blir inte de lokala behoven som
styr prioriteringarna, till exempel kan en kommun med redan hög lärartäthet
känna sig tvungen att lägga ytterligare resurser på lärartätheten för att för-
bättra resultaten på grund av öronmärkta pengar, istället för att satsa resur-
serna där de bättre behövs. De riktade statsbidragen finns oftast endast för
några enstaka år, vilket hämmar långsiktighet. Dessutom är statliga satsning-
ar förenade med en stor administrativ börda för kommuner och landsting.

Hur kan då kommuner, landsting och stat arbeta för att komma tillrätta
med skillnader och nivåer som inte är acceptabla? Första steget är att syste-
matiskt följa kvaliteten i de olika verksamheterna. Det kan handla om att
förstå varför inte alla elever får godkänt i alla ämnen i skolan, varför perso-
nalkontinuiteten är låg inom hemtjänsten eller varför handläggningstiderna
inom individ- och familjeomsorgen kan vara orimligt långa.

Sedan kvalitet började jämföras mer öppet har kunskapen om olika varia-
tioner i vårdkvalitet mellan exempelvis landsting och sjukhus ökat. De årliga
redovisningarna av Öppna jämförelser analyseras och diskuteras såväl natio-
nellt som inom landstingen. Det har varit möjligt att identifiera medicinska
områden med särskilt stora behov av gemensamma insatser och landstingen
har kunnat initiera förbättringsarbete utifrån sina egna analyser. Arbetet be-
drivs till stor del i samverkan mellan nationell och regional nivå och med
medverkan från profession och patientorganisationer. Exempel på områden
där förbättringsarbete pågår är cancer, psykisk hälsa, diabetes, stroke, kol

och astma respektive tillgänglighet.
Men vi kan också bli ännu bättre på att utveckla analyskapaciteten och an-

vända tillgängliga data för att skapa en helhetsbild. En större likvärdighet kan
skapas och eventuella statliga riktade bidrag styras till områden där sektorn
identifierat behov av nationell samordning och användas på ett mer effektivt
sätt inom verksamheterna.
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Förklaringar till sjukvårdens kostnadsökningar

Hälso- och sjukvården är komplex och utvecklas snabbt, vilket
gör det svårt att härleda kostnadsutvecklingen till några få fak-
torer. Nedan gör vi ett försök med utgångspunkt från de trender
vi har observerat sedan 2008; att vårdutnyttjandet minskar (ut -
om för de äldsta), att befolkningen ökar och att det finns en ål-
dersförskjutning mot en större andel äldre i vården. Vi ser också
att den medicintekniska utvecklingen går framåt och läkarna ut-
gör en större andel av vårdpersonalen. Allt detta påverkar kost-
naderna.

Strukturerna för hur vården tillhandahålls förändras ständigt. Det samman-
hänger med förändringar av medicinteknologi och läkemedel, men också med
annan ny kunskap kring vad som gynnar tillfrisknande. Den mest tydliga
strukturförändringen, handlar om den minskning av antalet vårdplatser vid
sjukhus som skett de senaste decennierna, från cirka 50 000 vid nittiotalets
början till cirka 25 000 idag. Minskningen är ett uttryck för medicinteknolo-
giska förändringar som dels gjort det möjligt att korta vårdtider och dels gjort
det möjligt att behandla patienter i öppenvård. Det är också ett uttryck för
ändrade arbetssätt med mer av prevention. I många landsting och regioner
har man också jobbat mycket med att förbättra vårdflödena. Hälso- och
sjukvården brottas samtidigt med trögrörliga strukturella problem som är
kostnadsdrivande, till exempel i gränssnitten mellan primärvård och sjukhus
och mellan landstingens sjukvård och kommunernas vård och omsorg.

Till detta har kommit starkt förbättrade möjligheter att behandla allt äldre
patienter och resultaten av insatserna blir generellt allt bättre.

Hur har detta påverkat kostnaderna i den specialiserade somatiska vården? För att
försöka förstå kostnadsutvecklingen studerar vi hur vårdvolymerna i form av
vårdtillfällen, läkarbesök och besök hos övriga yrkeskategorier i den specia-
liserade somatiska vården har förändrats mellan åren 2008 och 2013, hur pa-
tientströmmarna ändrats och hur befolkningens sammansättning föränd-
rats. Att vi har valt den specialiserade somatiska vården beror på att här har
vi det mest heltäckande kostnadsunderlaget på diagnos och patientnivå. Den
specialiserade somatiska vården utgör också den största andelen av kostna-
derna för hälso- och sjukvården, 54 procent.

Allt fler lever allt längre… Mellan åren 2008 och 2013 ökade befolkningen som
helhet med drygt fyra procent. Det är främst de äldre som ökat i antal. De som
är 65 år+ ökade med nästan 15 procent och år 2013 utgjorde dessa drygt 19 pro-
cent av befolkningen. Även de unga ökade med en dryg procent om året. Den
förväntade medellivslängden ökade med 0,6 år för kvinnor till 83,7 och med 1
år för män till 80,1. Dödligheten har minskat. Allt fler lever allt längre och det
är fler personer som uppnår mycket hög ålder. En rad nya läkemedel och be-
handlingar har tillkommit som både förebygger insjuknande och som hjälper
till att hålla sjukdomar i schack. Levnadsförhållandena har förändrats, till ex-
empel har utbildningsnivåerna höjts och många har fått det bättre ekono-
miskt.

…och det har inneburit mer vård till de äldsta. Att vara äldre är i dag inte något
skäl för att inte tas om hand av hälso- och sjukvården.
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Källor för analysen

Kostnadsunderlagen för den specia-
liserade somatiska vården som an-
vänts kommer från kpp-databasen,
som skl förvaltar och ansvarar för. 

För att kunna göra jämförelser
över tid har vi använt oss av 32 sjuk-
hus för kostnaderna i den slutna vår-
den (7 regionssjukhus och 25 läns-
/länsdelssjukhus) och 23 sjukhus för
kostnaderna i den öppna vården (4
regionsjukhus och 19 läns-/länsdels-
sjukhus). 

Vårdtillfällen och öppenvårdsbe-
sök i den specialiserade somatiska
vården kommer från Patientregist-
ret, som Socialstyrelsen ansvar för.
Vi har även använt verksamhetssta-
tistik som skl samlar in.



Även i den somatiska öppenvården kan vi se att andelen äldres läkarbesök har
ökat och det gäller även för andelen äldres kontakter med övriga yrkes ka te -
gorier. Läkarbesöken och kontakterna med övriga yrkeskategorier kan gälla
förebyggande behandlingar för att minska risken att insjukna eller för att hål-
la kroniska sjukdomar i schack, med följd att patienterna lever längre. I övri-
ga yrkeskategorier ingår till exempel sjuksköterskor, psykologer, logopeder,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Fler vårdkontakter i den specialiserade somatiska vården för de äldre leder till öka-
de kostnader. Den största förskjutningen av kostnaderna per invånare i fasta
priser har skett hos de äldsta.

Av de totala kostnaderna för den specialiserade somatiska vården utgör slu-
tenvårdens kostnader 58 procent och öppenvårdens 42 procent. Mellan 2008
och 2013 ökade kostnaderna för den specialiserade somatiska vården med 10
procent i fasta priser. Den somatiska slutenvårdens kostnader ökade med 7
procent och den somatiska öppenvårdens kostnader med 13 procent.
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Diagram 15 • Andel av befolkningen i olika åldrar som varit patienter i den slutna somatiska vår-
den
Procent

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0−14 15−24 25−44 45−64 65−74 75−84 85+ Totalt

P
ro

ce
n

t

2013

2008

Andelen av den totala befolkningen som
varit patienter i den somatiska slutenvår-
den har inte förändrats, trots att befolk-
ningen blivit äldre, förutom för de allra
äldsta där andelen ökat. I alla övriga åldrar
har andelen av befolkningen som varit pa-
tienter i slutenvården minskat.

Källa: Patientregistret och egna beräkningar.

Diagram 16 • Kostnad per invånare i den specialiserade somatiska vården, 2013 års priser
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Kostnadsökningen i den specialiserade
somatiska vården per invånare var i ge-
nomsnitt 6 000 kronor för de allra äldsta
mellan 2008 och 2013 uttryckt i 2013 års
priser.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Förklaringar till kostnadsutvecklingen

Hälso- och sjukvården är både komplex och utvecklingsintensiv, varför det
inte är enkelt att entydigt härleda kostnadsutvecklingen till några få faktorer.
Här görs ändå ett försök baserat på beskrivningen ovan. Vi ser att vård -
utnyttjandet minskar, utom för de äldsta. Befolkningen ökar och det finns en
ålderförskjutning mot en större andel äldre i vården. Den medicintekniska
utvecklingen går framåt och läkarna utgör en större andel av vårdpersonalen.
Allt detta påverkar kostnaderna.

Allt fler sjukdomar och skador kan behandlas, även upp i hög ålder. Med skon-
sammare metoder kortas vårdtiderna och många insatser kan nu ges utan in-
läggning på sjukhus. Personer med kroniska sjukdomar får nya läkemedel och
råd om livsstilsförändringar som leder till att de inte försämras i sina sjukdo-
mar, med minskade vårdbehov som följd. Då allt fler patienter är äldre är det
angeläget att få till en bättre samordning av insatser i gränssnitt mellan
primärvård och sjukhus och mellan landstingens sjukvård och kommunernas
vård och omsorg. Detta belyses i avsnittet sammanhållen vård.

Befolkningen blir allt äldre, delvis till följd av insatser inom sjukvården, vil-
ket påverkar sjukvårdens kostnader. Befolkningen har också ökat, vilket in-
nebär ökade kostnader då fler patienter ska tas om hand.

Det har skett en förskjutning av vårdutnyttjandet mot den öppna vården
och mot andra yrkeskategorier än läkare, framför allt bland de äldsta. Vården
bedrivs i högre utsträckning på en lägre vårdnivå, vilket leder till billigare
vård. Patienten har fått en mer aktiv roll i hälso- och sjukvården och lämnar
snabbt sjukhuset för att till exempel komma igång med rehabilitering. Idag
betraktas patientens aktiva deltagande inte bara som väsentligt för det egna
tillfrisknandet, utan även för effektiviseringen av vården i sin helhet.

Nya kunskaper växer fram och utvecklas hos både vårdgivare och patienter,
vilket leder till en förändrad vård som skapar förutsättningar för en effekti-
vare hälso- och sjukvård och förstås en friskare befolkning. Dagens patienter
medverkar allt mer, från prevention till behandling och rehabilitering.

Den nya informationsteknologins möjligheter till kommunikation, både
inom vården, mellan vården och patienten, och mellan patienter är en viktig
förutsättning för detta. Här finns dock brister i nuvarande it-stöd.
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Tabell 17 • Kostnadsökning på olika komponenter i den somatiska vården, förändring mellan
2008–2013

Bidrag i procentenheter, fasta priser

Somatisk vård Slutenvård Öppenvård

Vårdvolym 5,1 3,2 6,3
varav vårdutnyttjande –1,5 –2,6 0,1
varav åldersstruktur 2,0 2,2 1,6
varav befolkning 4,2 4,2 4,2

Vårdkostnader 4,9 3,8 6,7
Total volymökning 10 7 13

Anm.: Kostnadsutvecklingen förklaras av att befolkningens storlek och sammansättning för -
ändras, att behovet av vård och kostnaderna för de olika behandlingarna förändras. Genom att
ta utvecklingen de senaste fem åren för respektive »komponent«, men i övrigt behålla priser
och strukturer på 2008 års nivå erhålls en uppskattning av hur stor del respektive variabel
förklarar av kostnadsutvecklingen till år 2013. Metoden är inte exakt men ger en god bild av de
olika komponenternas relativa betydelse för utvecklingen.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Kostnaderna för den somatiska vården
ökade med 10 procent i fasta priser mellan
2008 och 2013. Drygt hälften förklaras av
ökad vårdvolym i form av befolkningsök-
ning och förändrad befolkningsstruktur,
fler äldre och fler barn. Det minskade slu-
tenvårdutnyttjandet, förutom för de allra
äldsta, har en negativ påverkan på kost-
nadsutvecklingen. Delar av vården har
flyttats ut i den öppna vården, vilket där
lett till en marginell ökning av vårdutnytt-
jandet. Den andra hälften av kostnadsök-
ningen som består av ökade kostnader för
vården förklaras av den medicinsktekniska
utvecklingen i form av ökade behandlings-
möjligheter, en större andel läkare etc. Ål-
dersstrukturens påverkan på kostnadsök-
ningen, med fler äldre och fler barn förkla-
rar en större andel av kostnadsökningen i
slutenvården då vården blir allt mer avan-
cerad samtidigt som den kan tillhandahål-
las för allt äldre patienter.



I nästa avsnitt tittar vi närmare på de tre diagnoserna hjärtinfarkt, stroke
och höftfraktur. Hjärtinfarkt och stroke är två vanliga dödsorsaker och höft-
fraktur är vanligt förekommande bland äldre. Här tittar vi på slutenvården, då
vi inte kan följa diagnoser i öppenvården på samma sätt som i den slutna vår-
den.

Minskat insjuknande i hjärtinfarkt, stroke och höftfraktur
Det åldersjusterade insjuknandet i någon av diagnoserna hjärtinfarkt, stroke
och höftfraktur har minskat. Av de som insjuknar i hjärtinfarkt och stroke dör
nu också färre som en följd av sjukdomen. Sjukvården arbetar mer preventivt
och nya behandlingsmöjligheter har tillkommit. Som exempel kan nämnas
preventiva läkemedel som är vanligt förekommande vid hjärt- och kärlsjuk-
domar, som sänker blodtrycket och blodfettet samt hämmar koaguleringen av
blodet. För dessa läkemedel har antalet dygnsdoser per 1000 invånare ökat från
401 dygnsdoser år 2008 till 458 år 2013. Kostnaden för dessa läkemedel var 1,9
miljarder kronor år 2013, en minskning med närmare 36 procent sedan 2009,
bland annat tack vare patentutgångar.

Hjärtinfarkt I en årlig rapport från Socialstyrelsen om hjärtinfarkt framgår att
förstagångsinsjuknandet och dödligheten har minskat. Sedan början på 2000-
talet är ballongvidgning en högt prioriterad metod som även personer över 80
år har stor nytta av och den behandlingen har ökat för patienter äldre än 79 år,
både för kvinnor och för män. Även andelen kvinnor som behandlas inom re-
kommenderad tid har ökat enligt Öppna jämförelser. Sjukskrivningstiden har
också minskat kraftigt enligt Swedehearts årsrapport 2013.

Det åldersjusterade insjuknandet i en hjärtinfarkt minskade med 21 pro-
cent mellan 2008–2013 och för de allra äldsta minskade insjuknandet ännu
mer. Antalet vårdtillfällen med hjärtinfarkt minskade med 14 procent, minsk-
ningen var större för kvinnor än för män. Kostnaden per vårdtillfälle ökade
med en procent till 66700 kronor. Slutenvårdens kostnader för hjärtinfarkter
uppgick till 1,1 miljarder kronor år 2013. Jämfört med 2008 har kostnaderna
minskat med 14 procent i fasta priser.
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Diagram 17 • Sluten somatisk vård, utveckling av antal vårdtillfällen (volymer) och insjuknande
(risk) 2008–2013
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Det åldersjusterade insjuknandet i hjärtin-
farkt har minskat kraftigt, med 21 procent
och antalet vårdtillfällen minskade med 14
procent mellan 2008 och 2013. För stroke
minskade insjuknandet med 11 procent
och antalet vårdtillfällen minskade med 6
procent. Insjuknandet i höftfraktur mins-
kade med 8 procent och antalet vårdtill-
fällen med 4 procent.

Källa: Patientregistret och Sveriges Kommuner och Landsting.



Stroke Trots att antalet äldre i befolkningen ökar har antalet vårdtillfällen i
stroke minskat, vilket tyder på att primär- och sekundärprevention har haft
framgång enligt Riksstrokes årsrapport 2013. Svårighetsgraden på insjuk-
nandet har också minskat. Antalet vårdtillfällen med stroke minskade med 6
procent, även här var minskningen större för kvinnorna än för männen. Det
åldersjusterade insjuknandet minskade med 11 procent. Kostnaderna per
vårdtillfälle ökade med 14 procent i fasta priser till 100 800 kronor. Den stora
kostnadsökningen beror på extra dyra vårdtillfällen under 2013. Kostnaderna
för vård vid stroke var 2,1 miljarder kronor 2013 och i fasta priser ökade de
med 6 procent.

Höftfraktur Det åldersjusterade insjuknandet i höftfraktur minskade med 8
procent mellan åren 2008–2013 och antalet vårdtillfällen minskade med 4
procent. Kvinnornas vårdtillfällen minskade. Av patienterna med höftfraktur
var 67 procent kvinnor och 33 procent män. För de äldsta männen ökade an-
talet vårdtillfällen med höftfraktur. Andelen protesopererade vid höftfraktur
som var äldre än 65 år har ökat. Medelvårdtiden har minskat beroende på att
en större andel av patienterna rehabiliteras på en annan vårdinrättning eller
i sitt ordinarie boende enligt årsrapporten 2013 från Rikshöft. Väntetiden till
höftfrakturoperation minskade med 6 timmar till 21 timmar enligt Öppna
jämföreler. För höftfrakturerna ökade genomsnittskostnaderna med en pro-
cent till 91000 kronor. Höftfrakturerna i slutenvården kostade 1 miljard kro-
nor år 2013. Jämförelse i fasta priser med 2008 visar på en kostnadsminskning
på 4 procent.
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Landstingens ekonomi
Landstingen väntas redovisa ett positivt resultat på sammanta-
get 4 miljarder kronor år 2014. Men det samlade resultatet bärs
till hälften upp av engångsintäkter för försäljningen av Uller -
åkerområdet till Uppsala kommun. Hälso- och sjukvården står
för närvarande inför stora möjligheter, men även utmaningarna
är stora. Möjligheterna består bland annat i förebyggande be-
handlingar som gör att färre människor drabbas av hjärtinfarkt
varje år och att det finns läkemedel som botar hepatit C. Men
varje hepatitbehandling kostar idag mellan 600 000 och 1,3 mil-
joner kronor. Samtidigt är befolkningstillväxten stark, med be-
tydande omflyttningar inom landet. Oavsett omständigheter ska
varje landsting förse invånarna med vård av god kvalitet.

Ekonomiska framtidsbedömningar är alltid förknippade med
osäkerhet om förutsättningarna i form av den ekonomiska ut-
vecklingen i stort. Just nu tillkommer också osäkerheter som
hänger samman med den politiska situationen. Riksdagens ut-
skott utarbetar fortfarande under andra halvan av december de-
taljerna i den sent beslutade statsbudgeten för 2015.

Det går om man ger sig den på det

På senare år har skl upprepat ropat på vargen när landstingens ekonomi har
diskuterats. Men vargen har bara skymtats. Det finns ett antal förklaringar till
det. Vid flera tillfällen har skatteunderlaget utvecklats bättre än vad lands-
tingen räknat med, staten har skjutit till tillfälliga statsbidrag och återbetal-
ningar har skett från både skl och afa Försäkring.
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Som diagram 19 visar är det alltid något eller några landsting som inte klarat
plusresultat sedan 2004. Det är dock inte slumpen som avgör vilka landsting
som har överskott respektive underskott i sin resultaträkning. Efter analys av
samband kan vi konstatera att det finns ett tydligt samband mellan befolk-
ningsutveckling och ekonomiskt resultat. Alla landsting som redovisat över -
skott vart och ett av de senaste tio åren har haft en positiv befolknings ut veck -
ling, samtidigt som flertalet av de landsting där befolkningen minskat eller
endast ökat marginellt har haft fler år med underskott.

Minskad befolkning innebär lägre intäkter och lägre sjukvårdsbehov men
verksamhet och kostnader kan inte alltid dras ner i samma takt.
Intuitivt är det lätt att dra slutsatsen att underskotten beror på antingen för
höga kostnader eller för låga skatter men det finns inget enkelt samband mel-
lan överskott och nivån på vare sig kostnader eller landstingsskatten. Det
handlar snarast om att åstadkomma en anpassning mellan kostnader och in-
täkter.

Det är därför extra intressant att närmare studera landstinget i Kalmar län
där man utan befolkningstillväxt klarat plusresultat (exklusive effekten av

Diagram 18 • Landstingens resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag
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Den sänkta RIPS-räntan gav en engångs -
kostnad på drygt 8 miljarder kronor 2013,
givet den så kallade blandmodellen. Dess -
utom återbetalade AFA Försäkring avgif-
ter på nära 3 miljarder kronor 2013. Rensat
för dessa tillfälliga poster, på sammanta-
get minus 5,6 miljarder kronor, uppgick re-
sultatet till 3,8 miljarder. RIPS-räntan
sänktes även 2011, vilket gav stor effekt på
landstingens resultat det året. Rensat för
tillfälliga poster har landstingen redovisat
plusresultat sedan 2005.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Diagram 19 • Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent
av skatter och statsbidrag
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Underskott

Varje år är det några landsting som inte
klarar överskott, även när förutsättningar-
na är goda. Det kan handla om tappad
kostnadskontroll, handlingsplaner som
inte fått genomslag eller större vård pro -
duktion än vad som förutsetts. Den sänkta
RIPS-räntan fick stor påverkan på lands-
tingens resultat 2013 och endast två
landsting klarade ett resultat på minst 2
procent av skatter och bidrag. Exklusive
tillfälliga poster, RIPS och AFA, klarade 16
landsting plusresultat men bara fyra
landsting klarade överskott med mer än 2
procent av skatter och bidrag.

Källa: Statistiska centralbyrån.
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sänkt rips-ränta) under 9 av de senaste tio åren. Landstinget har också kla-
rat att förflytta sig från en position med relativt höga kostnader och hög skatt
till en position med relativt låga kostnader och låg skatt.

Ekonomidirektör Ingeborg Eriksson berättar att redan under 2005 utarbeta-
des en strategi för hur landstinget i Kalmar län skulle möta framtidens utma-
ningar, den medicinska och professionella utvecklingen, en åldrande befolk-
ning och en svag eller obefintlig befolkningstillväxt. Fokus sattes på fyra om-
råden: hög tillgänglighet, patientens upplevelse, medicinsk kvalitet och eko-
nomi. För att nå uppsatta mål på dessa fyra områden involverades alla me-
darbetare i förbättringsarbete, mer känt som »varje dag lite bättre«. Samtidigt
infördes öppen redovisning av tillgänglighet och medicinsk utveckling och en
tydlig satsning på ledarskap med starkt fokus på värdegrundsfrågor. Ingeborg
Eriksson konstaterar att arbetet har resulterat i nöjda patienter och invåna-
re, förbättrad medicinsk kvalitet, bättre tillgänglighet, stolta medarbetare
med lägst sjukfrånvaro i landet samt högre produktivitet.

Ett annat landsting som utmärker sig är Västerbottens läns landsting, där
klarade man att vända två år i rad med underskott till överskott utan att höja
skatten, vilket är unikt. Landstinget lyckades förflytta sig till en position med
relativt låga kostnader och låg skatt.

Ekonomidirektör Mats Lindqvist berättar att Västerbottens läns landsting
höjde skatten 2005, vilket resulterade i att underskotten, som funnits sedan
början av 2000-talet, vändes till ett överskott 2005. Både verksamhetsmässi-
ga och politiska ambitionshöjningar 2005 och 2006 medförde dock höga kost-
nadsökningar 2005 och 2006. Under perioden 2007–2013 har man däremot
lyckats hålla kostnadsutvecklingen på en tämligen stabil nivå med en ge-
nomsnittlig ökning per år med 2,7 procent.

Diagram 20 • Kalmar: Nettokostnad per invånare (avvikelse från genomsnitt) respektive rang -
ordnad skattesats 2004–2013

»Fyrfältare«

04
05

06
07

08

0910 11

12

13

Hög skatt

Låg skatt

Låga kostnader Höga kostnader

Överskott och oförändrad skatt

Överskott och höjd skatt

Underskott och oförändrad skatt

Kalmar

Landstinget förflyttade sig från en posi-
tion  med relativt höga kostnader och hög
skatt i början av 2000-talet till en position
med relativt låga kostnader och låg skatt.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Mats Lindqvist lyfter fram följande förklaringar till den stabila kostnadsut-
vecklingen:
• de prioriteringsprocesser som genomfördes 2008 samt 2010–2011 där

samtliga verksamheter identifierade och avvecklade de lägst prioritera-
de delarna av den egna verksamheten. De resurser som frigjordes använ-
des inte främst till besparingar utan för finansiering av nya medicinska
metoder, läkemedel med mera.

• det åtgärdspaket som genomfördes 2012 och 2013 med effektiviseringar
av vårdprocesser och patientflöden, möjliggjorde en reducering med cir-
ka 80 vårdplatser.

• ett målmedvetet arbete med verksamhets- och ekonomisk uppföljning
med kontinuerliga resultatdialoger på olika nivåer i landstinget och med
fokus på åtgärdsplaner, kostnadskontroll och ordning och reda i ekono-
min.

Kostnaderna ökar inom både kollektivtrafiken och hälso- och sjuk -
vården
Landstingen ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det of-
fentliga Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Under de senaste tio
åren har kollektivtrafikens nettokostnader (totalt i kommuner och landsting)
ökat med i genomsnitt 4,7 procent per år i fasta priser. De stora kostnadsök-
ningarna beror främst på utbyggnaden av kollektivtrafiken och att det är inom
spårbunden trafik som utbudet ökat mest. Mellan åren 2007 och 2012 ökade
tågtrafiken med 8,0 procent per år medan busstrafiken ökade med 2,9 procent
per år. Trafikeringskostnaden för tåg ökade samtidigt snabbare än för buss
och var år 2012 nästan dubbelt så hög som för buss. Idag står kollektivtrafiken
för drygt 8 procent av de totala kostnaderna i landstingen.

Kostnaderna inom hälso- och sjukvården har ökat med i genomsnitt nästan
2 procent om året i fasta priser under de senaste tio åren. I avsnittet »Förklar-
ingar till kostnadsökningar i sjukvården« i kapitel 3 kan du läsa mer om vad
kostnads ökningarna kan bero på.

Under de senaste åren har dock kostnadsökningstakten bromsat in. År 2013
ökade kostnaderna med cirka 1,3 procent i fasta priser. Till viss del kan in-
bromsningen i kostnadsökningstakten vara en effekt av de senare årens ut-
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Diagram 21 • Västerbotten:  Nettokostnad per invånare (avvikelse från genomsnitt) respektive
rangordnad skattesats 2004–2013
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Landstinget höjde skatten 2005 och för-
flyttade sig från en position med relativt
låga kostnader och låg skatt till en posi-
tion med en skatt över genomsnittet och
kostnader som ökade jämfört med andra
landsting. Efter två år med underskott för-
flyttade sig landstinget allt mer mot en
position med relativt låga kostnader och
låg skatt.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



vecklingsarbete inom hälso- och sjukvården, se nästa avsnitt. Hälso- och
sjukvåren står idag för närmare 90 procent av de totala kostnaderna i lands-
tingen.

Utvecklingen av hälso- och sjukvården och utmaningar åren framöver
Ett tema i de senaste årens utvecklingsarbete har varit att förbättra effektivi-
ten i vården av äldre patienter med stora vårdbehov. Nya arbetssätt har utformats
i samarbete kommuner och landsting emellan, där det gemensamma draget
är att snabbt ge patienter mer stöd i hemmet för att undvika att de upprepat
hamnar på akuten och blir inlagda vid sjukhus. Det mest framgångsrika ex-
emplet finns i Skaraborg där ett nytt arbetssätt gjort att akutbesöken för de
som har tillgång till ett närsjukvårdsteam minskat med 80 procent och anta-
let vårddagar på sjukhus med över 90 procent. Läs mer i faktarutan »Ett ex-
empel på samverkan« på sidan 38. Arbetet har varit en del av en statlig sats-
ning och en överenskommelse mellan skl och staten där kommuner och
landsting fått del av prestationsbaserade stimulansmedel. Medlen har förde-
lats bland annat utifrån hur antalet akuta återinläggningar inom 30 dagar vid
sjukhus och undvikbar slutenvård för personer äldre än 65 år utvecklats. Den
statliga satsningen, som pågått i fyra år, avslutas 2014.

De nya arbetssätten är så framgångsrika, både för patienternas trygghet
och hälsa och för ekonomin, att de torde fortsätta även utan statliga stimu-
lansmedel.

Ett annat tema under de senaste åren har varit att förbättra patientsäkerheten
i vården. Vårdskador som kunnat undvikas ger upphov till stort lidande och
funktionsnedsättningar för tiotusentals patienter årligen. De orsakar också
höga kostnader, uppskattningsvis drygt 8 miljarder årligen bara som kostnad
för extra vårddagar vid sjukhus. I och med år 2014 avslutas en fyraårig statlig
satsning, i form av en överenskommelse med skl, som ökat användningen av
metoder som syftar till att minska vårdskadorna. Den infrastruktur för ökad
patientsäkerhet som byggts upp förväntas ligga fast även utan statliga stimu-
lansmedel.

Båda dessa satsningar har det gemensamt att konsumtionen av vård mins-
kar om de är framgångsrika.

Under en lång följd av år har särskilda statliga satsningar inriktats på att
förbättra vårdens tillgänglighet. Fokus har varit att minska väntetiderna till pla-
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Diagram 22 • Kostnadsutveckling och demografisk förändring inom landstingens hälso- och
sjukvård
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



nerade besök i primärvård och öppen specialiserad vård och till planerade be-
handlingar, som höftleds- och starroperationer. Allmänt har väntetiderna
kortats avsevärt och det har skett genom en mix av ökad produktion och bätt-
re logistik. De statliga stimulansmedlen förändrar delvis inriktning 2015, med
starkare fokus på bättre fungerande vårdkedjor. Bedömningen är att de
förändringar av produktionsstyrningen som etablerats i landstingen är så ge-
nomgripande att de fortsätter och utvecklas ytterligare inom ramen för en ny
inriktning för de statliga stimulansmedlen. En brasklapp är att personal-
försörjningen på sina håll är så kritisk att produktionen kan vara svår att
upprätthålla, med längre väntetider som följd.

På området Cancer finns en särskild statlig satsning och en nationell strate-
gi för att uppnå förbättringar. Inom ramen för sex regionala cancercentra
(rcc) är ambitionen att cancervården ska koncentreras till färre ställen för
att på så sätt nå såväl bättre medicinska resultat som ökad effektivitet. Sam-
tidigt arbetar en särskild utredare med uppdraget att lämna förslag till hur
den högspecialiserade vården mer brett kan förbättra sina resultat och sin ef-
fektivitet genom ökad koncentration.

Arbetet på cancerområdet rymmer också ett nydanande sätt att förse verk-
samheterna med nationella diagnos- och behandlingsriktlinjer. De sex rcc har på
kort tid tagit fram bortåt 20 nationella vårdprogram för olika cancerformer
och under 2015 kommer ytterligare ett tiotal vårdprogram att tas fram. De
kommer att uppdateras kontinuerligt och ska finnas i särskilda versioner an-
passade för primärvården men också i patientversioner. Samverkansgruppen
för rcc har tagit fram ett styrdokument för hur vårdprogrammen ska tas
fram och en mall för hur de ska vara utformade. Den aviserade fyraåriga stat-
liga satsningen på cancerområdet (500 miljoner kronor per år 2015–2018) byg-
ger helt på dessa vårdprogram. En standardiserad vårdprocess, det vill säga
vårdprogrammet, sätts i sjön när en person fått en cancerdiagnos. Patienter-
na förväntas därmed få en tryggare och säkrare vård med kortare väntetider.

Viktiga delar av vårdens utvecklingsarbete är kopplat till Nationella kvali-
tetsregister3 , vars syfte är att förbättra vårdens resultat och kvalitet. Arbetet
med kvalitetsregistren har bland annat kunnat bidra till färre vårdskador och
att sämre metoder snabbt byts mot bättre. Staten och skl bedriver sedan
2012 en gemensam satsning på kvalitetsregistren, som till 2016 omfattar totalt
drygt en och en halv miljard kronor. Satsningen har hittills främst bidragit till
ökad inrapportering till registren och förbättrad datakvalitet. Inriktningen
framåt är att också förbättra användningen av data.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mycket av utveckling under se-
nare år bedrivits i anslutning till statliga satsningar. För- och nackdelar med
specialdestinerade statsbidrag är dock föremål för diskussion. I avsnittet
»Hur olika får det bli?« i kapitel 3 lyfter vi fram några av de problem som är
förknippade med riktade statsbidrag.

Hepatit C – nya botande läkemedel
Utvecklingen av läkemedel för hepatit C har gått snabbt och under året har
fyra nya läkemedel godkänts i Sverige. Användningen av dessa läkemedel har
inneburit att kostnaderna hittills under 2014 uppgår till över en halv miljard
kronor (507 miljoner kronor till och med november). Kostnadsutvecklingen
de närmaste åren är svårbedömd, dels beroende på osäkerhet om hur många
personer som kommer att behandlas, dels på hur kostnaderna per behandling
utvecklas. Med hittillsvarande kostnad per behandling och cirka 2 000 be-
handlade patienter beräknas kostnaden för landstingen under 2015 uppgå till
1,7 miljarder kronor och totalt drygt 4 miljarder för åren 2014–2017. Osäker-
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3. Se www.kvalitetsregister.se .



heten är stor eftersom uppskattningsvis 40 000 personer har hepatit C, varav
10 000 med svårare symptom. Ytterligare läkemedel mot hepatit C kommer
att introduceras under 2015 och tlv kommer att fatta nya förmånsbeslut un-
der våren 2015. Vi bedömer därför att kostnaderna per behandling kommer
att sjunka. Vår prognos är att läkemedel mot hepatit C kommer att kosta 1,2
miljarder kronor för 2015, 800 miljoner kronor för 2016 och 600 miljoner för
2017 och 2018.

Till bilden hör också att obehandlad kronisk hepatit C kan leda till lever-
cirros, som i sin tur medför risk för allvarliga komplikationer, till exempel le-
versvikt och levercancer. Leverskador på grund av hepatit C är en vanlig or-
sak till levertransplantation. Nästan 30 procent av de levertransplantationer
som görs i Sverige idag görs på en hepatit C-infekterad patient. Behandling av
hepatit C har därigenom också på sikt en kostnadsminskande effekt.

Läkemedel mot hepatit C är ett så kallat smittskyddsläkemedel och dessa
ingår inte i läkemedelsförmånerna. Staten har ändå, i enlighet med tidigare
överenskommelser med skl, ersatt landstingen för kostnader för dessa läke-
medel. Även under de år som överenskommelse har saknats har årliga av-
stämningar av landstingens kostnader för smittskyddsläkemedel gjorts, däri-
genom har ersättning för dessa kostnader kommit att inkluderas i läkeme-
delsbidraget. Eftersom ingen signal har sänts från staten om ändrade villkor
har landstingen i sina budgetar för 2015 utgått från att staten liksom tidigare
står för finansieringen av läkemedel mot hepatit C.

Fler asylsökande – en utmaning för landstingens verksamheter
Antalet asylsökande väntas bli drygt 80 000 i år och omkring 100 000 nästa år
enligt migrationsverkets bedömning. Det är nästan fyra gånger fler än tidiga-
re år, då antalet asylsökande har uppgått till cirka 25 000–30 000 per år. För
hälso- och sjukvården innebär detta påtagligt ökade vårdbehov. Landstingens
kostnader för vård till asylsökande uppgick till drygt 1 miljard kronor år 2013.

Landstingens skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård för asylsökande
regleras sedan 2008 i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande
m.fl. Barn och unga upp till 18 års ålder ska erbjudas hälso- och sjukvård i sam-
ma omfattning som bosatta. De som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte
kan anstå, mödravård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Lands-
tingen ska också erbjuda nya asylsökande en hälsoundersökning.

Varje år följer skl upp hälso- och sjukvården för asylsökande. Den senas-
te undersökningen som gäller år 2013 visar att de asylsökande gör färre läkar-
besök på vårdcentraler och i specialiserad öppen vård än de bosatta. De har
dock fler vårddagar i sluten somatisk vård och betydligt fler vårddagar inom
sluten psykiatrisk vård. Hos asylsökande barn och ungdomar finns ett mar-
kant större behov av vård inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin än
hos de bosatta.

Staten har finansieringsansvaret för asylsjukvård och finansierar den med
ett specialdestinerat statsbidrag till landstingen. Landstingen ersätts dels
med en schablonersättning som lämnas med visst belopp per kvartal och per-
son, dels för hälsoundersökningar efter ansökan från landstinget. Dessutom
ersätter staten landstingen för vårdkontakter som överstiger 100 000 kronor,
också det efter ansökan från landstinget.

I skl:s årliga undersökning ingår även att följa hur landstingens kostnader
och statens ersättning har utvecklats i de enskilda landstingen. Sammantaget
konstateras att den statliga ersättningen inte täcker de kostnader som lands-
tingen har för asylsjukvård. Varje år sedan 2009 har landstingen själva finansi -
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erat delar av asylsjukvården. Underskottet 2013 uppgick till 97 miljoner kronor
medan det ackumulerade underskottet sedan 2009 uppgår till en halv miljard.

Förbundet har uppmärksammat detta och formellt begärt förhandlingar
med regeringen för att höja ersättningarna för asylsjukvård, hittills utan
framgång. I juni 2014 inleddes samtal om finansieringen av asylsjukvård mel-
lan skl och justitiedepartementet.

I beräkningarna antar vi att landstingens kostnader för asylsjukvård förblir
oförändrade under hela perioden jämfört med 2013. Detta kan innebära en
underskattning av landstingens kostnader.

Landstingens ekonomi de närmaste åren

Vår prognos för åren 2014 och 2015
Vi räknar med att landstingen sammantaget kommer att redovisa plusresul-
tat på nästan 4 miljarder kronor för 2014, vilket är nästan 3 miljarder bättre än
budget. Resultatet motsvarar 1,5 procent av skatter och bidrag, inte så långt
ifrån de 2 procent som brukar anses förenligt med god ekonomisk hushåll-
ning för ett genomsnittligt landsting. Drygt halva resultatförbättringen för -
klaras dock av en engångshändelse, att landstinget i Uppsala län säljer Uller -
åkerområdet till Uppsala kommun.

Långt ifrån alla landsting klarar ett betryggande plusresultat. I samband
med andra tertialbokslutet gör landstingen själva en bedömning av helåret
(diagram 23). Fem landsting anger att underskott hotar. Flertalet av de lands-
ting som räknar med resultat som överstiger 2 procent av skatter och bidrag
gör det tack vare höjd skatt 2014. Höjningarna motsvarar 10 öre på me del -
utdebiteringen och motsvarar närmare 2 miljarder kronor i intäkts för stärk -
ning 2014.

De ekonomiska förutsättningarna såg relativt kärva ut inför 2014. Skatte-
underlaget förväntades utvecklas relativt svagt, vilket också bekräftas i den-
na prognosomgång. Vanligtvis innebär valår statliga satsningar och tillskott,
men så var inte fallet 2014. Staten tillförde knappt några nya pengar och med
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Så här har vi räknat

Beräkningarna bygger på den be -
döm ning som presenteras i kapitlet
Samhällsekonomi. Åren 2016–2018

antas de generella statsbidragen öka
i takt med den trendmässiga utveck-
lingen. Detta kräver nya beslut av
riksdagen och historiska erfarenhe-
ter talar för att ökade bidrag är san-
nolika.

Någon överenskommelse mellan
skl och staten om läkemedelsbidra-
gets storlek och inriktning för 2015

har ännu inte tecknats. Efter snart
tre avtalslösa år för läkemedelsbi-
draget har staten och Sveriges Kom-
muner och Landsting under hösten
påbörjat överläggningar om ett avtal
för år 2015. Det är dock för tidigt att
redovisa några resultat från dessa
överläggningar i denna upplaga av
Ekonomirapporten. I våra beräk-
ningar antar vi under hela perioden
2014– 2018 att läkemedelsbidraget
utvecklas i takt med kostnaderna.

För åren 2014 och 2015 har vi gjort
en prognos för hur vi tror kostnads -
utvecklingen kommer att bli. Sam-
ma löneutveckling antas för de an-
ställda i landstingen som för resten
av arbetsmarknaden. Beräkningarna
för åren 2016–2018 är mer schablon-
mässiga kalkyler som utgår från att
kostnadsvolymen ökar i takt med de-
mografi och en historiskt skattad
trend.

Vi har inte räknat med några yt-
terligare återbetalningar av tidigare
inbetalda premier från afa Försäk -
ring för 2015. Resultatet skulle bli
drygt 1 miljard bättre om 2004 års
inbetalda premier skulle återbetalas.

Tabell 18 • Nyckeltal för landstingens ekonomi
Procentuell förändring om inget annat anges

Utfall Prognos Kalkyl
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medelskattesats, 
nivå i skattekronor 11,17 11,26* 11,35* 11,49 11,62 11,80
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP 4,3** 3,2** 4,6 5,2 5,1 5,2
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP 2,3** 1,4** 2,6 2,8 2,5 2,4
Verksamhetens kostnader, LP 3,8** 4,4** 4,6 4,7 5,0 5,1
Verksamhetens kostnader, FP 1,8** 2,5** 2,6 2,3 2,4 2,3
LPIK° 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 2,7

Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2014 för hemsjukvård och färdtjänst, –1 öre på skattesatsen. Skatte-

växling 2015 för framförallt kollektivtrafik, +1 öre på skattesatsen.
**Rensat för effekten av skatteväxling 2013, 2014 och 2015.
°Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



hänsyn till stigande löner och priser samt en snabb befolkningstillväxt urhol-
kades i stället värdet av statsbidragen.

Landstingen budgeterade sammantaget att kostnaderna skulle öka med
cirka 4,5 procent i löpande priser, vilket motsvarade 2 procent i fasta priser.
Förutsättningarna skiljer sig åt i landet. Vissa landsting expanderar sina verk-
samheter för att möta behoven från nya invånare. Andra brottas med effek-
terna av befolkningsomflyttning och befolkningsminskning.

Trots att kostnaderna väntades öka, till följd av nya och ökade behov, räkna -
de merparten av landstingen med någon form av kostnadsminskning. Drygt
hälften räknar med generella kostnadsminskningskrav medan 3 av 4 lands-
ting räknar med riktade besparingskrav. Många sjukhus har underskott från
tidigare år som behöver återställas.
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Diagram 23 • Landstingens resultat 2013, exklusive effekt av RIPS och AFA, och prognos 2014
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I samband med sitt andra tertialbokslut
gör landstingen prognoser över årets re-
sultat. Dessa prognoser visar att tre av
fyra landsting räknar med plusresultat
2014. Åtta landsting räknar med ett resul-
tat på minst 2 procent av skatter och bi-
drag. Av dessa har fem höjt skatten. I
Uppsala är förklaringen till det höga resul-
tatet, 17 procent av skatter och bidrag, in-
täkter från försäljning av fastighet.

Anm.: Samtliga landsting i diagrammet enligt blandmodellen men Stockholm och Västra Göta-
land enligt koncernen. Östergötland, Jönköping och Region Skåne redovisar enligt fullfonder-
ingsmodellen. Resultatprognosen enligt tertialbokslutet uppgick 2014 till 5,7, 4,2 respektive 2,4

procent av skatter och bidrag räknat på detta sätt.
*Höjde skatten år 2014.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 24 • Landstingens investeringar
Miljarder kronor, löpande priser
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Investeringarna har mer än fördubblats de
senaste tio åren. Förklaringen är att det
pågår en generationsväxling av sjukvår-
dens lokaler och centraliseringen av hög -
specialiserad vård kräver nya investering-
ar. Samtidigt expanderar kollektivtrafiken,
vilket förutsätter investeringar i exempel-
vis tåg och bussar. Landstingens budget
och planer för de kommande åren indike-
rar fortsatt ökande investeringar. Vi bedö-
mer det som sannolikt att investeringarna
fortsätter att öka även om det givetvis blir
svårt att genomföra allt.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



I vanliga fall kan det vara svårt att ta fram en landstingsbudget, i år har det va-
rit mer än så. Det parlamentariska läget i riksdagen och osäkerheten var länge
stor kring regeringens möjligheter att få igenom sin budgetproposition, vilket
inneburit ovanligt osäkra planeringsförutsättningar för landstingen. I vissa
landsting har det även tagit tid att forma det regionala styret efter valet.

Som alla känner till vid det här laget förlorade regeringen budgetomröst-
ningen i riksdagen och det är nu Alliansens budget som sätter ramarna för sta-
tens utgifter för 2015, tills vidare. Statsbudgeten innehåller inga generella till-
skott till landstingen. I faktarutan »Statsbudgeten för 2015« kan du läsa mer.
Det finns dock fortfarande en osäkerhet om hur regeringen kommer att han-
tera Alliansens förslag. Ramarna ligger fast genom riksdagsbeslutet den 3 de-
cember, och utformningen inom dessa ramar beslutades den 17 decmeber i
Socialutskottet.

Som en följd av vår samhällsekonomiska bedömning räknar vi med en stark
tillväxt av skatteunderlaget nästa år. Men med avsaknaden av generella stat-
liga tillskott och minskning av de specialdestinerade statsbidragen dämpas
utvecklingen något. Det är bara ett par landsting som höjer skatten mer än
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Statsbudgeten för hälso- och sjukvården
innebär endast små förändringar 2015 och
framåt jämfört med 2014.

Kömiljarden blir kvar, dock med annan
inriktning från 2016 då den utvecklas till en
samordnings- och tillgänglighetsmiljard,
där fokus ligger på att skapa sammanhållna
vårdkedjor.

Satsningen på förbättrad cancervård
omfattar 500 miljoner kronor per år
2015–2018. Enligt Alliansens budget ska
pengarna fördelas till landstingen efter
prestation.

Ur psykiatrianslaget satsas sammanlagt
1 miljard kronor 2016– 2018 på barns och
ungas psykiska hälsa (250 miljoner kronor
2016, 350 miljoner kronor 2017 samt 400

miljoner kronor 2018). Detta är inget netto-
tillskott utan ska rymmas inom den pågå -
ende psykiatrisatsningen, drygt 840 miljo-
ner kronor per år.

En principiellt viktig satsning, att för-
bättra vården för personer med kroniska
sjukdomar, inleddes 2014 av dåvarande alli-
ansregeringen. Den finns också i statsbud-
geten för 2015 och omfattar 400 miljoner
kronor för åren 2015–2017, 100 miljoner
kronor 2015 och 150 miljoner kronor per år
2016–2017. Utgångspunkten är den ökade
förekomsten av kroniska sjukdomar, att de
kroniska sjukdomarna står för merparten
av sjukdomsbördan i befolkningen och att

de ligger bakom en stor andel av hälso- och
sjukvårdens kostnader. En förutsättning
för en långsiktigt hållbar, effektiv och jäm-
lik hälso- och sjukvård är därför att vården
lyckas bättre både med att förebygga kro-
niska sjukdomar och med att ge personer
med kroniska sjukdomar bättre vård. Sats-
ningen är inriktad på tre områden; preven-
tion, personcentrerad vård och kunskaps-
baserad vård.

Hälsa För Mig är en tänkt digital tjänst
där den enskilde kan samla och spara infor-
mation om sin egen hälsa. 100 miljoner
kronor per år 2015–2018 är avsatt i stats-
budgeten.

Det så kallade fjärde steget inom ramen
för översynen av kunskapsstyrningen i
vård och omsorg, ingår också i statsbudge-
ten, och gäller professionernas tillgång till
relevant kunskapsstöd. För att förverkliga
detta krävs en total omläggning av det nu-
varande sättet att förse vården med natio-
nellt kunskapsstöd i form av nationella
riktlinjer. Framtidens nationella riktlinjer
måste vara anpassade för att enkelt kunna
användas i vårdsituationer. De måste vara
lätta att nå, vilket betyder att de helst behö-
ver vara integrerade i journalsystemen el-
ler på annat sätt lätt nåbara. De behöver
vara lätta att använda, vilket betyder att de
behöver vara korta och ha karaktären av
beslutsstöd.

Statsbudgeten för 2015



marginellt, färre än de senaste åren. Intäkterna från skatter och generella
statsbidrag ökar to talt med cirka 5 procent 2015, vilket är den snabbaste ut-
vecklingen sedan 2007.

Trots att intäkterna överlag utvecklas väl väntar dock inga betydande plus-
resultat 2015. Vi bedömer att resultatet blir omkring en miljard nästa år. Det-
ta innebär att kostnaderna ökar i ungefär samma takt som intäkterna 2015,
alltså med närmare 5 procent i löpande priser.

En ökande och allt äldre befolkning, i kombination med höjda ambitioner
inom vården, och med en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, kräver mer
resurser. Ökade investeringar (diagram 24) leder också till ökade avskrivning -
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Efter två år med kraftiga kostnadsminsk-
ningar för läkemedelsförmånerna, ligger
kostnadsutveckling 2014 till och med no-
vember på minus 0,2 procent. Att bland an-
nat Västra Götalandsregionen valt att upp-
handla vissa förbrukningsvaror som ingår i
förmånen, innebär att dessa kostnader inte
finns med i diagram 25. För 2014 räknar vi
med oförändrade kostnader för läkeme-
delsförmånen. Även för åren 2015–2018

förväntar vi oss oförändrade kostnader. Till
detta kommer kostnader för läkemedel
mot hepatit C på drygt 0,6 miljarder kronor
2014, 1,2 miljarder för 2015, 0,8 miljarder
för 2016 och 0,6 miljarder kronor för 2017

och 2018.
Sedan några år är det svårt att följa kost-

nadsutvecklingen för rekvisitionsläkeme-
del i den nationella statistiken. Det innebär

att vi i stället lutar oss emot landstingens
egna kostnadsredovisningar. Där framträ-
der följande bild. Kostnaderna för läkeme-
del i sluten vård var enligt kostnadsredo-
visningen som högst 2012 och minskade
något till 2013. Enligt landstingens bokslut
för helår har även de sammantagna läke-
medelskostnaderna (kostnaderna för för-
månsläkemedel och rekvisitionsläkeme-
del) minskat både 2012 och 2013. Här kan
förstås utvecklingen se olika ut i olika
landsting.

Bristerna i statistiken gör det svårare att
prognostisera kostnads utvecklingen för
rekvisitionsläkemedel. För 2014 bedömer
vi att kostnadsök ning en blir drygt 4 pro-
cent, för 2015 knappt 4 procent och för de
därpå följande tre åren drygt 3 procent per
år.

Kostnadsutvecklingen för läkemedel

Diagram 25 • Landstingens läkemedelskostnader 2011– 2013 och prognos fram till 2018

Miljarder kronor, löpande priser
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Sedan 2010 är det svårt att följa kostnadsutvecklingen över tid för rekvisitionsläkemedel efter-
som landstingen successivt gått över till att redovisa så kallade nettopriser, det vill säga kost -
nader efter eventuella rabatter. Dessutom finns det bortfall i statistiken i eHälsomyndighetens
databas Concise.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



ar och finansiella kostnader som kräver mer utrymme i driftbudgetarna. Dess -
utom har Stockholms läns landsting stora omställnings kostnader inom ra-
men för framtidens hälso- och sjukvård. År 2015 uppgår dessa till en dryg halv
miljard kronor. Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting har för
åren 2012–2014 beslutat att reservera sammanlagt 5,3 miljarder kronor för
detta ändamål.

Vår kalkyl för åren 2016–2018
Landstingen ansvarar för viktiga delar av det offentliga välfärdsuppdraget.
Tillväxten i skatteunderlaget har inte ensamt räckt till för att finansiera ut-
byggnaden av hälso- och sjukvården som följer av allt fler och allt äldre invå-
nare som dessutom förväntar sig allt bättre behandlingsresultat. Den har hel-
ler inte räckt till för att finansiera en utbyggd kollektivtrafik. Därför har sta-
ten med oregelbundenhet skjutit till mer pengar samtidigt som landstingen
själva höjt skatten.

I vår kalkyl för åren 2016–2018 antar vi, baserat på en historisk utveckling, att
de generella statsbidragen årligen ökar i takt med en skattad trend på 2 pro-
cent, plus effekten av ökade löner och priser. Detta innebär ett antagande om
att staten år 2018 har tillfört ytterligare drygt 4,3 miljarder kronor jämfört
med statsbudgeten för 2015.

Åren 2016–2018 växer skatteunderlaget kraftigt då det finns lediga resurser
som kan utnyttjas och svensk arbetsmarknad når jämvikt år 2016. Med dessa
förutsättningar utgår vi från att landstingen fortsätter att utveckla och för-
bättra hälso- och sjukvården. Erfarenheten visar att detta ökar kostnaderna
– trots ständiga effektiviseringar – åtminstone på några års sikt. I vår kalkyl
antas kostnaderna utvecklas i takt med befolkningsförändringarna samt en
historiskt skattad kostnadstrend, närmare en procent utöver demografi sett
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Tabell 19 • Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring
Bidrag i procentenheter, fasta priser

Utfall Prognos Kalkyl
02–05 06–09 10–13 2014 2015 16–18

Demografiska behov 0,7 1,0 1,0 1,3 1,4 1,3
Övrigt* 1,0 1,4 0,6* 1,2* 1,3* 1,1
Total volym förändring 1,7 2,4 1,6* 2,5* 2,6* 2,3

Demografi + trend 1,6 1,9 1,9 2,4 2,5 2,3

*Rensat för effekten av skatteväxling 2012, 2013, 2014 och 2015.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Sedan lång tid har hälso- och sjukvårdens
kostnader ökat med cirka 0,8 procent utö-
ver demografiskt betingade resursbehov.
Ökningstakten har varit snabbare inom
kollektivtrafiken. Fram till år 2018 ökar de
demografiskt betingade resursbehoven
kraftigt. I år ökar kostnaderna med cirka
2,5 procent. Nästa år räknar vi återigen
med att kostnaderna ökar med cirka 2,5

procent. För kalkylperioden antas kostna-
derna öka i takt med demografi och trend,
2,5 procent per år.

Tabell 20 • Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott
Miljarder kronor

Prognos Kalkyl
2014 2015 2016 2017 2018

Skatter och bidrag totalt 258,7 271,0 285,1 299,8 315,3
varav uppräknade statsbidrag 1,1 2,2 3,5
varav höjd skatt 1,7 4,6 7,8 12,1

Anm.: Redovisningstekniskt förs läkemedelsbidraget till de generella statsbidragen. Överens-
kommelse mellan parterna saknas idag men vi utgår från att bidraget utvecklas i takt med kost-
naderna. I kalkylen antas även de specialdestinerade statsbidragen öka i takt med kostnaderna,
vilket år 2018 innebär ytterligare cirka 0,8 miljarder kronor i statliga tillskott utöver de som re-
dovisas i tabellen.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



över en konjunkturcykel. Eftersom det demografiska trycket är högt under
perioden, 1,3 procent per år, leder detta antagande till en sammantagen kost-
nadsökning på 2,0 procent för hälso- och sjukvården. De historiska kost-
nadsökningarna har varit ännu snabbare inom kollektivtrafiken. Sammanta-
get innebär det att vi räknar med att kostnaderna ökar med 2,3 procent om
året (tabell 19).

Våra beräkningar visar att en sådan kostnadsökning endast kan ske till pri-
set av fortsatt höjd skatt och försämrat ekonomiskt resultat. Under åren 2016–
2018 behöver medelskattesatsen öka med 45 öre bara för att klara ett resultat
på 1 procent av skatter och bidrag. Ytterligare skattehöjningar för att klara av
målet på 2 procent framstår i detta läge inte som särskilt realistiskt. Läs mer
i faktarutan »Känslighetskalkyler för åren 2016–2018« i Appendix.
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Diagram 26 • Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
Miljarder kronor
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Om landstingen inte får statsbidrag för
sina kostnader för hepatit C-läkemedel
försämras resultatet 2014 och 2015 med
sammantaget cirka 1,85 miljarder kronor.
För åren 2016–2018 har vi räknat med att
den sammanlagda resultatförsämringen
blir cirka 2 miljarder kronor.

Bortsett från tillfälliga poster på minus 5,6

miljarder kronor i RIPS-effekt 2011 respek-
tive minus 8,3 miljarder i RIPS-effekt 2013,
har landstingen redovisat plusresultat se-
dan 2005. I år väntas ett positivt resultat
på 3,8 miljarder kronor. Fram till 2018 räk-
nar vi med betydligt lägre resultatnivåer
och inget av de bortre åren är landstingen
i närheten av ett resultat på 2 procent av
skatter och bidrag.Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Här redovisas några nyckeltal samt samlade resultaträkningar
för kommuner respektive landsting och även summerade till en
sammantagen bild. För diagram med fördelningen av kostnader
och intäkter för kommuner och landsting var för sig, tabeller
med översikt över statsbidragen och andra data som vi brukat re -
dovisa i Ekonomirapportens Appendix hänvisar vi till vår webb -
 plats, och området Sektorn i siffror. Gå till www.skl.se, välj Ekono-
mi, juridik, statistik/Ekonomi/ Sektorn i siffror.

En sammantagen bild av kommuner och landsting

Ekonomirapporten. December 2014 Om kommunernas och landstingens ekonomi    61

APPENDIX

Tabell 21 • Nyckeltal för kommuner och landsting 2013–2018

Procent och tusentals personer

                                                                                         Utfall Prognos                                   Kalkyl
                                                                                          2013          2014          2015          2016          2017          2018

Medelskattesats, %                                                31,73         31,86         31,99          32,16         32,35        32,68

Kommuner, inkl Gotland                                     20,61        20,65        20,69        20,72        20,78        20,93
Landsting*, exkl Gotland                                       11,17          11,26          11,35          11,49          11,62         11,80

Antal sysselsatta**, tusental                               1 093           1 101           1 117          1 132          1 149          1 163

Kommuner                                                               825            832           845            855           868            878
Landsting                                                                  268            270            273            277            281            285

Volymutveckling, %                                                     1,3             2,0              2,2             2,0             2,0              1,9

Kommuner                                                                  1,2              1,7             2,0              1,8              1,7              1,7
Landsting                                                                    1,5             2,5             2,7             2,3             2,4             2,3

*Gotlands skatteunderlag ingår inte och det går därför inte att summera totalen. 
**Medelantalet sysselsatta enligt Nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Tabell 22 • Sammantagen resultaträkning 2013–2018

Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                   Kalkyl
                                                                                          2013          2014          2015          2016          2017          2018

Verksamhetsintäkter*                                               173             172            180            189            198           208
Verksamhetskostnader                                          –833         –868         –908         –948         –994       –1 043
Avskrivningar                                                             –28            –29            –30            –32            –33            –35
Verksamhetens nettokostnader                          –687          –724          –758           –791          –830          –870

Skatteintäkter                                                            584           604           636             671           706            742
Generella statsbidrag o utjämning                         123             127            124             127             133            139
Finansnetto**                                                                –7                 3                 2                 1                –1               –3
Resultat före e.o. poster                                               13                 9                 5                 8                 8                 9

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                     1,9               1,2              0,6               1,0               1,0               1,0

Anm.: Konsolidering har gjorts avseende köp mellan sektorerna.
*Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 10 miljarder

för 2013.
**Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2013 ingår i finansnettot med –10 miljarder kronor.

Tabell 23 • Kommunernas resultaträkning 2013–2018

Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                   Kalkyl
                                                                                          2013          2014          2015          2016          2017          2018

Verksamhetsintäkter*                                               128            124             131             137            143            150
Verksamhetskostnader                                          –552          –573         –599         –626         –656         –687
Avskrivningar                                                              –19            –20            –20             –21            –22            –23
Verksamhetens nettokostnader                          –443          –469          –488           –510          –534          –560

Skatteintäkter                                                            379            392             411            433           454            476
Generella statsbidrag o utjämning                          77              80              79               81              85              90
Finansnetto**                                                                  2                 3                 2                 2                 1                0
Resultat före e.o poster                                                15                 5                 4                 5                 5                 6

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                    3,4                1,1              0,7               1,0               1,0               1,0

*Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 7,4 miljarder
kronor för 2013.

**Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2013 ingår i finansnettot med –2 miljarder kronor.

Tabell 24 • Landstingens resultaträkning 2013–2018

Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                  Kalkyl
                                                                                          2013          2014          2015          2016          2017          2018

Verksamhetsintäkter*                                                47              49               51              53              56              59
Verksamhetskostnader                                          –282          –296          –310          –324         –340          –357
Avskrivningar                                                               –8              –9             –10              –11             –12             –12
Verksamhetens nettokostnader                          –244          –256          –269          –282          –295           –310

Skatteintäkter                                                            205             212            225            239            252           266
Generella statsbidrag o utjämning                          46              47              46              46              48              49
Finansnetto**                                                               –9                 1                0               –1                –1               –2
Resultat före e.o. poster                                               –2                 4                  1                  3                 3                 3

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                  –0,7               1,5              0,4               1,0               1,0               1,0

*Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 2,8 miljarder
kronor år 2013.

**Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2013 ingår i finansnettot med –8,3 miljarder kronor.

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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För att balansera att kommunernas kostnader ökar enligt historisk trend krävs mer än in-
täkterna från skatteunderlagsutvecklingen. I vårakalkyler har vi räknat med ökning av
statsbidragen. I tabellen nedan redovisas resultaten av fyra kalkyler för att visa på omfatt-
ningen av problematiken för åren 2016–2018. Vår prognos för 2015 är utgångspunkt för be-
räkningarna.

1. Vilket resultat blir det med oförändrad skattesats, oförändrade statsbidrag och en trend-
mässig kostnadsvolym?
År 2016 blir resultatet 0,3 procent av skatter och bidrag och 2018 uppgår resultatet till –
1,8 procent, vilket motsvarar 10 miljarder kronor.

2. Vilken volymutveckling är förenlig med oförändrad skattesats, oförändrade statsbidrag
och ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och bidrag?
År 2018 är volymen 4 procent lägre jämfört med kalkylalternativet.

3. Hur mycket måste statsbidragen höjas för att kommunerna skall klara ett resultat som
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag givet oförändrad skattesats och en trendmässig
kostnadsvolym?
Statsbidragen måste öka med 8,5 miljarder kronor 2016, och totalt med 20,9 miljarder
kronor år 2018.

4. Hur mycket måste skattesatsen höjas för att med oförändrade statsbidrag och en trendmäs-
sig utveckling av kostnadsvolym klara ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och
bidrag?
År 2016 behöver skatten höjas med 42 öre och år 2018 med totalt 94 öre.

Kalkylantaganden för kommuner 2016–2018 – känslighetsanalys

Tabell 25 • Redovisning av hur olika antaganden påverkar olika variabler 2016–2018

1. Resultat i % av 2. Volym- 3. Statsbidrags- 4. Skatte-
skatter o bidrag utveckling,% ökning, mdkr höjning, öre

År 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Skatte-
sats Oförändrad Oförändrad Oförändrad 42 21 31
Stats-
bidrag Oförändrad Oförändrad 8,5 4,9 7,5 Oförändrad

Trend Trend Trend
Volym 1,7 1,8 1,7 –0,1 0,9 0,4 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7
Resultat, 
% 0,3 –0,5 –1,8 2 % 2 % 2 %

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Enbart ett ökat skatteunderlag räcker inte till för att finansiera landstingens verksamheter.
Utan anpassning av verksamhetsvolymer eller tillskott uppstår betydande obalanser. I ta-
bellen nedan redovisas resultaten av fyra känslighetsberäkningar för att visa på omfatt-
ningen av problematiken för åren 2016–2018. Vår prognos för 2015 är utgångspunkt för be-
räkningarna.

1. Vilket resultat blir det med oförändrade skatter och statsbidrag och en kostnadsvolym som
inkluderar ambitionshöjningar i takt med trenden, 2,3 procent om året? 
Redan år 2016 uppgår då resultatet till –0,4 procent av skatter och bidrag och år 2018
uppgår underskottet till 3,5 procent vilket motsvarar minus 10,5 miljarder kronor.

2. Vilken volymutveckling är förenlig med oförändrade skatter och statsbidrag och ett resul-
tat på 2 procent av skatter och bidrag? 
År 2018 är volymen 6 procent lägre jämfört med vårt kalkylalternativ. Inget av åren räck-
er volymutrymmet till för att kompensera för de ökade behov som följer av befolknings -
utveckligen.

3. Hur mycket måste statsbidragen höjas för att landstingen ska klara ett resultat på 2 pro-
cent av skatter och bidrag givet oförändrade skatter och en kostnadsvolym som inkluderar
ambitionshöjningar? 
Redan 2016 krävs ett tillskott på 6,9 miljarder kronor och totalt med 17 miljarder kronor
år 2018.

4. Hur mycket måste skatten höjas för att landstingen ska klara ett resultat på 2 procent av
skatter och bidrag givet oförändrade statsbidrag och en kostnadsvolym som inkluderar 
ambitionshöjningar? 
Redan år 2016 behöver skatten höjas med 33 öre och år 2018 med totalt 75 öre.

Kalkylantaganden för landsting 2016–2018 – känslighetsanalys

Tabell 26 • Redovisning av hur olika antaganden påverkar olika variabler 2016–2018

1. Resultat i % av 2. Volym- 3. Statsbidrags- 4. Skatte-
skatter o bidrag utveckling,% ökning, mdkr höjning, öre

År 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Skatte-
sats Oförändrad Oförändrad Oförändrad 33 19 23
Stats-
bidrag Oförändrad Oförändrad 6,9 4,4 5,6 Oförändrad

Trend Trend Trend
Volym 2,3 2,4 2,3 –0,3 0,9 0,6 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3
Resultat, 
% –0,4 –1,8 –3,5 2 % 2 % 2 %

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Om kommunernas och landsting ens ekonomi 

är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som
kommer ut två gånger per år. I serien behandlar vi det ekonomis-
ka nuläget och utvecklingen i kom mu ner och landsting. Kalky-
lerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2018.

Årets andra rapport tar bland annat upp effekterna av den sent
ändrade statsbudgeten för 2015 och kommunernas utmaningar i
arbetet med att dimensionera olika verksamhetsområden de när-
maste åren. Vi fortsätter också arbetet med att förklara hur och
varför hälso- och sjukvårdens kostnader fortsätter öka, med fo-
kus på den so ma tiska vården.

Rapporten berättar även att utrikes födda svarar för mycket
stor del av uppgången i arbetskraft och sysselsättning. Vi analy-
serar bland annat vad det kan betyda för arbetslöshetsnivån att
politiken verkar ha bidragit till höjt arbetskraftsdeltagande för
utrikes födda. Men det har inte slagit igenom i ökad sysselsätt-
ningsgrad och minskad arbetslöshet.

Vi räknar med att sektorns resultat faller till cirka 9 miljarder i
år, vilket motsvarar 1,2 procent av skatter och bidrag. Efter en
nedgång av resultatet beräknas det vara tillbaka på cirka 9 mil-
jarder 2018. Men då krävs skattehöjningar med 83 öre, trots att vi
utgår från att statsbidragen höjs med 15 miljarder.

På sidan Sektorn i siffror på www.skl.se finns aktuella uppgifter
om bland annat kommunernas och landstingens samlade kost-
nader och intäkter. Sidan samlar de diagram och tabeller som har
brukat presenteras i Ekonomirapportens Appendix.
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