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Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska
situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utveck-
lingen på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Lands-
ting (skl) två gånger per år.

Denna utgåva sträcker sig till år 2012. Den är också mer omfångsrik
än tidigare; den snabba och kraftiga konjunkturförsvagningen har dras-
tiskt försämrat de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och
landsting. Det har därför varit angeläget med en extra fyllig beskriv-
ning av sektorns ekonomiska situation denna gång.

Rapporten är utarbetad av tjänstemän inom förbundets sektion för
ekonomisk analys. Beräkningarna avslutades den 21 april. De personer
som deltagit i arbetet och som kan svara på frågor framgår av insidan
på rapportens omslag. Även andra med arbetare på förbundet har bi-
dragit med fakta och värdefulla synpunkter. Ett varmt tack till de kom-
muner och landsting som bidragit med underlag till rapporten!

Stockholm i maj 2009

Maj-Lis Åkerlund
Sektionen för ekonomisk analys
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Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting ter sig allt mer be-
kymmersam. Den ekonomiska statistik som kommit de senaste månaderna
visar på ännu svagare konjunkturutveckling än vad som tidigare förutsetts.
Minskande sysselsättning medför en kraftigt dämpad utveckling av kom-
munsektorns inkomster i år och nästa år. De statliga förstärkningarna som
regeringen aviserat från och med 2010 kompenserar inte bortfallet. Kommu-
ner och landsting har att välja mellan effektiviseringar, neddragningar i
sina verksamheter och skattehöjningar kommande år. För många kommuner
och landsting väntar nu ett besvärligt budgetarbete inför 2010.

Vi befinner oss fortfarande i en fas där BNP i stora delar av vår om-
värld minskar. oecd-ländernas bnp beräknas minska med 3 procent
och Sveriges bnp med knappt 4 procent i år. 2010 beräknas Sveriges bnp

öka med svaga 0,7 procent.
Efter en exceptionellt svag bnp-utveckling följer oundvikligen en

betydande försvagning på arbetsmarknaden med såväl minskande ar-
betskraftsutbud som minskande sysselsättning som följd. Sysselsätt-
ningen minskar framförallt i år och antalet sysselsatta beräknas minska
med 250 000 fram till 2010. På samma gång beräknas arbetslösheten i
det närmaste fördubblas till knappt 12 procent. Som en följd av den
snabba försämringen på arbetsmarknaden följer avtagande löneök-
ningstakt liksom en låg inflationstakt, klart under Riksbankens infla-
tionsmål. På en stor del av arbetsmarknaden är parterna dock bundna
av centrala avtal en bit in på 2010. Det innebär att genomslaget på löne -
ökningstakten fullt ut kommer att märkas i avtal och utfall först där -
efter.

En lägre löneökningstakt, i kombination med färre antal timmar, in-
nebär att tillväxten i kommunsektorns skatteunderlag faller kraftigt. Skat-
teunderlaget ökar med i genomsnitt rekordlåga 1 procent 2009 och 2010.
I reala termer, när hänsyn tagits till den pris- och löneinflation som på-
verkar kommuner och landsting, minskar skatteunderlaget i genom -
snitt 1 procent årligen 2009 och 2010.

Åren 2011 och 2012 väntas en högre ekonomisk tillväxt och, med för -
dröj ning, en viss vändning på arbetsmarknaden vilket innebär att in-
komsterna stiger. Skatteunderlaget växer dock fortfarande långsamt
dessa år, i genomsnitt med 3 procent årligen. Som jämförelse växte skat-
teunderlaget åren 2006–2008 i genomsnitt med 5 procent årligen.

Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utma-
ningar för kommuner och landsting de närmaste åren. För kommuner
och landsting gäller nu att skyndsamt vidta åtgärder på bred front för
att klara ekonomin. Krismedvetenheten är stor. Trots skattehöjningar
och åtgärder för att dra ned kostnadsutvecklingen bedömer vi att kom-
munsektorn som helhet kommer att uppvisa kraftigt försämrade resultat.
För 2009 bedömer vi att sektorn kommer att redovisa ett underskott på
3 miljarder. Regeringens tillskott på 7 miljarder nästa år bidrar till att
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sek torn som helhet redovisar en ekonomi i balans 2010. Utgångsläget
mellan olika kommuner och mellan olika landsting skiljer sig dock kraf-
tigt åt.

För 2008 redovisade drygt 70 kommuner ett negativt resultat, medan
kommunerna sammantaget hade överskott. Vår prognos är att kommu-
nernas resultat för 2009 och 2010 sjunker i rask takt. För kommunerna
beräknas år 2009 ett negativt resultat på cirka 2 miljarder och 2010 ett
svagt positivt resultat. Då har vi räknat med både skattehöjningar (10
öre) och ökade statsbidrag, samtidigt som vi räknar med att kommu-
nerna drar ner sin kostnadsutveckling påtagligt. Dessa svaga resultat in-
nebär att många kommuner kommer att uppvisa ekonomiska under -
skott. Krismedvetenheten är hög i kommunerna. Olika kommuner väl-
jer olika strategier för att möta krisen. Det gäller allt från skattehöj-
ningar till personalneddragningar och minskad förbrukning. Denna
bild framkommer i de fallstudier som presenteras i rapporten.

För åren 2011 och 2012 ser situationen ännu mer bekymmersam ut
med stora underskott. Det beror dels på minskade statsbidrag dels på de
ackumulerade effekterna av en svag skatteunderlagsutveckling. Kom-
munerna kommer dessa år tvingas fortsätta vidta kraftiga åtgärder för
att klara ekonomin.

För landstingen ser den ekonomiska situationen allmänt sett mer be-
kymmersam ut än för kommunerna. Förra året hade hälften av lands-
tingen underskott. Vår prognos är att de kommer att visa ett samlat ne-
gativt resultat på cirka 1 miljard 2009 och ett resultat i balans 2010.
Förutsättningarna för att uppnå detta är emellertid både skattehöj-
ningar (11 öre) och kraftiga åtgärder som dämpar kostnadsutvecklingen,
bland annat personalneddragningar. Det statliga tillskottet som rege -
ringen aviserat för 2010 är således inte ensamt tillräckligt för att uppnå
balans 2010. För landstingen kvarstår – förutom skattehöjningar – en tuff
period med svåra beslut.

Samtidigt pågår förbättringsarbete inom många områden av hälso-
och sjukvården. Det gäller bland annat att öka tillgängligheten och
minska vårdrelaterade infektioner. Det är viktigt att den pågående eko-
nomiska krisen inte motverkar denna utveckling. Det finns en risk att
krisen kan hindra en långsiktig effektivisering med kortsiktiga beslut
med förlorad legitimitet som följd. För landstingen gäller att hålla hårt
i kostnadsutvecklingen och samtidigt bedriva utvecklingsarbete. Det är
en grannlaga utmaning.

Landstingens arbete med att använda resurser effektivare måste
fortsätta även på några års sikt. I annat fall riskerar landstingen stora
minusresultat på 5 respektive 7 miljarder 2011 och 2012, enligt våra kon-
sekvensberäkningar för dessa år. Landstingen brottas, förutom med den
nuvarande ekonomiska krisen, också med ett långsiktigt finansierings -
problem. Den ger sig bäst uttryck i att landstingen bara under några en-
staka år har visat ett positivt resultat. Vi får emellertid inte glömma de
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förbättrade medicinska resultaten inom hälso- och sjukvården som
samtidigt skett.

Frågan har väckts om hur det är mest rimligt att tillämpa balanskra-
vet under de extraordinära omständigheter som råder för närvarande.
Kommunallagens balanskrav innebär att budgeterade kostnader inte får
överstiga intäkterna och att om underskott ändå uppkommer ska detta
återställas inom tre år. Vår uppfattning är att den bärande logiken i ba-
lanskravet ska ligga fast. Balanskravet måste däremot kunna tillämpas
på ett sätt som ger möjligheter till någorlunda stabila planeringsförut-
sättningar för verksamheten. I detta läge upplever många kommuner
det som rationellt att använda sig av delar av de senaste årens överskott
för att täcka upp något år med tillfälliga underskott. Enligt vår mening
bör det ligga inom ramarna för god ekonomisk hushållning att i efterhand
fatta beslut om att det kan vara ett så kallat synnerligt skäl att tillgo-
doräkna sig delar av tidigare års överskott. Denna möjlighet bör dock
bara stå öppen för de kommuner och landsting som realt konsoliderat
ekonomin under de senaste åren.

Det finns starka samhällsekonomiska skäl för att i detta läge stärka
kommuner och landsting. Personalneddragningar i ett läge med stor ar-
betslöshet innebär resursslöseri. Den personal som sektorn tvingas säga
upp kanske behövs igen om ett par år. Dessutom kan alltför snabba ned-
dragningar motverka det utvecklingsarbete som bedrivs i syfte att för-
bättra effektiviteten på lite längre sikt. Vår prognos för 2010 är att kom-
munsektorn som helhet får ett resultat nära noll. Det innebär att många
enskilda kommuner och landsting kommer att redovisa underskott. Vår
bedömning är att skattehöjningar kommer att vara svåra att undvika
och vi räknar med en höjning av medelskattesatsen på 21 öre, vilket ger
ett tillskott på 3,4 miljarder kronor. Vidare hålls kostnaderna tillbaka så
att de stiger något mindre än vad som krävs för att kompensera pris-
och löneökningar. Detta är en kraftig besparing. 

För att undvika dessa skattehöjningar och besparing-
ar skulle sektorn således behöva tillföras ytterligare cir-
ka 5 miljarder kronor. Många kommuner och landsting
kommer tvingas vidta ytterligare åtgärder 2011 i form av
skattehöjningar eller besparingar. Om kostnadsökning-
en begränsas till att enbart följa demografin kan under -
skottet begränsas till cirka 8 miljarder. För att kommun-
sektorn som helhet ska visa balans 2011 krävs endera ned -
skärningar i motsvarande grad eller en skattehöjning på
cirka 30 öre.

För 2010 och 2011 saknas därför 5 respektive 8 miljar-
der kronor som kommuner och landsting måste möta
med effektivise ringar och nedskärningar eller höjda
skat ter.
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Tabell 1 • Resultat i kommunsektorn åren 2008–2012

Miljarder kronor

2008 2009 2010 2011 2012

Kommuner 7 –2 1 –7 –9
Landsting 1 –1 0 –5 –7
Totalt 8 –3 1 –12 –16

Sektorn som helhet väntas visa ett resultat i balans nästa år
till följd av skattehöjningar, besparingar och regeringens till-
skott på 7 miljarder kronor.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Den snabba och överraskande kraftiga konjunkturförsvagningen har dras-
tiskt försämrat de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och lands-
ting. Höjningen av statsbidragen för nästa år kompenserar inte det bortfall
av skatteintäkter som följer i den ekonomiska krisens spår. För att hålla till-
baka kostnaderna genomförs besparingar som riskerar att leda till sämre
kommunal service och skattehöjningar blir sannolikt oundvikliga. Trots det-
ta kommer många kommuner och landsting att brottas med under skotts -
problem. För att upprätthålla den långsiktiga respekten för kommunallagens
balanskrav är det viktigt att detta tillämpas på ett sätt som inte förhindrar
en klok anpassning till det besvärliga ekonomiska läget.

Att kommuner och landsting står inför stora utmaningar är ett slitet
uttryck i våra ekonomirapporter. Men just nu är det kanske mer befo-
gat än någonsin. Den världsekonomiska krisen drabbar ett litet och
handelsberoende land som Sverige mycket hårt. De flesta ekonomiska
bedömningar tyder nu på att 2009 kommer att gå till historien som ett
av de sämsta åren i modern tid för den svenska ekonomin. Kommuner
och landsting fick redan förra året känna av finanskrisen, bland annat
genom fallande värden på finansiella tillgångar och svårigheter att få
krediter. I år och nästa år syns krisen främst i låga skatteintäkter.

Det som gör denna kris speciell är den globala spridningen. Nära 90
procent av den rika världens ekonomier upplever en recession, det vill
säga fallande bnp. Världshandeln, som trendmässigt vuxit mer än bnp,
beräknas i år krympa mycket kraftigt. Samtidigt är den ekonomiska po-
litiken ovanligt kraftfull, med en mycket expansiv penning- och finans-
politik vid sidan av betydande insatser för att avhjälpa problemen på fi-
nansmarknaderna.

Vår prognos bygger på förutsättningen att politiken kommer att vara
framgångsrik och 2009 markerar ett tillfälligt om än djupt hack i till -
växt kurvan. Nästa år räknar vi liksom de flesta andra prognosmakare
med en svag men ändå positiv tillväxt. Utmaningen för kommuner och
landsting är att överbrygga några mycket besvärliga år. Men världseko-
nomin har inte varit i detta läge tidigare och det finns en betydande
osäkerhet om utvecklingen. Det kan inte uteslutas att perioden med
återhämtning för världsekonomin blir mer utdragen.

Lita inte på prognoserna

Krisen har kommit snabbt och oväntat. För ett år sedan förutspådde
förbundet att den internationella ekonomin skulle »mjuklanda« 2008
och att tillväxten i Sverige skulle bli cirka 2,5 procent både 2009 och
2010. Sedan dess har prognosen för tillväxten och det kommunala skat-
teunderlaget reviderats ned vid flera tillfällen och nu är bedömningen
att bnp istället faller med nära 4 procent i år och växer med drygt en
halv procent nästa år.
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I förbundets senaste skatteunderlagsprognos beräknas skatteintäk-
terna bli nästan 25 miljarder kronor lägre i år än vad som beräknades för
ett år sedan när budgetarbetet inför 2009 startade. Prognosskillnaden är
ännu större för 2010. Om kommuner och landsting håller skattesatser-
na oförändrade kommer skatteintäkterna vara 6,1 procent eller cirka 30
miljarder (3 400 kr/invånare) lägre detta år än vi räknade med för ett
halvår sen i Ekonomirapporten. Oktober 2008. Till en del förklaras ned -
revideringen av att löne- och prisutvecklingen dämpats påtagligt vilket
innebär mindre skatteunderlag men också lägre kostnader för kommu-
ner och landsting. Efter att hänsyn tagits till pris- och löneförändring-
ar beräknas skatteintäkterna nu vara cirka 20 miljarder lägre 2010 än vad
vi räknade med i oktober.

Hade det varit möjligt att förutse denna utveckling tidigare och därmed
ge kommuner och landsting längre tid att förbereda sig? Den frågan har
alla prognosmakare anledning att ställa sig. Förbundet har inte avvikit
från andra bedömare. Det har funnits mer pessimistiska prognoser än
förbundets, men samtidigt de som varit mer optimistiska. Om förbun-
det våren 2008 eller ens i oktober 2008 hade haft prognosen att bnp

skulle falla med 4 procent 2009 hade vi inte uppfattats som trovärdiga.
Det är först under de senaste månaderna som det stått klart att finans -
krisen skulle få betydligt kraftigare effekter på produktion och sys-
selsättning än man tidigare räknat med.

Prognosmakare säger alltid att läget är svårbedömt och att det finns
osäkerhet i prognosen. Det senaste årets utveckling har tydligare än ti-
digare illustrerat att detta inte bara är uttryck för en allmän försiktig-
het. Prognoser kan bara baseras på kända fakta och samband. Det in-
träffar ständigt händelser och tillkommer ny information, till exempel
om de finansiella marknaderna, som förändrar bilden av den ekono-
miska utvecklingen. Det är också en ny situation som gör att gamla
sam band till viss del inte längre gäller. Exempelvis har handeln minskat
betydligt mer än vad tidigare samband mellan tillväxt och handel visat.
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Tabell 2 • Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges

2007 2008 2009 2010 2011 2012

bnp 2,7 –0,5 –3,8 0,7 2,6 3,2
Sysselsättning, timmar 3,5 0,9 –3,8 –2,3 0,4 1,2
Öppen arbetslöshet, nivå 6,2 6,1 9,6 11,5 10,7 9,3
Timlön 3,2 4,8 3,4 2,6 2,3 2,3
Konsumentpris 2,2 3,4 0,0 0,7 1,9 2,0
Skatteunderlag* 5,4 4,9 1,1 1,1 2,5 3,7

Ett kraftigt fall i bnp innebär att sysselsättning och skatteunderlag utvecklas
mycket svagt, men även löneökningstakten dämpas.
*Exklusive regeländringar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



För kommuner och landsting innebär detta att planeringen vilar på
extra osäkra prognoser. Samtidigt måste budgeten baseras på ett anta-
gande om hur skatteintäkterna utvecklas. Men det måste då finnas en
medvetenhet och beredskap för att det kan gå helt annorlunda. Särskilt
i tider som dessa med tvära kast. Det bör finnas en strategi för alterna-
tiva utvecklingar. Det gäller både ned- och uppgång. På samma sätt som
prognosmakarna har missat nedgången kan man komma att missa upp-
gången när den väl infinner sig.

Ökade bidrag

Förbundet har under senaste tiden drivit på för att staten bör tillskjuta
generella tillskott till kommunsektorn. Det kan lätt avfärdas som ett
särintresse från en sektor som inte vill ta sin del av en kris som träffar
hela samhället. Men det finns starka samhällsekonomiska skäl för att i
detta läge stärka kommuner och landsting.

Den verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för har stör-
re behov av stabilitet än många andra verksamheter. Vård, omsorg och
utbildning behövs lika mycket i dåliga tider som i goda. De neddrag-
ningar som nu sker i näringslivet är till stora delar uttryck för en struk-
turomvandling. När konjunkturen vänder uppåt är det andra branscher
eller företag som kommer att växa. Men för vården och äldreomsorgen
kommer det att finnas en långsiktigt stigande efterfrågan. Nedskär ning -
ar för att klara en kris kan innebära resursslöseri i ett långsiktigt per-
spektiv. Den personal som kommunerna kan tvingas säga upp kanske
behövs igen inom ett par år.

Även den kommunala verksamheten kan bedrivas mer effektivt. De
senaste två decennierna har det skett en betydande utveckling av nya
styrmodeller och ökad kunskap om hur resurser kan användas för att nå
bättre resultat. Men potentialen för effektivisering är troligen mer be-
gränsad nu än till exempel vid 1990-talskrisen och det krävs ofta insat-
ser som tar tid att genomföra. Att i kristid snabbt reducera kostnader-
na riskerar att leda till långsiktig ineffektivitet.

Personalneddragningar i ett läge med stor arbetslöshet innebär re-
sursslöseri. Om alternativet är arbetslöshet som belastar statens finan-
ser är det samhällsekonomiskt lönsamt att dessa personer istället jobbar
kvar i kommunal verksamhet. Inom de närmaste åren kommer det ock-
så att ske stora pensionsavgångar som gör att det finns behov av att få
in fler unga i de kommunala verksamheterna.

I Vårpropositionen aviserar regeringen dels ett tillfälligt tillskott på 7
miljarder kronor avsett för 2010, dels en permanent höjning av statsbi-
dragen med 5 miljarder för åren därefter. Det förbättrar förutsättning-
arna och ger större stabilitet. Men tillskottet kompenserar inte fullt ut
för bortfallet av skatteintäkter som krisen medför.
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Förhindrar balanskravet en klok anpassning?

De snabbt och drastiskt försämrade ekonomiska förutsättningarna har
skapat svårigheter för många kommuner och landsting att leva upp till
kommunallagens balanskrav. Detta krav innebär att budgeterade kost-
nader inte får överstiga intäkterna och att om underskott ändå upp-
kommer ska detta återställas inom tre år. Frågan har väckts om det är
rimligt att tillämpa balanskravet under de extraordinära omständighe-
ter som råder för närvarande. Lagstiftningen medger vissa undantag,
bland annat om kommunen eller landstinget har en stark finansiell
ställning eller om det föreligger synnerliga skäl. Det saknas dock en eta-
blerad praxis för hur dessa villkor för undantag ska tolkas.

Det övergripande målet måste vara kommunallagens krav på god eko-
nomisk hushållning, som bland annat innebär att varje generation ska
finansiera sin kommunala service. De flesta kommuner och landsting
bör ha ett finansiellt mål om överskott för att klara en god ekonomisk
hushållning. Men målet bör kunna ses över flera år, inte strikt tilläm-
pas varje enskilt år. Vid en kraftig nedgång kan detta innebära un-
derskott utan att det långsiktiga målet äventyras. Det är rimligt att sam-
la i ladorna i goda tider och använda under dåliga tider. Några kommu-
ner och landsting har under de goda åren stärkt sin finansiella ställning
och bör kunna använda denna förstärkning utan att det ska uppfattas
som att skjuta anpassningen till framtida generationer.

Men med hänsyn till de senaste årens utveckling är det uppenbart att
många kommuner och kanske de flesta landsting inte kan lägga en bud-
get för 2010 som visar underskott utan att bryta mot balanskravet. En
anpassning av ekonomin måste därför ske genom neddragning av kost-
naderna eller höjda skatter. Därmed riskerar kommuner och landsting
att bidra till en försvagning av en redan svag konjunktur.

Förutsättningar för de kommande åren

Med hänsyn till att skatteintäkterna reviderats ned kraftigt även sedan
de kommunala budgeterna lagts fast räknar vi med att kommunsektorn
för 2009 kommer att redovisa ett underskott. Vår prognos för nästa år
är att kommunsektorn som helhet får ett resultat nära noll. Men det in-
nebär att många enskilda kommuner och landsting kommer att redovi-
sa underskott 2010.

Vi har då förutsatt att det vidtas kraftfulla åtgärder för att komma till
rätta med ekonomin. Vår bedömning är att skattehöjningar kommer
att vara svåra att undvika och vi räknar med höjning av medelskatte -
satsen på 21 öre, vilket ger ett tillskott på 3,4 miljarder kronor. Vidare
hålls kostnaderna tillbaka så att de stiger något mindre än vad som krävs
för att kompensera för pris- och löneökningar. Detta är en kraftig be spa-
ring. För att motsvara befolkningstillväxten hade krävts en kost nads  -
ökning på ytterligare drygt 2 miljarder. För att undvika dessa skatte -
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höjningar och besparingar skulle sektorn således behöva tillföras ytter-
ligare cirka 5 miljarder.

För 2011 görs ingen prognos utan en kalkyl, som bland annat förut-
sätter en kostnadsökning som inte bara följer demografin utan även in-
kluderar ambitionshöjningar som erfarenhetsmässigt är svåra att und-
vika, till exempel nya läkemedel inom sjukvården. Även om regering-
en beslutat höja statsbidragen från och med 2011 innebär beslutet en
sänkning av nivån med 2 miljarder kronor jämfört med 2010. Därtill
kommer den urgröpning av statsbidragen som pris- och löneökningar
skapar. Tillsammans med en svag skatteunderlagsutveckling resulterar
detta i en kraftig försämring av resultatet för sektorn, som beräknas visa
underskott på cirka 12 miljarder.

En sådan utveckling är knappast sannolik. Det tyder på att kommu-
ner och landsting tvingas vidta ytterligare åtgärder 2011 i form av skatte -
höjningar eller besparingar. Om kostnadsökningen begränsas till att
enbart följa demografin kan underskottet begränsas till cirka 8 miljar-
der kronor. För att kommunsektorn som helhet ska visa balans 2011
krävs endera nedskärningar i motsvarande grad eller en skattehöjning
på cirka 30 öre. För 2010 och 2011 saknas därför 5 respektive 8 miljarder
som kommuner och landsting måste möta med nedskärningar och ef-
fektiviseringar eller höjda skatter.

Att bedriva stabiliseringspolitik, det vill säga att hålla uppe produk-
tion och sysselsättning i dåliga tider, är inte en kommunal uppgift utan
en statlig. Den kommunala verksamheten bör istället skyddas från kon-
junkturens svängningar och ges stabila ekonomiska förutsättningar.
Med de förutsättningar vi ser är risken stor att kommunsektorn förstär-
ker lågkonjunkturen. Samtidigt visar inte minst erfarenheterna från
1990-talskrisen vikten av att hålla de offentliga finanserna under kon-
troll. Jämfört med andra länder har Sverige dock fortfarande en stark
ställning vad gäller offentligt sparandet och skuldsättning. Enligt vår
bedömning bör det därför finnas utrymme för en stimulans de när-
maste åren utan att äventyra de offentliga finanserna på lång sikt.
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De närmaste åren försämras kommunernas ekonomi snabbt från dagens
hyggliga resultatnivå. Huvudförklaringen finns framförallt på inkomst -
sidan, där skatteunderlagstillväxten växlar ner kraftigt samtidigt som kost-
naderna för försörjningsstöd ökar de närmaste åren. För 2009 och 2010 sjun-
ker resultatet i rask takt. År 2009 beräknas ett negativt resultat på cirka 2
miljarder och 2010 ett svagt positivt resultat. Då har vi räknat med både
skattehöjningar och ökade statsbidrag samtidigt som kommunerna drar ner
sin kostnadsutveckling påtagligt. Olika kommuner väljer olika strategier för
att möta konjunkturnedgången. Denna bild framkommer i de fallstudier
som redovisas nedan. För åren 2011 och 2012 gör vi ingen prognos. Beräkning-
arna för dessa år är en konsekvenskalkyl. Den visar att situationen ser ännu
mer bekymmersam ut med stora underskott alternativt ytterligare bespar-
ingar och skattehöjningar. Det beror till en viss del på att statsbidragsnivån
reduceras något jämfört med 2010.

De senaste åren

Efter några år med stora överskott sjunker 2008 kommunernas resultat
men är fortfarande positivt. Då redovisade kommunerna sammantaget
ett resultat motsvarande 1,6 procent av skatter och bidrag.

Som diagram 1 visar har emellertid den ekonomiska situationen för
kommunerna varierat mellan olika år. Det beror bland annat på att
tillväxttakten i ekonomin fluktuerar över tiden.

Kärvt ekonomiskt läge 2002–2004

Åren 2000–2001 redovisade kommunerna relativt
hö ga positiva resultat. Trots detta var det många
kom muner som inte uppnådde ekonomisk balans
(diagram 2 på sidan 12).

I samband med den förra lågkonjunkturen, som
inleddes 2001, dämpades tillväxten i skatteunderla-
get kraftigt. Kommunernas sammantagna resultat
försämrades 2002–2004. Antalet kommuner som un-
der perioden redovisade underskott ökade då.

Erfarenheterna från den förra lågkonjunkturen
visar att kommunsektorn sammantaget hanterade
konjunkturnedgången bland annat genom att däm-
pa kostnadsutvecklingen (diagram 3 på sidan 12).
Trots det växte kostnaderna i kommunsektorn be-
tydligt mer än vad skatteunderlaget och intäkterna
gav utrymme för.

Det finns flera förklaringar till varför det är svårt
att anpassa verksamheten till svagare ekonomiska
förutsättningar. En är att åtgärder ofta föregås av
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Diagram 1 • Kommunernas resultat före extraordinära poster 
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Källa: SCB.



långa förankringsprocesser. När väl beslut är fattat
om till exempel personaluppsägningar finns det upp-
sägningsregler med mera som innebär att det tar tid
innan åtgärderna ger full effekt. Om verksamheten
drivs på entreprenad finns det avtal som ska följas
och som kan fördröja anpassningen.

En annan förklaring är att vidden av konjunktur-
förändringar ofta underskattas. Vid en konjunktur-
nedgång blir ofta försvagningen av skatteunderlaget
större än vad tidiga prognoser  som används vid
bud getarbetet pekar på. Därmed blir det svårt för
kommunerna att vid budgettillfället beakta kon-
junkturnedgångens hela effekt. Eftersom mer defi-
nitiva siffror om årets skatteintäkter dessutom blir
kända först mycket sent under året blir anpass-
ningsprocessen på kostnadssidan fördröjd och han-
teras lättare i samband med nästa års budgetprocess,
istället för att kraftigt bromsa kostnaderna under
på gående år.

Som ett resultat av det försämrade ekonomiska
läget 2002 höjde kommunerna skatterna med i ge -
nom snitt 17 öre 2003 och 10 öre 2004, vilket delvis
kompenserade för skatteunderlagets svagare ut veck-
ling. År 2003 höjde 69 kommuner skatten och 2004
ytterligare 59 kommuner.

Erfarenheterna från perioden 2002–2004 visar så-
ledes att kommunerna sammantaget vidtar åtgärder
vid en konjunkturförsvagning; dels i form av skatte  -
höjningar, dels kostnadsbesparingar. Samma erfa-
renheter visar dock att det tar tid innan kostnads-
dämpande åtgärder ger effekt och således finns det
en stor eftersläpning mellan dessa åtgärder och den
ekonomiska avmattningen på intäktssidan.

Starka ekonomiska resultat 2005–2007

Sedan 2004 har aktiviteten i ekonomin legat på en
relativt hög nivå. Skatteunderlaget har därmed vux-
it betydligt snabbare än tidigare år. Samtidigt fick
kommunerna ökade statsbidrag. Tillsammans med
höjda skatter, ett förbättrat finansnetto samt ökan-
de reavinster innebar detta att kommunernas eko-
nomi kunde förbättras i snabb takt 2005–2007.

Kostnadsvolymen ökade också snabbare än tidi-
gare. Under de senaste åren har kostnaderna stigit
mer än vad som behövts för att möta effekterna av
demografin, lss samt övriga statliga reformer. Det
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Diagram 3 • Kommunernas reala skatteunderlag, intäkter och kostnader
Årlig procentuell förändring, fasta priser
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Stora kostnadsdämpande åtgärder vidtogs 2002–2003 för att anpas-
sa verksamheterna till svagare ekonomiska förutsättningar. Samti-
digt förbrukas inte alla resurser vid bättre tider. Det talar för att
kommunerna tar sitt ansvar och försöker leva upp till god ekono-
misk hushållning. Att de reala intäkterna ökat snabbare än skatte-
underlaget 2005 och 2006 beror framförallt på ökade statsbidrag.
Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 2 • Antal kommuner med ekonomiskt underskott och resultat
över 2 procent av skatter och bidrag, samt sektorns resultat som andel
av skatter och bidrag
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År 2001 hade 3 av 10 kommuner underskott. Antalet ökade under
den förra lågkonjunkturen men minskade sedan när tillväxten 
vände uppåt 2005–2007.
Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Kommunerna har de senaste åren redovisat starka ekonomiska re-
sultat (diagram 1). Det ackumulerade resultatet före extra or dinära
poster har under perioden 2005–2008 uppgått till cirka 39 miljar-
der kronor. På vilket sätt kommer de verksamheterna till godo?

Diagram 4 • Kommunernas nettoinvesteringar samt hur dessa har
finansierats 2000–2007

Miljarder kronor

Förutom årets resultat är försäljningen av anläggningstillgångar en
viktig finansieringskälla. År 2007 blev försäljningarna ovanligt stora,
cirka 18 miljarder kronor. I posten ingår dock Skellefteås försäljning
av sitt aktieinnehav i Skellefteå Kraft AB med 7,1 miljarder. Exklude-
ras denna uppgår försäljningar av tillgångar till drygt 11 miljarder,
vilket är den genomsnittliga nivån under perioden 2000–2007.

Källa: RS 2000–2007 och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunernas investeringar uppgick under 2000–2004 i ge nom -
snitt till cirka 23 miljarder kronor per år. Diagram 4 visar att kom-
munernas generering av egna medel i form av ekonomiska över -
skott, intäkter från försäljningar av tillgångar samt medel från
den löpande verksamheten som inte är likviditetspåverkande
(framförallt avskrivningar) inte räckte till för att finansiera inve-
steringarna. Skillnaden täcktes med en ökad nettoupplåning med
11 miljarder och en försvagad likviditet med cirka 10 miljarder.

Sedan 2005 har kommunernas egna likvida medel ökat tack vare
högre överskott, stigande intäkter från försäljningar av tillgångar
samt högre ej likviditetspåverkande poster från den löpande verk-
samheten i form av avskrivningar och avsättningar med mera.
Högre egna medel har inneburit dels att kommunerna kunna öka
sin investeringsnivå utan att öka nettoupplåningen, dels att de
likvida medlen har förstärkts med cirka 34 miljarder kronor under
2005–2007. Kommunerna har således under dessa år lyckats öka
sina investeringar utan att behöva belasta den framtida verksam-
heten eller kommande generationer med ökade ränte- och upplå-
ningskostnader. Hälften av kommunerna klarade sina investering-
ar 2007 utan ny upplåning; nästan lika många minskade sina lån.

En högre investeringsnivå kommer verksamheterna tillgodo på
så sätt att kommunernas ansvar för samhällets utveckling och
funktion förutsätter en väl fungerande infrastruktur i form av till
exempel hamnar, byggnader, maskiner, vägnät, ledningsnät för
vatten och avlopp med mera (diagram 5).

Diagram 5 • Kommunernas nettoinvesteringar 2007

Procent

Den kommunala servicen förutsätter en väl fungerande infrastruktur 
i form av hamnar, byggnader, maskiner, vägnät, ledningsnät för vatten
och avlopp med mera. År 2007 investerade kommunerna för cirka 33
miljarder kronor.

Källa: RS 2007.

De närmaste åren kommer kommunernas resultat att försämras.
Måste investeringsverksamheten sammantaget då minska? Så be-
höver det inte bli. Bilden skiljer sig givetvis mellan olika kommu-
ner, men sammantaget finns det idag en stark likviditet. Hälften
av kommunerna har idag likvida medel överstigande 2 000 kronor
per invånare och ett fyrtiotal kommuner högre än 5 000.

Årsskiftet 07/08 fanns det sammanlagt cirka 44 miljarder kro-

nor i kassa och bank och dessa bör ha fyllts på ytterligare under
2008. Detta är medel som i enlighet med balanskravet inte kan
användas för att finansiera den löpande verksamheten. De kan
dock likvidmässigt användas för att utjämna investeringsverksam-
heten nu när överskotten kommer att minska. Är de likvida med-
len stora kan kommunen kortsiktigt upprätthålla en rimlig inve-
steringsnivå utan att belasta verksamheterna med räntekostnader
och därmed tränga undan annat. Här gäller det att tänka långsik-
tigt! Finns det ekonomiska förutsättningar bör kommunerna noga
överväga fullfölja sina investeringar, förutsatt att dessa är genom-
tänkta; inte minst med tanke på att prisläget de närmaste åren
kan vara gynnsamt. Det finns vissa investeringar som kan leda till
lägre driftkostnader, till exempel energieffektiviserande åtgärder.

Investeringsnivån begränsas dock indirekt genom att samtliga
kostnader som är förenade med investeringarna (avskrivningar
och underhåll) måste inkluderas i den balanserade budgeten.
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har därmed varit möjligt att höja ambitionsnivån i
de kommunala verksamheterna.

Trots en relativt stor ökning av den kommunala
verksamheten har intäkterna under perioden 2005–
2007 ökat mer än kostnaderna. Tack vare det har
kommunerna sammantaget kunnat redovisa starka
ekonomiska resultat dessa år (diagram 2).

Förutom allmän återhållsamhet förklaras kom-
munernas goda resultat av två andra faktorer. Den
första är att den definitiva skatteunderlags- och in-
täktsutvecklingen har blivit bättre än vad progno-
serna pekat på och som budgeterats. Eftersom mer
definitiva siffror om årets skatteintäkter erhålls
först vid årets slut slår detta på resultatet snarare än
konsumtionen. Den andra är en större fokusering på
god ekonomisk hushållning jämfört med början av
decenniet. Kraven på vad som definieras som god
ekonomisk hushållning har höjts från balans till ett
resultat som skapar utrymme för oförutsedda hän-
delser, finansiering av investeringar med i huvudsak
egna medel samt tar i beaktande framtida utbetal-
ningar av gamla pensionsförpliktelser.

Var fjärde kommun redovisade underskott 2008

För år 2008 redovisar kommunerna sammantaget
ett resultat på 6,9 miljarder kronor. Bilden ser dock
olika ut i olika kommuner. Drygt 80 kommuner re-
dovisar ett resultat större än 2 procent av skatter och
bidrag. Antalet är väsentligt lägre än året innan men
också lägre än 2006.

Drygt 70 kommuner redovisar negativt resultat.
Sjutton av dessa redovisade underskott för andra
året i rad. Det är många fler jämfört med 2007 då
endast fyra kommuner hade underskott två år i rad.

Det finns olika orsaker till resultatförsämringen
men den viktigaste är ett försämrat finansnetto
som följd av finanskrisen. Många kommuner har
tvingats till stora nedskrivningar av sina finansiella
tillgångar. Antalet kommuner med negativt finans-
netto ökade från 135 år 2007 till 167 år 2008. Ofta
handlar det om att marknadsvärdet på de finansiel-
la tillgångarna minskat i samband med krisen och
nu understiger anskaffningsvärdet, varför det upp-
står en nedskrivningsbehov. I några få fall har delar
av placeringar gått förlorade i samband med att
emitterande finans institut gått i konkurs.
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Diagram 6 • Resultat per kommun 2006–2008

Procent av skatter och bidrag, sorterat efter resultat



Viktigt att påpeka är att nedskrivningarna i den mån de är orealisera de
kan exkluderas i balanskravsavstämningen. Det betyder att dessa nor malt
inte tränger undan verksamheter förrän förlusterna eventuellt rea li seras.

Kommunernas ekonomi 2009–2012

Under perioden 2009–2010 sjunker kommunernas resultat i snabbt takt.
År 2009 beräknas resultatet bli negativt. Vår prognos för nästa år är ett
resultat nära noll. Förbättringen 2010 beror dels på att kommunerna an-
tas höja skatten och att statsbidragen höjs, dels på att kommunerna vid-
tar kraftfulla besparingsåtgärder för att få ekonomin att gå ihop.

För 2011–2012 görs ingen prognos utan en kalkyl, som bland annat
förutsätter en kostnadsökning enligt trenden. Även om regeringen be-
slutat höja statsbidragen från och med 2011 innebär beslutet en sänk-
ning jämfört med 2010. Tillsammans med en svag skatteunderlagsut-
veckling resulterar detta i en kraftig försämring av resultatet. Det tyder
på att kommuner och landsting tvingas vidta ännu fler åtgärder 2011 i
form av ytterligare skattehöjningar eller besparingar.

Skatteintäkterna 2009 och 2010 räcker inte för att finansiera dagens
verksamhetsnivå

Skatteunderlaget ökade år 2007 mer än det gjort något år sedan 2001 och
fortsatte växa i god takt även 2008. Från och med i år avtar dock ök-
ningstakten påtagligt och skatteintäkterna växer betydligt långsamma-
re. Då får kommunerna svårt att finansiera sin omfattande verksamhet.
Se vidare avsnittet »Historiskt svag skatteunderlagstillväxt« på sidan 55.

Under 2009 och 2010 växer skatteunderlaget mycket marginellt. Det-
ta leder till att det reala skatteunderlaget utvecklas negativt under den-
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Så här har vi räknat
Beräkningarna bygger på den analys som pre-
senteras i det samhällsekonomiska kapitlet.
Utvecklingen för 2009–2010 är en prognos
där kostnaderna antas öka med demografi
men också påverkas av konjunkturläget.
Beräkningarna för 2011–2012 ska inte ses som
en prognos utan som en konsekvensberäk-
ning där kostnadernas antas öka trendmäs-
sigt.

Skattesatsen år 2010 antas öka i flera kom-
muner. För perioden 2011–2012 antas oföränd-
rade skattesatser.

Samma löneutveckling antas för de an-
ställda i kommunerna som för resten av ar-
betsmarknaden.

Det generella statsbidraget har höjts med
4,9 miljarder kronor i ett engångstillskott
2010. Därefter ersätts engångstillskottet med
en nivåhöjning av statsbidraget på 3,5 miljar-
der.

Tabell 3 • Nyckeltal för kommunernas ekonomi
Procentuell förändring, löpande priser

Utfall Prognos Kalkyl
2008 2009 2010 2011 2012

Medelskattesats, 
nivå i skattekronor 20,71 20,72 20,82 20,82 20,82
Skatteunderlag 5,0 0,8 1,1 2,5 3,7
Skatteintäkter 5,0 0,7 1,6 2,5 3,7
Generella statsbidrag inkl. 
fastighetsavgiften 4,8 5,4 8,9 –1,3 0,0
Timlön på arbetsmarknaden 4,8* 3,4 2,6 2,3 2,3
Prisindex, egentlig verksamhet 4,0 2,1 2,0 2,2 2,2
Verksamhetens kostnader 4,8 2,8 1,8 3,5 3,5

Svag intäktsutveckling när skatteunderlaget bromsar in.
*Kommunernas timlöner rensat för sammansättningsförändringar bedöms ha ökat
med 4,6 procent.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



na period (diagram 7). I praktiken innebär detta att
skatteintäkterna inte räcker till för att täcka löne ök -
ningar och inflation i den befintliga verksamheten.

Flertalet kommuner har de senaste åren haft väl-
digt höga resultatmål i sina budgetar. Vissa reserver
har således funnits för att parera en viss konjunk-
turavmattning. Den snabba konjunkturförsvag-
ningen och vidden av denna har dock inte kunnat
förutses. Jämfört med prognoserna i april förra året
har nu kommunerna cirka 16 miljarder kronor lägre
skatteintäkter år 2009 och cirka 29 miljarder år 2010.
Budgeterade reserver och resultatmarginaler är nu i
de flesta fall slut och åtgärder måste vidtas för att få
ekvationen att gå ihop.

Erfarenheter från lågkonjunkturen i början av
2000-talet visar att skattehöjningar är ett sätt att få
ekonomin att gå ihop. För 2009 är emellertid denna
möjlighet förbi eftersom skattesatsen inte få lov att
ändras under pågående år. Detta tillsammans med
oförändrade statsbidrag i år gör att de reala intäk-
terna utvecklas negativt.

Hur många och vilka kommuner som kommer att
höja skatten nästa år är svårt att förutse, men klart
är att det blir skattehöjningar i flera kommuner. En
bidragande faktor kommer också vara att kommu-
nerna räknar med försvagade ekonomiska förut-
sättningar även perioden 2011–2012. Vi har därför
antagit att medelskattesatsen ökar med 10 öre år
2010, vilket innebär ett tillskott av skatteintäkter på
cirka 1,6 miljarder kronor. Detta tillsammans med
en höjning av statsbidraget med 4,9 miljarder i ett
engångstillskott gör att de reala intäkterna ökar nå-
got 2010, trots att det reala skatteunderlaget mins-
kar.

Åren 2009–2010 beräknas finansnettot försämras
något, dels på grund av det låga ränteläget, dels för
att ny upplåningen för finansiering av investeringar
beräknas öka i takt med att befintlig likviditet för-
brukas och kommunernas möjligheter att finansie-
ra dessa satsningar med egna medel minskar.

Avgiftsintäkterna har från 2010 minskats i och
med införandet av avgiftsfri allmän förskola för
treåringar. I motsvarande utsträckning har statsbi-
draget höjts. Övriga avgifter antas öka i takt med
kostnaderna.
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Diagram 7 • Kommunernas skatteunderlag, intäkter och kostnader
Procentuell förändring, fasta priser
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År 2009 minskar både det reala skatteunderlaget och de reala in-
täkterna. År 2010 ökar de reala intäkterna på grund av ökade
statsbidrag och att många kommuner antas höja skatten. Att de rea-
la intäkterna åter igen minskar 2011 beror på minskade statsbidrag
jämfört med 2010. Kostnadsutvecklingen 2011 och 2012 är inte en pro-
gnos utan en kalkyl där kostnaderna antas öka trendmässigt, det
vill säga cirka 1 procent per år.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Stora besparingar de kommande åren

I dagens situation finns det olika uppfattningar om vilken strategi
kommunerna borde ha för att möta dagens kärva ekonomiska verklig-
het. Ett alternativ är att arbeta med en »konsumtionsstrategi«, det vill
säga få mer resurser till sektorn eller arbeta med en underfinansierad
verksamhet. Kommunerna fortsätter, trots dagens kärva ekonomiska
läge, att expandera. Ett alternativ till en konsumtionsstrategi är att
istället arbeta med någon form av »besparingsstrategi«. Detta innebär
att kommunerna arbetar för att inte överkonsumera. Kommunerna är
en del av samhället och berörs därför oundvikligen av konjunkturens
svängningar. Likväl som företag och hushåll nu behöver strama åt mås-
te kommunerna göra detsamma, i enlighet med balanskravet och god
ekonomisk hushållning.

Som vanligt kommer olika kommuner att välja olika vägar eller att
kombinera handlingsmöjligheter. Det kommer alltså handla om be-
sparingar, personalminskningar och i vissa fall som vi tidigare påpekat
skattehöjningar. Vår bedömning är att flertalet kommuner kommer att
styra sina ekonomier mot lägre resultat än vad de haft under de senas-
te åren. Vi bedömer dock att de flesta kommuner fortfarande kommer
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Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting upprätta en
budget för nästkommande verksamhetsår samt en flerårsplan för
de två följande åren. För att kunna göra budgeten och planera in-
för framtiden behöver kommuner och landsting löpande progno-
ser på hur skatteintäkterna kommer att utvecklas. Att göra en
prognos på skatteunderlagets utveckling kräver dock mycket om-
världsbevakning och informationsinsamling om samhällsekono-
min i stort. De flesta kommuner och landsting använder därför
förbundets prognoser i sitt budget- och uppföljningsarbete. Med
hjälp av dessa prognoser uppräknas det senaste taxeringsutfallet
både i den egna kommunen och i riket. På så sätt kan skatteintäk-
terna de närmaste åren räknas fram både före men framförallt ef-
ter utjämningen.

Förbundet tar fram fem prognoser per år. Fyra av dessa utgör
underlag för kommunernas arbete med budget och flerårsplaner
(prognos i februari, april, augusti och oktober). Den femte utgör
underlag för bokslutsarbetet (prognos i december). 

Budgetprocessen sträcker sig ofta över många månader. Olika
prognoser används därför vid olika tidpunkter i budgetprocessen.
Eftersom prognoserna ofta skiljer sig åt gäller det för den enskilda
kommunen/landstinget att ha beredskap för dessa variationer un-
der budgetprocessen. Alla kommuner och landsting använder inte
heller samma prognos vid fastställandet av budgeten. Vilken prog-
nos som den fastställda budgeten utgår från beror på hur budget-
processen ser ut. Exempelvis om budgeten fastställs i november
används augusti- eller oktoberprognosen.

Viktigt att notera är att budgeterna, även när de är fastställda,
bygger på en skatteintäktsprognos. Senare prognoser under på -
gående budgetår visar ofta en avvikelse jämfört med budgeterade
belopp. I den ekonomiska uppföljningen måste sådana avvikelser
beaktas i synnerhet om dessa föranleder anpassningsåtgärder för
att uppnå ett positivt resultat. Det faktum att mer definitiva siff-
ror avseende årets skatteintäkter erhålles först mycket sent under
året, förklarar till viss del varför resultatet under perioder av hög
tillväxt ofta blir bättre än budgeterat, men också varför anpass-
ningsprocessen på kostnadssidan fördröjs i en lågkonjunktur. Se
inledningen av kapitlet »Kommunernas ekonomi«.

Det faktiska utfallet blir känt först i samband med att skattede-
klarationerna är fastställda, dvs. i november året efter budgetårets
slut. Det innebär att bokslutet för ett visst budgetår fortfarande
bygger på preliminära siffror. Enligt redovisningsrekommendatio-
nen ska bokslut göras på basis av förbundets decemberprognos.
Om det faktiska utfallet visar en avvikelse mot de preliminära
skatteintäkterna i budgetårets bokslut så redovisas mellanskillna-
den i nästa års räkenskaper. På så sätt kan kommunernas ekono-
miska förutsättningar ett enskilt år påverkas, inte bara av progno-
serna för det året, utan också av utfallet från före gående år.

Ovanstående visar något förenklat vilken roll skatteunderlags -
prognoserna har i kommunernas budgetarbete. Utan dessa är det
nästan omöjligt att göra beräkningar på framtida skatteintäkter
och därmed budgetar. Även med de här beräkningarna är det
svårt att göra budgetar just nu.

Skatteunderlagsprognosernas roll i kommunernas budgetarbete



sträva efter att leva upp till balanskravet och behålla den ekonomiska
kontrollen. Då krävs åtgärder både på intäktssidan och på kostnads -
sidan. Det innebär att kommunerna successivt kommer att dra ner på
kostnadsutvecklingen och minska volymen jämfört med de senaste
åren.

Som jämförelse kan användas volymutvecklingen åren 2002–2008 som
uppgått till i genomsnitt 1,5 procent per år (tabell 4). En stor återhåll-
samhet märks redan 2009 som ett led i att anpassa verksamheten. Tidi-
gare erfarenheter visar dock att det tar tid innan åtgärderna ger full ef-
fekt och vi bedömer att detta kan ske först 2010. En annan faktor som
försenar anpassningen är att skatteunderlagsprognosen för 2009 först
nu har försvagats kraftigt, vilket innebär att kommunerna inte exakt
kunnat förutse vilken anpassning som krävs för att få 2009 att gå ihop.

Arbetsgivaravgiften sänks med en procent från och med 2009 för alla
arbetsgivare. För kommunerna innebär det en kostnadsminskning med
drygt 2 miljarder kronor. Det bidrar till att kostnadsutvecklingen 2009
fortfarande kan bibehållas på en rimlig nivå.

År 2010 dämpas volymutvecklingen påtagligt och kostnaderna ex-
klusive ekonomiskt bistånd minskas i praktiken. Den information vi
har är att flertalet kommuner just nu arbetar med olika besparingsåt-
gärder med syfte att anpassa kostnaderna till de nya förutsättningarna.
Åtgärderna omfattar allt från personalminskningar till översyn av oli-
ka kostnadsslag samt avvaktar med investeringar.

Vår prognos för volymutvecklingen innebär att sysselsättningen i
kommunerna (exklusive verksamhetsöverföringar) sammantaget kom-
mer att minska under dessa år. Se tabell 15 i arbetsmarknadsavsnittet på
sidan 50. Vi gör bedömningen att sysselsättningen kommer att minska
med totalt 2 000 personer under 2009 och 2010. Ök ade intäkter med
sammanlagt cirka 6,5 miljarder kronor i form av höjda skatter och öka-
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Tabell 4 • Kostnadsökning på olika komponenter åren 2002–2012

Bidrag i procentenheter, fasta priser

Utfall Prognos Kalkyl
2002–2008 2009 2010 2011 2012

Demografiska behov 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1
Statliga reformer, inkl plusjobb 0,5 –0,4 0,0 –0,1 0,0
lss 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1
Övrig volymförändring 0,2 0,4 –1,1 0,9 0,8
Summa egentlig verksamhet* 1,5 0,5 –0,7 1,0 1,0

År 2009 då krisen slår igenom kommer volymutvecklingen att växa i mycket lägre
takt och 2010 då kostnadsdämpande åtgärder slår igenom fullt ut minskar voly-
men. År 2011 och 2012 är ingen prognos utan en kalkyl där kostnadsvolymen antas
öka enligt trenden.
*Exklusive ekonomiskt bistånd.

Källor: Sveriges Kommuner och Landsting.



de statsbidrag bromsar sysselsättningsminskning-
en.

Men kostnaderna för försörjningsstödet ökar kraftigt
Kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bi -
stånd har de senaste 25 åren varierat mellan 5 och 14
miljarder kronor per år (i 2007 års priser). Variatio-
nerna förklaras till stor del av arbetslöshetens om-
fattning (diagram 8) men också av stora variationer
i flyktingmottagandet. En ytterligare faktor av stor
vikt för vår prognos är de förändringar i olika regel-
verk som skett sedan 2006. Det gäller ändringar i ar-
betslöshetsförsäkringen (studerandevillkoret, sänkta
ersättningsnivåer, ändrade kvalificeringsregler, änd-
rad finansiering och därmed ändrade avgifter) samt
förändringar i sjukför säk ring en.

Syftet med förändringarna är att långsiktigt öka
arbetsutbudet och därmed sysselsättningen. Effek-
terna blir dock väldigt olika på kort sikt beroende på
konjunkturläge. I den kraftiga uppgången 2006–2007
innebar sannolikt regelförändringarna att arbetsut-
budet blev större och därmed sysselsättningen hög-
re än vad som annars hade varit fallet. Skatteunder-
laget och kommunsektorns intäkter påverkades po-
sitivt. Nu står vi inför den omvända situationen. Ef-
terfrågan på arbetskraft minskar och fler blir bero-
ende av samhällets stöd för sin försörjning. Att det
statliga stödet då har försämrats innebär att fler blir
hänvisade till kommunernas bistånd. Regelföränd-
ringarna har också haft den indirekta effekten att
andelen medlemmar i a-kassorna har minskat vilket
innebär betydligt lägre ersättning vid arbetslöshet.
Det är mycket svårt att beräkna de enskilda föränd-
ringarnas betydelse för kommunernas kostnader. Vi
gör bedömningen att det ekonomiska biståndet
ökar med 3,5 miljarder kronor under perioden 2009–
2011 till följd av ökad arbetslöshet och ändrade reg-
ler.

Resultaten försämras kraftigt 2009–2010

År 2009 försämras resultatet påtagligt, trots åter -
håll samhet i kommunerna. År 2009 kommer kom-
munernas sammantagna resultat att bli negativt för
första gången under 2000-talet (diagram 10). Många
kommuner kommer därmed hamna i en svår eko-
nomisk situation med underskott.
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Diagram 8 • Antalet arbetslösa och ekonomiskt bistånd 1983–2012
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Kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd ökade kraftigt
i samband med krisen under 1990-talet. Minskad arbetslöshet och
större arbetskraftsdeltagande har därefter lett till minskade kost-
nader. Noterbart är att biståndet inte ökade i samband med att ar-
betslösheten steg 2002–2004.
Källa: SCB, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.



De åtgärder som vidtas för att dämpa kost-
nadsutvecklingen kommer att få full effekt först
2010. Vi bedömer att dessa besparingar, tillsammans
med ökade statsbidrag samt att flera kommuner hö-
jer skatten, gör att resultatet 2010 blir mycket nära
noll. Men det innebär att många enskilda kommu-
ner kommer att redovisa underskott. För att undvi-
ka dessa skattehöjningar och begränsa kostnadsök-
ningen till att enbart motsvara demografin skulle
kommunerna behöva tillföras ytterligare 2,9 miljar-
der kronor 2010.

Och ännu värre blir det 2011–2012

För 2011–2012 görs ingen prognos utan en kalkyl,
som bland annat antar en kostnadsökning enligt
trenden. Även om regeringen beslutat höja statsbi-
dragen från och med 2011 innebär beslutet en sänk-
ning jämfört med 2010. Tillsammans med en svag
skatteunderlagsutveckling resulterar detta i en kraf-
tig försämring av resultatet, som beräknas visa un-
derskott på 7 miljarder kronor (tabell 5).
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Långsamt ökande demografiskt behov men stora krav
på omprioriteringar
Den sammanlagda befolkningsutvecklingen ger en marginell
verksamhetsökning i slutet av perioden 2008–2012.

Även om den sammantagna demografiska volymutveckling-
en är mycket liten i slutet av perioden rymmer den (nästan
oförändrade summan) relativt stora förskjutningar mellan oli-
ka verksamheter. I diagram 9 redovisas det demografiska be-
hovet i olika verksamheter mellan 2006 och 2012. Så till exem-
pel ökar behovet av förskoleverksamhet, gymnasieskola samt
äldreomsorg. Däremot minskar behovet inom grundskolan.
Många kommuner står således inför stora krav på omprioriter-
ingar och verksamhetsanpassning. Detta kommer att innebära
vissa omställningskostnader.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 9 • Olika verksamheters volymutveckling 2006–2012
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Det genomgående största bidraget till den samlade demografiska behovet
kommer från äldreomsorgen. Även verksamheten för funktionshindrade och
förskoleverksamhet ger positiva bidrag hela perioden. Gymnasieskolan drar
ned volymförändringen 2010–2012.

Diagram 10 • Kommunernas resultat före extraordinära poster åren
2000–2012
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Trots påtagliga kostnadsdämpande åtgärder försämras resultaten
under de kommande åren. Kravet om god ekonomisk hushållning
kommer därmed inte kunna uppfyllas i ett flertal kommuner.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



En sådan kostnadsutveckling är knappast sannolik. Kommunerna
kan inte återgå till en normal volymutveckling på flera år, trots den nu
aviserade höjningen av statsbidraget. Om kostnaderna istället utveck-
las endast i takt med demografin begränsas underskottet till cirka 4 mil-
jarder kronor. Allt tyder på att kommuner och landsting tvingas vidta
ännu fler åtgärder 2011 i form av ytterligare skattehöjningar eller be-
sparingar. Ska dessa åtgärder undvikas krävs det ytterligare tillskott.

Hur möter kommunerna krisen?

Efter några år med stark utveckling av skatteunderlaget sjunker ök-
ningstakten markant 2009. Vår bedömning är dock att den svaga ut-
vecklingen av skatteunderlaget slår igenom framförallt 2010 och 2011.
En intressant fråga i sammanhanget är hur kommunerna förbereder sig
inför dessa tuffa år.

Vi har under våren träffat många kommuner. Informationen från
dessa tillfällen visar tydligt på att kommunerna just nu arbetar med oli-
ka åtgärdsplaner för att hantera ekonomin. Exempel är skattehöjning-
ar, revidering av budgetramar och olika sparprogram.

I faktarutan »Fallstudier...« (sidan 22) beskrivs vad fem olika kommu-
ner gör för att möta en ansträngd ekonomisk situation 2010 då skatte-
underlaget utvecklas mycket svagt. Hur resonerar de och vad är målsätt-
ningen?
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Tabell 5 • Kommunernas resultat och anpassningsbehov för att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning 2008–2012

Miljarder kronor respektive procent

Utfall Prognos Kalkyl
2008 2009 2010 2011 2012

Resultat före e.o. poster 6,9 –1,7 0,9 –7,0 –9,1
Andel av skatter och bidrag, % 1,8 –0,4 0,2 –1,7 –2,1

Åtgärder för att uppnå nollresultat:
volymminskning jämfört med kalkylantagande –1,9 % –2,4 %
eller en genomsnittlig skattehöjning med +43 öre +56 öre

Kommunernas ekonomiska resultat försämras successivt efter 2008 trots att stora kost-
nadsdämpande åtgärder vidtas under perioden. Utan ytterligare statsbidrag krävs det
mycket kraftiga åtgärder i form av kostnadsbesparingar eller skattehöjningar för att
sammantaget uppnå balans 2010–2012.
Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Höganäs kommun var tidig med att vidta åtgärder

I kommunen bor cirka 24 300 invånare varav 47 procent är mellan
30 och 65 år. Kommunen har under de senaste åren haft en ökad
inflyttning. Våren 2007 antog kommunfullmäktige ledstjärnan
»Från kol till diamant« där det övergripande målet är att kommu-
nen år 2015 ska ha 25 500 invånare. Moderaterna tillsammans med
centern, kristdemokraterna och folkpartiet har sedan valet 2006
majoritet i kommunfullmäktige.

Kommunens resultat åren 2005–2008 har varit mycket goda. Ba-
lanskravet har uppfyllts samtliga år. Kommunen har kunnat sätta
av pengar till en pensionsfond motsvarande cirka 20 procent av
ansvarsförbindelsen. Kommunens låneskuld idag består endast av
lån som har vidareförmedlats till kommunens bolag.

Sedan 2008 är två finansiella mål av stor betydelse i den ekono-
miska styrningen– att inflationssäkra det egna kapitalet samt
undvika lånefinansiering av investeringar. Kommunens likviditet
är i dagsläget mycket god. Den kommer dock att försvagas under
året på grund av en hög investeringsnivå. Bedömningen är att de
finansiella målen kommer att uppfyllas även 2009. Samtliga
nämnder har under åren 2005–2007 haft god budgetföljsamhet.
Under 2008 visade dock individ- och familjeomsorg samt barn-
och ungdomsverksamheten ett underskott.

I samband med arbetet med målen under våren 2008 framför-
des önskemål om att utöka tiden för dialog under budgetproces-
sen. Vid ett flertal tillfällen träffades kommunstyrelsens arbets -
utskott, nämndernas presidier, kommunchef, förvaltningschefer
och ekonomer för att informera, diskutera och tillsammans kom-
ma fram till en bättre process. Det diskuterades omvärldsbevak-
ning och hur den samhällsekonomiska utvecklingen påverkar
kommunens ekonomi, befolkningsutveckling, verksamheternas
behov, behov av pengar för oförutsedda kostnader, olika framtida
scenarier samt känslighetsanalyser.

Engagemanget var och är fortsatt stort som en konsekvens av
dialogerna under våren. Mötena skapade tidigt en medvetenhet
om förutsättningarna framöver. Den 1 december 2008 träffades
gruppen för en »Ekonomisk krisövning«. Bedömningen inför mö-
tet var att det fattades 23 miljoner kronor år 2010 och 43 miljoner
år 2011. Förbundet bjöds in för att redovisa Ekonomirapporten
från oktober. Kommunchefen berättade också om sina erfarenhe-
ter från tidigare lågkonjunkturer och nämnderna redovisade
förslag till åtgärder inom det egna ansvarsområdet men även
inom övriga områden. De fackliga organisationerna informeras
löpande. En särskild facklig ekonomigrupp med tre representanter
från de fackliga organisationerna träffar kommunalrådet regel-
bundet.

Strax efter årsskiftet fick kommunchefen i uppdrag att i sam-
verkan med förvaltningschefsgruppen senast i februari redovisa
ett åtgärdsprogram i syfte att dels minska kostnaderna 2009 och

framåt, dels satsa på en offensiv och strukturerad marknads fö -
ringsplan för att klara målen i »Från kol till diamant«. Samtidigt
beskrevs Höganäs i lokala medier som en kriskommun, vilket var
baksidan med att vara tidigt ute med att vidta åtgärder. Vid den
tidpunkten fattades 31 miljoner kronor år 2010 och 44 miljoner år
2011. Läget hade försämrats efter förbundets decemberprognos.
Åtgärdsprogrammet omfattar rutiner för anställningar och kon-
ferenser, inköp, fastighetsanvändning, översyn av it-kostnader,
fastighetsunderhåll samt energianvändning.

Samtidigt som åtgärdsprogrammet redovisades kom en ny
skatte underlagsprognos i februari som visade ännu lägre skattein-
täkter 2009–2011. Löne- och prisutvecklingen beräknas också bli
lägre, men samtidigt behövdes budgeten för IFO samt barn- och
ungdomsverksamheten utökas. Det fattades bland annat 17 miljo-
ner kronor 2009 för att kunna behålla budgeterade överskott. Be-
slut togs då att revidera budgeten 2009 inklusive investeringsbud-
geten. På detta sätt har det lagts ett mycket bättre utgångsläge in-
för 2010 och 2011. Budgeten inom alla verksamheter har dragits
ner. Förändringarna har kunnat göras utan att behöva säga upp
personal eller drastiskt försämra verksamheterna. Bedömningen
nu är att de reserver som finns i budgeten i år ska täcka ytterligare
försämrade prognoser och lägre skatteintäkter under året.

Under våren kommer all kraft läggas på att säkerställa att beslu-
tade förändringar genomförs och att åtgärdsprogrammet får den
effekt man har räknat med. Beslut har tagits att senarelägga bud-
getarbetet för 2010 till hösten. Statliga tillskott och helårseffekter
av åtgärder vidtagna 2009 bedöms i stort täcka behoven 2010 om
inte ekonomin försämras ytterligare.

I Trollhättan har kommunstyrelsen fått utvidgat rätt att bestämma 
om ekonomiska åtgärder

I Trollhättans stad bor 54 500 invånare. Staden har under de se-
naste 25 åren haft en positiv befolkningstillväxt. Socialdemokra-
terna har egen majoritet.

Trollhättan är ett regionalt nav med cirka 11 000 inpendlare.
An delen sysselsatta i industrin är 30 procent. saab Automobil är
största arbetsplatsen. Hittills har cirka 1 000 personer sagts upp
vid kommunens olika industrier. Arbetslösheten i kommunen
ökar nu dramatiskt med kraftigt ökade kostnader för försörj-
ningsstöd.

Den ekonomiska krisen på 1990-talet drabbade Trollhättan hårt
med hög arbetslöshet. För att styra upp ekonomin infördes i bör-
jan av 2000-talet en tydlig styrningsmodell med en treårig mål-
och resursplan (mrp) för hela mandatperioden, men som uppda-
teras varje år. Ekonomistyrningen betonades och kommunfull-
mäktige beslutade att vid målkonflikt »går medel före målen«.
Kommunstyrelsen har ett tydligt fokus på ekonomin. Särskilda fi-
nansiella mål har antagits.

Fallstudier från några kommuner
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Över tiden har de finansiella målen uppnåtts. Utdebiteringen
exklusive skatteväxlingar har varit oförändrad sedan 1982. Redovi-
sat resultat har varit positivt varje år sedan slutet av 1990-talet.
Den senaste femårsperioden har överskottet i genomsnitt uppgått
till 46 miljoner kronor per år, vilket motsvarar 2,2 procent av skat-
teintäkter och generella statbidrag. Kommunen har idag inga
långfristiga lån och likviditeten uppgår till cirka 300 miljoner.

I samband med förbundets skatteunderlagsprognos i december
träffades kommunstyrelsens budgetkommitté, samtliga förvalt-
ningschefer och ekonomer för att analysera och diskutera de säm-
re ekonomiska förutsättningarna. En fråga som också diskutera-
des var hur ett krismedvetande kunde skapas när bokslutet de se-
naste åren visat stora överskott, samtidigt som prognoserna nu vi-
sar att stora budgetanpassningar behövs de närmaste åren.
Särskild information har getts till facken successivt och till all
personal via personaltidningen. I samband med bokslutsbered-
ningen träffade budgetkommittén presidierna i samtliga nämnder
för att informera om det ekonomiska läget.

Kommunstyrelsen beslutade i februari att uppdra åt nämnder-
na att i slutet av april redovisa förslag på minskade ramar för 2010
med cirka 50 mkr. Det motsvarar för Trollhättan cirka 50 öre i ut-
debitering. Bedömningen då var att 2009 års budget inte behövde
omprövas, eftersom kommunstyrelsen har en relativt stor budget-
marginal för oförutsedda utgifter. Det beslutades dock att återbe-
sättning av lediga tjänster måste prövas av överordnad chef. I bör-
jan av mars gavs en muntlig information till kommunfullmäktige
om det ekonomiska läget av ks-ordförande och ekonomichefen.

Kommunfullmäktige beslutade om utvidgad rätt för kommun-
styrelsen att bestämma om ekonomiska åtgärder och ändrade mål,
för att snabbt kunna agera utifrån ändrade förhållanden. Kom-
munstyrelsens beslutanderätt sträcker sig upp till 7 procent av
nettokostnaderna. Före besluten ska dock kommunstyrelsen ha
ett gemensamt samråd med ordförande och 2:e vice ordförande i
alla nämnder.

Kommunstyrelsen har sedan beslutat om minskad investerings-
budget 2009 och 2010. Den ekonomiska uppföljningen har skärpts
på så sätt att de större nämnderna nu månadsvis ska lämna rap-
porter över sin ekonomiska utveckling. Beslut har tagits om att
samtliga nämnder måste vidta åtgärder för att klara sin budget i
balans, med undantag för försörjningsstödet. Nämnderna har
också fått förlängd tid för att lämna sina budgetförslag till mitten
av september och då måste förslagen redovisas inom fasta ekono-
miska ramar.

I början av året lades ett varsel om personalminskningar med
60 anställda utifrån utbildningsnämndens behov att anpassa 2009
års budget till minskat antal elever i främst grundskolan. De för -
sämrade prognoserna för 2010 har medfört att ytterligare ett var-
sel lagts för 150 anställda. Varslet berör denna gång mest vårdper-
sonal och skolpersonal. Målsättningen är dock att i huvudsak kla-
ra neddragningarna via »naturliga avgångar«.

Sedan februari har prognoserna försämrats ytterligare och till-
skottet i vårpropositionen var lägre än förväntat. För 2009 beräk-
nas skatteintäkterna minska med cirka 75 miljoner kronor och
2010 med cirka 150 miljoner. Det finns därför risk att ytterligare
åtgärder måste vidtas. Kommunstyrelsen kommer att besluta om
åtgärder och ramar för 2010 den 13 maj. Hur den slutliga budget-
balansen för 2010 kommer att utformas med besparingar, eventu-
ellt höjning av taxor och utdebitering är ett politiskt ställnings -
tagande som slutligen sker först i höst när förutsättningarna klar-
nat och nämnderna inkommit med sina förslag.

Söderhamns kommun har gått från minus till plus. Vad händer nu?

Söderhamns kommun är en kustkommun i Hälsingland med
26 000 invånare. Kommunen minskar sin befolkning årligen med
150–200 invånare främst beroende på ett negativt födelsenetto
men också till en viss del ett negativt flyttnetto. Sedan valet 2002
styrs kommunen av socialdemokraterna i samverkan med center-
partiet.

Kommunen har i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet
drabbats av stora företagsnedläggningar. Efter dessa förändringar
består näringslivet nu av mindre företag där det största idag har
cirka 300 anställda.

I början av 2000-talet hade kommunen stora ekonomiska pro-
blem. Kommunen redovisade negativa resultat och prognoserna
framåt var mycket dystra. I början av 2002 beslutade kommunsty-
relsen att krafttag måste tas för att få rätsida på ekonomin. Detta
resulterade i ett kraftfullt sparpaket i två omgångar, cirka 50 mil-
joner kronor i budget 2003 och ytterligare cirka 50 miljoner 2004
då tidigare beslutade åtgärder inte bedömdes som tillräckliga. Vid
utgången av 2004 uppgick det ackumulerade balanskravsresultatet
till cirka –60 miljoner. Målsättningen var att besparingarna om
sammanlagt 100 miljoner skulle vara genomförda fullt ut 2006.

Parallellt med sparpaketen har en stor mängd förändringar ge-
nomförts i syfte att förbättra styrningen, ledningen och uppfölj-
ningen på alla nivåer i kommunen. En viktig del i arbetet med
god ekonomisk hushållning har varit framtagandet av finansiella
mål såväl som mål för verksamheten. De finansiella målen inför-
des första gången i budget 2003. Målen består av ett resultatmål,
ett mål för finansiering av investeringar samt ett mål om låne -
skuldens utveckling. Sedan 2008 har målen kompletterats med en
målsättning om att bygga upp finansiella reserver för att möta de
framtida utbetalningarna från ansvarsförbindelsen.

Åren 2006–2007 redovisade kommunen ett positivt resultat och
balanskravet uppfylldes. Nämnderna har idag bra budgetdisciplin
och ständiga budgetunderskott har vänts till resultat i balans.

Inför budget 2008 gjordes den sista översynen av kommunens
verksamhetsledningsprocess. Den befintliga treårsbudgeten (2006–
2008) ersattes med en fyraårsbudget där nämnderna fått budget -
ramar som ligger fast för alla fyra åren. Motiven för införandet av
fyraårsbudgeten var främst att få en koppling till mandatperio-
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den men också få större långsiktighet i såväl kommunfullmäkti-
ges som nämndernas planering av ekonomi och verksamhet.

De centrala löneavtal som slöts 2007 medförde att nämnderna
fick nya sparbeting på sammantaget 68 miljoner kronor för åren
2008–2011. För hela budgetperioden budgeterades ett resultat på
totalt 80 miljoner, vilket motsvarar i genomsnitt 2 procent av
skatteintäkterna och statsbidrag. För att möta den annalkande
lågkonjunkturen budgeterades en buffert på ytterligare 55 miljo-
ner sammantaget för hela perioden.

Enligt förbundets prognos i februari 2009 har kommunens skatte-
intäkter sjunkit med cirka 150 miljoner kronor för perioden 2009–
2011 jämfört med budgeterat belopp. Resultatet för åren 2009–2011
ligger således på totalt –15 miljoner för perioden. De senaste indi-
kationerna tyder dessutom på en ytterligare nedrevide ring av
skatteintäkterna i slutet av april som troligen inte täcks av rege -
ringens tillskott till kommunerna.

Kommunen har ännu inte lagt några varsel eller beslutat om
nya besparingar med anledning av de minskade skatteintäkterna.
Utifrån hittills förda diskussioner kommer kommunen sannolikt
att tvingas sänka resultatmålet avsevärt de kommande åren. San-
nolikt kommer också kommunen tvingas vidta åtgärder för att yt-
terligare sänka nettokostnaderna. Vilka åtgärder som kommer att
vidtas är under diskussion. Genom en i grunden stark budgetmar-
ginal för perioden är utgångsläget trots allt relativt sett bra.

Arbetet med årets budgetuppdatering (beslut juni 2009) har
påbörjats genom ett första budgetmöte med kommunstyrelsen i
början av april. Nästa gång budgeten diskuteras är på kommun-
styrelsens planeringsdagar i slutet på april. I slutet av maj kom-
mer kommunstyrelsen att ta slutlig ställning till hur den ekono-
miska situationen ska hanteras.

Ett annat område som oroar är utvecklingen av kostnaderna för
ekonomiskt bistånd. Redan efter första kvartalet 2009 kan man
skönja kraftiga kostnadsökningar och främst bland ungdomar
(18–24 år). Oförändrad trend resten av året innebär en kostnads -
ökning med nästan 30 procent eller 5 miljoner kronor.

Genom det utvecklingsarbete som gjorts i kommunen de senas-
te fem åren finns det numera en mycket stor medvetenhet bland
kommun-, nämnds- och bolagsledningar om vikten av att ha en
ekonomi i balans för att kunna arbeta långsiktigt med kommu-
nens utveckling.

Nacka styr genom checksystem

I Stockholms län ligger Nacka kommun med 85 661 invånare.
Kom munens befolkning har ökat i genomsnitt med 1 600 perso-
ner per år den senaste femårsperioden och förväntas nå 100 000
invånare år 2015. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna
bildar majoritet i Kommunfullmäktige.

Kommunen styrmodell bygger på fyra olika styrprinciper med
åtta övergripande mål. En styrprincip handlar om konkurrens ge-
nom kundval vilket gett kommunen en särprägel. Av kommunens
totala verksamhet styrs cirka 80 procent av kundval genom check-
system. Ungefär 40 procent av verksamheten drivs av privata an-
ordnare. De tre övriga styrprinciperna handlar om särskiljande av
finansiering och produktion, konkurrensneutralitet och att dele-
gera ansvar och befogenheter till lägsta effektiva nivå.

Kommunens resultat åren 2005–2008 har varit goda och balan-
skravet har uppfyllts med god marginal. Resultatet för 2008 upp-
gick till 194 miljoner kronor och beror till stor del på reavinstin-
täkter till följd av god försäljning av tomträtter. Överskotten har
bland annat använts till egen finansiering av investeringar. En låg
skattesats är en politisk prioritering. Under de senaste åren har
Social- och äldrenämnden redovisat överskott samtidigt som ut-
bildningsnämnden visat på underskott som till stor del beror på
att fler barn än beräknat flyttat in till kommunen.

I november fattade kommunfullmäktige beslut om Mål & Bud-
get för 2009–2011 där mest fokus låg på 2009. Stadsledningskonto-
ret arbetade fram en budget utifrån de nedreviderade skatteun-
derlagsprognoserna i augusti och oktober. Budgetprocessen under
hösten ledde till att det skapades ett krismedvetande i kommun-
ledningen även om inga stora beslut om att dämpa kostnaderna
fattades. Hade budgeten lagts under sommaren hade den sanno-
likt blivit mer expansiv.

Budgetarbetet för Mål & Budget 2010–2012 inleddes i mars med
en åtgärdsinriktad budgetkonferens med kommunstyrelsen där
olika förslag om hur man skulle kunna spara 100 miljoner kronor
togs fram. Engagemanget var stort och skapade ännu mer medve-
tenhet om de svåra förutsättningar som vi har framför oss. Efter-
som Nacka till stor del styr verksamheten genom checksystemet
präglades flera av förslagen av frysning eller mindre uppräkning
av checkarna. Sedan konferensen har nämndernas ekonomer haft
en ny genomgång av verksamheten för hitta möjliga besparingar
samtidigt som det kommit nya nedslående skatteunderlagsprog -
noser. På tjänstemannanivå bedömer vi nu att prognoserna är allt
för pessimistiska för 2009 även om osäkerheten är stor. Den sena -
ste prognosen betyder att vi får ett balanskravsunderskott 2009
där vi tidigare räknade med att vi skulle klara balans. Med tanke
på osäkerheten föreslår vi dock inga större kostnadsåtgärder för
2009 utan inriktar oss på 2010.

För 2010 räknar vi på tjänstemannanivå med att kostnadsök nings-
takten behöver minska trots regeringens extra pengar. Ramarna
som läggs fram i början på juni kommer i huvudsak att innehålla
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förslag om mindre uppräkningar av checkar i förhållande till tidi-
gare lagd budget. Eftersom kommunen haft ett par goda år med
rejäla checkhöjningar gör vi bedömningen att det finns en effek-
tiviseringspotential både inom kommunen och hos våra externa
anordnare. Budgetarbetet fortsätter under hösten med att nämn-
derna beslutar om sin syn på ramarna under september. Därefter
arbetar stadsledningskontoret fram ett nytt förslag som sedan be-
handlas av kommunstyrelsen med sikte på en beslutad budget i
kommunfullmäktige i slutet på november.

I Alingsås går medlen före målen

I den nordöstra delen av Göteborgsregionen ligger Alingsås kom-
mun. Kommunen har cirka 37 200 invånare och har alltid haft en
befolkningsökning. Kommunen har efter de senaste två valen
haft borgerlig majoritet.

Kommunens resultat åren 2005–2008 har varit mycket goda och
de mål som fullmäktige satt upp för god ekonomisk hushållning
har uppfyllts. Målen är fem till antalet och de sammanfattas ofta
som att kommunen behöver ett resultat på cirka 35 mkr per år.
Under perioden har även avsatts 20 mkr per år till framtida pen-
sionsutbetalningar. Efter att ha sålt i stort sett samtliga bebyggda
fastigheter till det kommunala industrifastighetsbolaget har kom-
munen inte någon långfristig upplåning. Skattesatsen har varit
oförändrad (exklusive skatteväxlingar) sedan början av åttiotalet.
Likviditeten har varit mycket god och har stärkts under perioden.

Den antagna budgeten 2009 innebar verksamhetsanpassningar/
besparingar i storleksordningen 50 miljoner kronor. En del av det-
ta var kopplat till ändrade demografiska förutsättningar i framfö-
rallt utbildningsverksamheten. Från det att fullmäktige antog
budgeten i november 2008 har dock skatteunderlagsprognoserna
ständigt försämrats. Enbart för 2009 har prognosen försämrats
med 42 miljoner.

Mot denna bakgrund fick kommundirektören i slutet av förra
året i uppdrag att i samverkan med förvaltningschefsgruppen re-

dovisa konsekvenser av besparingar på 10 miljoner kronor inneva-
rande år samt förslag på ytterligare besparingar de kommande
åren. Samtidigt som detta arbete redovisades kom februariprogno-
sen från förbundet. Ganska omedelbart påbörjades en politisk
diskussion och beredning kring hur de försämrade ekonomiska
förutsättningarna skulle hanteras. I slutet av mars fattade full-
mäktige beslut om en reviderad budget för 2009 och nya plane -
ringsramar för åren 2010 och 2011. Besparingen för 2009 uppgår
till 19 miljoner. Några »akutåtgärder« såsom anställningsstopp och
investeringsstopp har dock inte varit aktuella. Däremot har varsel
lagts. Ungefär 125 medarbetare har varslats om uppsägning under
våren, flertalet inom utbildningsverksamheten.

Senvintern och våren har till stor del präglats av arbetet med
att anpassa budgeten och verksamheten till de nya ekonomiska
förutsättningarna. Ekonomin har varit på agendan inte bara bland
kommunens ledande politiker, chefsgrupp och ekonomgrupp
utan ett aktivt arbete har bedrivits med information och dialog i
många andra grupperingar. Den tydliga fokuseringen på att han-
tera situationen på ett bra sätt i kommunen har lett till en del öv-
riga positiva effekter såsom att arbetet i kommunens förvalt nings-
chefsgrupp utvecklats ytterligare.

Under åren har frågan om budgetdisciplin alltid varit aktuell.
Signalen från kommunstyrelsen har varit mycket tydlig. Uttalat
är att om det blir konflikt mellan mål och medel är det medel
som gäller om inte fullmäktige säger något annat.

Den senaste prognosen kom precis i dagarna och kommunen
har inte hunnit ta fullständig ställning till denna ännu. Men nå-
gon ytterligare revidering av innevarande års budget torde inte
ske. Kommunen klarar med största sannolikhet balanskravet med
viss marginal däremot kommer inte årets resultat vara tillräckligt
för kommunens definitioner på god ekonomisk hushållning. För -
säljningen av exploaterade tomter ger ett överskott på några mil-
joner varje år inom planperioden vilket hjälper på ett positivt
sätt.



Osäkerheten om de ekonomiska förutsättningarna är större än någonsin.
Ing en vet egentligen hur länge krisen varar eller hur djup den blir. Samtidigt
ökar de demografiskt betingade behoven av hälso- och sjukvård med nästan
1 procent per år och nya dyra läkemedel fortsätter att introduceras. De peng-
ar regeringen föreslagit att skjuta till de närmaste åren ger bättre förutsätt-
ningar, men räcker ändå inte till för många landsting. Valet för landstingen
kommer att stå mellan minskade kostnader – i flera fall personalneddrag-
ningar – eller att höja skatterna. Med de förutsättningar vi redovisar i den-
na rapport riskerar landstingen ett underskott med 7 miljarder kronor 2012.
Ökat fokus på effektiviseringar står högt upp på dagordningen hos lands-
tingen. Ett viktigt område är tillgängligheten där många landsting genomför
förbättringar – utan att nödvändigtvis skjuta till mer resurser.

De senaste åren

Ekonomin försämrades redan 2008

Redan 2008 redovisade vartannat landsting underskott. Då hade effek-
terna av finanskrisen knappt visat sig i den reala ekonomin. Lands-
tingen budgeterade ett samlat positivt resultat på 2,5 miljarder kronor
2008. Kostnaderna ökade med nästan 5 procent i löpande priser vilket
överensstämde med vad som var budgeterat. Trots detta blev resultatet
bara 900 miljoner kronor. Försämringen beror till viss del på finanskri-
sen med fallande börskurser och därtill hörande nedskrivningar av de

finansiella tillgångarna. Rensat för nedskrivningar-
na uppgick resultatet till 2,1 miljarder och sju lands-
ting redovisade underskott. Den ekonomiska ned-
gången påverkade också skatteunderlaget, om än re-
lativt marginellt. Landstingen redovisade cirka 800
miljoner i lägre skatteintäkter än budgeterat.

Det reala skatteunderlaget har stigit under de se-
naste åren och 2008 var ökningen drygt 2 procent
(diagram 12 på sidan 27). Men skattesänkningar mot-
svarande cirka 800 miljoner kronor och en låg (100
miljoner) uppräkning av läkemedelsbidraget (kost-
naderna för läkemedel steg med cirka 1,5 miljarder
kronor) med mera gjorde att de reala intäkterna en-
dast ökade med 1,5 procent 2008. Samtidigt ökade
kostnadsvolymen med cirka 2 procent. Detta är för -
klaringen till resultatför säm ringen 2008.

Därför har landstingen olika förutsättningar

År 2008 var skillnaderna i resultat mellan landsting-
en mycket stora. Landstingens resultat som andel av
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Diagram 11 • Landstingens resultat före extraordinära poster
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Efter tolv år med underskott har landstingen redovisat plusresultat
under de senaste fyra åren. Den enskilt viktigaste förklaringen till
överskotten är en avsevärd ökning i sysselsättningen och skatteun-
derlaget. Under två av dessa år klarade sektorn målet för god eko-
nomisk hushållning, 2 procent av skatter och bidrag .
Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.



skatter och bidrag varierade mellan plus minus 3,5
procent (diagram 13).

Detta innebär att landstingen har olika ekono-
miska förutsättningar att möta lågkonjunkturen.
Här tittar vi närmare på ett antal faktorer som för -
klarade skillnaderna i resultat för 2008. Vi börjar med
att konstatera att landsting med underskott åter finns
både bland dem som har högre respektive lägre
kostnader jämfört med genomsnittet, liksom bland
dem som hade högre respektive lägre skatter jäm-
fört med genomsnittet (diagram 14 på sidan 28).

Ekonomiska marginaler viktiga för ett gott resultat
Ett bra utgångsläge underlättar anpassningar. En
viss marginal behövs när det oväntade inträffar,
både i form av interna problem med kostnadskon-
troll eller omvärldsförändringar. Det är därför inte
förvånande att landstingen med de starkaste resul-
taten 2007 tenderade att redovisa plusresultat 2008,
och vice versa.

Landstingens storlek spelar mindre roll för resultatet
I ett stort landsting finns skalfördelar, möjligheter
att fördela fasta kostnader på många invånare. Men
det är svårt att se ett tydligt samband mellan in vå -
nar antal och nettokostnader. Såväl små som stora
lands ting är representerade bland de med höga
kost   nader. Huruvida detta är utslag av medvetna
sats ningar eller annat är svårt att avgöra. Däremot
kan konstateras att de tre stora landstingen åter-
finns på den positiva sidan resultatmässigt både
2007 och 2008.

När invånarantalet förändras krävs att kostnader-
na anpassas för att få ihop ekonomin. Eftersom alla
kostnader inte är rörliga kan det ta tid innan så sker
fullt ut. Det finns inget statistiskt stöd för att säga
att befolkningsminskningar respektive befolk nings-
ökningar faktiskt innebär väsentligt högre kost na -
der.

Minskat handlingsutrymme vid hög skattesats 
Landstingen beslutar själva om skattesatsen. Det är
dock svårare att ta till en skattehöjning om den to-
tala skattesatsen (kommun plus landsting) i länet är
hög. Vi finner dock inget samband mellan storleken
på länets totala skattesats och resultatet. Men det är
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Diagram 13 • Landstingens resultat 2007 och 2008, rensat för ned -
skrivningar
Procentuell andel av skatter och bidrag
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Flertalet landsting försämrade resultatet 2008. Sju landsting redo-
visade underskott rensat för nedskrivningar jämfört med två året
innan. Fyra landsting förbättrade resultatet och fem landsting re-
dovisade resultat högre än 2 procent av skatter och statsbidrag. Alla
landstingen i norr, förutom Gävleborg, redovisade underskott.
Anm.: Stockholm avser koncernen. Östergötland enligt fullfonderings-
modellen båda åren och Jönköping införde modellen 2008, vilket
förklarar den stora försämringen.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 12 • Landstingens skatteunderlag, intäkter och kostnader åren
2002–2008
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Det reala skatteunderlaget ökade snabbare än kostnadsvolymen
2008. Trots det försämrades resultatet. Det förklaras bland annat
av skattesänkningar och en låg uppräkning av läkemedelsbidraget.
Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.



ändå anmärkningsvärt att i de fyra län med högst
total skattesats redovisade landstingen underskott
2008. Detta kan minska handlingsutrymmet i den
pågående ekonomiska krisen. Det motsatta råder
också, landsting med låg skatt och underskott 2008
höjde alla skatten 2009.

Maktskifte kan underlätta anpassning 
Av de landsting där man bytte politisk majoritet vid
senaste valet har alla utom ett landsting bättre eko-
nomiskt resultat än genomsnittet. Det är möjligt att
man där haft lättare att genomföra anpassningar
jämfört med de landsting som inte bytt majoritet.
Man har alltså inte behövt vara trogen med tidigare
fattade beslut.

Svårigheter att nå bra resultat återkommer 
Det är inte alltid samma landsting som har problem
med ekonomin. Men av de sju landsting som hade
underskott 2008 hade samtliga fler år med sämre re-
sultat än genomsnittet perioden 2002–2008. Vad
ligger bakom detta? Det är troligt att ovanstående
faktorer spelar roll i enstaka fall men sannolikt är
styrförmåga, kultur och ledarskap viktigare.

I Ekonomirapporten. Maj 2007 tittade vi närmare
på några landsting som under många år på ett posi-
tivt sätt utmärkt sig när det gäller den finansiella
kontrollen. Följande var gemensamt för dessa lands-
ting:
• Ett gott samarbetsklimat bland de förtroende-

valda och vilja att samsas över blockgränserna
har varit tydligt och gett en långsiktighet i be-
sluten som gjort det lättare för cheferna att pla-
nera och styra mot ökad effektivitet.

• Politikerna har delat den bild av ekonomin som
tjänstemännen givit.

• Fördelning av roller och ansvar mellan
tjänstemän och politiker är tydlig.

• Det ekonomiska ansvaret är decentraliserat och
vårdenheterna får själva åtgärda eventuella un-
derskott.

• Skickliga ledare.
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Diagram 14 • Kostnader och skatt 2008

Avvikelse från riksgenom snitt
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Landsting med negativa resultat, rensat för nedskrivningar av fi-
nansiella tillgångar, är markerade med rött. Dessa landsting finns
representerade i tre av fyra rutor, undantaget är låg kostnad och
hög skatt. Landsting med låg skatt och underskott 2008 höjde alla
skatten 2009.
Anm.: Med nettokostnad avses nettokostnad efter kostnadsutjämning.
Dessutom är kostnader och skatt justerade för skillnader i uppgiftsför-
delning mellan kommuner och landsting i länet.

= minusresultat; kursiv = skatteförändring 2009: Gävleborg +20 öre,
Jämtland +45 öre, Kronoberg +45 öre, Norrbotten +98 öre, Sörmland
+65 öre,  Värmland +25 öre, Västmanland –15 öre.

Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.



Landstingens ekonomi 2009–2012

Allvaret i den ekonomiska krisen tvingar landstingen till kraftfulla åt-
gärder. Utgångspunkten är att finna kloka besparingar som inte drab-
bar patienterna. Men lösningen är heller inte att personalen springer
snabbare. Det handlar snarare om att förändra sättet att jobba och or-
ganisera sig.

Landstingens intäkter avtar – stor osäkerhet råder

I Ekonomirapporten. Oktober 2008 räknade vi med sänkta skatter för
2009. Den ekonomiska krisen förändrade planerna och istället höjde sex
landsting skatten motsvarande 7 öre i genomsnitt. Sedan i höstas har
skatteunderlagsprognoserna kontinuerligt reviderats ned.

År 2010 blir besvärligt då skatteunderlaget endast växer med cirka 1
procent i nominella termer. Vi bedömer att flera landsting kommer att
tvingas höja skatten motsvarande 1,8 miljarder kronor för att klara verk-
samhet och balanskrav, vilket vi utvecklar längre fram. Detta trots att
staten skjuter till 2,1 miljarder till landstingen i form av ett tillfälligt
konjunkturstöd 2010. Från och med 2011 ersätts konjunkturstödet med
att det generella statsbidraget höjs med 1,5 miljarder, vilket innebär en
minskning jämfört med 2010.

Det nya läkemedelsavtalet som blev klart i mars i år är tvåårigt och
om fattar åren 2009 och 2010. Avtalet ger landstingen ökade intäkter
med 800 miljoner kronor per år. I överenskommelsen ingår även en
vinst- och förlustdelningsmodell som träder i kraft vid större avvikel-
ser från den antagna läkemedelskostnaden1.
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Så här har vi räknat
Beräkningarna bygger på den analys som pre-
senteras i det samhällsekonomiska kapitlet.
Utvecklingen för 2009–2010 är en prognos,
medan 2011–2012 ska ses som en konsekvens-
beräkning där kostnaderna antas öka i takt
med demografi och trend.

Skattesatsen år 2010 antas öka i flera lands-
ting. För perioden 2011–2012 antas oförändrad
skattesats. Samma löneutveckling antas för
de anställda i landstingen som för resten av
arbetsmarknaden. De generella statsbidragen
2012 antas vara nominellt oförändrade.

1. Se EkonomiNytt 06/09.

Tabell 6 • Nyckeltal för landstingens ekonomi
Procentuell förändring, löpande priser

Utfall Prognos Kalkyl
2008 2009 2010 2011 2012

Medelskattesats, 
nivå i skattekronor 10,79 10,86 10,97 10,97 10,97
Skatteunderlag 5,0 0,8 1,1 2,5 3,7
Skatteintäkter 4,7 1,2 2,2 2,5 3,7
Generella statsbidrag 2,6 4,0 7,2 –1,4 –0,1
Timlön på arbetsmarknaden 4,8* 3,4 2,6 2,3 2,3
Landstingsprisindex 2,8 2,2 2,2 2,0 2,0
Avtalspension inkl. löneskatt, 
andel av lönesumman 9,2 9,7 10,0 9,7 9,6
Verksamhetens kostnader 4,8 3,2 2,6 3,3 3,4

Svag intäktsutveckling när skatteunderlaget bromsar in.
*Landstingens timlöner rensat för sammansättningsförändringar ökade med 3,8 pro-
cent.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Det finns även riktade statliga satsningar som är
beslutade sedan tidigare. Ett exempel är den presta-
tionsbundna vårdgarantin för åren 2009 till 2011. I vår
bedömning antar vi att avtalet förlängs till att gälla
hela perioden. Samtliga landsting antas klara vård-
garantin motsvarande 1 miljard kronor per år. Ett
annat exempel är rehabiliteringsgarantin. Sommaren
2008 slöts en överenskommelse om rehabiliterings-
garantin mellan regeringen och förbundet. År 2009
finns nästan 600 miljoner kronor och 2010 1 miljard
kronor. Trots att inget ännu är avtalat för åren där -
efter antar vi att bidraget ligger kvar på 1 miljard
kronor under hela perioden. Vi antar att landsting-
en har motsvarande kostnader varför bidraget inte
blir resultatförstärkande.

Vi antar samma löneutveckling för de anställda i
landstingen som för resten av arbetsmarknaden. År
2009 ökar lönerna med 3,4 procent vilket ryms inom
de redan slutna löneavtalen för sektorn. Många avtal
på arbetsmarknaden sträcker sig fram till den sista
mars 2010. De nya avtalen kommer att förhandlas
fram under en synnerligen kärv ekonomisk situa-
tion. Därför antas timlöneökningarna minska ytter -
ligare. Vi räknar även med lägre prisökningar över-
lag till följd av den försämrade konjunkturen.
Landstingsprisindex ökar med cirka 2 procent per år
vilket är en nedrevidering med en dryg procent -
enhet sedan vår höstprognos.

Det reala skatteunderlaget minskar under både
2009 och 2010 (diagram 15). Men när vi tar hänsyn
till ökad utdebitering med mera ökar de reala intäk-
terna 2010.

Kostnadsutvecklingen bromsar in när tillväxten i
skatteunderlaget avtar

Flertalet landsting beslutade om återhållsamma
budgetar för 2009 som bland annat förutsätter ef-
fektiviseringar för att hantera demografiska behov
och den medicinsktekniska utvecklingen. Eftersom
flertalet landsting så här långt har låtit beslutade
budgetar ligga fast drabbar de hastigt försämrade
förutsättningarna i huvudsak resultatet.

I enstaka fall har dock landsting valt att balanse-
ra intäktsförsämringarna med nya åtgärder på kost-
nadssidan redan i år. Men det är inte problemfritt
att gå in med tilläggsdirektiv under året. I många
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Diagram 15 • Landstingens skatteunderlag, intäkter och kostnader, 
åren 2008–2012
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De reala intäkterna ökar mer än det reala skatteunderlaget 2009
och 2010, bland annat beroende på höjda skatter och konjunktur -
stödet 2010. Därefter råder det omvända förhållandet. År 2011 min -
skar de generella statsbidragen och 2012 antas de vara nominellt
oförändrade. Utvecklingen av kostnadsvolymen 2011 och 2012 är
inte en prognos utan en kalkyl där denna antas öka i takt med 
demografi och trend.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



fall finns ingångna avtal som inte är möjliga att omförhandla under in-
nevarande år.

Efter det att budgetarna för 2009 antogs har prisbilden reviderats
ned. Idag räknar vi med att priser och löner som är relevanta för lands-
tingens verksamheter ökar med cirka 2 procent 2009 att jämföra med
cirka 3 procent för ett halvår sedan. Frågan är i vilken utsträckning det
går att omvandla nedväxlingen i prisökningar till lägre kostnader för
landstingen redan 2009. Ingångna avtal, förhandlade löner etc påverkas
inte av den förändrade prisbilden.

I många landsting finns kraftfulla åtgärdsprogram för att begränsa
kostnadstillväxten och öka effektiviteten. I de flesta fall räknar lands-
tingen med att kvaliteten inte behöver påverkas negativt. Men det finns
landsting där man befarar att vårdutbudet behöver begränsas. Många
landsting planerar att minska den egna personalen. Det sker vanligtvis
genom naturliga avgångar och genom att inte förlänga vikariat och lik-
nande. I vissa landsting har man infört mer drastiska åtgärder som an-
ställningsstopp.

I landstingens arbete med nästa års budget läggs för närvarande stor
vikt vid Vårpropositionen och den skatteunderlagsprognos som förbun-
det presenterade den 23 april (samma som i denna rapport). I takt med
att skatteunderlaget har försämrats har mycket möda ägnats åt att ta
fram nya åtgärdsförslag som kan införas från och med 2010.

Landstingen står nu inför svåra avgöranden där verksamhetens krav
ska vägas mot de ekonomiska förutsättningarna på både kort och lång
sikt. Samtliga fullmäktige utom ett styrs dessutom av fler än ett parti
varför det också handlar om att kompromissa fram en politik som gil-
las av flera, men även av väljarna i nästa års val.

Valår brukar innebära att verksamheterna expanderar mer än vanligt.
Men 2010 blir inget vanligt år. Sverige befinner sig mitt inne i en eko-
nomisk kris som ingen ännu kan överblicka konsekvenserna av. Vi räk-
nar med att det för landstingens del innebär ytterligare ett år där kost-
nadsvolymen endast ökar marginellt. Med hänsyn tagen till priser och
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Tabell 7 • Kostnadsökning på olika komponenter
Bidrag i procentenheter, fasta priser

Genomsn. Utfall Prognos Kalkyl
2002–2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demografiska behov 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
Statliga reformer 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Långsiktig trend 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
därav läkemedel utöver 
demografi 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
Summa kostnadstryck 2,0 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Övrig volymförändring –0,2 0,4 –0,6 –1,1 0,0 0,0
Total volymförändring 1,7 2,1 1,1 0,6 1,5 1,5

Kostnadstrycket är konstant under flera år.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



löner ökar volymen med drygt en halv procent vil-
ket inte ens kompenserar för den demografiska ut-
vecklingen. Trots den låga ökningen av kostnaderna
räknar vi med att flera landsting kommer att behö-
va höja skatten. Det är ännu för tidigt att bedöma
vilka konsekvenserna blir för patienterna.

För 2011 och 2012 antas kostnaderna öka i takt
med demografi och trend. Detta illustrerar den
långsiktiga trenden och därtill hörande resursbehov,
men ska knappast ses som en realistisk utveckling i
detta konjunkturläge.

Kostnaderna för läkemedel
En åldrande befolkning, möjligheter att behandla
fler sjukdomar och fler personer bidrar till att öka
kostnaderna för läkemedel. Samtidigt dämpas kost -
nadsutvecklingen av patentut gång ar, introduktion
av läkemedelskopior, Tand vårds- och läkemedels -
för månsverkets läkemedelsgenomgångar samt be-
gränsad subvention för vissa dyra läkemedel.

De två senaste åren har kostnadsökningarna upp-
gått till nära 6 procent per år. Vi räknar med en fort-
satt kostnadsökning på denna nivå under de kom-
mande åren. En osäkerhetsfaktor i kostnadsutveck-
lingen är den förestående omregleringen av apo-
teksmarknaden.

Sysselsättningen minskar
Vår prognos för volymutvecklingen innebär att sys-
selsättningen i landstingen (exklusive verksam hets -
överföringar) sammantaget kommer att minska nå-
got. Se tabell 15 i arbetsmarknadsavsnittet på sidan
50. Vi gör bedömningen att sysselsättningen kom -
mer att minska med totalt 1 000 personer under
2009 och 2010. Ökade intäkter i form av höjda skat-
ter och ökade statsbidrag bromsar sysselsättnings-
minskningen.

Tre av fyra landsting riskerar underskott

Givet den samhällsekonomiska bedömning som
presenteras i rapporten räknar vi med att landsting -
en sammantaget kommer att redovisa ett mi nus -
resultat på nästan 1,5 miljarder kronor år 2009. Då
ingår effekten av att sex landsting höjde skatten
motsvarande 1,1 miljarder. Spridningen mellan lands-
tingen kommer att vara ganska stor, från 1 300 kro-
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Diagram 16 • Förändring av landstingens läkemedelskostnader
Procentuell förändring

P
ro

ce
nt

–2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

TotaltReceptRekvisition

20122011201020092008200720062005

De två senaste åren har kostnadsökningen för läkemedelsförmåner-
na legat på nästan 4 procent per år. Kostnadsökningen för rekvisi-
tionsläkemedel har sjunkit från cirka 16 procent 2006 till cirka 11
procent 2008. Det beror bland annat på att överföringarna av kost-
naderna för vissa läkemedel från förmånssystemet till rekvisition
blivit mer begränsade. Vår bedömning är att den årliga kostnadsök-
ningen för rekvisitionsläkemedlen kommer att ligga kring 10 procent
under prognosperioden.

Källa: Apoteket AB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 17 • Landstingens resultat före extraordinära poster, åren
2001–2012 
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Trots påtagliga ansträngningar att dämpa kostnadsutvecklingen
försämras resultatet under de närmaste åren. Givet att kostnader-
na 2011 och 2012 ökar i takt med demografi och trend uppstår bety-
dande underskott.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



nor per invånare i underskott till överskott på näs-
tan 400 kronor. Ungefär tre av fyra landsting riske-
rar underskott. Detta illustreras tydligt när vi jäm-
för de budgeterade nettokostnaderna 2009 med ut-
rymmet att öka kostnaderna givet ett nollresultat
(diagram 18).

Som tidigare nämnts räknar vi med mycket åter-
hållsamma kostnadsökningar för sektorn 2010 sam-
tidigt som det reala skatteunderlaget minskar. Trots
det tillfälliga konjunkturstödet på 2,1 miljarder kro-
nor och givet oförändrad medelutdebitering skulle
ändå 15 landsting behöva minska sina kostnader i re-
ala termer för att nå ett resultat i balans år 2010.

Vi utgår från att balanskravet har en stark ställ-
ning och att de flesta landsting kommer att vara
nöjda med ett nollresultat. Vi tror inte landstingen
kommer att minska kostnaderna i den utsträckning
som hade behövts för att klara ett resultat i balans
utan att höja skatten. Dessutom utvecklas intäkter-
na mycket svagt även nästföljande år. Därför talar
allt för att skatten höjs i flera landsting år 2010. I vår
prognos har vi räknat med att alla landsting som ris-
kerar ett underskott på mer än 250 kronor per invå-
nare höjer skatten så att dessa hamnar på ett nollre-
sultat. Dessa skattehöjningar motsvarar 1,8 miljar-
der kronor eller 11 öre på skatten. Det samlade re-
sultatet för sektorn 2010 hamnar nära noll (diagram
17 på sidan 32).

Givet att kostnaderna ökar i takt med demografi
och trend åren 2011 och 2012 försämras resultatet
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Diagram 18 • Landstingens nettokostnadsförändring 2009 enligt 
budget och för att nå nollresultat
Procentuell förändring, löpande priser
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Utrymmet för kostnadsökningar varierar stort 2009. Utrymmet är
lägst i Dalarna och störst i Jönköping. Diagrammet visar också den
budgeterade kostnadsökningen. I de fall den budgeterade kostnads -
ökningen är större än utrymmet för att klara ett nollresultat riske-
rar landstinget minusresultat 2009.

Anm.: I den första stapeln jämförs budgeterade nettokostnader 2009
med utfallet för 2008. I den andra stapeln skattas utrymmet för netto-
kostnader 2009 givet ett resultat i balans, 0 procent av skatter och bi-
drag. Intäkterna skattas på följande sätt. Skatter och bidrag fördelas
utifrån befolkningen november 2008 samt data från utjämningen.
Statsbidraget för sjukskrivningsmiljarden fördelas här per invånare. 
Finansnettot bygger på budgeterade värden som korrigeras utifrån vår
bedömning av 2009 på riksnivå.

Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 8 • Landstingens resultat och anpassningsbehov för att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning 2008–2012

Miljarder kronor respektive procent

Utfall Prognos Kalkyl
2008 2009 2010 2011 2012

Resultat före e.o. poster 1 –1 0 –5 –7
Andel av skatter och bidrag, % 0,4 –0,7 0,0 –2,1 –3,0

Åtgärder för att uppnå nollresultat:
volymminskning jämfört med kalkylantagande –2,0 % –2,8 %
eller en genomsnittlig skattehöjning med +28 öre +39 öre

Det skulle behövas substantiella skattehöjningar eller kostnadsminskningar för att upp-
nå ett nollresultat år 2012. Även om de generella statsbidragen ökar i samma takt som
skatteunderlaget räcker det ändå inte till ett resultat i balans år 2012.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



dramatiskt. År 2012 skulle skatten behöva höjas med 39 öre eller kost-
nadsvolymen minska med 2,8 procent för att nå ett resultat i balans.
Hade vi inte räknat med höjd medelskattesats 2010 hade resultaten
försämrats med ytterligare cirka 1,8 miljarder kronor. Uppräknade stats-
bidrag, med skatteunderlaget, 2011 och 2012 skulle innebära ett tillskott
på 1,7 respektive 3,3 miljarder. Även om regeringen beslutar höja stats-
bidraget krävs kraftfulla besparingar och sannolikt även skattehöj-
ningar.

En ekonomisk kris motsvarande den på 1990-talet skulle slå hårdare

I vår bedömning av samhällsekonomin dyker den ekonomiska aktivite-
ten snabbare än under 1990-talskrisen men återhämtningen antas den
här gången gå mycket fortare. Hur skulle dagens hälso- och sjukvård
klara en ekonomisk utveckling motsvarande den på 1990-talet? Mellan
1992 och 2001 ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård årligen i ge-
nomsnitt bara med 0,4 procent samtidigt som de demografiskt härled-
da behoven i genomsnitt ökade med 0,3 procent. Idag ökar de demo-
grafiskt härledda behoven nästan tre gånger så mycket. Under 1990–
talet genomfördes dessutom stora strukturförändringar som bara kan
göras en gång. Exempelvis halverades antalet vårdplatser samtidigt som
medelvårdtiden minskade från knappt 8 dagar 1992 till 5 dagar 2007.
Idag finns visserligen andra områden att effektivisera, det finns en stor
potential för organisatorisk förnyelse som inte tagits till vara. Det är
dock tveksamt om potentialen är större idag än på 1990–talet. Sam-
mantaget skulle det därför bli besvärligare för landstingen idag att kla-
ra sig med den resurstilldelning som de fick under 1990-talskrisen.

Förbättringar krävs

Hälso- och sjukvården är på många sätt väl utvecklad med hög kvalitet
och goda resultat. Men det finns ett antal centrala områden där för-
bättringar krävs. Lyckas landstingen med detta kommer det dessutom
att bli lättare att hantera kraven på kostnadsminskningar.
• Väntetiderna till den planerade vården behöver bli kortare. För att

förbättra situationen utvidgades den nationella vårdgarantin den 1
november 2005. I och med Kömiljarden har avsevärda förbättringar
skett under inledningen av 2009. Under slutet av 2008 väntade 30
procent av patienterna längre än vad vårdgarantin stipulerade. I
mars 2009 gäller detta 20 procent av patienterna.

• Det är angeläget att minska vårdrelaterade infektioner och vårdska-
dor. Ungefär var tionde patient drabbas av en vårdrelaterad infek-
tion under vistelsen på sjukhus. Socialstyrelsen beräknar att vård -
skadorna resulterar i mer än 600 000 extra vårddygn per år. Förra
året betalade Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag ut 435 mil-
joner kronor till patienter som drabbats av en skada som skulle ha
kunnat undvikas. Kunskap för att minska exempelvis de vårdrelate-
rade infektionerna finns redan. Utmaningen är att kunskapen alltid
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ska tillämpas fullt ut. Om skadorna minskar frigörs resurser och
vårdplatser för andra patienter.

• Samordningen av insatserna för de mest sjuka äldre behöver för-
bättras. Så länge som en patient i huvudsak har en sjukdom i taget
och själv är kapabel att medverka aktivt fungerar den specialiserade
vården bra och kan drivas isolerat. Men många patienter har flera
samtidiga sjukdomar, oklara symptom och problem som saknar
diag nos eller kräver långvarig rehabilitering. Detta ställer helt andra
krav på vårdsystemet och på processerna. När detta inte fungerar
fylls istället akutmottagningarna, något som varit ett problem det
senaste halvåret.

• Läkemedelsanvändningen behöver förbättras och effektiviseras på
flera områden. Det gäller inte minst läkemedelsförskrivningen till
äldre. Mer än 95 procent av de över 75 år konsumerar något för -
måns berättigat läkemedel till en årlig kostnad på drygt 5,5 miljarder
kronor. Var fjärde läkemedelskonsument över 80 år använder mer
än 10 läkemedel. Fem procent av läkemedelskonsumenterna står för
46 procent av de samlade läkemedelskostnaderna. Kunskapen om
hur olika terapier ska vägas och prioriteras mot varandra vid en ge-
nomgång av en multisjuk patients läkemedelsanvändning är idag
ofullständig. Det finns därför ett stort behov av ökad kunskap till
förskrivare kring hur läkemedel ska värderas och prioriteras för så-
dana patienter. En arbetsgrupp, P 16 2 som tillsatts gemensamt av
staten och förbundet, uppmärksammar bland annat dessa frågor
och föreslår en rad åtgärder.

Krisen också en möjlighet

I ett läge när ekonomin utgör en tydlig restriktion samtidigt som cen-
trala områden inom hälso- och sjukvården behöver utvecklas räcker det
inte med att fokusera på att anpassa kostnaderna. Då är det extra vik-
tigt att fokusera på hur tillgängliga resurser bäst används för att bota
och lindra men även förebygga sjukdom.

Idag finns ett starkt fokus på hälso- och sjukvårdens inre strukturer.
Nya arbetssätt introduceras som går ut på att utveckla vårdens system
och processer för att minimera tid och insatser som inte skapar värde
för patienten. Bättre logistik och ökad standardisering är några nyckel -
ord i detta arbete som går under olika benämningar. En annan trend är
att kunskapsstyrningen ökar i vården. Det kan handla om att de an-
ställda på en klinik via kvalitetsregister löpande följer resultaten för
sina patienter samtidigt som dessa jämförs med de resultat som andra
kliniker når.
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2. Effektivare läkemedelsanvändning. Handlingsplan mars 2009, skl:s och Socialdeparte-
mentets webbsidor.



Dessutom anser många att det är nödvändigt, både av kvalitetsskäl
men även av ekonomiska skäl, att ytterligare koncentrera den akuta vår-
den och att utvecklingen mot differentiering mellan olika sjukhus
fortsätter. Förändringar av detta slag brukar vara lättare att genomföra
under ekonomiskt kärva tider. Men samtidigt är det oerhört viktigt att
besluten förankras för att nå en långsiktig framgång. Den kanske mest
angelägna strukturförändringen är att få till bättre samordnade insat-
ser för våra mest sjuka äldre. För dessa patienter krävs ofta att vårdin-
satser från sjukhus och primärvård samordnas med kommunernas vård
och omsorg. Det ställer krav på genomarbetade vårdprocesser och ar-
bete i team men också överenskommelser på övergripande politisk nivå.

Det finns alltså inte bara ett recept för hur hälso- och sjukvården kan
möta krisen genom att bli effektivare. Men det mest grundläggande är
nog ändå viljan att lära av sina misstag och att lära av varandra. Därför
bad vi ekonomidirektören i landstinget i Kalmar län, Ingeborg Eriksson,
samt verksamhetschef Dan Eriksson, Oskarshamn, att beskriva deras
framgångsrika arbete med att öka tillgängligheten till vård för patien-
terna. Vi bad även Landstinget Hallands ekonomidirektör, Anette Hen-
riksson, att beskriva deras utvecklingsarbete med att göra en fullstän-
dig översyn av vårdplaneringen i länet. Läs deras berättelser i faktaru-
tan »Systematiskt arbete med processer i två landsting«.

Skillnader i effektivitet en möjlighet

Den allt tydligare inriktningen på insatser som skapar värde för pati-
enterna har inneburit att vårdens resultat står i fokus. Genom »Öppna
jämförelser«3 är det möjligt att jämföra olika landstings resultat på oli-
ka områden. I detta avsnitt tittar vi närmare på olika nyckletal för kva-
litet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Det är värt att un-
derstryka att det inte tycks finnas ett entydigt samband mellan kvalitet
och kostnader. Detta faktum indikerar att det finns en potential att öka
kvaliteten utan att det behöver kosta mer.

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen har sedan nå -
gra år tillbaka bedrivit ett gemensamt arbete för att presentera indika-
torer på resultat och kvalitet inom hälso- och sjukvården. Arbetet har
publicerats i den årliga rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjuk -
vårdens kvalitet och effektivitet. Resultaten presenteras inom fyra områ-
den: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kost-
nader. Antalet indikatorer uppgår i 2008 års rapport till över 100. Indi-
katorerna speglar viktiga förhållanden, men kan ännu inte sägas ge en
heltäckande bild av resultaten i hälso- och sjukvården. Flera viktiga om-
råden och dimensioner av vårdkvalitet och effektivitet behöver ut-
vecklas.
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skolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen. Läs mer på vår webbplats www.skl.se.
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Fokus på god tillgänglighet i Kalmar
Landstinget i Kalmar län har under flera år satsat systematiskt på
förbättrad tillgänglighet och ett stort antal förbättringsarbeten
har genomförts med ett lyckosamt resultat. Resultaten har sedan
2005 stadigt förbättrats och idag ligger Landstinget i Kalmar län
bland de som har bäst resultat i väntetidsmätningarna på natio-
nell nivå.

För att upprätthålla de goda resultaten krävs fokus på tillgäng-
ligheten varje dag. Det är av största vikt att arbetet med tillgäng-
lighet som medarbetarna utför inte bara bibehålls utan även fort -
sätter att utvecklas.

De viktigaste framgångsfaktorerna är:
• God bemanning med hög kompetens

• Ledningens engagemang

• Tydlig och kommunicerad målsättning

• Ständig aktualitet

Våren 2005 tillsattes en styrgrupp med en bred kompetens för att
förbättra tillgängligheten. Styrgruppen träffas regelbundet och
arbetar utifrån en handlingsplan baserad på mål som är kopplade
till ett flertal aktiviteter. Inom ramen för det arbetet identifieras
framgångsfaktorer för att uppnå god tillgänglighet. Vid varje mö -
te är handlingsplanen föremål för analys och revidering för att se-
dan skickas till sjukhuscheferna för verkställighet av aktiviteter
på sjukhus – respektive basenhetsnivå.

På varje landstingsstyrelse och ledningsgrupp är tillgänglighe-
ten en stående punkt. Att både den politiska organisationen och
landstingsledningen har fokus på tillgänglighet är en oerhört vik-
tig framgångsfaktorfaktor.

Dan Eriksson, verksamhetschef, Ortopeden Oskars hamn
Vägen till god tillgänglighet handlar inte om något nytt eller nå-
gon magisk formel. Insikt och fokus från ledning i alla led är avgö-
rande. För att lyckas krävs ett långsiktigt systematiskt arbete där
verksamheten på olika sätt minskar efterfrågan/behovet och sam-
tidigt ökar kapaciteten. Det krävs en viss överkapacitet för att kla-
ra variationerna i efterfrågan. Faktorer som visat sig ge positiva
effekter i vår verksamhet är till exempel:

Ett minskat inflöde
Stor vikt läggs vid information om klinikens uppdrag och att ar-
beta konsultativt gentemot remittenter och andra kunder vilket
gör att vi kan hålla en stringent remisshantering. Genom tydliga
rutiner och vårdprogram, framtagna tillsammans med primärvår-
den, är det alltid rätt patient som kommer rätt förberedd till orto-
pedkliniken.

Effektivare resursutnyttjande
Genom att ha en lång framförhållning i schemaläggning, cirka
sex månader, kan patienten erbjudas en tid direkt till mottagning

eller operation. Detta leder både till uppskattning från patienter-
na och mindre administrativt arbete för kliniken. En flexibel
schemaläggning i en fluktuerande verksamhet kräver att medar-
betarna har kompetens att tjänstgöra på såväl mottagning, vård -
avdelning som på operationsavdelningen.

Det är också viktigt att så långt som möjligt minimera det dyra
jouruppdraget till fördel för planerad verksamhet dagtid, samt att
ständigt arbeta med att ta bort onödiga interna rutiner.

Patientens väg i Halland
I Landstinget Halland har det sedan många år tillbaka pågått ett
arbete för en god tillgänglighet i hela vårdkedjan, Vårdval Halland
är ett exempel på detta. Nu är det dags för oss att ta nästa steg –
att införa ett mera strukturerat arbete med genomgång av verk-
samheternas produktion och produktivitet. En sådan förändring
kräver ett nytt synsätt och en annan helhetsplanering av verksam-
heterna för att optimera patientens väg i vården genom att syste-
matiskt samordna hela länets resurser.

I produktionsplanerade verksamheter övergår man från en tra-
ditionell anslagsstyrning till en kapacitets- och resursoptimerad
styrning av verksamheten på enhets-, förvaltnings- och lands -
tings nivå. Arbetet utgår från en beställning baserad på behov
med formulerade resultatmål, kvalitetsmål och med definierade
ekonomiska ramar utifrån en bestämd kapacitet.

Produktionsplanering innebär ett genomgripande systematiskt
arbetssätt med såväl strategisk verksamhetsplanering som dagligt
uppdaterad huvudplanering och underlag för historik (hur gick
det) och prognoser (hur kommer det att bli). Man får också en
mer genomgående kontinuerlig process för omställning. Sjukvår-
den får lättare att snabbt ställa om sin verksamhet med kontroll
och tydliga konsekvenser.

Den strategiska verksamhetsplaneringen specificerar den totala
produktionen i landstinget och vidare ner på förvaltningarna och
som därmed styr verksamhetens resurser. Planen ska också förbe-
reda organisationen så att rätt kapacitet med rätt förutsättningar
finns på rätt plats vid rätt tillfälle.

Att införa produktionsplanering förutsätter förändrade arbets -
sätt och organisation. Dessutom krävs det specifika kompetenser
(logistik) som sällan används för planering av sjukvårdsverksam-
het. Det är viktigt att arbetet med en förbättrad produktionspla-
nering står stadigt förankrad såväl i verksamheten som på olika
ledningsnivåer. Förändringen är en systemförändring där delar
och helhet i hela landstinget hänger samman. Det innebär att
förändringens definitioner, begrepp och styrning måste samord-
nas för hela landstinget så att suboptimeringar minimeras.

Genom att systematiskt samordna hela länets resurser och opti-
mera patientens väg genom vården borgar vi för ett effektivare
tillvaratagande av befintliga resurser och användning av hallän-
ningarnas skattemedel.

Systematiskt arbete med processer i två landsting



Här vill vi sammanfatta resultaten från Öppna
jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och ef-
fektivitet 2008 på ett överskådligt sätt. Det finns
emellertid inte några allmänt accepterade och an-
vända sådana mått, och att utveckla dem är förenat
med stora metodproblem eftersom indikatorerna är
svåra att jämföra sinsemellan på ett rättvisande sätt.
I rapporten Att skapa index presenteras en metod
för hur man kan skapa ett index för de olika områ-
dena i Öppna jämförelser och även väga samman
dessa. Vi redovisar här resultatet av detta arbete, ef-
tersom det ändå finns ett värde i att försöka belysa
skillnaderna mellan landstingen i vad man får ut i
form av kvalitet och effektivitet. Vi vill samtidigt
framhålla den stora osäkerhet som finns i materia-
let och att man kan använda andra metoder som
kan ge en delvis annan bild.

I tabell 9 redovisas index för olika perspektiv på
vården och dess kvalitet. Sammanställningen visar
att landstingen, med detta sätt att mäta, är bra på
olika saker. Vi har även valt att på egen hand vikta
ihop ett övergripande index för den samlade kvali -
tet en där medicinska resultat gavs vikten 60 pro-
cent och tillgänglighet och patienterfarenhet 20
pro cent vardera. Val av vikt mellan de olika per-
spektiven påverkar den relativa placeringen mellan
olika landsting.

I diagram 19 har vi satt indexet för den samlade
kvaliteten mot kostnaderna, med hänsyn tagen till
kostnadsutjämningen för hälso- och sjukvården
2007 (En kostnadsutjämning för strukturella löne-
kostnadsskillnader infördes först från 2008.) Som
väntat finns inget entydigt samband mellan kostna-
der och kvalitet. Slutsatsen är att det finns annat än
kostnader som förklarar varför vissa landsting lyck-
as bättre med att tillhandahålla en »god vård«.

Effektivare användning av läkemedel

Landstingens kostnader för läkemedel uppgick till
nästan 27 miljarder kronor 2008. Det är alltså ett ut-
märkt område att effektivisera om man vill spara
pengar. Mycket är upp till landstingen själva men
det finns också stora behov av systemförändringar
som ställer krav på statliga insatser.

I enlighet med 2008 års överenskommelse mellan
staten och förbundet har en arbetsgrupp (P-16) med
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Tabell 9 • Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård
Index*

Medicinska Patient- Tillgäng- Övergrip.
resultat erfarenhet lighet index

Halland 0,43 0,09 0,16 0,31
Jönköping 0,44 0,26 0,23 0,36
Kalmar 0,47 0,18 0,29 0,38
Kronoberg 0,44 0,43 0,31 0,41
Norrbotten 0,45 0,39 0,37 0,42
Västmanland 0,40 0,59 0,32 0,42
Örebro 0,46 0,35 0,40 0,43
Västerbotten 0,41 0,37 0,57 0,43
Dalarna 0,46 0,41 0,44 0,44
Östergötland 0,42 0,61 0,42 0,46
Västernorrland 0,45 0,60 0,35 0,46
V:a Götaland 0,52 0,51 0,23 0,46
Blekinge 0,49 0,39 0,46 0,46
Gotland 0,55 0,47 0,26 0,47
Uppsala 0,47 0,54 0,43 0,48
Stockholm 0,49 0,53 0,41 0,48
Värmland 0,49 0,52 0,53 0,50
Skåne 0,48 0,58 0,51 0,51
Gävleborg 0,48 0,62 0,51 0,52
Sörmland 0,41 0,82 0,53 0,52
Jämtland 0,52 0,62 0,60 0,56

Genomsnitt 0,46 0,47 0,40 0,45

Tabellen är sorterad efter övergripande index. Landsting med
det lägsta värdet är bäst. Med denna mätmetod har Halland
bäst resultat när det gäller patienterfarenheter, tillgänglighet
och den samlade kvaliteten. Västmanland är bäst när det gäl-
ler medicinska resultat. Motsvarande siffror finns framtagna
för tre år och uppvisar stabila resultat för de flesta landsting.
Variationen mellan landstingen är minst för medicinska resul-
tat och störst för patienterfarenheter.

*Dessa index är standardiserade utifrån »rescalingmetoden« där
samtliga värden hamnar mellan 0 och 1. Det mest önskvärda är 0.
Observera att det inte går att anta att 0,3 är dubbelt så bra som
0,6.

Källor: Lars Witell, Karlstad Universitet, och Mattias Elg, Linköpings Uni-

versitet, som använt data från »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvår-

dens kvalitet och effektivitet 2008« och metodiken från »Att skapa index

– Metodutveckling och test baserat på Öppna jämförelser«. Övergripan-

de index enligt våra egna beräkningar.



representanter från staten, förbundet och lands-
tingen lämnat en rapport med syfte att förbättra
och effektivisera läkemedelsanvändningen. I årets
läkemedelsavtal ingår också att staten och förbun-
det är överens om att bereda arbetsgruppens förslag
och att en grupp ges i uppdrag att realisera före slag -
na åtgärder. Förslagen berör såväl styrning på sy stem -
nivå som uppföljning på verksamhetsnivå, styr ning
och spridning av kunskap, ökad patient sä ker het
samt situationen för äldre patienter med fler än tio
läkemedel.

Några förslag kan, om de genomförs, ha särskilt
stor betydelse för effektivitet och kostnadsutveck-
ling.

För att minska felaktig läkemedelsbehandling fö-
reslås bland annat förbättrad biverkningsrapporter-
ing samt tydligare rutiner kring behandling av äldre
och multisjuka som använder ett stort antal läke-
medel samtidigt. Till exempel kan dessa patienter
tilldelas en läkare med koordinationsansvar med
uppgift att samordna, prioritera och följa upp pati-
entens läkemedelsbehandling. För att förebygga fel
kring denna i vårdens övergångar bör avstämning av
läkemedel ske för äldre patienter som ofta byter
vårdform. Hur multisjuka äldre ska behandlas med
läkemedel bör beskrivas särskilt i de riktlinjer som
tas fram inom det aktuella området.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tlv)
föreslås få nya och utökade uppgifter att värdera
alla läkemedel ur ett samhällsekonomiskt perspek-
tiv, oavsett om de är anpassade för öppen eller slu-
ten vård. För att bättre kunna följa upp, utvärdera
och styra läkemedelsanvändningen föreslås att
landstingen får tillgång till läkemedelsdata på indi-
vidnivå, till exempel genom att krypterad individ-
data överförs till landstingen i enlighet med försla-
get i Patientdata och läkemedel m.m. (sou 2007:48).

Förändra långsiktigt

Den ekonomiska krisen kan vara en motor till
förändring där nya lösningar och svåra beslut un-
derlättas. Samtidigt finns en fara för att hantering-
en av krisen hindrar en långsiktig effektivisering
med kortsiktiga beslut och förlorad legitimitet som
följd. Därför är det extra angeläget att identifiera de
långsiktiga utmaningarna, både vad gäller fortsatta
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Det är eftersträvansvärt att få ut så hög kvalitet i vården som möj-
ligt givet insatta resurser. Kostnaderna för hälso- och sjukvården är
6 procent lägre än genomsnittet i Halland samtidigt som det sam-
manvägda indexet för hälso- och sjukvård är det bästa. Detta indi-
kerar att verksamheten, med detta sätt att mäta, är effektiv i Hal-
land relativt andra landsting.
Anm.: Indexet för samlad kvalitet är standardiserat utifrån »rescaling-
metoden« där samtliga värden hamnar mellan 0 och 1. I diagrammet är
0 det mest önskvärda. Observera att det inte går att anta att 0,3 är dub-
belt så bra som 0,6.

Källor: Egna beräkningar.

Diagram 19 • Kostnader för hälso- och sjukvård 2007 samt samlat 
index för kvalitet



effektiviseringar och ekonomisk hållbarhet. Strategiska förändringar
tar ofta lång tid att genomföra varför snabbhet är viktigt, bara det inte
sker på bekostnad av hållbarhet och långsiktighet.

Alla landsting arbetar redan med att effektivisera sin verksamhet.
Men det finns fortfarande en stor potential till ytterligare förbättring-
ar. Det finns många exempel där kliniker och arbetslag genomfört be-
tydande förbättringar men där det goda exemplet inte sprider sig till
hela organisationen.

Förbättringsarbeten ska emellertid inte i första hand ses som en be-
sparingsstrategi. Effektiviseringar som fokuserar på att förbättra ar-
betsprocesser är beroende av medarbetare som tillsammans med sina
chefer driver förändringarna. Incitamentsstrukturen blir svag om de
som lyckas uppfylla målen blir av med pengar vid nästa budgetför-
handling. Effektiviseringar handlar mer om att med patienten i fokus
förbättra verksamheten och ta bort sådant som inte skapar värde. Med
andra ord att göra rätt saker vid rätt tillfälle.

Exemplet från Kalmar visar på ett antal framgångsfaktorer för ett
lyckat effektiviseringsarbete.
• Ett gemensamt mål, med ett centralt åtagande och ett stort lokalt

mandat.
• Förbättringsarbete är inget man blir färdig med utan det pågår

ständigt.
• Framförhållning och flexibilitet i bemanning och kompetenser.
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Recessionen ger djup lågkonjunktur

Efter en exceptionellt dålig bnp-utveckling 2008 och 2009 följer oundvikli-
gen en betydande försvagning på arbetsmarknaden, med såväl minskande
arbetskraftsutbud som minskande sysselsättning som följd. Framförallt
minskar sysselsättningen i år. Antalet sysselsatta minskar med 250 000 fram
till 2010 samtidigt som den relativa arbetslösheten nästan fördubblas. Av
den snabba försämringen på arbetsmarknaden följer en avtagande löneök-
ningstakt, samtidigt som inflationen både i år och 2010 kommer att ligga
klart under Riksbankens inflationsmål.

Tillsammans med färre arbetade timmar medför den lägre löneök-
ningstakten att tillväxten i kommunsektorns skatteunderlag faller kraftigt.
Skatteunderlagstillväxten blir därför osedvanligt svag – kring 1 procent
både 2009 och 2010 – vilket i reala termer betyder ett minskande skatteun-
derlag.

Lågkonjunkturen biter sig fast då fallet i produktion och sysselsättning
2008–2010 blir så stort. Vändningen uppåt på arbetsmarknaden dröjer där-
för. Återhämtningen i ekonomin, såväl globalt som i Sverige, medför succes-
sivt stigande sysselsättning, men inte förrän i början av 2011 beräknas anta-
let arbetade timmar öka och fortfarande 2012 kommer arbetslösheten att
vara hög.

De massiva räddningsaktioner som många länder har genomfört och avi-
serat antas stärka det finansiella systemet och vända den förtroendekris
som ännu präglar beteendet hos företag och konsumenter. Därtill bidrar en
mycket expansiv global penning- och finanspolitik till att successivt vända
den negativa utvecklingen. En huvudfaktor till att recessionen i den svenska
ekonomin i år upphör är att exportefterfrågan så små-
ningom slutar minska, vilket sker dels på basis av en in-
bromsning av fallet i världshandeln, dels på basis av
tilltagande positiva effekter av den kraftigt försvagade
svenska kronan

Negativ tillväxt i stora delar av världen

Fallet i global tillväxt bedöms ha kulminerat i och
med första kvartalet i år. Därefter förutses fallet i
produktion och världshandel bromsa in. I början av
2010 förväntas åter tillväxt. Global bnp minskar i år
med en procent jämfört med 2008, trots den mot-
verkande kraft som utvecklingen i bric-länderna
(Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) utgör: där har
tillväxten avtagit men blir 2009 positiv och är med
oecd-mått mätt fortfarande hög. I såväl usa, Euro-
pa som Japan minskar bnp betydligt i år för att un-
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Diagram 20 • BNP-tillväxt i USA, Japan och EMU
Procentuell förändring från motsvarande kvartal föregående år
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der 2010 öka endast marginellt. Avgörande för svenskt vidkommande är
dock framförallt utvecklingen i våra stora handelspartners i Norden och
övriga Europa. Samtidigt är den ekonomiska integrationen idag så hög
att även ekonomier med mindre svenskt handelsutbyte indirekt är av
stor betydelse – för världskonjunkturen och för svensk export.

Utvecklingen det kommande året känns samtidigt i hög grad osäker då
något liknande aldrig inträffat förut; såväl kraften i nedgången som att
den träffat så många ekonomier samtidigt är exceptionellt. Vilka och hur
stora kvarvarande effekter som kan följa av finanskrisen är en annan oviss-
het, likaså hur den kraftfulla ekonomiska politiken kommer att lyckas.

Trots att centralbanker och regeringar aviserat och sjösatt stimulan-
ser präglas fortfarande kreditmarknaden och det finansiella systemet av
osäkerhet. Ovissa och försämrade globala konjunkturutsikter påverkar
därtill såväl näringsliv som konsumenter och utgör en hämsko för ef-
terfrågan. Förhoppningarna riktas framförallt mot finanspolitiken och
de stora stimulanspaket som aviserats och genomförts, främst i usa och
Kina. I Europa är den aktiva finanspolitiken ännu så länge något för-
siktigare, samtidigt som effekterna av de automatiska stabilisatorerna är
betydligt större (det vill säga konjunkturberoende effekter som per au-
tomatik verkar genom skatte- och transfereringssystemen och som har
stabiliserande inverkan på efterfrågan). Risken för deflation bedömer
vi i nuläget inte vara överhängande men detta beror framförallt på när
och hur recessionen i flertalet oecd-länder upphör.

Sedan början av 1980-talet har USA uppvisat ihållande sparande- och
handelsunderskott. Budgetunderskott har varit det normala och nu full-
komligen skenar dessa i och med de stora räddningsaktioner som
sjösätts. Samtidigt har hushållens sparkvot kontinuerligt minskat och
legat nära noll de senaste åren. Det är således både offentligt och privat
sparande som är lågt i den amerikanska ekonomin. Efter drygt två år av
fallande huspriser har lånemöjligheterna för hushållen kraftigt mins-
kat. Detta begränsar den i hög grad kreditberoende amerikanska pri-
vatkonsumtionen och hushållen är fortfarande extremt pessimistiska,
vilket med stor sannolikhet kommer att leda till högre privat sparande
under 2009 och minskad privat konsumtion. Den amerikanska hus hålls -
konsumtionens andel av bnp har under flera decennier successivt sti-
git och är idag hela 70 procent. Att privatkonsumtionen i usa som an-
del av global bnp är mer än 15 procent belyser hur stor betydelse den
amerikanska utvecklingen har för omvärlden. Även om den svenska
varu exporten endast till 7 procent går till usa påverkas vi indirekt i
högsta grad av den amerikanska konjunkturutvecklingen. Ett betydan-
de problem med den efterfrågestimulerande penning- och finanspoli-
tiken är att den snabbt driver upp den offentliga skuldsättningen och
motverkar en långsiktigt nödvändig korrigering av sparandet i usa. I
nuläget väljer man dock att i det kortare perspektivet bortse från spa-
randeunderskotten. Vissa hävdar att man först och främst måste vända
recessionen och åter få hjulen att börja snurra fortare innan usa kan
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Så här har vi räknat
I detta kapitel beskriver vi vad som händer i
samhällsekonomin perioden 2009–2012. Sär -
skild fokus riktas mot det kommunala skatte-
underlaget. För 2009–2010 gör vi en konjunk-
turprognos medan åren därefter är en kalkyl
som bygger på att arbetsmarknaden succes-
sivt rör sig mot ett antaget jämvikts tillstånd.
Vad som sker 2011–2012 bestäms således
främst av arbetsutbudet och jämviktsarbets -
lösheten och beräkningen är inte en prognos.
Då lågkonjunkturen antas bli så djup kom-
mer tidpunkten med »normalkonjunktur«
inte att kunna nås inom beräk nings perioden,
varför läget 2012 heller inte präglas av någon
jämvikt på arbetsmarknaden. Metodiken be-
skrivs närmare i avsnittet »Stort tapp i sys-
selsättning och hög...«.

I våra beräkningar antas oförändrade re -
gel verk, till exempel skatte- och bidragssys -
tem, om inte annat sagts. Medelskattesatsen
i kommuner och landsting förutsätts, med
undantag för 2010, vara oförändrad och nivå -
erna för statsbidragen är baserad på tillgäng-
lig information. Löneutvecklingen i kommu-
ner och landsting antas vara densamma som
för resten av arbetsmarknaden. Om inte an-
nat anges avser förändringstal för prognosår
genomgående kalenderkorrigerade värden
medan förändringstal per kvartal genom-
gående avser säsongrensade data.



börja ta itu med sina obalanser. Vi utgår från att den mycket expansiva
penning- och finanspolitiken i usa lyckas bromsa den amerikanska re-
cessionen i år men att tillväxten 2010 endast blir svag. En mer beståen-
de försvagning av dollarn väntas dock, något som bidrar till att den ame-
rikanska exporttillväxten tar fart 2010 och att bytesbalansen kan för-
bättras. Detta löser dock inte alls de strukturella sparandeobalanserna.

I Europa minskade bnp i de flesta länder under fjärde kvartalet 2008.
Konjunkturavmattningen är markant och flera stora ekonomier back-
ar för närvarande. Det stora exportberoendet i Tyskland gör att landet
är ett av dem som drabbas hårdast bland euroländerna. Efter flera år av
jämförelsevis hög tillväxt mattades tillväxten snabbt i Storbritannien
under 2008 och utvecklingen i år blir negativ. Precis som i usa har man
haft kraftiga prisras på fastigheter och dras med stora problem i bank-
och finanssektorn – faktorer som kraftigt hämmar den inhemska ut-
vecklingen. Även de nordiska länderna har drabbats hårt av det globala
efterfrågebortfallet. Fortsatt fallande export, konsumtion och investe -
ringar gör att samtliga länder i Norden på årsbasis har minskande bnp

2009.
Flera indikatorer talar för att produktionen under första kvartalet i år

fortsätter att falla i hela euroområdet. Med globala minskningar av han-
del och investeringar ser de europeiska tillväxtförutsättningarna dyst-
ra ut de närmaste kvartalen. I finanskrisens spår har dock europeiska re-
geringar och centralbanker aviserat och genomfört omfattande stimu-
lanspaket för att motverka en ekonomisk kollaps och detta bidrar till
den vändning vi räknar med under 2009. Det europeiska exportbero-
endet är dock högt, varför utvecklingen i hög grad är avhängig utveck-
lingen i övriga världen. Medan exempelvis exporten endast svarar för
12–13 procent av bnp i usa uppgår exportandelen i euroområdet till
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Tabell 1o • BNP-tillväxt i omvärlden åren 2007–2010

Procentuell volymförändring

2007 2008 2009 2010

usa 2,0 1,1 –3,0 1,8
Japan 2,4 –0,6 –4,0 1,2
Tyskland 2,6 1,0 –3,0 0,5
Storbritannien 3,0 0,7 –3,0 1,5
Sverige 2,5 –0,2 –3,8 0,7
Norden exkl. Sverige 3,0 1,0 –2,8 1,6
Euroområdet 2,6 0,7 –2,8 1,1
oecd totalt 2,7 0,9 –3,0 1,5
Kina 11,8 9,1 6,0 7,0
Indien 9,3 7,0 5,0 6,7
Världen 5,0 3,1 –0,9 2,1

bnp i flertalet oecd-länder minskar kraftigt i år för att nästa år uppvisa svaga
ökningstal.
Källor: IMF, OECD, Konjunkturinstitutet samt Sveriges Kommuner och Landsting.



drygt 40 procent (i Sverige var exportandelen 2008 hela 54 procent). En
stigande andel av västeuropeiska länders export har sedan mitten av
1990-talet gått till så kallade tillväxtekonomier i centrala och östra Eu-
ropa samt i Asien. Under hösten har det blivit allt tydligare att finans -
krisen och fallet i världshandeln även fått stora konsekvenser för dessa
länder. Åtföljande likviditetsproblem och stor osäkerhet kring framti-
da efterfrågan har i och med stigande exportvolymer till dessa länder
ökat sårbarheten för flera västeuropeiska ekonomier.

Minskad dramatik på finansmarknaderna

Dramatiken som rådde under höstens finanskris har avlösts av en lug-
nare utveckling. Det finansiella systemet tycks ha stabiliserats men
fortfarande syns stora fluktuationer i prissättningen på flertalet mark-
nader, inte minst på världens aktie- och råvarubörser. Vissa indikatio-
ner finns också på att förtroendet på marknaden tydligt har stärkts se-
dan krisens värsta faser under hösten. Ett tecken är att priset på risk i
banksystemet, mätt som skillnaden mellan interbankräntan och korta
statsskuldväxlar, har fortsatt minska under året. Vår bedömning utgår
från att det finansiella systemet sakta håller på att läka, delvis som en
följd av de åtgärder som internationellt riktats just mot finanssektorn.
Viss turbulens, inte minst förknippad med nya bakslag i banksektorn el-
ler i enskilda länder, är inte alls omöjligt men i nuläget framstår fråge-
tecknen kring den finansiella systemet i sig mindre träng ande än för ett
halvår sedan. Nu bedöms snarare den dåliga realekonomiska utveck-
lingen få negativa följdverkningar för de finansiella marknaderna – i
höstas gällde istället det omvända sambandet.
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Tabell 11 • Räntor och valutakurser åren 2007–2010

Procent

2007 2008 2009 2010

Styrräntor (vid årets slut)
Sverige 4,00 2,00 0,50 0,50
usa 4,25 0,25 0,25 2,00
Euroområdet 4,00 2,50 0,50 0,50

Långa räntor (genomsnitt)
Sverige 4,19 3,90 3,00 3,50
usa 4,63 3,64 2,80 3,50
Tyskland 4,24 4,00 3,10 3,50

Valutakurser (vid årets slut)
us-dollar (sek/usd) 6,46 7,81 7,50 7,00
Euro (sek/eur) 9,43 10,92 10,60 10,20
usd/eur 1,46 1,40 1,41 1,46

Trots en väntad höjning av de långa räntorna kommer de att vara jämförelsevis
låga. Den svenska kronan stärks successivt under innevarande och nästa år.
Källor: Riksbanken samt Sveriges Kommuner och Landsting.



Hittills bestående förändringar är de mycket låga obligationsräntor-
na i flera stora ekonomier samt betydande förskjutningar av valutakur-
ser. En stigande riskaversion har lett till att investerare söker sig till till-
gångar som uppfattas som mindre osäkra och mer likvida. Resultatet
blir att man har övergett små valutor till förmån för stora. Större valu-
tor, framförallt us-dollarn, den japanska yenen samt euron, har därmed
stärkts medan små valutor, inte minst kronan, har försvagats. På längre
sikt räk nar vi med att en stor del av den försvagning som nu skett be-
står men att en den svenska kronan successivt stärks något jämfört med
nuläget.

Penningpolitiken globalt är mycket expansiv då närmast en nollrän-
tepolitik har genomförts internationellt. Centralbankerna i Europa,
usa och Japan antas behålla styrräntorna på låga nivåer även 2010 men
successivt kommer en normalisering kunna ske med mindre låga styr-
räntor. Inflationsförväntningarna är generellt riktigt låga och farhågor
om deflation har blivit allt tydligare för de penningpolitiska besluten.
Styrräntesänkningarna globalt har varit stora och med tiden har också
synnerligen låga korta marknadsräntor följt. Ett kraftigt stigande låne-
behov hos flertalet av de länder som nu bedriver en starkt expansiv fi-
nanspolitik medför gradvis ett tryck upp på de långa statsobliga-
tionsräntorna. Avtagande riskaversion hos många aktörer på de finan-
siella marknaderna väntas medföra en omviktning från obligationer till
förmån för andra placeringar, vilket också bidrar till stigande långrän-
tor. Trots en successiv uppgång förblir emellertid de långa räntorna för
en tid jämförelsevis låga.

Svensk lågkonjunktur väntar efter recessionen

Fallet i BNP bromsas upp under 2009

Det höga exportberoendet för Sverige gör att vi drabbas extra hårt av
det kraftiga raset för den globala ekonomin. Vi ser under första halv året
en inbromsning av den negativa utvecklingen och en stabilisering av ef-
terfrågan under året. För svenskt vidkommande har därmed huvud -
delen av bnp-minskningen redan skett i och med sista kvartalet 2008
och kvartal ett i år. Tillsammans med de automatiska stabilisatorerna
innebär den expansiva ekonomiska politiken i år och 2010 positiva im-
pulser för den svenska ekonomin. På kort sikt vänder detta inte ut-
vecklingen men det bidrar till att stabilisera efterfrågan och till att på
längre sikt stimulera konsumtion och investeringar till att åter växa.
Vändpunkten, när bnp åter växer, väntas ligga någon gång kring nästa
årsskifte.

Sammantaget beräknas bnp tredje kvartalet i år vara hela 6 procent
lägre än den högsta nivå (kvartal fyra 2007) som rådde innan produk-
tionen började minska 2008. Att konsekvenserna för arbetsmarknaden
blir stora är uppenbart. Hög arbetslöshet består ända fram till 2012, även
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om tillväxten i såväl bnp som sysselsättning beräk-
nas ta fart 2011.

Trots att utvecklingen under loppet av 2009 blir
riktigt dålig (–1,9 procent mellan kvartal fyra 2009
och kvartal fyra 2008) förklaras den negativa års-
siffran 2009 – då bnp minskar med 3,8 procent – i
hög grad av det som redan har varit: förloppet under
2008. Exempelvis skulle en oförändrad produk-
tionsnivå enligt kvartal fyra 2008 för helåret 2009
ge en bnp som ligger hela 2,4 procent lägre än året
innan. Merparten av den beräknade bnp-minsk-
ningen mellan 2009 och 2008 bedöms därmed re-
dan ha inträffat. När det gäller sysselsättningen är
dock bilden en helt annan. Hittills har endast en li-
ten minskning av antalet arbetade timmar synts och
den stora nedgången ligger framför oss.

Kraftigt ras i utrikeshandeln

Exportorderingången minskade påtagligt under
tredje kvartalet 2008 och formligen rasade under
fjärde kvartalet. I år har orderläget försämrats yt-
terligare. Svensk varuexport är mycket beroende av
hur de internationella investeringarna utvecklas
och för närvarande är resursutnyttjandet i världen
mycket lågt då investeringarna hämmas av sviterna
av finanskrisen och osäkerheter kring världskon-
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Diagram 21 • BNP, arbetade timmar och BNP-produktivitet
Procentuell förändring från föregående kvartal
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bnp minskade under hela 2008 och föll kraftigt under fjärde kvar-
talet. Vi tror på fortsatt minskning i år och en vändning uppåt förs-
ta kvartalet 2010. Den stora minskningen av antalet arbetade tim-
mar sker i år och vändning uppåt kommer först i början av 2011.
Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 12 • Försörjningsbalans åren 2008–2012

Procentuell volymförändring

2008* 2009 2010 2011 2012

bnp –0,2 –3,8 0,7 2,6 3,2
Import 3,0 –8,1 2,0 6,8 8,0
Tillgång 0,8 –5,1 1,1 3,9 4,8

Hushållens konsumtionsutg –0,2 –1,9 1,7 2,5 2,8
Offentliga konsumtionsutg 1,3 1,0 0,1 0,8 0,8
Statliga –0,4 1,8 0,7 0,0 0,0
Kommunala 2,0 0,8 –0,2 1,2 1,2
Kommuner 1,2 0,6 –0,5 1,0 1,0
Landsting 3,9 1,1 0,6 1,5 1,5

Fasta bruttoinvesteringar 3,5 –9,3 –1,5 5,0 6,0
Lagerinvesteringar** –0,7 –0,5 0,0 0,0 0,0
Export 1,7 –8,6 2,0 6,5 8,0
Användning 0,8 –5,1 1,1 3,9 4,8

Tillväxten i år beräknas bli negativ och mycket svag 2010. Det är endast offentlig
konsumtion som väntas öka i år.
*2008 avser faktiska värden.                        **Bidrag till bnp-tillväxten, procentenheter.

Källor: Konjunkturinstitutet, SCB samt Sveriges Kommuner och Landsting.



junkturen. Exportefterfrågan vänder långsamt upp mot slutet av 2009,
när världskonjunkturen stabiliseras och tillväxten successivt återvän-
der. När den globala investeringskonjunkturen vänder upp gynnas
svensk export ytterligare: investeringsvaror, järn- och stålprodukter,
fordon med mera. Den svenska kronans försvagning sedan i somras,
med cirka 30 procent mot us-dollarn och cirka 10 procent mot euron,
antas i hög grad bestå under 2009. Eftersom stora delar av handeln sker
till i förhand bestämda valutakurser dröjer dock effekterna av den sva-
gare kronan. I takt med att effekterna av valutasäkring (på basis av den
tidigare starkare kronan) avtar omfattas en allt större andel av handeln
av nu rådande valutakurser, vilket gynnar exportefterfrågan. Detta
motverkar i viss mån den svaga exportefterfrågan. Ändå beräknas ex-
porten minska betydligt i år för att nästa år växa endast långsamt.

Hittills har fallet i exportvolymen varit något snabbare än minsk-
ningen av importen och denna utveckling fortsätter i år. Utrikeshan-
delns bidrag till bnp-tillväxten blir också negativt i år (–1 procent) och
nära noll 2010. Exportens höga importinnehåll samt den betydande
minskningen av inhemsk efterfrågan leder ändå till en utveckling för
importen 2009 och 2010 liknande den för exporten. Viktigare än utri-
keshandelns beräknade bidrag till bnp-utvecklingen är dock det ras i
exportindustrins produktion (brutto) som redan inträffat, vilket har
drabbat industrisektorn hårt, i synnerhet elektronik- och fordonsin-
dustrin. Spridningseffekterna till hemmamarknaden och tjänstesek-
torn är det som för en längre tid kommer prägla den svenska utveck-
lingen.

Högt hushållssparande stiger ytterligare

Oron på finansmarknaderna, tendenser till sjunkande bostadspriser
och osäkerhet om utvecklingen på arbetsmarknaden i kombination
med stigande skuldsättning har medfört ett allt högre sparande hos
hushållen. Trots en gynnsam utveckling 2008, inte minst på ar bets -
mark   naden, dämpades konsumtionsutveck lingen. Under fjärde kvartal -
et sjönk hushållens konsumtion till och med; en utveckling som antas
fortsätta i år. Enligt Konjunktur in sti tutets förtroendeindikator för
hushållen var hushållen fortfarande mycket pessimistiska i april. Den
väntade försämringen på arbetsmarknaden antas också bidra till att
hushållens konsumtions benäg enhet avtar ytterligare. Bilden är dock
splittrad vad gäller hushållens situation i år. Ett stort antal personer vän-
tas förlora sina jobb men samtidigt gynnas stora grupper av skattesänk-
ningar, låga räntor och låg inflation. Sammantaget bedöms privatkon-
sumtionen i år ändå minska jämfört med förra året, trots att de reala in-
komsterna stiger något. Det redan höga hushållssparandet stiger alltså
ytterligare. Av små reala inkomstökningar 2010 följer åter ökande hus -
hållskonsumtion, vilket är centralt för den inhemska efterfrågetillväx-
ten och för en vändning upp i konjunkturen.
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Stora effekter av fallande investeringar

Att efterfrågan i den svenska ekonomin i år blir så låg beror i högsta
grad på ett dramatiskt fall i investeringsvolymen. Under 2010 beräknas
nedgången fortsätta men i långsammare takt. Den pågående produk-
tionsminskningen leder till ett mycket lågt kapacitetsutnyttjande och
ett sjunkande behov av nyinvesteringar. Problemen på kreditmarkna-
den har minskat men fortfarande finns i näringslivet betydande osäker-
het om tillgång på krediter, betalningsförmåga, lönsamhet och order-
läge. Produktionsneddragningen i år innebär att mycket ledig kapacitet
kommer att finnas när efterfrågan åter vänder upp. Investeringarna i
näringslivet väntas därför börja stiga senare än exporten.

Den finansiella krisen har också påverkat bostadsbyggandet negativt,
dels beroende på finansiella restriktioner och dels beroende på lägre ef-
terfrågan. Bostadsinvesteringarna väntas minska kraftigt i år men åter
öka 2010. Det underliggande behovet av bostadsbyggande bedöms vara
stort och när såväl den reala som den finansiella ekonomiska utveck-
lingen stabiliserats väntas byggandet åter ta fart.

Stora lageromsvängningar har präglat utvecklingen de senaste åren.
Fjärde kvartalet 2008 minskade industrin sina lager i betydande om-
fattning, vilket innebar ett stort negativt bnp-bidrag. Stora anpass-
ningar av lagerstocken, till den lägre produktionen och försämrade or-
derläget, väntas även första halvåret i år. Precis som förra året beräknas
bnp-tillväxten på årsbasis hämmas av minskande lager.

Svagt stigande offentlig konsumtion

De offentliga konsumtionsutgifterna beräknas öka i måttlig takt under
prognosperioden. Det försämrade ekonomiska läget leder till en mar-
kant försvagning i offentlig sektor – framförallt i staten men även i
kommuner och landsting, vilket bidrar till att dämpa konsumtionsut-
vecklingen i år och nästa år. Befolkningens ålderssammansättning vän-
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Tabell 13 • Valda nyckeltal för svensk ekonomi åren 2008–2012

Procentuell förändring om inte annat anges

2008 2009 2010 2011 2012

Real disponibel inkomst 3,3 1,1 0,3 0,7 2,3
Sparkvot, hushåll 11,9 14,4 13,4 12,1 11,6
Timlön 4,8 3,4 2,6 2,3 2,3
Arbetade timmar 0,9 –3,8 –2,3 0,4 1,2
Lönesumma 5,7 –0,5 0,2 2,7 3,5
Konsumentpriser (kpi) 3,4 0,0 0,7 1,9 2,0
kpix* 2,5 1,6 0,8 1,9 2,0

De reala disponibla inkomsterna försvagas påtagligt de närmaste åren främst
beroende på att sysselsättningen minskar kraftigt. Hushållens sparande förblir
högt men avtar successivt under perioden 2009–2012.
*kpix är ett mått på den underliggande inflationen.

Källor: Konjunkturinstitutet, SCB samt Sveriges Kommuner och Landsting.



tas innebära ett förhållandevis svagt efterfrågetryck för flera betydel-
sefulla kommunala områden, men bilden är splittrad och olika för kom-
muner respektive landsting. I landstingen är kostnadstrycket högt hela
prognosperioden. Det ekonomiska läget tvingar emellertid landstingen
till betydande besparingar vilka slår igenom med full kraft 2010. Även i
kommunerna kommer besparingar att prägla utvecklingen. Ett lägre
kostnadstryck jämfört med landstingen innebär svagare konsumtions -
utveckling. I såväl kommuner som landsting blir 2010 det år då konsum -
tionen utvecklas svagast.

Stort tapp i sysselsättning och hög arbetslöshet

Många varsel och få lediga jobb

Efter en obruten ökning av sysselsättningen sedan halvårsskiftet 2005
försvagades arbetsmarknaden markant under loppet av 2008 som en di-
rekt följd av minskad produktion i näringslivet från och med årsskiftet
2007/2008. Antalet arbetade timmar började minska tidigt under fjol -
året medan minskningen av antalet sysselsatta dröjde ytterligare några
månader. Antalet nyanmälda lediga platser minskade snabbt samtidigt
som antalet personer varslade om uppsägning ökade under hela fjolåret.
Det tar dock ett antal månader innan ett varsel resulterar i faktisk ar-
betslöshet vilket innebär att det är först nu under våren som höstens
ökning av varsel leder till ökad arbetslöshet. Varselplikten är avsedd att
ge en viss tid för att sätta in åtgärder som förhindrar arbetslöshet. Det
betyder att långt ifrån alla varslade blir arbetslösa. De flesta nytillkom-
na arbetslösa kommer inte heller från varsel utan är nytillträdande i
arbets kraften eller personer som haft tillfälliga an-
ställningar.

Vi väntar ett större fall i sysselsättningen under
första och andra kvartalet i år, minskningen beräk-
nas fortsätta ända fram till slutet av 2010. Enligt vår
prognos minskar antalet arbetade timmar med mer
än 6 procent från andra kvartalet 2008 till tredje
kvar talet 2010. Mellan helåren 2008 och 2010 mins-
kar antalet sysselsatta med nästan 250 000 personer.
Minskningen sker nästan uteslutande i näringslivet.

Arbetslösheten har ökat allt snabbare under sen-
hösten och vintern. Årsgenomsnittet stannade dock
på 6,1 procent, strax över den högsta nivå som bedöms
vara förenlig med inflationsmålet, den så kallade jäm-
viktsarbetslösheten. Arbetslösheten ökar snabbt de
närmaste åren; vi räknar med att den uppgår till mel-
lan 11 och 12 procent av arbetskraften 2010.

Antalet personer med olika slag av anställnings -
stöd eller program med aktivitetsstöd har hittills
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Diagram 22 • Arbetskraften, antal sysselsatta och arbetade timmar, 
januari 1993 – februari 2009

Miljoner timmar respektive tusental personer

Tu
se

nt
al

 p
er

so
ne

r

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000
Arbetskraften, trendAntal sysselsatta, trend

200920072005200320011999199719951993

M
ilj

on
er

 a
rb

et
ad

e 
ti

m
m

ar

500

550

600

650

Arbetade timmar, trend

Antalet arbetade timmar har minskat sedan början av 2008.
Minskningen av antalet sysselsatta började något senare och har
inte varit lika kraftig.
Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.



inte ökat i samma omfattning som de arbetslösa. Regeringen minskade
omfattningen på program med aktivitetsstöd markant direkt efter re-
gimskiftet 2006. Under 2007 och 2008 har anställningsstöden minskat
i antal medan program med aktivitetsstöd istället ökat. För att förhin -
dra en mer omfattande utslagning från arbetsmarknaden i takt med att
arbetslösheten ökar de kommande åren har regeringen nu föreslagit en
kraftig utökning av antalet programplatser från 85 000 i fjol till cirka
250 000 år 2011.

Antalet sysselsatta minskar stort i näringslivet

Den internationella lågkonjunkturen slår nu hårt mot sysselsättningen
i det svenska näringslivet. Vi räknar med att antalet sysselsatta i nä -
rings livet minskar med sammanlagt 250 000 personer i år och nästa år,
en minskning med 8 procent.
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Tabell 14 • Nyckeltal för arbetsmarknaden åren 2008–2012

Tusental personer och procentuell förändring om inte annat anges

2008 2009 2010 2011 2012
nivå procentuell förändring resp. relativ andel

Arbetskraften 4 776 0,2 –0,1 –0,3 –0,2
Sysselsatta 4 473 –3,4 –2,1 0,6 1,3
Arbetslösa* 303 9,6 11,5 10,7 9,3
Arbetsmarkn pol program* 85 2,8 4,4 5,0 4,5
Antal personer i arbete 3 798 –3,3 –2,1 0,6 1,4
Medelarbetstid (timmar/år) 1 624 –0,4 –0,2 –0,2 –0,2
Arbetade timmar (miljoner) 7 391 –3,8 –2,3 0,4 1,2
Potentiella timmar (miljoner) 7 414 –0,4 –0,3 0,3 0,2
Arbetskraftsdeltagande** 80,7 80,5 80,3 80,1 80,1

Kraftigt minskande sysselsättning och marginellt minskande arbetskraft får ar-
betslösheten att i stort sett fördubblas till nästan 12 procent.
*Som andel av arbetskraften.   **Som andel av befolkningen.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 15 • Sysselsättning i olika sektorer åren 2007–2010

Tusental personer

2007 2008 2009 2010
nivå förändring i tusental

Kommunsektorn 1 113 –18 3 –6
Kommuner 842 –16 3 –5
Landsting 271 –2 0 –1

Staten 236 –4 4 3
Näringslivet 3 169 64 –160 –89
Totalt 4 519 41 –153 –92

Kommunsektorns stora minskning i fjol förklaras av avskaffandet av plusjobb och
verksamhetsöverföringar till privata utförare. De stora sysselsättningsminskning-
arna i år och nästa år sker i privat sektor. Kommunsektorn ökar svagt i år men
minskar nästa år.
Källor: Sveriges Kommuner och Landsting.



När vi gör vår prognos för kommunsektorn antar vi att det inte sker
några ytterligare verksamhetsöverföringar till privata utförare. Det är
ett orealistiskt antagande, överföringarna har vissa år motsvarat en pro-
cent av sysselsättningen, men vi fångar ändå det som är vårt huvudsak-
liga intresse; den kommunalt finansierade syssel sätt nings föränd ringen.

Kommunernas sysselsättningsförändring antas relativt väl följa för -
ändringen av kostnadsvolymen. För landstingen däremot antar vi, med
stöd i den historiska utvecklingen, att sysselsättningen förändras en
procentenhet långsammare än kostnadsvolymen. Antalet sysselsatta i
kommunerna beräknas öka med 3 000 personer i år för att sedan mins-
ka med 5 000 nästa år. Vi räknar med oförändrad sysselsättning i lands-
tingen i år och en minskning med 1 000 personer nästa år. Vår prognos
innebär med andra ord att det befarade stora fallet i kommunsektorns
sysselsättning skulle kunna undvikas – tack vare en kombination av
skattehöjningar, resultatförsämring och ökade statsbidrag.

Sysselsättningsökning först 2011

Vi räknar med att återhämtningen på arbetsmarknaden sker med minst
lika stor eftersläpning i förhållande till produktionen som vi räknar
med i pågående nedgång. Detta betyder att vi räknar med att sys-
selsättningen mätt som antal arbetade timmar vänder uppåt först un-
der första kvartalet 2011, det vill säga ett år efter det att produktionen
börjar öka. Sysselsättningen ökar till att börja med dessutom relativt
långsamt. Utvecklingen 2011 och 2012 ligger utanför den egentliga prog -
nosperioden och indikerar bara att sysselsättningen långsamt närmar
sig jämvikt.

Det dåliga arbetsmarknadsläget får också arbetsutbudet att minska;
arbetskraftsdeltagandet minskar från 80,7 procent av befolkningen
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Analysen av arbetsmarknaden i jämvikt
Vår analys av arbetsmarknaden vilar på uppskattningar av potentialen av arbetskraft
och sysselsättning. Begreppen jämviktsarbetslöshet och potentiell sysselsättning är
centrala i denna beskrivning. Med jämviktsarbetslöshet menas den nivå av arbetslös-
het som är förenlig med Riksbankens mål om en inflation kring 2 procent. En ar-
betslöshet under jämvikten antas leda till så höga löneökningar att inflationen på
sikt överstiger Riksbankens inflationsmål. Begreppet potentiell sysselsättning avser
den sysselsättning som råder när arbetslösheten når den uppskattade jämviktsnivån.
Den faktiska sysselsättningen kan dock vara såväl högre som lägre än den potentiella
nivån. Den potentiella sysselsättningen är därmed i likhet med jämviktsarbetslöshe-
ten den sysselsättning som är förenlig med inflationsmålet. Nivån för den potenti-
ella sysselsättningen beräknas utifrån bedömningar och antaganden om arbetsutbu-
det, medelarbetstiden och arbetsmarknadens funktionssätt i vid mening. Dessa be-
dömningar avgör var potentialen för sysselsättningen på längre sikt hamnar, men
ger även ett mått på arbetsmarknadsgapet, det vill säga skillnaden mellan den faktis-
ka och potentiella sysselsättningen. Gapet är en viktig utgångspunkt för vår kon-
junkturbedömning; för såväl mängden lediga resurser på arbetsmarknaden som för
löne- och prisbildningen.



2008 till 80,1 procent 2011. En följd av lågkonjunk-
turen är att den potentiella sysselsättningen – den
sysselsättning (i arbetade timmar) som är förenlig
med Riksbankens inflationsmål – är i det närmaste
oförändrad de närmaste åren, jämfört med en ök-
ning enligt tidigare prognoser (diagram 23). Det be-
ror på det lägre arbetsutbud som följer av en perma -
nent utslagning av arbetskraft samt att jämviktsar-
betslösheten bedöms stiga. Trots neddragning en av
de potentiella timmarna växer det negativa arbets  -
marknadsgapet (diagram 24): skillnaden mel lan fak-
tisk sysselsättning och potentiell ök ar till nästan 6
procent 2010. Det minskade arbets mark nadsgapet
2011 och 2012 är en effekt av att vi på längre sikt räk-
nar med att arbetsmarknaden går mot balans.

Pris- och löneökningstakten avtar

Den snabba försämringen på arbetsmarknaden får
till följd att löneökningstakten avtar. Redan i år räk-
nar vi med att löneökningen stannar på 3,4, jämfört
med 4,8 procent 2008. År 2010 kommer större delen
av arbetsmarknaden att förhandla om nya löner.
Detta kommer att ske i ett läge då arbetsmarknads-
gapet närmar sig minus 6 procent, det vill säga en
betydande undersysselsättning. Det är rimligt att
anta att löneökningstakten då sjunker ytterligare –
vi räknar med 2,6 procent samt 2,3 procent 2011 och
2012. Det högre talet 2010 förklaras av överhäng från
den högre nivån i nu löpande avtalsperiod.

Inflationen kommer både i år och nästa år ligga
klart under Riksbankens inflationsmål, den expan-
siva penningpolitiken till trots. Med en beräknat
god produktivitetsutveckling i näringslivet kommer
inflationstrycket därmed att vara lågt under flera år.
Tillsammans med att en del av kronförsvagningen
antas bestå ser förutsättningarna för den svenska
konkurrenskraften goda ut.
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Diagram 23 • Arbetade och potentiella timmar, januari 2000 – januari
2012
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Den potentiella sysselsättningen har reviderats ned till följd av för -
sämringen på arbetsmarknaden. Trots det ökar arbetsmarknads -
gapet mycket snabbt. Gapet beräknas uppgå till nästan 6 procent
2010.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 24 • Arbetsmarknadsgap och löneökningar åren 2001–2012
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I takt med ökad arbetslöshet och större arbetsmarknadsgap sjunker
löneökningstakten successivt till 2,3 procent. Avtalsförhandlingarna
2010 kommer att ske i ett ännu sämre läge än 2004.
Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.



Kommer lönerna öka mer i kommuner och lands-
ting än i näringslivet?

Risken att bli arbetslös är generellt sett större för
anställda i näringslivet än för anställda i kommun-
sektorn. Det starkare trycket på de fackliga organi-
sationerna i näringslivet skulle kunna leda till lägre
löneökningar där än i kommunsektorn. I våra prog -
noser antar vi dock normalt att löneökningarna ökar
lika snabbt i samtliga sektorer. Högre kommunala
löneökningar skulle innebära sämre ekonomi i kom-
muner och landsting än med vårt normala antagan-
de – de egna lönekostnaderna skulle öka i förhåll -
ande till skatteunderlaget.

De totala löneökningarna – avtalade ökningar och
löneglidning – över perioden 1993–2008 har i nä rings-
livet varit 4 procent per år i genomsnitt 4. Lönerna i
lands tingen ökade något långsammare, med 3,6 pro-
cent per år. I kommunerna var ökningstakten ännu
lägre: 3,1 procent per år. Allt annat lika har löneök-
ningarna i kommunsektorn de senaste 15 åren alltså
bidragit till ett större utrymme för verksamhet jäm-
fört med om löneökningarna varit i takt med nä -
ringslivets.

Den i det här sammanhanget intressanta frågan
är om kommunernas eller landstingens löner brukar
öka snabbare än näringslivets när de totala löneök-
ningarna är låga. I diagram 26 visas storleken på lö-
neökningarna i kommunerna och landstingen jäm-
fört med näringslivets (årliga differenser). Lands -
tingen har haft större löneökningar vid sex tillfällen
och differenserna har varit mer betydande 1994, 1999,
2001 och 2003. Vid två tillfällen, 1999 och 2003, har
lönerna ökat snabbare i kommunerna. Med ut gångs-
punkt i den redovisade tidsperioden är det svårt att
hitta stöd för att anta att lönerna skulle öka snabba-
re i kommuner och landsting än i nä rings livet de
när maste åren. Vi har därför i vår prog nos inte
frångått antagandet om samma löne ök ningar i
samtliga sektorer.

53Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2009

Samhällsekonomin

Diagram 25 • Sektorernas strukturrensade timlöneökningar, åren
1993–2008
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Löneökningarna för landstingsanställda har varit nästan lika sto-
ra som de i näringslivets. Löneökningarna i kommunerna har där -
emot halkat efter mer markant.
Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 26 • Differenser mellan kommunernas respektive landsting ens
löne ökningar och näringslivets, samt den totala löneökningen, 
åren 1994–2008

Procent

P
ro

ce
nt

–4

–3

–2

–1

0

1

2

Landsting 
minus näringsliv

Kommun 
minus näringsliv

20082006200420022000199819961994
0

1

2

3

4

5

6

Total löneökning

Låga löneökningar på arbetsmarknaden i stort innebär inte att lö-
nerna i kommuner och landsting ökar snabbare än i näringslivet.
Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.

4. Detta avser strukturrensade förändringstal. Det innebär att
effekter av förändrad sammansättning vad gäller ålder, yrke och
arbetstid har rensats bort.
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Många tror att det finns enkla och tydliga samband mellan sam -
häll ets totala produktion (bnp) och det kommunala skatteunder-
laget. Så är dock inte fallet. Ett grundläggande problem med jäm-
förelsen är att bnp-tillväxten avser en volym medan skatteunder-
laget är en nominell storhet. Det bnp-mått som vanligen refere-
ras är rensat från prisökningar medan ökningen av skatteunderla-
get i hög grad består av inflation (framförallt löneökningar). Vid
jämförelsen med bnp (i fasta priser) är det rimligare att istället
utgå från skatteunderlaget i volymtermer, det vill säga den reala
utvecklingen.

Längre tidsserier för skatteunderlaget är svåra att ta fram och
beskrivningen kan lätt bli snårig. Framförallt är det alla de regel -
ändringar som omfattat den kommunala beskattningen som
komplicerar. Nedan beskrivs därför istället sambandet mellan sys-
selsättning, mätt som antalet arbetade timmar, och bnp. Detta
utgör en viss förenkling när det gäller beskrivningen av den reala
utvecklingen av skatteunderlaget men slutsatserna förändras inte
kvalitativt, speciellt som den konjunkturella variationen i skatte-
underlagsvolymen framförallt beror på sysselsättningsförändring-
ar. Även om skatteunderlaget i reala termer de senaste decennier-
na trendmässigt växt snabbare än sysselsättningen är arbetsvoly-
men helt avgörande för nivån på skattebasen (se faktaruta »Det
reala skatteunderlaget« sidan 58). Det senaste årets nedrevidering-
ar av skatteunderlagsprognoserna illustrerar tydligt hur en allt
lägre arbetsvolym får negativa reala effekter på de beräknade
skatteintäkterna (diagram 29).

Hur har den historiska utvecklingen då sett ut? Mellan 1980 och
2008 steg bnp med 83 procent medan antalet arbetade timmar
ökade med endast 13 procent (diagram 27). När man ser till nivån
för produktion och sysselsättning finns därmed inget samband.
Men kanske finns det ändå gemensamma drag i variationen av
produktion och sysselsättning? Nej, även här saknas tydliga sam-

band. Vanligtvis ökar både bnp och antalet arbetade timmar och i
vissa perioder tycks sysselsättningen förvisso växa snabbare ju
hög re bnp-tillväxten har varit. Emellertid kan en given bnp-
tillväxt vara förenlig med olika stora förändringar av sysselsätt-
ningen. Än värre är att det finns tillfällen då sysselsättningen
minskar men produktionen ökar och vice versa (förra året). Det
finns alltså inte någon bra grund för att utifrån den ena storheten
enkelt bestämma den andra.

Att samvariationen inte är starkare har många orsaker: vissa har
med konjunktur att göra medan andra är mer strukturellt beting-
ade. Nedan beskrivs några omständigheter som illustrerar varför
det inte finns några givna svar på frågan om bnp-tillväxtens sam-
band med sysselsättningen (eller skatteunderlaget i reala termer).
1 Arbetsmarknaden är mer trögrörlig än marknaden för varor och

tjänster. Förklaringsfaktorer finns i såväl lönebildning som i re-
gelverk men beteende- och geografiska faktorer inverkar också.
Arbetsmarknadens relativa trögrörlighet medför att sysselsätt-
ningen svarar på förändringar i den ekonomiska aktiviteten
med eftersläpning (detta förhållande kan till exempel skönjas i
diagram 21). Graden av fördröjning är dock inte konstant över
tiden.

2 Vidare är produktionens sammansättning högst väsentlig för hur
förändringar i bnp påverkar sysselsättningen. Arbetsprodukti-
viteten, det vill säga produktionens värde i förhållande till ar-
betsinsatsen är av stor betydelse. Om produktionen ökar i hög-
eller lågproduktiva branscher får det olika stort genomslag på
produktionsvärdet respektive sysselsättningen.

3 Även hur bnp fördelar sig på användningssidan (konsumtion,
investeringar etc) är av betydelse. I försörjningsbalansen, vilken
summerar användningssidan till bnp, ingår en särskilt belysan-
de delpost: lagerinvesteringarna. Lagerposten beskriver hur la -
ger förändringar påverkar bnp och uttrycks i regel som »bidrag
till bnp-förändringen«. Det avgörande är att lagerstockens upp-
byggnad i hög grad härstammar från produktion under före gå -
ende perioder, varför lagerbidragets genomslag på bnp inte
nöd vändigtvis motsvaras av samtidiga förändringar av syssel -
sättningen. Lagerinvesteringarna kan i sammanhanget framstå
som en perifer detalj men ibland får förändringar i lagerstocken
stora konsekvenser för bnp-utvecklingen. Närliggande exempel
på tämligen stora lagerbidrag syns i utvecklingen såväl 2008
som 2009 (tabell 12).

Resonemangen ovan exemplifierar en del av komplexiteten i den
samhällsekonomiska analysen. Samtidigt som det varken finns
någon gemensam trend för eller entydig samvariation mellan sys-
selsättning och produktion är givetvis arbets- och produktionsvo-
lym avhängiga varandra. Att bnp-utvecklingen exempelvis under
2008 har fallit för att till och med bli negativ kommer givetvis

BNP och skatteunderlaget – en analytisk återvändsgränd

Diagram 27 • BNP och antalet arbetade timmar, faktiska värden
Index 1980=100 respektive procentuell förändring
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Historiskt svag skatteunderlagstillväxt

I år avtar skatteunderlagets ökningstakt dramatiskt och utvecklingen
nästa år ser ut att bli nästan lika svag (tabell 16). Därefter tilltar skatte-
underlagstillväxten successivt, men ger betydligt lägre ökningstal än de
starka åren 2006–2008.

Det är framförallt minskningen av antalet arbetade timmar som sän-
ker skatteunderlagstillväxten i år men även en nedgång i löneöknings -
takten bidrar. Därtill leder den tillfälligt höga inflationen förra året till
en ovanligt stor höjning av grundavdragen i år, vilket reducerar skatte-
underlaget. Att inkomsterna av såväl arbetsmarknadsersättningar som
pensioner stiger 2009 innebär samtidigt positiva bidrag till skatteun-
derlagstillväxten. Även 2010 bromsar sysselsättningen samtidigt som lö-
neökningstakten väntas avta ytterligare. Till följd av den automatiska
balanseringen av de allmänna pensionerna blir dessutom indexeringen
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att sänka sysselsättningen men med hur mycket och när är genui-
na bedömningsfrågor.

För att besvara frågor av typen »vad blir sysselsättningseffekter-
na om bnp-tillväxten blir en procentenhet högre/lägre?« krävs en
rätt fullständig bild över rådande konjunkturläge och vilka fakto-
rer som ligger bakom de bnp-förändringar som ska värderas. För-
bundets återkommande skatteunderlagsprognoser är exempel på
analyser som utifrån ett helhetsperspektiv för samhällsekonomin
försöker bedöma bnp- och arbetsmarknadsutvecklingen.

I Ekonomirapporten. Maj 2008 beskrevs också i ett stiliserat räk -
ne exempel (»En vändning i ekonomin«) en alternativ samhälls -

ekonomisk utveckling (jämfört med rapportens basscenario) och
vad detta får för konsekvenser för kommuner och landsting. Ana-
lysen tangerar frågeställningen kring vad som händer när bnp-
prognoserna revideras ned men beskrivningen av den alternativa
utvecklingen har istället sin tydliga utgångspunkt i sysselsätt-
ningen, det vill säga det som är avgörande för den reala utveck-
lingen av skatteintäkterna.

Sammanfattningsvis kan samhällsekonomin beskrivas som ett
komplext och dynamiskt system där svaret på frågan rörande bnp

och skatteunderlaget bäst besvaras med »det beror på…«

Tabell 16 • Skatteunderlagstillväxt samt bidrag från olika komponenter 2008–2012

Procent och procentenheter

2008 2009 2010 2011 2012

S:a exkl. regelförändringar, % 4,9 1,1 1,1 2,5 3,7
Summa, % 5,0 0,8 1,1 2,5 3,7

Bidrag till förändringen, procentenheter
Timlön 3,7 2,6 2,0 1,7 1,7
Sysselsättning 0,7 –2,9 –1,7 0,3 0,9
Sociala ersättningar 0,4 2,1 0,7 0,4 1,0
Övriga inkomster 0,3 –0,1 0,0 0,1 0,2
Avdrag 0,0 –0,9 0,1 –0,1 –0,1

Skatteunderlagstillväxten varierar starkt under perioden. Det beror till stor del
på omslag i arbetsmarknadsläge från kraftig minskning till en viss ökning av sys-
selsättningen. Dessutom håller den automatiska balanseringen av pensionerna
tillbaka skatteunderlaget 2010–2011 och spär sedan på pensionsinkomsterna*.
*Prognosen färdigställdes den 21 april (publicerades den 23 april). Därför har fem -
partiöverenskommelsen som beskrivs i faktarutan »Bromsen slår till i pensions -
systemet år 2010« inte kunnat beaktas.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



av pensionerna negativ detta år (faktarutan »Brom-
sen slår till i pensionssystemet år 2010«). Efter 2010
antas en förbättring av läget på arbetsmarknaden
varför löneinkomsterna och skatteunderlaget stiger
allt snabbare.

Ovanligt stora prognosrevideringar det senaste
året

Omsvängningen av de samhällsekonomiska förut-
sättningarna illustreras av de prognosrevideringar
som förbundet har gjort sedan förra våren (tabell
17). Revideringarna följer av det globala tillväxtraset
och successivt allt dystrare konjunkturutsikter. Säl-
lan har så stora förändringar i de ekonomiska be -
döm ningarna synts och sällan har skatteunderlags -
prognosen reviderats så kraftigt.

Jämförs de olika skatteunderlagsprognoserna blir
differenserna sannerligen hiskeligt stora. Denna typ
av jämförelser, gärna med den beloppsmässiga skill-
naden mellan skatteprognoserna i fokus, är vad som
ofta ges stort utrymme i media och det senaste årets
dramatiska utveckling har satt extra fokus på inne-
börden av prognosrevideringarna.

Den enskilt viktigaste faktorn som driver skatte-
underlagstillväxten är löneökningar, vilka i våra
prognoser (och ungefär så även i utfallen) är lika
stora i kommuner och landsting som i övriga sekto-
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Det kommunala skatteunderlagets sammansättning
År 2007 uppgick det kommunala skatteunderlaget  (skattebasen) till
1 519 miljarder kronor. Tre fjärdedelar av denna summa är lönein-
komster (diagram 28). Beskattningsbara transfereringar motsvarar
en knapp tredjedel, varav den största delen är pensionsinkomster.
Bruttosumman av arbets- och transfereringsinkomster reduceras
samtidigt med olika typer av avdrag. I huvudsak domineras avdrags -
posten av effekterna av grundavdraget.

Diagram 28 • Det kommunala skatteunderlagets sammansättning 2007

Andelar av totalt skatteunderlag

Löneinkomster och pensioner summerar till nästan 100 procent
av skatteunderlaget. Övriga inkomster av tjänst och av närings-
verksamhet tillsammans med beskattningsbara bidrag är lika
stora som den negativa effekten av avdrag.
Källa: Skatteverket.
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Tabell 17 • Skatteunderlagets ökningstakt enligt förbundets skatteunderlagsprognoser
samt sammanvägd prisutveckling för kommuner och landsting åren 2008–2012

Procentuell förändring

2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012

April 2009
Nominellt 5,0 0,8 1,1 2,5 3,7 9,6
Pris 3,7 1,7 2,0 2,1 2,1
Realt 1,3 –1,0 –0,9 0,4 1,5 –0,2
Oktober 2008
Nominellt 5,5 3,2 3,9 4,7 5,0 18,5
Pris 3,9 2,5 2,9 3,2 3,4
Realt 1,5 0,6 1,0 1,5 1,5 4,7
April 2008
Nominellt 5,7 4,8 4,8 4,8 21,7
Pris 4,1 3,7 3,7 3,7
Realt 1,5 1,1 1,1 1,1 4,8

Konjunkturförsvagningen sedan förra våren har lett till ovanligt stora revidering-
ar av skatteunderlagsprognosen.
Källor: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.



rer. Merparten av den årliga ökningen av skatteun-
derlaget är således (löne-)inflation och betyder i re-
gel knappast något för vilken verksamhetsvolym som
skatteintäkterna i slutändan kan bekosta. Låt säga
att en varmkorv kostade 14 kronor 2005 och 15 kronor
i år. Uppenbart är att 15 är större än 14 men frågan
är vilken varmkorv som egentligen är dyrast. På
sam ma sätt är det, på några års sikt, närmast omöj-
ligt att utifrån skatteunderlagets nivå i löpande pri-
ser skaffa sig en bra bild av innebörden av prog -
noserna (eller för den delen prognosrevideringarna)
i termer av verksamhet. Inflationen påverkar allt
för mycket och ibland består prognosrevideringen
nästan helt och hållet av förändrade antaganden för
löne- och prisutvecklingen. Av detta skäl lägger för-
bundet stor vikt vid att försöka beskriva utveck-
lingen av det kommunala skatteunderlaget i reala
termer (se faktarutan »Det reala skatteunderlaget«).

Svagaste reala skatteunderlagstillväxten sedan
början av 2000-talet

I reala termer växer skatteunderlaget långsammare
2009–2010 än vad det gjort sedan början av 2000-ta-
let (diagram 29). I år och nästa år väntas skattebasen
realt sett krympa med sammanlagt nästan 2 pro-
cent. Förklaringen är framför den minskande sys-
selsättningen. En viktig orsak till att skatteunderla-
get inte minskar mer realt trots sysselsättningsned-
gången är att sänkta arbetsgivaravgifter dämpar
arbets kraftskostnaderna i år. När sysselsättningen
börjar vända upp 2011 ser vi en liten ökning av det re-
ala skatteunderlaget. Det är dock först 2012, när
syssel sättningen återhämtas mer rejält, som skatte -
under lagstillväxten mer tydligt ger realt växande re-
surser.

Under förra konjunkturavmattningen krympte
skatteunderlaget realt sett med 1,6 procent år 2003.
Effekten på den kommunala ekonomin av att sys-
selsättningen minskade med 1,2 procent förvärrades
då av att timlönerna dessutom ökade en dryg pro-
centenhet mer i kommuner och landsting än på ar-
betsmarknaden i stort. Tillgänglig statistik visar att
detta inte är något systematiskt mönster (avsnittet
»Kommer lönerna öka mer i kommuner och lands -
ting än i näringslivet?«). Vår bedömning är därför
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Lika skatteintäkt per invånare oavsett lokala skillnader i
skatteunderlag och tillväxt
Lokala och regionala skillnader i skatteunderlagstillväxt påverkar
inte hur mycket skatteintäkterna ökar i enskilda kommuner och
landsting. De preliminära utbetalningarna av kommunal- och lands-
tingsskatt ökar nämligen procentuellt sett lika mycket* i alla kom-
muner och landsting jämfört med senast kända taxeringsutfall. Skill-
naden mellan slutlig och preliminär skatt regleras sedan med lika
många kronor per invånare i hela landet. Inte heller skillnaderna i
skattekraft** har någon stor betydelse efter som huvuddelen jämnas
ut i inkomstutjämningen, som är en del av den kommunalekono-
miska utjämningen.

Skatteunderlagets sammansättning ser dock inte likadant ut på
alla håll i landet. Den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten
per invånare varierar således mellan kommunerna och mellan lands-
tingen. Den växer inte heller i samma takt överallt. Skillnaderna
mellan olika landsdelar är stor. År 2007 uppgick medelskattekraften
till 125 829 kronor i Årjäng och till 300 491 kronor i Danderyd. Skat-
teunderlagstillväxten uppgick till 1,5 procent i Munkfors medan den
var hela 9,9 procent i Vaxholm. Om skatteintäkterna varierade mel-
lan kommunerna och mellan landstingen i enlighet med skillnader i
skatteunderlaget och dess utveckling skulle förutsättningarna för att
finansiera välfärden vara mycket olika för olika kommuner.

* Enligt prognos från regeringen.        ** Skatteunderlag per invånare.

Diagram 29 • Utvecklingen av real skatteunderlagstillväxt och arbetade
timmar, åren 2002–2012
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Det finns ett tydligt samband mellan utvecklingen av antalet arbe-
tade timmar och realt skatteunderlag men vissa år spelar andra
faktorer stor roll. Exempelvis dämpar sänkningen av arbetsgivarav-
gifterna minskningen av det reala skatteunderlaget år 2009.
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.



att lönehöjningarna framöver kommer att bli lika stora i kommuner
och landsting som på arbetsmarknaden i stort.

Snabb statlig saldoförsämring och varaktiga underskott

I likhet med förra konjunkturnedgången försämras det finansiella spa-
randet i offentlig sektor snabbt. Precis som i början av 2000-talet präg-
las utvecklingen nu av den stora konjunkturkänsligheten i statens in-
komster och utgifter. Försvagningen av det offentliga saldot mellan
2008 och i år beräknas motsvara hela 5 procent av bnp. Att försämring-
en blir så stor beror även på försäljnngar av statligt ägda bolag, vilket
stärkte saldot i staten 2008. Fem år av överskott vänds i år till ett bety-
dande underskott. Den fas av offentligfinansiell konsolidering som på -
gått sedan mitten av 1990-talet bryts därmed och den offentliga skuld -
sättningen stiger åter.

Ökande statliga transfereringsutgifter följer av den negativa utveck-
lingen på arbetsmarknaden. Större delförklaring till underskottet i sta-
ten 2009 är dock snabbt minskande statliga inkomster, framförallt i år.
Lägre inkomster från såväl moms, kapital- och företagsskatter följer av
den negativa ekonomiska utvecklingen men skattesänkningar 2009 bi-
drar också, framförallt det tredje steget i det så kallade jobbskatteav-
draget. Utan de statliga skattesänkningarna 2009 skulle statens finan-
siella sparande, med en rent statisk analys, förbättras. Jämfört med kon-
sekvenserna av lågkonjunkturen är emellertid effekten av statliga skat-
teförändringar 2009 ej så betydande (mindre än 0,5 procent av bnp).
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Medan skatteunderlaget (nominellt) multiplicerat med en skatte -
sats ger skatteintäkterna i kronor och ören är beräkningen av skat-
teunderlaget i reala termer ett sätt att uppskatta vilken verksam-
hetsvolym som dessa skatteintäkter räcker till. Medan skatteun-
derlaget nominellt »är vad det är« finns inget facit och inga offici-
ella utfall för det reala skatteunderlaget. Förbundets beräkning ut-
går från det underliggande skatteunderlaget (se faktaruta »Faktisk
och underliggande skatteunderlagsutveckling«). Därefter fastpris-
beräknas det underliggande underlaget utifrån den totala prisut-
veckling som förväntas för de kommunala verksamheterna (och
som används för att beräkna kostnaderna).

Ser man till skatteunderlagets utveckling fram till 2011 bedöm-
des det i oktober 2008 öka med 18 procent, i relation till nivån
2007, medan det nu beräknas öka med närmare 10 procent under
samma period – således en halvering jämfört med tidigare prognos
(tabell 17). Även om denna beskrivning är numeriskt korrekt blir
slutsatsen felaktig. Det intressanta torde vara hur skatteunderlaget
utvecklas i reala termer, det vill säga vilken verksamhet som skatte-
intäkterna i slutändan kan bekosta. Då måste också den pris- och

löneutvecklingen som påverkar den kommunala sektorns kostna-
der beaktas. Görs nu samma jämförelse som ovan (utvecklingen
fram till 2011) men i reala termer ges en helt annan slutsats. Beräk-
ningen från oktober 2008 indikerade en 5-procentig ökning av det
reala värdet av skatteintäkterna medan föreliggande kalkyler istäl-
let visar på samma reala skatteunderlag som 2007. De två slutsats -
erna blir alltså helt olika. På kort sikt är givetvis skatteunderlags -
tillväxten i nominella termer högintressant; budgeten ska läggas
och därefter följas upp. Detta motsäger på intet sätt relevansen av
den reala beskrivningen på längre sikt.

I praktiken kommer det reala värdet av skatteintäkterna att bli
olika i olika kommuner och landsting. Medan det nominella skat-
teunderlaget är detsamma för hela kommunsektorn kommer na-
turligen löne- och prisutvecklingen att bli olika i olika delar av
landet och skilja sig åt i enskilda kommuner och landsting. Här be-
skrivs emellertid utvecklingen för hela riket, vilket för enskilda
kommuner och landsting också borde vara intressant på längre sikt
när osäkerheten om till exempel den lokala löneutvecklingen kan
vara betydande.

Det reala skatteunderlaget



Helhetsbilden med stora offentliga underskott skul-
le därmed knappast ändras utan genomförda skatte -
sänkningar.

Det är dock inte bara statens finanser som för-
svagas. I såväl kommunsektorn som pensionssyste-
met minskar det finansiella sparandet. Underskot-
tet i offentlig sektor växer ytterligare 2010, framfö-
rallt till följd av utgifter kopplade till den fortsatt
stigande arbetslösheten. Det låga resursutnyttjan-
det framöver innebär att den förskjutna balansen
mellan offentliga inkomster och utgifter blir rätt
bestående. Hela perioden 2009–2012 beräknas ut-
gifterna överstiga inkomsterna och det finansiella
sparandet i offentlig sektor motsvarar i genomsnitt
minus 3 procent av bnp.

Stramt läge för kommuner och landsting

Mycket svag skatteunderlagstillväxt innebär en
stram situation i kommunsektorn. Trots en mer
återhållsam volymtillväxt av verksamheten 2009–
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Skatteunderlagets och skatteintäkternas* utveckling i kommuner
och landsting påverkas av förändringar i skattelagstiftningen. Syf-
tet med sådana regeländringar är sällan att påverka kommunsek-
torns ekonomi. Finansieringsprincipen säger visserligen inte nå-
gonting om att kommunsektorn ska kompenseras för effekter av
ändrade skatteregler. I de flesta fall brukar dock statsbidraget (an-
slaget för Kommunalekonomisk utjämning) ändå höjas/sänkas
med det belopp som regeländringar beräknas påverka skatteintäk-
terna. Om man rensar bort effekterna av dessa regeländringar ser
man skatteunderlagstillväxtens effekt på den kommunala sek-
torns intäkter.

Tabell 18 visar hur skatteunderlaget faktiskt utvecklas 2002–
2009 och hur den »underliggande« utvecklingen ser ut. Differen-
sen mellan faktisk och underliggande utveckling under perioden
förklaras främst av tre saker; omvandlingen av det tidigare avdra-
get för allmän pensionsavgift till skattereduktion utan effekt på
den kommunala skattebasen, reformeringen av pensionsbeskatt-
ningen år 2003 och förändringar av grundavdragen. Andra föränd-
ringar av olika avdrag har bidragit till en ökning av skatteunderla-
get med ett par tiondels procent. Totaleffekten av de ändringar i
skattelagstiftningen som skett efter 2001 är en breddning av den
kommunala skattebasen med 2,4 procent. Detta är positivt för
sektorns ekonomi så till vida att det har ökat den andel av intäk-

terna som den enskilda kommunen/landstinget råder över själv
och minskat beroendet av statsbidragen.

Skatteunderlagets storlek påverkas också av ändringar i andra
regler, till exempel ändrade ersättningsnivåer i sjuk- och föräldra -
försäkringen etcetera. Sådana förändringar brukar dock inte för-
anleda ändringar av statsbidragen till kommuner och landsting.

Faktisk och underliggande skatteunderlagsutveckling

*Vi bortser här från periodiseringar.

Tabell 18 • Skatteunderlagets faktiska och underliggande utveck-
ling åren 2002–2009

Procentuell förändring

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Faktisk 5,3 4,2 3,1 3,8 4,3 5,6 5,0 0,8
Underliggande 4,3 2,5 3,1 4,0 4,4 5,4 4,9 1,1

Regeleffekt 1,0 1,7 0,0 –0,2 –0,1 0,2 0,2 –0,3
pensionsavgift 1,5 0,7
grundavdrag –0,5 –0,9 –0,1 0,1 –0,4
pensionsbeskattn. 1,7
övrigt 0,0 0,1 0,2 0,0

Höjningar av grundavdraget har krympt den kommunala skatteba-
sen med nära två procent sedan 2002. Det är nästan lika mycket som
basbreddningen genom omvandling av avdrag för pensionsavgift till
skattereduktion.

Källor: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 30 • Konsoliderad offentlig bruttoskuld, åren 1980–2012
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Från en period av minskning växer nu åter den offentliga skulden,
så även i relation till bnp.
Källor : Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.



2010 (jämfört med åren innan), de aviserade statsbidragshöjningarna
från och med 2010 samt vissa skattehöjningar 2010 försvagas kommun-
sektorns finanser tydligt. Resultatet i kommuner och landsting brukar,
trots en omslutning på mer än 700 miljarder kronor, ligga rätt nära noll
och har sällan haft särdeles stor inverkan på den konsoliderade offent-
liga sektorns finansiella sparande. Detta är bilden även de kommande
åren. I relation till de kommunala utgifterna beräknas saldoförsvag-
ningen motsvara 2–3 procent. Motsvarande jämförelse för statlig sektor
visar istället en saldoförsvagning om 17 procent av utgifterna. Det är så-
ledes framförallt statens finanser som präglas av dramatisk omsväng-
ning.

Ett problem är ändå att många kommuner och landsting riskerar att
gå med underskott. Detta trots ett relativt gott utgångsläge 2008 och åt-
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Skatteunderlagstillväxten bestäms i högsta grad av samhällsekono-
min. Olika makrovariablers påverkan på skatteunderlaget beskrivs
här i såväl nominella som reala termer (se rutan Det reala skatte-
underlaget). Reala intäktseffekter illustrerar hur konsumtionsut-
rymmet förändras när såväl de förändrade nominella intäkterna
som ändrade priser och löner på kostnadssidan beaktas. Skattein-
täkterna utgör dock »bara« cirka 70 procent av totala intäkter. Där-
för stärker exempelvis en ökning av skatteintäkterna med 1 pro-
cent konsumtionsutrymmet med ungefär 0,7 procent.

Analysen är statisk och fokuserar på arbetsinkomster. I prakti-
ken bestäms skatteunderlaget av ett stort antal faktorer som ingår
i en större samhällsekonomisk helhet där olika faktorer påverkar
varandra. Här har vi beräknat partiella effekter som ska ses som
kalkylmässiga indikationer eftersom övriga variabler hålls kon-
stanta. I realiteten förändras ingen av parametrarna fristående
från de övriga.

Analysen har sin utgångspunkt i 2009 års förhållanden och
skatte lagstiftning. Samma analys för ett annat år skulle kunna ge
något annorlunda siffror men den indikativa bild som ges av
»tum reglerna« nedan skulle bli i stort sett densamma. Kommun-
och landstingssektorn analyseras sammantaget men effekterna
för enskilda kommuner och landsting kan avvika från de effekter
vi redovisar här.

Då lönesumman utgör produkten av arbetsvolym (timmar) och
timlön följer att den nominella effekten av en procents högre
timlön är lika stor som en procent fler arbetade timmar. I reala
termer är det dock avgörande om skatteunderlaget höjs med an-
ledning av högre löner eller fler arbetstimmar och om förändring-
arna också inbegriper löner och sysselsättning i kommun- och
landstingssektorn.

Tabell 19 illustrerar olika faktorers påverkan på de kommunala
skatteintäkterna nominellt och realt. Effekterna av en enprocent -
ig ökning i någon av de utvalda variablerna redovisas. Syftet är att
visa den relativa betydelsen av olika faktorer.

Antalet arbetade timmar
Om lönesumman växer till följd av att antalet arbetade timmar i
hela ekonomin ökar med 1 procent ökar skatteunderlaget med
0,75 procent. Sker det en lika stor ökning av sysselsättningen i alla
delar av ekonomin så ökar således den kommunala sektorns sys-
selsättning också med 1 procent. Detta innebär att ökningen av
personalkostnaderna överskrider ökningen av skatteintäkterna*.

En konjunkturell ökning av sysselsättningen brukar samman-
falla med fallande arbetslöshet och därmed minskande utbetal-
ningar av arbetslöshetsunderstöd. Det vore därför rimligt att en
ökning av antalet arbetade timmar också sammanfaller med lägre
arbetslöshet. Effekten på arbetslösheten kan vara olika stor bero-
ende på konjunkturläge och en mängd faktorer kring utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden. Vid konjunkturuppgången 2005–
2008 gav dock en 1-procentig ökning av sysselsättningen mindre
än en halv procentenhet lägre relativ arbetslöshet. Nettoeffekten
på skatteunderlaget (nominellt) blir då en ökning med drygt en
halv procent. Ökade bidragsutbetalningar har i detta räkneexem-
pel dock inte beaktats.

Ökad sysselsättning och höjda löner i privat och statlig sektor
genererar inte nödvändigtvis några kommunala kostnader. Det in-
nebär att skatteunderlagstillväxten till följd av större lönesum-

Känslighetsanalyser av skatteunderlaget

*Förbrukning i kommuner och landsting antas här öka proportionellt

med ökningen av antalet arbetade timmar. Om antalet kommunalt ar-

betade timmar ökar med 1 procent antas den kommunala kon sum -

tions volymen alltså också öka med 1 procent.



gärder i form av besparingsprogram och skattehöjningar. I flera dimen-
sioner kommer de närmaste åren att kräva svåra politiska beslut: å ena
sidan finns ambitionen att fortsätta utbyggnaden av kommuners och
landstings verksamhet – å andra sidan finns begränsningar i de resur-
ser man förfogar över och därtill finns balanskrav samt egna finansiel-
la mål.

Problematiskt för kommuner och landsting är också i förlängningen
att utrymmet för aktiv statlig finanspolitik försämrats så snabbt. Beslut
om höjningar av statsbidragen kommer därmed att prövas hårdare.
Samtidigt finns det goda argument för att just prioritera den kommu-
nala sektorn när sysselsättningen snabbt minskar i näringslivet, då det-
ta motverkar de negativa effekter som följer av det inkomst- och efter-
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ma i dessa sektorer blir lika stor i reala som i nominella
termer. En ökning av sysselsättningen i privat och stat-
lig sektor med 1 procent ökar det reala skatteunderlaget
med 0,6 procent. Det kan alltså finansiera en ökning av
den kommunala konsumtionen med ungefär 0,4
(0,6*0,7) procent.

En ökning av endast den kommunala sysselsättning-
en med 1 procent ökar kostnaderna med ungefär 0,7
procent (inklusive sociala avgifter). Sannolikt ökar dess -
utom även kostnaderna för förbrukning. En mindre del
av kostnadsökningen finansieras samtidigt av högre
kommunal- och landstingsskatt på den förhöjda kom-
munala lönesumman, men totaleffekten blir givetvis en
nettoökning av kostnaderna, motsvarande en halv pro-
cent eller mer.

Timlöner
Om skatteunderlaget växer till följd av att lönerna höjs
i hela ekonomin ökar den kommunala sektorns kostna-
der nästan lika mycket* och nettoeffekten på sektorns
ekonomi blir i stort sett noll. Kostnadsökningen som
uppstår kan ses som en prishöjning på arbetskraft. Det
blir alltså nästan inte något utrymme alls kvar för att
öka den kommunala konsumtionen eller kostnaderna i
fasta priser. Skatteunderlagets reala ökning vid en en-
procentig höjning av timlönerna för arbetsmarknaden 
som helhet beräknas till endast 0,1 procent.

En faktor som har större påverkan på skatteunderlaget i reala
termer är förändringen av den kommunala sektorns relativa löne -
läge. Om löneökningarna blir större i kommuner och landsting än

i resten av ekonomin minskar skatteunderlagstillväxten realt och
vice versa. Enskilda år är lönehöjningarna naturligtvis olika stora i
olika sektorer av ekonomin. Sett över en längre period har löne -
höj ningarna i olika sektorer dock varit tämligen likartade, undan-
taget kommunerna där löneökningarna varit något långsammare.

*De löneanknutna kostnaderna (lön plus sociala avgifter i egen och

köpt verksamhet) utgör cirka 70 procent av kostnaderna för kommu-

ner och landsting.

Tabell 19 • Effekter på skatteintäkterna* 2009 för kommuner och landsting av 1
procent enhets ökning av sysselsättning och löner, tagna var för sig och allt annat
lika

Variabel Procentuell ökning Ökning i kr/inv
nominell real nominell real

Arbetade timmar i hela ekonomin 0,8 0,8 415 415
privat och statlig sektor 0,6 0,6 325 325
kommunal sektor** 0,2 0,2 90 90

Timlön i hela ekonomin 0,8 0,1 390 30
privat och statlig sektor 0,6 0,6 305 305
kommunal sektor 0,2 –0,5 85 –275

Förändringar av timlön har lika stor nominell betydelse som förändringar av an-
talet arbetade timmar, men realt sett spelar timlöneförändringar i de flesta fall en-
dast en marginell roll, beroende på att lönerna brukar stiga ungefär lika mycket i
kommuner och landsting som i resten av ekonomin.

*Vi bortser här från eventuella periodiseringar.
**Skatteunderlaget ökar i reala termer med 0,2 procent, vilket motsvarar 90
kronor per invånare. Effekten på sektorns resultat blir däremot negativ efter-
som lönekostnaderna ökar mer än skatteintäkterna. Resultateffekten motsva-
rar en minskning av skatteunderlaget med 0,8 procent, vilket motsvarar 450
kronor per invånare.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



frågebortfall som följer av sjunkande sysselsättning – samtidigt som
välfärden värnas.

Som påtalats tidigare är den kommunala skattebasen förhållandevis
okänslig för konjunktursvängningarna. Att kommuner och landsting
inte finansieras genom moms eller kapitalbeskattning är givetvis ingen
sinkadus, men man måste också inse värdet med den befintliga skatte -
basen – den framstår som synnerligen välvald. Att betydelsen av stabi-
litet är högt när det gäller produktionen av välfärdstjänsterna torde vara
uppenbart. Att den kommunala finansieringen, med dagens nivåer av
kommunalskatt, inte räcker till känns givetvis extra trängande under rå -
dande konjunkturdramatik. Den pågående försämringen av det eko -
nomiska läget, där reala för sämringar av skatteunderlaget följer, är på
flera sätt allvarlig. Men det grundläggande problemet torde inte vara
konjuntkursvängningarna utan att skattebasen inte kan förväntas räcka
till för uppdraget på den långa sikten.

Krisen ger även tydliga effekter för pensionssystemet

Saldot för pensionssystemet minskar abrupt i år, bland annat som följd
av betydligt lägre ränteinkomster och aktieutdelningar med anledning
av finanskrisen. Nästa år skruvas emellertid såväl pensionsrätter som
utbetalningar ned genom pensionssystemets automatiska balansering
(»bromsen«). Detta följer av det kraftiga fall i ap-fondernas tillgångs -
värden (se faktarutan »Bromsen slår till i pensionssystemet år 2010«). Vi
räknar med att pensionerna även 2011 och 2012 kommer att begränsas av
bromsen. Detta slår i sin tur på de kommunala ekonomin då lägre pen-
sionsutbetalningar innebär ett lägre skatteunderlag. Vid sidan av effek -
terna av bromsen, vilket stärker saldot i pensionssystemet, finns under -
liggande faktorer som istället innebär stigande pensionsutgifter; fram-
förallt att antalet pensionärer ökar men också att den genomsnittliga
pensionsinkomsten tenderar att stiga, något som stärker skatteunder-
laget.

Från att ha uppvisat stabila överskott om 1 procent av bnp beräknas
pensionssystemets saldo i år och framöver istället att ligga nära noll, vil-
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Tabell 20 • Finansiellt sparande i offentlig sektor
Andelar av BNP, procent

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Staten 2,4 1,5 –2,0 –3,1 –2,5 –2,2
Ålderspensionssystemet* 1,1 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Kommunsektorn 0,3 0,1 –0,4 –0,3 –0,8 –0,8
Offentlig sektor totalt 3,8 2,5 –2,4 –3,4 –3,0 –2,9

Det offentliga saldot försvagas kraftigt mellan 2008 och 2009 och visar stora un-
derskott från och med i år.
*Exklusive premiepensionssystemet.

Källor: SCB, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.



ket är lägre än vad den förväntade trendmässiga utvecklingen (och ti-
digare beräkningar) ger. Av den förväntat stora sysselsättningsminsk-
ningen följer betydligt lägre avgiftsinkomster än vad som tidigare för -
utsetts.

Stark offentlig sektor trots försvagningen

Man kan för svenskt vidkommande glädja sig åt den positiva utveckling
som varit sedan den inhemska krisen på 1990-talet. Sedan dess har en
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För att det allmänna pensionssystemet finansiellt ska vara lång-
siktigt hållbart har det försetts med en automatisk balansering,
den så kallade bromsen. Vid varje årsslut görs därför ett bokslut
över tillgångar och skulder i pensionssystemet. Tillgångarna mås-
te räcka till för pensionsåtagandet och om så inte är fallet görs en
tillfällig nedjustering av utbetalningar och nyintjänade pensions -
rätter.

Skulderna i pensionssystemet består av värdet av de intjänande
pensionsrättigheterna. Tillgångarna består huvudsakligen av av-
giftsinkomsterna (multiplicerat med den genomsnittliga om lopps-
tiden i systemet), samt buffertfondens tillgångar (ap-fonderna).
Såväl avgiftstillgångarna som de intjänade pensionsrättigheterna
beror på den realekonomiska utvecklingen; sysselsättningen och
demografin. Tillgångarna i buffertfonden styrs i hög grad av den
värdering som råder på de finansiella marknaderna.

På basis av bokslutet över tillgångar och skulder beräknas ett
balanstal; kvoten mellan tillgångar och skulder. Om balanstalet
understiger 1 (ett), det vill säga om skulderna överstiger tillgång-
arna, slår den automatiska balanseringen till. Denna bromsar
såväl pensionsutbetalningar som värdet av pensionsrättigheterna.
Ned justeringen av pensionerna sker med två års fördröjning. Ex-
empelvis bygger balanseringen av pensionerna 2010 på balanstalet
den 31.12.2008.

Sedan införandet av det nuvarande pensionssystemet har till-
gångarna varit marginellt större än skulden; balanstalet har hållit
sig precis över ett. De stora värdefallen på världens aktiebörser
2008 har dock medfört en kraftig värdeminskning i buffertfond -
ens aktieinnehav. Detta är huvudförklaringen till att balanstalet
understeg 1 (ett) i bokslutet för år 2008, då värdet i buffertfonden
var nära 200 miljarder kronor lägre än året innan. Med anledning
av bromsen beräknas pensionerna för enskilda pensionärer mins-
ka med nästan 4 procent år 2010.

Normalt sett räknas pensionerna upp med inkomstindex, vilket
baseras på genomsnittet av realinkomsttillväxten den senaste tre -
årsperioden samt det senaste årets inflationstakt. När nu den au-
tomatiska balanseringen aktiveras tillämpas istället ett lägre in-
dex, det så kallade balansindexet, vilket beräknas som produkten
av inkomstindex och balanstalet. Exempelvis blir balansindex
2010 lika med inkomstindex multiplicerat med balanstalet 2008.

Till att börja med innebär balanseringen en lägre pensionsupp -
räkning. Detta fortgår så länge som balansindex minskar. När ba-
lanstalet åter ökar sker en gradvis återgång till inkomstindex. Då
upphör bromsen, vilket istället innebär en tillfälligt högre ök -
nings  takt för pensionerna. Man får på så sätt tillbaka det man
förlorat i nivå för pensionerna under åren med broms. Därmed
innebär bromsen ingen förlorad pensionsinkomst på längre sikt.
Dock följer lägre pensionsutbetalningar under perioden med ba-
lansering, vilket föranlett politiska diskussioner och en översyn 
av balanstalets konstruktion.

Den så kallade pensionsgruppen har nu enats om att en föränd-
ring av beräkningsmodellen bör göras så att buffertfondens till-
gångar inte värderas utifrån ett enskilt årsvärde. Istället ska ett
treårsgenomsnitt användas vid värderingen av fondtillgångarna.
Ändringen innebär att effekter av förändringar av ap-fondernas
tillgångsvärde utjämnas över flera år och att balanseringen inte
slår till omedelbart och med full kraft. En gradvis anpassning sker
istället under längre tid. Om riksdagen fattar beslut i enlighet med
förslaget innebär det en lägre minskning av pensionerna år 2010; 2
i stället för 4 procent. I gen gäld kommer bromseffekten, på basis
av boksluten 2008 och 2009, att innebära en svagare utveckling
för pensionerna 2011 (jämfört med nu gällande balansering).

Bromsen slår till i pensionssystemet år 2010

Tabell 21 •Tillgångar och skulder i det allmänna pensions systemet 

Miljarder kronor, värden vid årets slut

2007 2008 2009*

Tillgångar 7 014 7 184 7 085
Avgiftstillgång 6 116 6 477 6 376
Buffertfonden 898 707 709

Pensionsskuld 6 996 7 428 7 435
Överskott/underskott 18 –243 –350
Balanstal 1,0026 0,9672 0,9529

*Medan 2007–2008 är utfall bygger siffrorna för 2009 på ki:s 
bedömningar.

Källa: Konjunkturinstitutet (KI).



längre period av överskott bringat ned statsskulden markant. En direkt
konsekvens är betydligt lägre räntebelastning. Idag motsvarar de of-
fentliga utgiftsräntorna mindre än 2 procent av bnp men i början av
1990-talet låg den andelen över 5 procent. Jämfört med många andra
länder har vi därtill god ordning på de offentliga finanserna. Medan kri-
sen på 1990-talet till stor del var behäftad med misstroende mot svensk
ekonomi och den ekonomiska politiken är läget idag helt annorlunda.
Förutom överskottspolitiken har pensionsreformen, Riksbanksrefor-
men och inflationsmålet, införande av utgiftstaket för staten och ba-
lanskravet i kommunsektorn bidragit till stabilitet och förtroende för
den svenska ekonomin.

eu-kommissionens senaste beräkningar indikerar stora underskott i
flera stora europeiska länder; underskott som i förhållande till bnp är
både två och tre gånger så stora som bedömningarna av det offentliga
saldot i Sverige 2009 och 2010. Underskotten i usa och Japan beräknas
bli ännu högre. Därtill är den offentliga skuldsättningen redan högre i
stora delar av vår omvärld. Visserligen kännetecknas offentligfinansiel-
la beräkningar av betydande osäkerhet och onekligen är osäkerheten
kring konjunkturutvecklingen stor. Ändå kan vi konstatera att Sverige
i detta avseende står långt bättre rustat att möta lågkonjunkturen än
många andra länder, speciellt de som har stora behov av att reformera
sina pensionssystem.

Det finanspolitiska utrymmet

Att den svenska offentliga sektorn är så stor medför stora så kallade au-
tomatiska stabilisatorer, det vill säga de konjunkturberoende stabilise-
rande effekter som per automatik verkar genom skatte- och transfere -
ringssystemet. Dessa bidrar i nuläget till att dämpa den stora konjunk-
turförsämringen utan aktivt politiskt beslutsfattande. Den pågående
försvagningen av de offentliga finanserna bedöms också vara till fullo
konjunkturberoende, men frågan är om de automatiska stabilisatorer-
na räcker till. Flera analyser visar att det strukturella sparandet – det teo-
retiska saldo där den faktiska produktionen sammanfaller med den po-
tentiella – fortfarande visar överskott. Utifrån sådana analyser går det
att motivera en än mer expansiv politik, för att mildra lågkonjunktur -
en. Om den konjunkturella försvagningen på längre sikt medför nega -
tiva permanenta effekter på utbudet (till exempel genom utslagning av
arbetskraft och sänkt arbetskraftsdeltagande) försämras också det
strukturella saldot. För att undvika sådana bestående negativa effekter
av lågkonjunkturen kan ytterligare expansiv finanspolitik således vara
klokt.

Det är samtidigt av högsta vikt att finanspolitiken är välavvägd. Inte
minst kommuner och landsting är betjänta av hållbara statliga finanser.
Därför är viktigt att den saldoförsvagning som en mer expansiv fi-
nanspolitik medför verkligen blir temporär; att exempelvis högre of-
fentliga utgifter inte blir, och inte förväntas bli, permanenta. Ytterliga-
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re stimulanser bör därför beskrivas som en överbryggningspolitik vil-
ken förutsätter en stramare politik därefter.

I nuläget är det finanspolitiska utrymmet rätt begränsat av det fi-
nanspolitiska ramverket: överskottsmålet och framförallt utgiftstaken.
Överskottsmålet avser hela den offentliga sektorn och stipulerar ett po-
sitivt finansiellt sparande motsvarande 1 procent av bnp i genomsnitt
över en konjunkturcykel. Att målet inte ska uppnås varje enskilt år
tillåter sparandet att variera med konjunkturen. Underskotten som föl-
jer av nuvarande lågkonjunktur strider därför inte nödvändigtvis mot
målet. Sedan det infördes år 2000 har målet i genomsnitt överträffats.
Storleken på de offentliga underskott vi nu räknar med innebär dock att
man rätt snart riskerar att inte uppnå målet, när det genomsnittliga sal-
dot beräknas. Det finns dock flera olika sätt att utvärdera överskotts-
målets uppfyllelse, varför politiken inte entydigt begränsas av detta fi-
nanspolitiska mål, i alla fall inte på kortare sikt. Däremot utgör utgifts -
taken nu och åren framöver en tydlig restriktion för politikens manö-
verutrymme. Utgiftstaken är beloppsmässiga begränsningar för stora
delar av utgifter i stat och pensionssystem. Under det senaste året har
avståndet mellan taken och de av taken begränsade utgifterna minskat
markant; den så kallade budgeteringsmarginalen har krympt. Utifrån
fastställda tak till och med 2011 indikerar våra beräkningar en positiv
men i sammanhanget rätt liten budgeteringsmarginal. De betydande
osäkerheter som präglar de statliga finanserna talar således för en åter-
hållsam finanspolitik om man inte ska riskera att bryta utgiftstaken.

Förbundets bedömning är att det finanspolitiska utrymmet är litet
men att en saldoförsvagning motsvarande det tillskott till kommuner
och landsting som förhindrar höjda kommunalskatter och som ger re-
surser till oförändrad service per brukare, utifrån föreliggande beräk-
ningar inte alls är omöjligt.

Den finanspolitiska inriktningen

Hur finanspolitiken ska inriktas är en annan fråga. Önskvärt är att verk-
ningsgraden är hög, det vill säga att satsningarna – vare det sig är öka-
de utgifter eller sänkta skatter – får avsedda effekter och, i relation till
satsningarnas storlek, i hög grad stimulerar efterfrågan. Utmaningen
för politiken är att effekterna av olika stimulanser inte med säkerhet går
att förutse. Vissa satsningar kan dock anses ha högre sannolik verk-
ningsgrad än andra. Exempelvis bedöms infrastrukturinvesteringar ha
hög verkningsgrad jämfört med generella inkomstskattesänkningar:
medan det offentliga, i det första fallet, själv påverkar hur efterfrågan
på arbetskraft, varor och tjänster höjs kan, i det andra fallet, hushållen
välja att spara istället för konsumera de inkomster man slipper betala i
skatt. Höjda generella statsbidrag till kommunsektorn är en annan fi-
nanspolitisk inriktning som flera bedömare anser har hög verknings -
grad, varför det också är en god kandidat om ytterligare expansiva re-
former övervägs. Visserligen kan effekterna av höjda statsbidrag disku-
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teras; de kan också antas ha olika verkningsgrad i olika situationer. I
nuläget finns dock flera faktorer som talar för att effekterna på efter-
frågan är osedvanligt säkra och blir osedvanligt stora: den oväntade och
snabba konjunkturförsvagningen, att många kommuner och landsting
rör sig mot underskott samt att lågkonjunkturen väntas vara rätt be-
stående. Våra analyser pekar på att flera kommuner och landsting, för
att klara balanskravet, behöver höja sina skattesatser 2010 och möjligen
även efterföljande år. Högre statsbidrag skulle därmed kunna resultera
i lägre genomsnittlig kommunalskatt förutom högre kommunal kon-
sumtion. Med rådande förutsättningar finns således starka stabilise -
ringspolitiska argument för tillskott till kommuner och landsting när
finanspolitiska stimulanser övervägs.
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Tillämpning av balanskravet i kristider

I dessa tider med en svårprognostiserad lågkonjunktur och ovanligt liten  ök-
ning av skatteintäkterna pågår en diskussion om att det kan finnas ett be-
hov av att modifiera balanskravet. Regeringen avser därför se över om
förändringar i balanskravet och andra redovisningsfrågor behöver göras. Re-
geringen vill bland annat pröva om det går att ge drivkraft för ekonomiskt
sunda och välskötta kommuner eller landsting att spara pengar i goda år för
att i viss utsträckning kunna användas under dåliga år. Vi gör tolkningen att
det inom befintligt regelverk redan idag finns möjligheter att motverka vis-
sa inlåsningseffekter av tidigare års överskott. Mer genomgripande föränd-
ringar kräver dock att lagstiftningen utreds.

Tankar om förändringar i balanskravet ställer bland annat frågan om
det är kommunernas och landstingens kassor, eller statens kassa, som ska be-
tala för en stabiliseringspolitik. Vår bestämda uppfattning är att en mer all-
män stabiliseringspolitik måste bedrivas och finansieras av staten. Kommu-
ner och landsting har ett mycket begränsat utrymme för att bedriva kom-
munalekonomisk konjunkturpolitik och bör inte göra det.

Vår inställning är också att den bärande logiken i balanskravet ska lig-
ga fast. En allmän uppfattning är att balanskravet och reglerna om god eko-
nomisk hushållning på ett påtagligt sätt hjälpt till att öka förståelsen för eko-
nomiska realiteter och att styra upp de ekonomiska balanserna.

Regelverket tolkas idag så att enbart kommuner och landsting med en
mycket stark finansiell ställning kan budgetera underskott. Flertalet kom-
muner och landsting har dock de senaste åren redovisat positiva ekonomis-
ka resultat. I många fall har resultaten överstigit den nivå som motiveras för
att konsolidera den egna ekonomin. En tolkning av regelverket som innebär
att dessa kommuner kan använda en del av sina tidigare års överskott de
närmaste åren kan därför vara rimlig. Dock bör dessa kommuner och lands-
ting för att kunna tillgodoräkna sig del av överskotten i balans kravs -
utredningen visa att den egna ekonomin konsoliderats de senaste åren.

Logiken i balanskravet bör ligga fast!

Kommuner och landsting leds och styrs av tusentals politiker. Intresse-
grupper med krav på utökad verksamhet är starka och många. I den svå-
ra rollen att väga sådana krav mot de ekonomiska realiteterna behöver
både den politiska kommunledningen och tjänstemannaledningen ett
tydligt och logiskt ekonomiskt regelverk som också är hållbart över ti-
den. Regelverket ska inte bara förstås och accepteras av kommun- och
landstingspolitiker och tjänstemän, det ska även kommuniceras och för -
ankras hos medborgarna och olika intressegrupper. Det kräver också att
det är ett regelverk som håller oavsett konjunkturläge och inte heller
förhindrar en långsiktigt klok anpassning av den kommunala verksam-
heten.
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Den grundläggande principen för den kommunala ekonomin är
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Denna princip,
som i olika former funnits i kommunallagen sedan lång tid tillbaka, in-
nebär att varje generation ska finansiera sin kommunala service och
inte överlämna den bördan till kommande generationer. Det är i grun-
den en rättvisefråga. Utgångspunkten är att denna princip ska fortsät-
ta gälla även framgent.

Balanskravet började tillämpas från och med år 2000 och tillkom ef-
ter det att många kommuner och landsting haft svårt att återställa eko-
nomisk balans efter 1990-talskrisen. Den allmänna principen om god
ekonomisk hushållning var inte tillräcklig. En allmän uppfattning är att
balanskravet hjälpt till att öka förståelsen för ekonomiska realiteter och
därmed att leva upp till principen om god ekonomisk hushållning.
Kommuner och landsting har en hög kreditvärdighet. Denna bygger på
beskattningsrätten. Men även balanskravet spelar en viktig roll för kre-
ditgivarnas förtroende för kommunsektorn.

Den bärande logiken i balanskravet måste ligga fast. Balanskravet har
också fått stor acceptans i breda lager av politiker, tjänstemän, invåna-
re och övriga aktörer i samhället. Däremot måste balanskravet kunna
tillämpas på ett sätt som ger möjligheter till någorlunda stabila plane -
ringsförutsättningar för verksamheten.

Nuvarande regelverk

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting årligen upprätta
budgeten så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om det redovisade
resultatet ändå blir negativt ska detta regleras senast under det tredje
året efter det att det negativa resultatet uppstått. Detta balanskrav är
dock underordnat kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll-
ning. Balanskravet är den minsta godtagbara nivån.

Undantag från regeln att budgeten ska upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna får göras om det finns synnerliga skäl. Om det
finns synnerliga skäl är ytterst en fråga för kommun- respektive lands-
tingsfullmäktige att ta ställning till. I lagens förarbeten anges några
omständigheter som kan anses vara synnerliga skäl att lägga en budget
med underskott. Dit hör bland annat om kommunen eller landstinget
har en stark finansiell ställning. Med detta menas att man har ett eget
kapital som minst överstiger hela pensionsåtagandet, det vill säga även
den pensionsskuld som redovisas som ansvarsförbindelse. När dessa de-
lar är täckta ska de egna förutsättningarna definieras utifrån skuldsätt-
ning samt övrig riskexponerings påverkan på penningflödet. Vidare
kan en budget uppvisa underskott om den belastas med kostnader för
omstruktureringsåtgärder som vidtas i syfte att uppnå en god ekono-
misk hushållning

Enligt regelverket och förarbeten är ändrade ekonomiska förutsätt-
ningar som en följd av förändringar av skatteintäkter inte att anse som
synnerliga skäl. Regelverket förutsätter således att kommuner och lands  -
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ting i sin helhet kan förutse och därmed hantera vidden av en konjunk -
turnedgång.

Ett uppkommet överskott under ett år kan i årsredovisningen för det
året öronmärkas till särskilda framtida projekt (tillfälliga kostnadsök-
ningar eller intäktsminskningar). Typexempel som kan rymmas inom
detta regelverk är öronmärkningar till framtida ökade pensionskostna-
der, öronmärkningar för mer omfattande omstruktureringskostnader
vid verksamhetsförändringar eller avgränsade satsningar under ett år.
Att använda tidigare års överskott för att täcka framtida kostnader som
i vanliga fall ligger inom den löpande driftverksamheten godkänns inte
enligt förarbetena till lagen. Möjligheterna för en kommun eller ett
landsting att använda delar av tidigare års överskott för att stabilisera
den egna ekonomin i kärva tider är således vid strikt tolkning av lagen
starkt begränsade.

Tolkning av god ekonomisk hushållning

Nuvarande extremt djupa lågkonjunktur innebär att intäktsutveck-
lingen snabbt försämrats på ett drastiskt sätt. I detta läge upplever
många det som naturligt och rationellt att använda delar av de senaste
årens överskott för att täcka upp för något år med tillfälliga underskott.
Regelverken med förarbeten runt balanskravet berör inte denna pro-
blematik. En tolkning av vad som står i förarbetena leder till att det en-
bart kan vara de kommuner som har en mycket stark ekonomisk ställ-
ning som kan tillåta sig att planera för en sådan strategi.

Nu med några års erfarenhet av reglerna runt god ekonomisk hushåll-
ning och balanskrav kan man konstatera att tillämpningen av reglerna
för öronmärkning av överskott i många fall försvårar ekonomistyr-
ningen för de kommuner/landsting som har haft stora överskott under
de senaste åren. När de nu drabbas av en djup lågkonjunkturs effekter
bör det enligt vår mening ligga inom ramarna för god ekonomisk
hushållning att i efterhand fatta beslut om att det kan vara ett så kallat
synnerligt skäl att tillgodoräkna sig delar av tidigare års överskott. Den-
na möjlighet bör dock bara stå öppen för de kommuner och landsting
som realt konsoliderat ekonomin under de senaste åren. Vi gör tolk-
ningen att de begränsningar för att göra detta som finns i förarbetena
till lagstiftningen i första hand syftar på de kommuner och landsting
som under de senaste åren inte levt upp till dessa mål. Under åren 2005–
2008 var de ekonomiska förutsättningarna mycket gynnsamma för
kommuner och landsting. På samma sätt som det nu kan vara befogat
att det uppkommer underskott var det under dessa år rimligt att för-
vänta sig stora överskott.

För att utvärdera om en kommun eller ett landsting konsoliderat eko-
nomin och därmed levt upp till god ekonomisk hushållning är det rim-
ligt att man gör en analys av den ekonomiska utvecklingen över en
längre tidsperiod. Det kan vara rimligt att under en lågkonjunktur sty-
ra mot små överskott eller tillfälliga underskott utan att behöva regle-
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ra dessa förutsatt att man under de senaste åren har nått resultatnivåer
som innebär att man inte urholkar eller försämrar de ekonomiska förut-
sättningarna för framtida generationer.

Var gränserna går för hur stor del av tidigare års överskott det kan vara
försvarbart att tillgodoräkna sig är det svårt att göra någon generell el-
ler exakt beskrivning av. Det förefaller dock vara naturligt att i en så-
dan analys stämma av hur stor del av resultatutvecklingen de senaste
åren som överstigit den nivå som behövs för att konsolidera ekonomin.
Det vill säga att resultatet över tiden har täckt ökningen av pensions -
skulden, reinvesteringsbehovet med mera.

Med tolkningen av regelverket enligt ovan förda resonemang under-
lättas möjligheterna att bedriva en mer stabil verksamhet för många
kommuner och landsting över en konjunkturcykel samtidigt som deras
ekonomier konsolideras långsiktigt. Det finns i detta ett incitament för
kommuner och landsting att under de goda åren arbeta med högt upp-
satta resultatmål.

De kommuner och landsting som under de senaste åren inte lyckats
konsolidera sin ekonomi får naturligtvis ingen kortsiktig hjälp av en så-
dan tolkning. Här finns det kvar en påtaglig finansieringsproblematik
som i varierande grad även finns i de flesta kommuner och landsting.

Vår bedömning är att många kommuner och landsting kommer att
styra sina ekonomier mot lägre överskott än vad många haft under de
senaste åren. Med vissa möjligheter att dessutom disponera delar av
tidi gare års överskott skulle även motsvarande resurser frigöras. Det är
svårt eller omöjligt att med någon precision kunna uppskatta omfatt-
ningen av detta. Om detta kombineras med ökade statsbidrag kan kom-
muner och landsting bidra till att effekterna av konjunkturnedgången
mildras. Man kan dock inte blunda för att det även kommer att finnas
ett antal kommuner och landsting som kommer att få det svårt att nå
balanskravet de närmaste åren.

Vår uppfattning är att ovanstående kan rymmas inom befintligt re-
gelverk. Mera genomgripande förändringar av balanskravet eller god
ekonomisk hushållning kräver en särskild utredning.

Är tillskott till statsbidragen alltid tillskott?

Regeringen och förbundet räknar på olika sätt när det gäller statens tillskott
till kommuner och landsting. Vi är överens med regeringen om hur mycket
pengar som tillförs men anser inte att hela beloppet kan betraktas som till-
skott.

Av Vårpropositionen framkommer att regeringen har tillfört kom-
muner och landsting 28 miljarder mellan 2006 och 2010. Dessutom un-
derstryks att det kommer att krävas tydliga prioriteringar i kärnverk-
samheten och vikten av att sektorn utnyttjar sina resurser på ett  ef-
fektivare sätt.
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Regeringen har i sina beräkningar över sektorns 28 miljarder i till-
skott även räknat in regleringar enligt finansieringsprincipen och rik-
tade bidrag på 7 miljarder kronor. De riktade bidragen och regleringar
enligt finansieringsprincipen är förknippade med ett utökat åtagande
och i flera fall kostnadsökningar därutöver. Bidraget för Läsa–Räkna–
Skriva till kommunerna är ett exempel på ett prestationsbundet bidrag
som för med sig administrativa kostnader utöver bidraget. Regeringen
har även valt att se på tandvårdsreformen som ett tillskott till sektorn.
Denna reform är i realiteten en patientreform där bidraget tillfaller den
enskilde patienten samtidigt som landstingets administrativa kostnader
ökar.

Förbundets bild är att det generella tillskottet fram till 2010 är drygt 22
miljarder (generella tillskott enligt tabell 22 plus nettotillskotten från
Kö- respektive Sjukskrivningsmiljarderna) samtidigt som de åter stå en -
de tillskotten är kostnadsdrivande och pekar ut verksamheter där loka-
la prioriteringar och effektiviseringar försvåras. Den bild som rege -
ringen ger behöver därför kompletteras.

Tillskotten på drygt 22 miljarder fram till 2010 bör sättas i relation till
att skatteintäkterna för 2009 och 2010 är 21 respektive 35 miljarder läg-
re än vad regeringen bedömde så sent som i höstas. Dessutom försvin-
ner 2 miljarder redan 2011 då det tillfälliga konjunkturstödet om 7 mil-
jarder ersätts med 5 miljarder i det generella statsbidraget, samtidigt
som skatteintäkterna år 2011 bedöms bli cirka 50 miljarder lägre jämfört
med regeringens bedömning i budgetpropositionen 2009.

Riktade bidrag tenderar driva upp kostnader som sektorn sedan får
bära själv när bidragen försvinner. Dessutom försvårar alla former av
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Tabell 22 • Tillskott till kommuner och landsting åren 2007–2012

Miljarder kronor, nivåhöjning jämfört med 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sänkt arbetsgivaravgift 2,9 3,0 3,0 3,0
Nedsättning arbetsgivaravg 
ungdomar 0,8 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0
Fastighetsavgift 1,7 2,1 2,1 2,1
Generella bidrag 1,0 6,0 6,0 6,0 11,0 11,0
Tillfälligt konjunkturstöd 7,0
Regleringar enligt 
finansieringsprincipen 0,3 0,0 0,3 0,6 0,6 0,6
Riktade bidrag 1,1 2,4 3,9 5,9 5,9 5,9
Generella tillskott 1,8 7,5 13,6 21,1 19,1 19,1
Regleringar o riktade bidrag* 1,3 2,4 4,3 6,6 6,6 6,6
Nivåhöjning jmf 2006 3,1 9,9 17,9 27,6 25,6 25,6

*Här ingår de så kallade Kö- respektive Sjukskrivningsmiljarderna till landstingen,
som endast i viss mån väntas innebära kostnadsökningar. Dessa riktade bidrag beräk-
nas således ge ett nettotillskott till landstingen.

Källor: Prop. 2008/09:100 och Sveriges Kommuner och Landsting.



riktade bidrag möjligheterna för sektorn att själv kunna prioritera och
effektivisera. Istället pekar staten ut ambitionshöjningar och priorite -
ringar för verksamheter där kommunerna och landstingen därmed får
stora svårigheter att effektivisera och prioritera. Motsvarande resone-
mang gäller även för de regleringar enligt finansieringsprincipen som
tillförts sektorn för att täcka kostnader för statliga reformer.

Kommunernas upplåning

Till följd av finanskrisen har flera kommuner och landsting fått problem
med sin upplåning. Situationen har blivit bättre under våren men många
upplever fortfarande en viss åtstramning.

Finanskrisen har lett till stramare kreditgivning

Kommuner och landsting ansvarar för huvuddelen av all offentlig ser-
vice till landets medborgare. Sektorns allmänna ansvar för samhällets
utveckling och funktion förutsätter en betydande investeringsverk-
samhet i en väl fungerande infrastruktur i form av till exempel hamnar,
byggnader, maskiner, vägnät, ledningsnät för energi, vatten och avlopp.
Investeringarna år 2007 uppgick för kommuner och landsting (exklusi-
ve kommunala företag) till 33,4 respektive 11,3 miljarder kronor. Finan-
sieringen av sektorns materiella tillgångar sker huvudsakligen med
hjälp av skatter, avgifter och statliga bidrag. För att utjämna betal-
ningsflödena över tid erfordras dock en betydande extern upplåning.

Flera kommuner och landsting har till följd av finanskrisen fått pro-
blem med sin upplåning. Förbundet genomförde i november 2008 en
enkät om kommunernas upplåningsmöjligheter. Enkäten visar att cir-
ka 100 kommuner hade behov av extern finansiering hösten 2008, va-
rav 25 angav att marknaden hade blivit stramare i kreditgivningen. Åt-
stramningen har bestått av färre anbudsgivare vid förfrågningar, att
bankerna sagt upp lån och krävt högre ränta samt att bankerna inte
kunnat garantera likviddag. Problemen har lösts genom nyttjandet av
befintlig likviditet eller genom byte av finansieringsinstitut. Även om
problemen inte är så stora idag upplever många kommuner och lands-
ting fortfarande en viss åtstramning.

Samverkan med staten skulle ge positiva effekter

Över 80 procent av kommunernas och landstingens upplåning utgörs
idag av reverslån. Endast ett fåtal mycket stora kommuner och lands-
ting med stora lånevolymer upptar obligationslån. Obligationslånen
uppgår till 28 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 17 procent av
kommunernas och landstingens (exklusive kommunala företag) samla-
de upplåning. De största svenska affärsbankerna tillsammans med
Kommuninvest i Sverige ab utgör kommunernas och landstingens vik-
tigaste kreditgivare. Tillsammans svarar dessa för mer än två tredje delar
av kommunernas och landstingens totala upplåning. Nu har Riksgälden
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(februari 2009) föreslagit regeringen att alla kommuner, landsting och
regioner får tillgång till lån i Riksgälden på marknadsmässiga villkor. 

Förbundet har ställt sig positivt till Riksgäldens förslag, som har fle-
ra fördelar. På kort sikt skulle en sådan lösning avhjälpa de upplå-
ningsproblem som fortfarande finns. I ett längre perspektiv leder
förslaget till lägre upplåningskostnader för kommuner och landsting.
Riksgälden har av ratinginstituten Moody´s och Standard & Poor´s fått
högsta kreditbetyget aaa. Enligt gällande kapitaltäckningsregler ska en
exponering mot den kommunala sektorn likställas med en statsexpo-
nering och ha noll procent i riskvikt. Kommuninvest har också aaa.
Även kommunerna har alltså en stark kreditvärdighet. Trots kommu-
nernas höga kreditvärdighet skiljer långivarna på priset för utlåning
mellan de olika aktörerna. Om kommuner och landsting genom sam-
verkan med Riksgälden kan optimera sin kreditvärdighet ännu bättre
finns det en del resurser att spara. Kommer kommuner och landsting
att kunna låna av staten?

Vid investeringar i stora infrastrukturprojekt i olika kommuner har
det blivit vanligare med medfinansiering. Staten och kommunerna bi-
drar i dessa fall med egna finansieringar till olika räntekostnader. Om
hela finansieringen av sådana projekt i stället gjordes med lån i Riks-
gälden skulle det skapa en enhetlig och mer kostnadseffektiv modell.

Låneskulden uppgick vid slutet av 2007 till 352 miljarder kronor

Hela den kommunala sektorns (inkl. kommunägda företag) externa lå-
neskuld uppgick till cirka 352 miljarder kronor per den 31.12.2007 (tabell
23). Skulden motsvarar cirka 11 procent av bnp. De kommun- och lands-
tingsägda företagen stod vid utgången av år 2007 för cirka 203 miljar-
der av den externa låneskulden på. För huvuddelen av denna (152 mil-
jarder) utgjorde kommunal borgen säkerhet, varav största delen kunde
hänföras till kommunala bostadsföretag.
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Tabell 23 • Kommunernas externa låneskuld den 31.12.2007

Miljarder kronor

Kommun Landsting Kommunala Summa
företag

Lån i banker o kreditinstitut 103,8 7,6 195,0 306,4
Lån i utländsk valuta 6,0 6,0
Checkkredit, övr långfristiga skulder 7,9 0,2 4,2 12,3
Långfristiga skulder, totalt 117,7 7,8 199,2 324,7

Kortfristiga skulder till banker 20,7 2,6 4,2 27,5

Summa extern låneskuld 138,4 10,4 203,4 352,2

Av den totala låneskulden svarar kommunerna för cirka 138 miljarder kronor 
och landstingen för 10 miljarder. En del av upplåningen avser vidareutlåning 
till egna företag.
Källa: SCB 2007 och Sveriges Kommuner och Landsting.



Utvecklingen av kommunsektorns upplåning varierar över tiden. Un-
der perioder av stark ekonomisk tillväxt tenderar amorteringarna att
överstiga nyupplåningen. Det innebär att kommunerna i större ut-
sträckning klarar av att genomföra sina investeringar med egna medel.
Det motsatta gäller i perioder med svaga ekonomiska resultat. Exem-
pelvis ökade nettoupplåningen i kommuner och landsting åren 2002–
2003. Innebär detta att upplåningen återigen kommer att öka när de
ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting nu för säm -
ras? Kommuner och landsting har idag sammantaget byggt upp en stark
likviditet. Se faktaruta »Vart tar överskotten...« på sidan 13. Därmed kan
en del investeringar på kort sikt finansieras utan ny upplåning. Om nå-
got år kommer däremot upplåningsbehovet sannolikt att öka om sek-
torn ska bibehålla dagens höga investeringsverksamhet.

Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att finansiera
löpande kostnader med lån eller försäljning av tillgångar. Lån upptas
alltså i normalfallet för att finansiera investeringar. Det är svårt att be-
döma hur investeringarna kommer att utvecklas de närmaste åren. Å
ena sidan är kommuner och landsting idag återhållsamma och många
har till och med reviderat ner sina investeringsbudgetar. Det handlar
inte så mycket om avsaknad av finansiering utan snarare om att avlas-
ta kommande års driftbudgetar från ökande kapitalkostnader (avskriv-
ningar och räntor). I så fall kommer behovet av ny upplåning att däm-
pas. Å andra sidan kan investeringsläget idag vara gynnsamt med låga
räntor och fördelaktiga entreprenadpriser. Här gäller det att analysera
investeringarnas konsekvenser för driftbudgeten. Är investeringarna
väl genomtänkta kan dessa till och med leda till lägre driftkostnader
och kan därmed vara långsiktigt rätt att genomföras. I annat fall riske-
rar de ökade investeringarna och räntorna för upplåningen tränga un-
dan andra kostnader. Det beror på att samtliga kostnader som är före-
nade med skulden (räntor) måste inkluderas i prövningen av om kom-
munen uppfyller balanskravet.

Prognosjämförelse

– hur några viktiga variabler för våra prognoser har förändrats
jämfört med föregående rapport.

Sedan Ekonomirapporten. Oktober 2008 har utvecklingen
varit turbulent; finanskrisen har följts av ett markant fall i
handel och bnp, både globalt och för Sverige. Konjunktur -
ut vecklingen sedan i höstas har därmed varit betydligt säm-
re än vad vi tidigare räknat med. Tillsammans med framåt-
blickande information ger detta stora revideringar i våra
bedömningar. Konjunkturnedgången har gått mycket fort
och antas nu leda till en lågkonjunktur med bestående hög
arbetslöshet hela perioden 2009–2012. Såväl pris- som löne -
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Tabell 24 • Prognosrevideringar svensk ekonomi
Procentenheter

Differens mot Oktoberrapporten 2008 2009 2010

bnp –1,8 –4,6 –2,7
Arbetade timmar –0,7 –2,8 –2,6
Sysselsatta –0,6 –3,0 –2,6
Arbetslöshet, nivå +0,5 +3,1 +4,8
Arbetsmarknadsgap, nivå –0,7 –2,4 –4,0
Timlön +0,3 –0,6 –0,9
kpi –0,2 –2,4 –0,9
kpix –0,1 –0,3 –0,8
Lönesumma –0,5 –3,5 –3,6
Skatteunderlag –0,5 –2,4 –2,8
Skatteunderlag realt –0,2 –1,6 –1,9

*Genomsnitt; beräkningarna i maj 2008 sträckte sig till 2011.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



ökningstakten väntas därför bli lägre än vad som tidigare
förutsetts.

Nedrevideringen av landstingens resultat 2008 förklaras
av finanskrisen. I vår senaste bedömning underskattade vi
börsfallen och därtill hörande nedskrivningar av de finan si -
ella tillgångarna. Vi underskattade även effekten på skatte -
underlaget något.

Nedrevideringen av resultatet 2009 förklaras framförallt
av minskade skatteintäkter. Revideringen i skatteunderla-
get är större än för skatteintäkterna. Förklaringen är att vi
i förra rapporten räknade med sänkta skatter men flera
landsting valde istället att höja utdebiteringen. Under 2009
kommer landstingen att vidta åtgärder för att dämpa kost-
nadsökningstakten vilket förklarar nedrevideringen av kost  -
naderna. Bilden av konjunkturen är dystrare i denna pro-
gnos vilket inneburit att priser och löner justerats ned.
Detta förklarar varför kostnadsvolymen kan revideras upp
samtidigt som de nominella kostnaderna revideras ned.

Förbättringen i landstingens resultat 2010 beror på flera
faktorer. Kostnaderna är nedreviderade. I oktoberrappor-
ten konsekvensberäknades kostnaderna, de utvecklades i
takt med de mografi och långsiktig trend. Här gör vi en be-
dömning av utfallet, en prognos, där vi antar att landsting-
en kommer att anpassa kostnaderna till det kärva kon-
junkturläget. Dessutom har vi antagit att flera landsting
väljer att höja skatten 2010. Tillsammans med nya statliga
tillskott motverkar detta sammantaget försämringarna i
skatteunderlaget.

Kostnadsvolymen påverkas av konjunkturläget och vi
bedömer nu att kommunerna kommer att vidta kostnads-
dämpande åtgärder under de närmaste åren. I fasta priser
blir emellertid förändringen mindre. För klaringen är ned -
revideringen av pris- och löneökningstakten från och med
2009.

Den långsammare skatteunderlagstillväxten 2009–2010
innebär lägre skatteintäkter för kommuner, trots att vi an-
tagit en höjning av den genomsnittliga skattesatsen 2010
med 10 öre. Det generella statsbidraget har däremot föränd-
rats positivt med anledning av fastighetsskatten och höjda
statsbidrag 2010.

Kostnadsdämpande åtgärder, skattehöjningar samt de
ök  ade statsbidragen väger dock inte upp fallet på skatte -
intäkts sidan, varför resultatet försämras.
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Tabell 25 • Prognosrevideringar landstingssektorn
Procentenheter

Differens mot Oktoberrapporten 2008 2009 2010

Verksamhetsintäkter +1,1 +0,8 –0,2
Verksamhetskostn, fasta priser +0,5 +0,4 –1,0
Verksamhetskostn, löp priser +0,1 –0,4 –2,1
Skatteintäkter –0,3 –1,7 –1,7
Gen statsbidrag o utjämning 0 –0,8 +4,9
Finansnetto* –0,8 +0,3 +0,2
Resultat före e.o. poster** –0,5 –1,0 +0,7

*Miljarder kronor.
**Procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 26 • Prognosrevideringar kommunsektorn
Procentenheter

Differens mot Oktoberrapporten 2008 2009 2010

Verksamhetsintäkter +0,6 –2,0 –0,6
Verksamhetskostn, fasta priser +0,1 –0,3 –1,1
Verksamhetskostn, löp priser +0,2 –1,2 –2,1
Skatteintäkter –0,1 –2,6 –2,3
Gen statsbidrag o utjämning +1,3 +0,2 +7,3
Finansnetto* –1,0 –2,0 –3,0
Resultat före e.o. poster** –0,3 –1,7 –0,5

*Miljarder kronor.
**Procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Här presenteras några nyckeltal samt tabeller och diagram hämta-
de från kommun- och landstingskapitlen som här summerats till
en sammantagen bild. Även kommunernas respektive landsting -
ens samlade resultaträkningar redovisas i tabellform. Sist i Ap pen-
dix finns utvecklingen av de generella statsbidragen. 

Diagram med kostnader och intäkter 2007 för kommuner och
landsting var för sig återfinns i Ekonomirapporten. Oktober 2008.

En sammantagen bild av kommuner och landsting
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Tabell 27 • Nyckeltal för kommuner och landsting 2007–2012

Procent och tusental personer

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Medelskattesats, % 31,55 31,44 31,52 31,73 31,73 31,73
kommuner, inkl Gotland 20,78 20,71 20,72 20,82 20,82 20,82
landsting*, exkl Gotland 10,84 10,79 10,86 10,97 10,97 10,97

Antal sysselsatta**, 
tusental 1 113,4 1 095,4 1 098,7 1 092,7 1 103,1 1 113,5
kommuner 842,0 826,2 829,5 824,5 833,6 842,7
landsting 271,0 269,2 269,2 268,2 269,5 270,8

*Gotlands skatteunderlag ingår inte och det går därför inte att summera till totalen.
**Medelantal sysselsatta enligt Nationalräkenskaperna.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 28 • Sammantagen resultaträkning 2008–2012

Miljarder kronor i löpande priser om inte annat anges

Utfall Prognos Kalkyl
2008 2009 2010 2011 2012

Verksamhetens intäkter 139 140 142 146 150
Verksamhetens kostnader –708 –730 –745 –771 –799
Avskrivningar –22 –22 –23 –23 –24
Verksamhetens nettokostnader –592 –612 –625 –649 –673
Skatteintäkter 502 507 516 529 548
Generella statsbidrag o utjämning 97 102 110 109 109
Finansnetto 0 1 1 0 0
Resultat före e.o. poster 8 –3 1 –12 –16
Andel av skatter o bidrag, % 1,3 –0,5 0,1 –1,8 –2,5

Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Diagram 31 • Kommunernas och landstingens resultat före extra ordinära
poster åren 2000–2012
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Diagram 32 • Sammantagen kostnadsförändring i kommuner och lands-
ting fördelad på volym och pris åren 2003–2012
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Källa: För diagram 31–32 samt tabell 29–30 kommer uppgifterna från Sveriges Kommu-

ner och Landsting.

Tabell 29 • Kommunernas resultaträkning 2008–2012

Miljarder kronor

Utfall Prognos Kalkyl
2008 2009 2010 2011 2012

Verksamhetens intäkter 108 108 109 111 115
Verksamhetens kostnader –477 –490 –499 –516 –535
Avskrivningar –15 –16 –16 –16 –17
Nettokostnader –384 –398 –406 –421 –437
Skatteintäkter 331 333 338 347 359
Gen statsbidrag o utjämning 58 62 67 66 66
Finansnetto 2 2 2 2 2
Resultat före e.o. poster 7 –2 1 –7 –9
Andel av skatter o bidrag, % 1,8 –0,4 0,2 –1,7 –2,1

Tabell 30 • Landstingens resultaträkning 2008–2012

Miljarder kronor

Utfall Prognos Kalkyl
2008 2009 2010 2011 2012

Verksamhetens intäkter 34 35 36 37 38
Verksamhetens kostnader –234 –242 –249 –258 –267
Avskrivningar –7 –7 –7 –7 –7
Nettokostnader –207 –214 –220 –228 –236
Skatteintäkter 171 174 177 182 189
Gen statsbidrag, utjämning
inkl. Läkemedelsbidraget 39 40 43 43 43
Finansnetto –2 –1 –1 –2 –2
Resultat före e.o. poster 1 –1 0 –5 –7
Andel av skatter o bidrag, % 0,4 –0,7 0,0 –2,1 –3,0
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