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Förord

Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situ-
ation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på nå -
gra års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (skl) två gång-
er per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 1 oktober. De sträcker sig
fram till år 2016.

År 2012 väntas engångsintäkter bidra till mycket goda resultat för vår sek-
tor. Intäkterna innebär en välkommen andningspaus för de kommuner och
landsting som kämpar med att klara en ekonomi i balans. Därefter ser det be-
tydligt kärvare ut, trots att vi förutser både en stark tillväxt i skatteunderla-
get och kalkylerar med höjda statsbidrag åren 2014–2016. I kommuner och
landsting krävs skattehöjningar på totalt 40 öre jämfört med idag för att und-
vika att sektorns resultat försämras.

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

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

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

Stockholm i oktober 2012

Annika Wallenskog
Sektionen för ekonomisk analys



Innehåll

5 Chefekonomens slutsatser

9 Samhällsekonomin
9 Problemen hopar sig i omvärlden 
11 Svensk ekonomi långsamt mot bättre tider
14 Tillväxtutsikter 2014–2016

17 Låga pris- och löneökningar
18 Staten mot överskott – underskotten består i kommunsektorn

25 Kommunernas ekonomi
25 Resultat 2000–2011

29 Något högre kostnadsutveckling 2011

30        Höjd investeringsnivå ger ökad upplåning
32 Kommunernas kostnader ökar kontinuerligt
34 Utmaningar framöver
36 Kommunernas ekonomi de närmaste åren

41 Landstingens ekonomi
41 Resultat 2000–2011

48 Landstingens ekonomi de närmaste åren

55 Appendix

4 Ekonomirapporten. Oktober 2012 Om kommunernas och landstingens ekonomi



Chefekonomens samman -
fattning
Svensk ekonomi som hittills lyckats stå stark emot skuldkrisen
går nu mot en period av avmattning. Kommunsektorns reala
skatteunderlag klarar sig dock bra. Resultatet i kommuner och
landsting blir rekordartade 18 miljarder i år till stor del tack vare
engångsintäkter. År 2013 faller resultatet tillbaka till 9 miljarder
och beräknas ligga på den nivån fram till år 2016, under förut-
sättning att statsbidragen successivt höjs och att kommunal -
skatten ökar med 40 öre jämfört med dagens nivå.

De senaste åren har det blåst upp en »perfekt storm« i Eurozonen i kölvattnet
av snabb skulduppbyggnad, brustna bostadsbubblor, krisande banker och
statsfinansiellt moras. Även i många andra länder utanför emu, som Storbri-
tannien, usa med flera, har efterspelet till finanskrisen inneburit explode-
rande såväl privata som offentliga skulder. Trots mängder av krismöten och
diverse åtgärder inom Eurozonen för att återställa förtroendet för skuldsat-
ta länder ser vi ännu inget slut på krisen.

Med undantag av usa, som genom sin blotta storlek har en egen gräddfil,
måste de djupt skuldsatta länderna nu ägna sig åt åtstramningar och skatte-
höjningar i ett försök att återställa balans. Erfarenheterna säger att skuldav-
veckling och budgetsanering är smärtsamma och ofta utdragna förlopp med
svag och »hackig« ekonomisk utveckling som följd. För de hårdast drabbade
länderna i södra Europa är kraven på åtstramning extra tunga eftersom
snabbspåret med valutaförsvagning är stängt – så länge man kvarstår som emu-
medlemmar.

Även om det finns styrkebälten, som Tyskland och vissa nordeuropeiska
stater, talar de stora obalanserna och kraven på åtstramningar sammantaget
för en svag ekonomisk utveckling på vår sida av Atlanten de kommande åren.
Vi har för övrigt redan kunnat notera att tillväxten även i de länder som har
sina finanser i ordning har mattats av. Vi räknar med att stora delar av Euro-
pa får uppleva minskande tillväxt 2012 och bara en svag ökning under 2013.
Exportvägd bnp beräknas till 1,2 respektive 1,9 procent för de två åren.

usa har visserligen hittills skonats från marknadernas hårda dom, trots
tvåsiffriga budgetunderskott och tresiffrig offentlig skuldkvot. Samtidigt sak-
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nar usa:s hushåll finansiella muskler att fylla sin traditionella roll som loko-
motiv i världsekonomin. Arbetslösheten är fortsatt hög och flertalet av de som
förlorade jobbet under krisen saknar fortfarande sysselsättning. Visserligen
har fastighetspriserna stabiliserats men på nivåer långt under de som rådde
innan botten ramlade ur. Utan jobb och belånade över skorstenen blir det
svårt för hushållen att konsumera usa ur svackan. En relativt blygsam bnp-
tillväxt strax över 2 procent är det mest sannolika.

usa:s industri har hittills klarat sig hyfsat genom att sälja till snabbt ex-
panderande tillväxtmarknader. Nu ser vi dessvärre även tecken på att tidiga-
re snabbväxare i Latinamerika och Asien bromsar in. Till och med Kina, som
upplevt ett formidabelt tillväxtmirakel de senaste decennierna visar nu teck-
en på svaghet, även om det än så länge handlar om en inbromsning till till -
växttal som alla andra länder bara kan drömma om: istället för tillväxt kring
10 procent som under de senaste åren räknar vi nu snarare med 7–9 procent.

Avmattning på gång även i Sverige
Den svenska ekonomin har hittills stått emot avmattningen hos våra främsta
handelspartners relativt väl. Så här långt under 2012 har ekonomin vuxit med
1,3 procent jämfört med 2011, betydligt bättre än till exempel Eurozonen som
redovisar svagt vikande bnp hittills under året. Tack vare att ekonomin vux-
it i måttlig takt har även situationen på arbetsmarknaden varit relativt stabil
med fortsatt ökande sysselsättning, även om arbetslösheten har tenderat att
stiga något på sista tiden.

På sistone har dock tecknen på en svensk avmattning blivit allt tydligare,
både i termer av konjunkturbarometrar och hårda ekonomiska data. Mycket
tyder på att slutet av 2012 och början av 2013 blir betydligt svagare och vi räk-
nar inte med någon tydlig återhämtning förrän mot slutet av nästa år. Vi räk-
nar med att bnp ökar med 1 procent i år samt 1,8 procent 2013. Låga tillväxt-
tal under flera kvartal framöver talar även för stillastående sysselsättning och
måttligt stigande arbetslöshet under slutet av 2012 och början av 2013.

Att även den svenska ekonomin bromsar in är ytterligare ett bevis på vårt
starka utlandsberoende. Med en exportandel av bnp på cirka 50 procent, var -
av merparten är insats- och investeringsvaror till industrialiserade länder
inte minst i Europa, sköljer svallvågorna från den internationella konjunktu-
ren obönhörligen in också över oss. Förutom en svag global konjunktur finns
ytterligare ett orosmoln i form av den relativt starka kronan som på sikt ris-
kerar att urholka svensk konkurrenskraft. Man bör dock komma ihåg att kro-
nan inte är påtagligt starkare än de nivåer som de flesta bedömt som rimliga
ända sedan kronan började flyta.

Samtidigt finns det förutsättningar för den svenska ekonomin att klara sig
relativt bra trots en svag omvärld, tack vare att vi har vårt eget hus i någor-
lunda ordning. Sverige har bland de starkaste offentliga finanserna i västvärl-
den även om det blir svårt att uppnå det offentliga överskottsmålet under den
innevarande konjunkturcykeln. Skulle det behövas kan finanspolitiken såle-
des läggas om i mer expansiv riktning utan att trovärdigheten för de offentli-
ga finanserna riskeras.

Visserligen är svenska hushåll, liksom är fallet i många andra länder, högt
skuldsatta och därmed sårbara för till exempel snabbt stigande räntor och/el-
ler fallande fastighetspriser. Den förväntade svagheten på arbetsmarknaden
och avsaknaden av inflationstendenser i övrigt talar dock starkt emot att Riks -
banken ska välja att höja räntorna inom överskådlig framtid – vi räknar tvärt -
om med ytterligare en sänkning av reporäntan – samtidigt som den svaga in-
ternationella konjunkturen pekar mot fortsatt låga marknadsräntor. Dess -
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utom finns det bokstavligt talat ett sparkapital för hushållen att ta till i form
av en hög sparkvot.

Svensk kommunsektor: En klippa i det stormande globala havet?
Det reala skatteunderlaget ökar med 1,8 respektive 1,5 procent 2012 och 2013,
vilket är betydligt starkare än det historiska genomsnittet på 1 procent. Ök -
ning en i nominella tal är däremot jämförelsevis måttlig; 3,9 respektive 3,4
pro cent. Den svaga utvecklingen förklaras av låga pris- och löneökningar.

Efter ett rekordår 2012 faller resultaten tillbaka år 2013
I år kommer sektorn, liksom 2010, att gå mot ett rekordresultat på 18 miljar-
der kronor. Även denna gång är förklaringen tillfälliga intäkter. Kommuner
och landsting kommer under hösten att få en återbetalning av 2007 och 2008
års inbetalda premier från afa Försäkring, vilket ger ett tillskott på 11 mil-
jarder kronor. År 2013 faller resultatet tillbaka till 9 miljarder, en bra bit un-
der de 2 procent av skatter och statsbidrag som anses vara god ekonomisk
hushållning. Kommunerna får visserligen ett tillfälligt uppskov från bespar -
ing arna inom gymnasieskolan – de får tillbaka 895 miljoner av statsbidrag som
tidigare dragits in – men i övrigt finns inga nya resultatförstärkande stats -
bidrag.

En betydande risk som inte är beaktad i resultatprognosen för 2013 är att
diskonteringsräntan för sektorns pensioner kan behöva sänkas ytterligare,
vilket i  så fall leder till att pensionsskulden måste omvärderas. Som en jäm-
förelse kan nämnas att räntesänkningen 2011 innebar en bokföringsmässig
försämring av resultatet med 7 miljarder kronor.

Ansträngd ekonomi för kommuner och landsting trots starkt skatte -
underlag från 2014
Trots en utveckling av det reala skatteunderlaget på runt 1½ procent fram -
över räknar vi med att resultatet kommer att ligga kvar på nivån kring 1 pro-
cent av skatter och statsbidrag under hela perioden fram till 2016. Det beror
på att kostnaderna ökar i ännu snabbare takt än skatteunderlaget. Ett resul-
tat på den nivån förutsätter dock att statsbidragen i genomsnitt ökar med 2
procent per år utöver sektorns pris- och löneökningar. Vi antar detta trots att
ökade statsbidrag måste föregås av nya riksdagsbeslut. Vi har även antagit att
kommunalskatten totalt sett ökar med 40 öre jämfört med dagens nivå. Det är
främst landstingen som måste höja skatten för att klara ett överskott på 1 pro-
cent av skatter och bidrag, medan kommunerna nästan klarar det med hjälp
av de ökade statsbidrag som vi kalkylerar med.

Ett resultat på 8–9 miljarder i kommunsektorn ger intrycket av en ekono-
mi i god ordning, men det innebär att en tredjedel av kommunerna och näs-
tan hälften av landstingen beräknas ha underskott.

Utan uppräknade statsbidrag och trots skattehöjningar på 40 öre skulle
sektorns resultat successivt falla till minus 10 miljarder år 2016.
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Det finns flera skäl till att ekonomin blir ansträngd framöver. Ett är att kost-
nadstrycket från förändringar i befolkningens storlek och sammansättning
kommer att öka väsentligt kommande år. Kostnadsökningar från de demo-
grafiska förändringarna har under 2000-talet legat kring en ½ procent per år
för kommunerna och knappt 1 procent per år för landstingen. De sista åren i
vår beräkningsperiod, som sträcker sig fram till och med 2016, kommer kost-
naderna relaterade till det demografiska trycket att öka till drygt 1 procent
per år för kommunerna och 1,2 procent för landstingen. Så snabb har ök-
ningstakten inte varit sedan i början av 1990-talet.

Utöver befolkningsförändringar räknar vi med att kostnaderna ökar i sam-
ma takt som de gjort under 2000-talet, vilket i fasta priser är 0,7 procent per
år för kommunerna och drygt 1 procent för landstingen. Anledningen är ökad
efterfrågan på välfärdstjänster och en allt högre ambitionsnivå gällande de
kommunala uppdragen. I rapporten ges bland annat exempel på hur kostna-
derna för cancersjukvård, stöd och service till funktionshindrade, förskole-
verksamhet och kollektivtrafik ökat.

En ytterligare påfrestning på kommunernas och landstingens ekonomi är
att investeringstakten ökat och fortsatt kommer att ligga på en hög nivå. Det
beror dels på att den infrastruktur och många av de fastigheter, exempelvis
skolor, som byggdes under 1970- och 1980-talen nu börjar bli uttjänta och dels
på att sjukvård nu bedrivs på ett annat sätt än tidigare. För att vården ska bli
mer effektiv krävs en ny typ av sjukhus än de vi har idag. Mål för ökat kollek-
tivtrafikresande ställer också krav på högre investeringstakt. De ökade inve-
steringarna leder i sin tur till att sektorns lånebörda ökar.
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Diagram 1 • Resultat i kommuner och landsting
Miljarder kronor
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Resultatet 2012 blir rekordstort tack vare
återbetalning av tidigare inbetalda premi-
er från AFA Försäkring. År 2013 faller re-
sultatet tillbaka på en nivå som snarare
ligger kring 1 procent av skatter och stats-
bidrag. Enligt vår huvudkalkyl kommer re-
sultatet att ligga däromkring under resten
av perioden, men detta förutsätter att
statsbidragen successivt ökar till en nivå
som är 18 miljarder högre år 2016 än idag.
Utan uppräknade statsbidrag kommer un-
derskottet att växa och ligga kring 10 mil-
jarder minus år 2016 trots beräknade skat-
tehöjningar på 40 öre.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Samhällsekonomi
Den svaga utvecklingen i omvärlden gör att tillväxten bromsar in
också i Sverige. Efter ett förhållandevis starkt första halvår har
svensk ekonomi tappat fart. Vår bedömning är att tillväxten i
svensk ekonomi förblir svag under återstoden av i år och en bit in
på nästa år. Arbetslösheten stiger, men uppgången blir tillfällig
och inte särskilt stor. I takt med att konjunkturutsikterna inter-
nationellt ljusnar höjs tillväxten också för svensk del. Arbetslös-
heten kan därmed börja pressas tillbaka. Vår bedömning är att
arbetslösheten efter en uppgång till knappt 8 procent 2013 når
ner till 6½ procent 2016. Det bidrar till att det reala skatteunder-
laget växer i snabb takt under hela perioden. Sparandet i den of-
fentliga sektorn som helhet stiger till 1,1 procent 2016, det vill
säga ungefär i nivå med regeringens sparmål. Detta sparande är
i samklang med att kommunsektorns kostnadsvolym i genom -
snitt ökar med 1,7 procent årligen mellan 2012 och 2016.

Problemen hopar sig i omvärlden

Utvecklingen hittills i år har för många länder inneburit en väsentlig lägre
tillväxt. I Sydeuropa har utvecklingen överlag varit negativ vilket även varit
fallet för Storbritannien. Också i usa och flera tillväxtländer har tillväxten
dämpats, men i något mindre grad. I våra nordiska grannländer, som är bety-
delsefulla för svensk export, har bilden varit splittrad. I Danmark och Finland
har utvecklingen under första halvåret varit mycket svag samtidigt som Nor-
ges ekonomi fortsätter växa snabbt. Den likaledes viktiga tyska ekonomin har
utvecklats över förväntan, men ändå inte särskilt bra.

Signaler i form av ledande indikatorer och förtroendeindikatorer har under
sommar och inledande höst haft en slagsida åt det negativa. Tecknen på ett
positivt konjunkturomslag har varit få. Det är därför rimligt att räkna med en
fortsatt internationell utveckling året ut. bnp för världen som helhet beräk-
nas växa 3,4 procent i år och 3,8 procent 2013. Det kan jämföras med en tillväxt
på 3,9 procent 2011.
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Euroområdet fortsätter att tyngas av skuldkrisen. Läget på de finansiella
marknaderna har förbättrats något med sjunkande räntor för de mest skuld-
tyngda länderna. En viktig förutsättning för ökad tillväxt i euroområdet är att
förtroendet på de finansiella marknaderna och bland hushållen och företagen
stärks. Utvecklingen förefaller så här långt gå åt rätt håll, men i mycket lång-
sam takt. De finanspolitiska åtstramningar som de mest skuldtyngda länder-
na tvingas vidta håller också tillbaka tillväxten. Vi bedömer att bnp i euro -
området som helhet minskar något i år, men att utvecklingen 2013 blir svagt
positiv.

Förutsättningarna i våra nordiska grannländer ser något bättre ut. Här tror
vi att tillväxten sammantaget kan nå 2 procent 2013. I både Danmark och Fin-
land bedöms tillväxten bli väsentlig högre 2013 än 2012 samtidigt som bnp i
fastlandsnorge fortsätter växa över 3 procent. Den fortsatt höga tillväxten i
Norge underlättas av att finanspolitiken där läggs om i expansiv riktning.

Motsatsen är fallet i Storbritannien där finanspolitiken förblir fortsatt
stram. bnp har krympt tre kvartal i rad och förväntningarna inför framtiden
är fortsatt dystra. Vi räknar trots det med att utvecklingen framöver blir po-
sitiv och att bnp 2013 växer med 1,4 procent.

I usa går signalerna om framtiden i lite olika riktningar. Tillväxten befaras ha
blivit något lägre under tredje kvartalet i jämförelse med föregående två kvar-
tal. Arbetsmarknaden är svag och det är enbart till följd av att arbetskraften
minskar i förhållande till befolkningen som inte arbetslösheten stiger. Den
fortsatt höga arbetslösheten bidrar till att penningpolitiken förblir starkt ex-
pansiv. Ett orosmoment vi tror man kommer att lyckas runda är att kongres-
sen måste ta nya beslut för att de tidigare genomförda tillfälliga skattesänk-
ningarna ska upphöra (»fiscal cliff«).

Den mycket svaga tillväxten i Europa innebär att tillväxtländerna får se
sina ekonomier växa något långsammare 2012. Man har dock, särskilt i Kina
och Ryssland, visst utrymme att bedriva en expansiv finans- och penningpo-
litik. Svackan 2012 blir därmed begränsad. Den kinesiska ekonomin beräknas
växa runt 8 procent i år och nästa år, det vill säga betydligt långsammare än
hittills under 2000-talet.
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1. Samhällsekonomin

Tabell 1 • Internationell BNP-tillväxt
Procentuell förändring

2010 2011 2012 2013

USA 3,0 1,7 2,1 2,2
Tyskland 3,6 3,1 1,0 1,4

Storbritannien 2,1 0,8 –0,4 1,4

Norden* 2,2 2,1 1,7 2,1

Världen** 5,0 3,9 3,4 3,8

Exportvägd BNP*** 2,8 2,2 1,2 1,9

Sverige 6,6 3,9 1,0 1,8

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

Svag tillväxt i såväl omvärlden som i Sveri-
ge 2012, men något bättre fart 2013.



Fortsatt låga svenska räntor och stark krona

Trots att oron på de finansiella marknaderna har minskat något har räntorna
på svenska statsobligationer förblivit låga. Räntan för femåriga statsobliga-
tioner har sedan slutet av juni legat strax över 1 procent. Även räntorna på
kortare statspapper har varit mycket låga. I september sänkte Riksbanken
styrräntan från 1,5 till 1,25 procent. De finansiella marknaderna utgår från att
ytterligare en sänkning kommer. Till följd av fortsatt svaga internationella
tillväxtutsikter och en stigande arbetslöshet här på hemmaplan räknar vi med
att Riksbanken genomför ytterligare en sänkning i december och då till 1,0
procent. Omsvängningen i konjunkturen och det gradvis förbättrade läget på
arbetsmarknaden innebär att Riksbanken vidtar två höjningar av styrräntan
under 2013. De förbättrade tillväxtutsikterna internationellt bidrar också till
att långräntorna drar sig uppåt (tabell 2).

De mycket låga räntorna på svenska statspapper ska ses som ett förtroende-
bevis för svensk ekonomi och statsfinanser. Den svenska valutan har som så-
dan också blivit allt mer attraktiv för investerare. Kronkursen har därmed
stärkts. Vi utgår från att kronans värde mot andra valutor i stort sett ligger
kvar vid nuvarande nivåer. Det innebär att en euro också framöver beräknas
kosta 8 kronor och 50 öre. Den amerikanska dollarn stärks något framöver och
beräknas under 2013 handlas till 7 kronor.

Svensk ekonomi långsamt mot bättre tider

Efter att bnp fallit med 1,1 procent fjärde kvartalet i fjol har Sveriges ekono-
mi under första halvåret i år utvecklats förhållandevis starkt. bnp växte un-
der kvartal 1 och 2 motsvarande 2,5–3 procent i årstakt vilket är en betydligt
bättre utveckling än i många andra länder. Bakom tillväxten ligger en stark in-
vesteringstillväxt, men också en förhållandevis positiv utveckling av hushål-
lens konsumtionsutgifter. Exportens utveckling bör däremot betecknas som
svag – inte minst mot bakgrund av det fall som skedde i slutet av 2011 (diagram
2 på sidan 12).

Stämningsläget bland svenska hushåll och företag har snarast försämrats
något sedan början av året. Indikatorer avsedda att ge signaler om framtiden
har heller inte skapat någon större glädje. De förhoppningar vi i våras hade
om en relativt snar vändning i konjunkturen har därför grusats. Istället har
pessimismen blivit mer uttalad i stora delar av ekonomin. Byggbranschen är
ett sådant exempel. Sysselsättningsplanerna har sedan i våras blivit betydligt
mer negativa. Även i tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats
och planerna inför framtiden gradvis skruvats ned.
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Tabell 2 • Svenska räntor och kronkurser
Procent

2010 2011 2012 2013

Reporänta* 1,25 1,75 1,00 1,50
3-månaders statsskuldväxlar 0,5 1,7 1,2 1,3
10-åriga statsobligationer 2,9 2,6 1,6 2,1
Växelkurs, kr/euro 9,55 9,03 8,68 8,50

Växelkurs, kr/dollar 7,21 6,50 6,84 7,00

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

Räntorna förblir låga och den svenska kro-
nan förblir stark mot euron.



Mot bakgrund av den bedömning vi gjort om den internationella utveckling-
en och med ledning av olika framåtblickande indikatorer är det tydligt att ut-
vecklingen för svensk exportindustri kommer att bli fortsatt svag under höst
och vinter. Exporten bedöms visserligen öka, men i måttlig takt. Under 2013
beräknas exporttillväxten gradvis få allt bättre fart till följd av att konjunktur -
utsikterna i omvärlden ljusnar något. Exporttillväxten 2013 beräknas bli 3,7
procent vilket är en betydligt bättre tillväxt än 2012, men inte särskilt högt sett
i ett historiskt perspektiv. Den svaga exportutvecklingen beror i första hand
på en fortsatt svag tillväxt i omvärlden, men även den starkare kronan tynger
tillväxttalet.

Investeringarnas utveckling är det enskilt största glädjeämnet i svensk eko-
nomi under 2012. Trots svag industrikonjunktur och ett högt hushållsparan-
de har investeringarna fortsatt öka i relativt snabb takt. Bilden är dock splitt-
rad. Å ena sidan har bostadsinvesteringarna fallit i förhållande till 2011 och å
andra sidan ökar näringslivets investeringar i övriga byggnader och anlägg-
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Tabell 3 • Försörjningsbalans
Procentuell förändring

2010 2011 2012 2013

BNP 6,6 3,9 1,0 1,8
Import 12,0 6,3 0,4 5,5
Hushållens konsumtion 4,0 2,1 2,0 2,9
Offentlig konsumtion 2,1 1,7 1,0 1,2
Stat 5,4 1,7 0,9 0,8
Kommuner 0,9 1,8 1,1 1,3

Fasta bruttoinvesteringar 7,2 6,7 4,4 4,9
Lagerinvesteringar* 2,3 0,5 –0,9 –0,2
Export 11,4 7,1 0,1 3,7
Summa användning 8,1 4,6 0,8 2,9
BNP kalenderkorrigerad 6,3 3,9 1,3 1,8

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

Den svaga tillväxten 2012 beror i hög grad
på svag export. Under 2013 utvecklas ef-
terfrågan överlag betydligt bättre än 2012.

Diagram 2 • BNP i Sverige
Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2011 års priser; säsongrensade
data
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Tillväxten beräknas bli mycket svag under
slutet av i år och början av nästa år. Under
2013 växer svensk ekonomi sedan allt
snabbare.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



ningar i närmast rekordfart. Därtill kommer att kommunernas och landstin-
gens investeringar ökar mycket snabbt. Kommunsektorns investeringar be -
räknas öka 13,3 procent i år. Det kan jämföras med 3,6 procent i näringslivet.
Även nästa år beräknas kommunsektorns investeringar öka snabbt (12,8 %).
Det bidrar till att hålla uppe de sammantagna investeringarnas tillväxt på en
fortsatt relativt hög nivå.

Hushållens ekonomi är god
Hushållens inkomster steg mycket snabbt 2011. I reala termer uppgick tillväx-
ten till 3,5 procent. Växande sysselsättning är främsta orsaken till den starka
utvecklingen. I år och nästa år ökar hushållens inkomster i långsammare takt
beroende på en betydligt svagare sysselsättningsutveckling. Räntesänkning-
ar och påtagligt höjda pensioner håller dock uppe inkomstutvecklingen som
för 2012 har beräknas till plus 2,2 procent och för 2013 till plus 2,0 procent.

Den fortsatt gynnsamma inkomstutvecklingen i kombination med ett re-
lativt högt hushållssparande innebär att det finns utrymme för en relativt
snabb tillväxt i hushållens konsumtionsutgifter framöver. Det försämrade
läget på arbetsmarknaden och en fortsatt osäkerhet om utgången av skuld-
krisen i euroområdet gör dock att hushållens sparande förblir högt. Hushål-
lens konsumtionsutgifter beräknas i år växa i ungefär samma takt som i fjol
för att nästa år börja växa snabbare.

De svenska hushållens skulder uppgår i nuläget till något över 3000 miljarder
kronor. Det är ett större belopp än Greklands hela statsskuld, men behöver för
den skull inte utgöra något problem. Bakom hushållens skulder döljer sig re-
ala tillgångar värderade till betydligt mer. Hushållen innehar finansiella till-
gångar som vid årsskiftet beräknas uppgå till knappt 7 000 miljarder kronor,
vilket alltså innebär att hushållens finansiella tillgångar överstiger skulderna
med närmare 4000 miljarder kronor. De svenska hushållens solidititet är där-
med sammantaget god.

Svag arbetsmarknad – pensionerna räddar skatteunderlaget
Fallet i produktionen fjärde kvartalet 2011 fick inga stora omedelbara effekter
på arbetsmarknaden. Försvagningen tog i stället fart under andra kvartalet i
år. Arbetslösheten ökade något och antalet arbetade timmar minskade. Till -
växttakten förväntas bli svagare under andra halvåret. Vi kan därför se fram-
för oss en fortsatt svag arbetsmarknad. Den bedömningen får också stöd i oli-
ka indikatorer – i konjunkturbarometern redovisas försämringar både vad
gäller bedömningen av sysselsättningen i nuläget och planerna för framtiden,
antalet varsel ökar och antalet kvarstående lediga platser minskar. Vår be-
dömning är att arbetslösheten stiger till 8 procent i början av nästa år och att
antalet arbetade timmar fortsätter att minska till och med första kvartalet
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Tabell 4 • Hushållens inkomster och konsumtionsutgifter
Procentuell förändring

2010 2011 2012 2013

Real disponibel inkomst 1,6 3,5 2,2 2,0
Konsumtionsutgifter 4,0 2,1 2,0 2,9
Sparande* 8,3 10,0 10,1 9,3
Ränteutgifter* 2,7 4,7 4,7 4,4

*Procent av hushållens disponibla inkomster. 
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hushållens inkomster fortsätter öka i rela-
tivt snabb takt trots den svaga arbets-
marknaden. Hushållens konsumtions -
utgifter tar bättre fart 2013 när läget på 
arbetsmarknaden ljusnar något.



nästa år. Sammantaget innebär det att antalet arbetade timmar ökar margi-
nellt mellan helåren 2011 och 2012 och minskar marginellt 2013.

Både i år och nästa år förväntas skatteunderlaget växa relativt snabbt trots
en stillastående arbetsmarknad (tabell 5). Det förklaras framförallt av att pen-
sionsinkomsterna ökar kraftigt men också av att arbetsmarknadsersättning-
arna ökar när arbetslösheten ökar. I år gynnas skatteunderlagets utveckling
också av att löneökningarna beräknas bli höga i förhållande till konjunktur-
läget och de låga prisökningarna.

Tillväxtutsikter 2014–2016

Det finns flera skäl som talar för att svensk ekonomi har förutsättningar att
kunna växa snabbt. Räntorna är rekordlåga, det finns gott om lediga resurser,
den offentliga sektorns finansiella ställning är förhållandevis god samtidigt
som den privata sektorns finansiella sparande uppvisar betydande överskott,
det finns stora investeringsbehov bland annat i infrastruktur och bostäder.
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Tabell 5 • Skatteunderlaget och dess viktigaste komponenter
Procentuell förändring

2010 2011 2012 2013

Lönesumma 3,0 5,4 3,5 2,8
varav Arbetade timmar* 2,7 3,0 0,2 –0,2
varav Timlön (NR) 0,3 2,3 3,3 2,9

Pensioner –0,2 1,4 4,6 4,7
Övriga transfereringar 4,4 –0,2 6,4 3,0
Faktiskt skatteunderlag 2,2 3,1 3,9 3,2
Underliggande** 2,8 4,5 3,9 3,4
Prisutveckling*** 2,1 2,1 2,0 1,9
Realt skatteunderlag 0,7 2,4 1,8 1,5

*Kalenderkorrigerade timmar för anställda.    **Skatteunderlaget korrigerat för regelföränd-
ringar som kompenserats på annat sätt, till exempel det höjda grundavdraget för pensionärer
2011.    ***Prisförändringarna för kommunsektorns kostnader.
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Stora kast i skatteunderlaget på grund av
stabiliseringen i pensionssystemet. Bra
real förändring 2012–2013 trots svag
arbets marknad.

Diagram 3 • Arbetslöshet 15–74 år
Procent av arbetskraften
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Till det ska läggas att företagsklimatet i Sverige räknas som ett av de bästa i
världen1.

Listan på argument varför den svenska ekonomin skulle kunna växa snabbt
kan säkert göras längre, men otvetydigt är förutsättningarna för ekonomisk
tillväxt i flera avseenden mycket goda. Det som tynger tillväxtutsikterna är ut-
vecklingen i omvärlden. Skuldkrisen, och inte minst då i euroområdet, har på-
tagligt hämmat den ekonomiska utvecklingen också här på hemmaplan. Sve-
rige är ett starkt exportberoende land varför en uppbromsning i exportefter-
frågan får relativt omfattande följder för vårt lands ekonomi. En annan effekt
av skuldkrisen och den oro som finns om vart Europa och euron är på väg är
att svenska hushåll och företag blivit mer försiktiga i sina konsumtions- och
investeringsbeslut. Inhemsk efterfrågan reduceras därmed både av svagare
exportinkomster och ett höjt finansiellt sparande hos hushåll och företag.

Utgångspunkten i vår prognos för 2012 och 2013 och för vår bedömning av
utvecklingen för åren 2014–2016 är att skuldkrisen i Europa löser sig under
ordnade former, men att det kommer att ta tid. Det innebär att oron för ett fi-
nansiellt sammanbrott kvarstår under lång tid, men att oron gradvis lättar
och minskar i betydelse.

För svensk exports del innebär det att efterfrågan från våra exportmarknader
får bättre fart framöver, men att denna tillväxt trots detta blir måttlig. I våra
beräkningar utgår vi från att bnp-tillväxten på våra viktigaste exportmark-
nader gradvis ökar till 2,5 procent 2016. Det är en tillväxt som är lägre än den
trendmässiga och som är otillräcklig för att konjunkturläget sammantaget ska
hinna normaliseras till 2016. Lågkonjunkturen förutsätts därmed bestå på de-
lar av våra viktigaste exportmarknader, åtminstone för den period som dessa
beräkningar avser.

Den förbättring av exporttillväxten som ändå sker ger förbättrade inkoms-
ter och därmed draghjälp åt inhemsk efterfrågan. Men konsumtionen och in-
vesteringarna stimuleras också av att oron och osäkerheten om ett finansiellt
sammanbrott gradvis dämpas. De svenska hushållen blir mer benägna att
konsumera och de svenska företagen blir mer benägna att investera både som
en följd av växande exportinkomster och som ett resultat av minskad osäker-
het. Men som tidigare understrukits: det är inte frågan om någon omedelbar
scenförändring. Utvecklingen kommer heller inte att bli så rätlinjig och jämn
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Diagram 4 • BNP i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader
Årlig procentuell förändring

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Svenska exportmarknader

Sverige

P
ro

ce
n

t

Återhämtningen går fortare i Sverige än i
andra länder. År 2016 beräknas lågkon-
junkturen vara övervunnen här på hem-
maplan. Då har fortfarande flera andra
länder en bra bit kvar till konjunkturell 
balans.

Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

1. Senast på 14:e plats av 183 länder i Världsbankens ranking.



som här skisseras. Liksom tidigare kommer vågor av hopp och förtvivlan att
avlösa varandra med åtföljande turbulens på de finansiella marknaderna. Vad
som står klart är att den svaga tillväxten i delar av euroområdet kommer be-
stå under lång tid och med den en fortsatt oro om skuldkrisens följder, men
att oron efterhand dämpas och därmed minskar i betydelse, vilket har positiv
inverkan både för svensk export och inhemsk efterfrågan.

Tillväxten i efterfrågan är som framgår i tabell 6 relativt jämnt spridd mellan
export och inhemsk efterfrågan. I en period av konjunkturell återhämtning
brukar annars exporten öka väsentligt snabbare än inhemsk efterfrågan. Men
denna gång är tillväxten mer likartad beroende på den fortsatt svaga utveck-
lingen internationellt. Den återhämtning som beräknas ske i svensk ekonomi
är således i högre grad inhemskt betingad än vad som är normalt. Härav föl-
jer att överskottet i den svenska bytesbalansen reduceras från 6,5 procent re-
lativt bnp 2011 till 3,7 procent 2016. Det är angeläget att understryka att utan
de positiva tillväxtförutsättningar som finns här på hemmaplan skulle åter-
hämtningen bli betydligt mer utdragen och arbetslösheten högre än vad som
redovisas här.
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Tabell 6 • Försörjningsbalans kommande år
Procentuell förändring

2014 2015 2016

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

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

*Lageromslag i procent av BNP. 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tillväxten åren 2014–2016 blir förhållande-
vis hög. Efterfrågetillväxten är relativt
jämnt fördelad mellan export och inhemsk
efterfrågan.

Tabell 7 • Nyckeltal för svensk ekonomi
Procentuell förändring

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arbetskraftsdeltagande* 70,6 70,9 70,9 70,6 70,7 70,9 71,1
Arbetskraften 1,1 1,2 0,5 0,2 0,7 0,9 0,7
Sysselsatta 1,0 2,2 0,3 –0,1 1,2 1,5 1,1
Arb timmar** 2,5 2,3 0,2 –0,2 1,2 1,4 1,0
Arb timmar anställda** 2,7 3,0 0,2 –0,2 1,2 1,4 1,0
Arbetslösa*** 8,4 7,5 7,7 7,9 7,4 6,8 6,5
Timlön, NR° 0,4 2,5 3,3 2,9 3,2 3,6 3,9
Timlön, KL°° 2,6 2,5 3,2 2,8 2,8 3,4 3,9
Lönesumma 3,1 5,6 3,5 2,7 4,4 5,0 5,0
Hushållens reala disp ink 1,6 3,5 2,2 2,0 2,5 2,5 2,5
Faktiskt skatteunderlag 2,2 3,1 3,9 3,2 3,7 4,4 4,6
Underligg skatteunderlag°°° 2,8 4,5 3,9 3,4 3,7 4,4 4,6
Realt skatteunderlag 0,7 2,4 1,8 1,5 1,7 1,8 1,5
BNP** 6,3 3,9 1,3 1,8 3,2 3,5 3,2
Bytesbalansen• 6,7 6,4 5,9 4,5 3,3 3,2 3,7

*Procent av befolkningen.    **Kalenderkorrigerat.    ***Procent av arbetskraften.    °National-
räkenskaperna.   °°Konjunkturlönestatistiken.    °°°Skatteunderlaget korrigerat för regel-
förändringar som kompenserats på annat sätt.    •Procent av BNP.  
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Vår bedömning av den totala efterfrågans utveckling till 2016 som skissats
ovan är förenlig med att arbetsmarknaden når balans. Det vill säga att sys-
selsättningen når upp till den nivå som är i samklang med Riksbankens infla-
tionsmål på 2 procent. Arbetslösheten minskar från 7,9 procent 2013 till 6,5
procent och antalet sysselsatta ökar med 175 000 personer, varav en fjärdedel
anställs i kommuner och landsting. Återhämtningen till balans innebär att
antalet arbetade timmar växer med drygt 3,5 procent mellan 2013 och 2016.

I faktarutan »Skatteunderlagets reala utveckling är det som räknas« (sidan
20) beskrivs hur arbetade timmar (framförallt tack vare konjunkturell åter-
hämtning) växer snabbare än normalt och att detta tillsammans med en
gynnsam priseffekt leder till att skatteunderlaget växer med drygt 1,5 procent
realt per år.

Låga pris- och löneökningar

Hög arbetslöshet och därmed ett stort negativt arbetsmarknadsgap 2 innebär
normalt en press nedåt på löneökningarna. Så var det 2010 och 2011 när av-
talsförhandlingarna präglades av den dramatiska uppgången i arbetslösheten
under 2008 och 2009, timlöneökningarna uppmättes till 2–2,5 procent enligt
konjunkturlönestatistiken (diagram 5). Det gynnade sysselsättningsutveck-
lingen 2010 och 2011. Avtalsrörelsen 2012 inleddes just när en period av kraf-
tig återhämtning på arbetsmarknaden bröts under slutet av 2011. Perioden av
återhämtning var säkert en av orsakerna till att lönehöjningarna blev betyd-
ligt högre än de två föregående åren och därmed gick i otakt med utveckling-
en på arbetsmarknaden under 2012. Vår bedömning är dock att löneökning-
arna nästa år återigen blir lägre, under 3 procent, och bättre återspeglar den
svaga arbetsmarknaden.

Trots att tillväxten bromsar upp 2012 och 2013 ökar ändå näringslivets pro-
duktivitet i hygglig takt. De relativt höga löneökningarna i år gör dock att en-
hetsarbetskostnaden (det vill säga kostnaden per producerad enhet) stiger
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Diagram 5 • Arbetsmarknadsgap och timlöneökningar
Procent av potentiella timmar respektive procent
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Löneökningarna relativt höga trots för-
svagning på arbetsmarknaden i år.

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

2. Arbetsmarknadsgap är en bedömning av resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och definieras som
de faktiskt arbetade timmarnas procentuella avvikelse från potentiellt arbetade timmar. Potentiellt arbeta-
de timmar bestäms i första hand av jämviktsarbetslösheten och potentiell arbetskraft. Jämviktsarbetslös-
heten är den nivå på arbetslösheten som är förenlig med en inflation i nivå med inflationsmålet. Ett nega-
tivt arbetsmarknadsgap betyder att det finns ledig arbetskraft i ekonomin, därmed dämpas pris- och
löneutvecklingen.



betydligt mer än företagens priser, vilket innebär en försämrad lönsamhet för
företagen. Tappet i lönsamhet 2012 tas dock igen under åren därpå då enhets -
arbetskostnaderna ökar i långsammare takt än företagens priser.

Uppbromsningen i ekonomin 2012 innebär att inflationstrycket hålls nere.
Företagens förädlingsvärdespriser ökar långsamt. Även de prisökningar som
hushållen möter är relativt begränsade. Konsumentpriserna dras dock upp av
stigande boendekostnader. I andra riktningen verkar den sänkta restaurang -
momsen. Inflationen mätt med fast bostadsränta (kpif) ligger under 2012
kvar på en nivå strax över 1 procent.

Inflationen bedöms bli fortsatt låg 2013. Därefter har vi antagit att kpif

lång samt rör sig upp mot den målsatta nivån på 2 procent. Denna utveckling
är i samklang med att resursutnyttjandet i ekonomin stiger och näringslivets
lönsamhet förbättras. Stigande räntor från och med 2014 ger upphov till att
kpi stiger snabbare än kpif.

Staten mot överskott – underskotten består i kommun -
sektorn

Sverige har klarat finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen väl när
man ser till de offentliga finanserna 3. Det underskott som uppstod till följd av
den djupa konjunkturnedgången 2009 stannade på 1 procent av bnp. Där -
efter har sparandet legat nära balans, det vill säga inkomsterna har varit un-
gefär lika stora som utgifterna. Återhämtningen i ekonomin går nu långsam-
mare än vi tidigare räknat med. Regeringens budgetproposition i september
innehöll också en expansiv finanspolitik för 2013, det vill säga sänkta skatter
och ökade utgifter för att stimulera ekonomin. Sammantaget leder det till att
vi räknar med ett sparunderskott på 0,2 respektive 0,3 procent av bnp i år och
nästa år. Först därefter, när vi förutsätter att tillväxten tagit fart, uppstår
överskott.

De offentliga inkomsterna följer bnp-utvecklingen relativt väl under hela
beräkningsperioden. Sänkningen av bolagsskatten nästa år minskar dock
inkom sterna. Å andra sidan förväntas skattebaserna, såsom lönesumma och
privat konsumtion, vara något större i relation till bnp 2016 än 20114. Det ökar
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Tabell 8 • Näringslivets priser och löner
Procentuell förändring respektive procent

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lön (inkl sociala avgifter) –0,8 2,8 3,8 2,9 3,2 3,6 3,9
Produktivitet* 6,5 3,3 1,7 2,6 2,8 2,8 2,9
Enhetsarbetskostnad* –6,3 –0,7 2,3 0,3 0,3 0,5 0,6
Förädlingsvärdespris* 0,8 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 1,5
KPIX 1,8 1,1 1,2 1,0 1,2 1,6 1,7
KPIF 2,0 1,4 1,1 1,3 1,5 1,9 2,0
KPI 1,2 3,0 1,1 1,0 1,6 2,3 2,6
Reporänta 1,25 1,75 1,00 1,50 2,00 3,00 3,50

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

Svagare produktivitetstillväxt parallellt
med relativt höga lönelyft försvagar före-
tagens vinstläge 2012. Företagens vinst-
läge förbättras därefter samtidigt som in-
flationen kryper upp mot 2 procent.

3. I detta avsnitt används begreppet finansiellt sparande som är skillnaden mellan icke periodiserade in-
komster och utgifter till skillnad mot ekonomiskt resultat som bygger på periodiserade intäkter och kost-
nader. Det senare begreppet används i kommun- respektive landstingskapitlen.
4. Vi har antagit att skatteinkomsterna från och med 2014 följer den skattebas som de tas ut på; momsin-
täkterna följer privat konsumtion, sociala avgifter följer lönesumman och företagens direkta skatter
näringslivets vinster. Hushållens direkta skatter följer beskattningsbar inkomst, som i sin tur följer löne-
summan och beskattningsbara transfereringar. Här har vi även antagit att hushållens grundavdrag från
och med 2013 är en konstant andel av taxerad inkomst.



inkomsterna i relation till bnp. Även ränteinkomsterna ökar i takt med att
räntan stiger, vilket också gäller för ränteutgifterna. Sammantaget blir in-
komsterna som andel av bnp lika stora 2016 som de var förra året, 49,5 pro-
cent.

Utgifterna börjar däremot sjunka som andel av bnp när ekonomin ljusnar.
Framförallt minskar behoven av statliga transfereringar till hushållen. Då har
vi ändå standardsäkrat de offentliga transfereringarna5. Den kommunala
konsumtionen; såsom vård, skola och omsorg; antas från och med 2014 öka
knappt 1 procentenhet mer än de demografiskt betingade kraven på verk-
samheten. Det innebär att kommunernas och landstingens konsumtion
beräknas öka realt med i genomsnitt 1,7 procent per år mellan 2012 och 2016.
Slutåret utgör kommunal konsumtion en lika stor andel av bnp som 2011. Till
viss del antar vi att staten finansierar detta genom ökade statsbidrag 6. Själva
överföringen från staten till kommunsektorn påverkar inte den offentliga
sektorns finansiella sparande. Däremot påverkas fördelningen mellan spa-
randet i staten och kommunsektorn. År 2016 blir offentliga sektorns utgifts -
andel av bnp 48,4 procent, vilket är 1 procentenhet lägre än 2011 (tabell 9).

Resultatet av våra beräkningar blir att den offentliga sektorn har ett finan-
siellt överskott på 1,1 procent av bnp 2016, vilket i stort sett är i nivå med re-
geringens sparmål. Kommunsektorn uppvisar emellertid underskott på 0,5
procent av bnp, medan staten får överskott på 1,5 procent av bnp. Ålders-
pensionssystemet ligger nära balans under beräkningsperioden.
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Tabell 9 • Den offentliga sektorns finanser
Procent av BNP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inkomster 49,5 49,7 49,6 49,7 49,6 49,5
varav skatter o avgifter 44,1 44,3 44,2 44,1 44,0 43,8

Utgifter 49,4 49,9 49,9 49,4 48,9 48,4
Transfereringar 18,5 18,8 18,8 18,4 18,0 17,7
Konsumtion 26,4 26,7 26,8 26,6 26,4 26,2
Investeringar 3,2 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0
Ränteutgifter 1,2 1,1 1,0 1,3 1,5 1,5

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

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

Fyra år i sträck med ett sparande i offent-
lig sektor nära balans, det vill säga då in-
komsterna är ungefär lika stora som utgif-
terna.

5. För en stor del av transfereringarna, som till exempel pensionerna, finns ett regelverk som automatiskt
höjer förmånerna i takt med löneutvecklingen. Transfereringar som saknar denna typ av automatisk stan-
dardsäkring, till exempel barnbidrag och studiestöd, ökar i beräkningen i takt med löneutvecklingen från
och med 2013.
6. Från och med 2014 skrivs statsbidragen fram med priset på den kommunala verksamheten samt en real
ökning på 2 procent per år.
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Skatteunderlagets nominella ökning är
inte särskilt intressant för den som undrar
hur mycket mer kommunal verksamhet
som kan finansieras med kommunalskatt
utan att skatten behöver höjas. Att skatte-
underlagets nominella tillväxt varierar be-
ror till stor del på att pris- och löneökning-
arna är olika stora olika år. Att såväl intäk-
ter som kostnader höjs till följd av inflatio-
nen ger emellertid inget utrymme för reel-
la kostnadsökningar. Av stor betydelse är
däremot hur priserna på det kommunerna
köper och lönerna för de som arbetar i
kommunalt finansierad verksamhet ut-
vecklas i förhållande till lönerna och pen-
sionerna i skatteunderlaget. Ju långsam-
mare »prisutvecklingen« är för de egna
kostnaderna och ju snabbare den är för
skatteunderlaget desto bättre utvecklas det
reala skatteunderlaget.

Sammantaget utvecklas de priser och de
löner som kommunsektorn betalar lång-
sammare än lönerna och pensionerna i
skatteunderlaget. Det beror på att de sena-
re uteslutande är direkt eller indirekt av-
hängiga av löneutvecklingen. Kommunsek-
torns kostnader är däremot endast delvis
löneberoende. Priserna för varor och tjäns-
ter som köps in utvecklas normalt lång-
sammare än lönerna.

Till följd av denna »prisfördel« erhåller
kommunsektorn en inte obetydlig ökning
av skatteunderlaget beräknat i reala ter-

mer. Ökningen uppgår historiskt till cirka 1
procent årligen. Variationerna mellan olika
år är inte särskilt stora.

Större är då de variationer i skatteunder-
laget som följer av variationer i konjunktu-
ren. En övergång i ekonomin från låg- till
högkonjunktur ökar sysselsättningen och
ger därmed störst positivt utslag på det re-
ala skatteunderlaget. Sämst är utveckling-
en när konjunkturen viker ner och arbets-
marknaden försvagas. Att sysselsättningen
och det reala skatteunderlaget skulle växa
snabbare i hög- än lågkonjunktur är där -
emot ett missförstånd. Däremot ökar skat-
teunderlaget i nominella termer som regel
snabbare i en högkonjunktur eftersom pris
och löneinflationen då är högre.

Åren 2014–2016 utmärks av en konjunk-
turell återhämtning. Det innebär att sys-
selsättningen och därmed det reala skatte-
underlaget ökar snabbare än normalt. Ut -
över en »prisfördel« på omkring 1 procent
tillkommer ett nästan lika stort positivt bi-
drag som är i huvudsak konjunkturellt be-
tingat. Tillväxten i det reala skatteunderla-
get blir därmed betydligt starkare än nor-
malt. Däremot framstår inte skatteunder-
lagets nominella utveckling som lika re-
markabel beroende på att pris- och löne -

inflationen, som en följd av det låga resurs -
utnyttjandet, är förhållandevis begränsad.

Skatteunderlagets reala utveckling är det som räknas

Diagram 6 • Realt skatteunderlag och arbetade timmar
Procentuell förändring
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Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Reala skatteunderlaget ökar långsiktigt
snabbare än antalet arbetade timmar.
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Anställda i privata företag har mer än
dubblerats inom kommunernas verksam-
heter sedan år 2000.

Kommuner och landsting finansierar i en
allt större utsträckning verksamhet som
utförs i någon annans regi. Det är både
frågan om huvudverksamhet, till exempel
privat drivna förskolor, friskolor och vård-
centraler, och stödverksamhet, till exempel
städning utförd av anställda i privata före-
tag i kommunala skolor. För att bedöma ut-
vecklingen av personalresurserna i kom-
mun- respektive landstingsverksamhet be-
höver man veta hur många anställda det
finns totalt i verksamheterna. Statistiken
på området är tyvärr bristfällig. En hel del
uppgifter om kostnaderna för köp av verk-
samhet finns men insamling och redovis-
ning av personal saknas.

Konjunkturinstitutet gör dock fortlö-
pande beräkningar av den kommunalt fi-
nansierade sysselsättningen (antalet sys-
selsatta och antalet arbetade timmar) i pri-

vata företag. Det gör man utifrån national-
räkenskapernas kostnader för köp av verk-
samhet och antaganden om lönekostnader-
nas andel av de totala kostnaderna och ge-
nomsnittliga lönekostnader per timme. De
senast gjorda beräkningarna över antalet
anställda, tillsammans med motsvarande
uppgifter för egenregiverksamheten, redo-
visas i tabell 10 nedan.

Antalet anställda i kommuner har nästan
inte förändrats alls mellan år 2000 och 2011.
Samtidigt ökade antalet privat anställda i
verksamheter finansierade av kommuner
med 56400 personer till 107100.

Antalet landstingsanställda ökade väl-
digt beskedligt över elvaårsperioden, me-
dan de privat anställda i landstingsverk-
samhet ökade något mer men inte alls i pa-
ritet med kommunfinansierade privat an-
ställda.

Skattefinansierad sysselsättning i privat sektor

Tabell 10 • Kommunalt finansierad sysselsättning
Tusental

2000 2011 Förändring Förändring
antal procent

Anställda i kommuner 798,8 800,8 2,0 0,3 %
Anställda i privata företag 50,7 107,1 56,4 111,2 %
Summa 849,5 907,9 58,4 6,9 %

Anställda i landsting 255,5 258,5 3,0 1,2 %
Anställda i privata företag 25,4 29,3 3,9 15,4 %
Summa 280,9 287,8 6,9 2,5 %

Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet.
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Vår prognos för Sverige är naturligtvis
starkt beroende av den bild vi har av den
internationella utvecklingen. Den bilden
bygger på ett antagande om en långsam
återhämtning från den kris som inleddes
2008, så långsam att stora delar av världs -
ekonomin inte lyckas ta sig upp ur lågkon-
junkturen till år 2016 som är vår bortre ho-
risont. Vi målar dock upp ett lugnt och rät-
linjigt förlopp åren 2014–2016. Så kommer
naturligtvis inte konjunkturförloppet att
se ut i verkligheten, även om den långsikti-
ga riktningen är rätt. Det följande avsnittet
beskriver hur problemfylld och långdragen
upplösningen efter finansiella kriser kan
vara.

Lång väg tillbaka efter finansiella kriser
Hur har då det gängse mönstret i efterspe-
let till finansiellt drivna lågkonjunkturer
sett ut? Här är det viktigt att man förstår
hur överhettningsfasen, som föregår kra-
schen, gestaltar sig. Detta är en fas då hus -
håll och företag – och inte sällan även re-
geringar – drabbas av eufori i samband
med att ekonomin växer så det knakar, nya
jobb skapas i rasande takt, skatteintäkter-
na forsar in och finansiella priser skenar
mot nya höjder. I detta skede sprider sig
ofta en känsla av att mänskligheten äntli-
gen har lärt sig att kontrollera ekonomin
och att den sista lågkonjunkturen ligger
bakom oss: »This time is different!«.

I takt med att förmögenheterna växer i
spåren av stigande aktie- och bostadspriser
väljer allmänheten att öka sin belånings -
grad, vilket betyder att balansräkningarna
sväller såväl på tillgångs- som skuldsidan.
Ökande skulder är ju inget stort problem så
länge tillgångssidan växer på och bubblan
fortsätter att blåsas upp. Förr eller senare
infinner sig dock sanningens minut när det
står klart att expansionen gått för långt och
bubblan spricker. Konsekvensen blir näs-
tan alltid kraftiga och snabba fall i till -
gångs priserna vilket skapar en balansräk-
ningskris. Skulderna minskar ju inte auto-
matiskt i takt med fallet i tillgångspriserna.
Precis som under den nuvarande krisen
smittar skuldproblemen istället av sig på
de offentliga finanserna: Efterfrågan faller
vilket leder till svag sysselsättning, stigan-
de arbetslöshet, vikande skatteintäkter och
stigande offentliga utgifter. Att staterna

dessutom tvingas ta över konkursmässiga
banker för att undvika en kollaps i det fi-
nansiella systemet, bidrar ytterligare till
att erodera de offentliga finanserna.

Det finns bara två sätt att återställa ba-
lansräkningarna: Antingen via en bantning
av skulderna eller genom inflation där eko-
nomin snabbt tar fart och tillgångspriserna
åter börjar rusa. De historiska erfarenhe-
terna säger oss att inflationsvägen, som na-
turligtvis är den lättvindigaste, sällan lyck-
as. Den förutsätter en kraftig försvagning
av landets valuta och en hyfsat stark om-
världskonjunktur, som var fallet för Sverige
under 1990-talet. Istället tenderar läk -
nings  processen och skuldavvecklingen ef-
ter finanskriser att bli lång och smärtsam.
Perioder med snabbare tillväxt och spiran-
de optimism följs av vågor av pessimism
och avmattning i takt med att nya surdegar
kommer upp till ytan. I hårda ekonomiska
data visar sig detta i att ekonomin hackar
fram runt en svag tillväxttrend under flera
år.

Den Stora Depressionen och dess efterspel
Det tydligaste exemplet på detta gasa–
bromsa-förlopp är USA:s utveckling i köl-
vattnet av börskraschen 1929. Efter över
tre år av branta fall stack den ekonomiska
aktiviteten upp som en raket under 1933.
Därefter åkte ekonomin berg-och-dalbana
under flera år innan USA föll ner i en ny
djup recession 1937–1938. Den genom -
snittliga ökningstakten i industriproduk-
tionen under dessa elva år var bara drygt 2
procent, att jämföra med drygt 5 procent
det föregående decenniet och nära 7 pro-
cent de efterföljande tjugo åren. Industri -
produktionen nådde visserligen tillfälligt
1929 års toppnoteringar 1936 men föll
brant igen under 1937. Först i samband
med Andra världskrigets utbrott kan man
säga att Den Stora Depressionen verkligen
var över varefter den ekonomiska aktivite-
ten permanent översteg nivåerna före 1929

års krasch.

Sverige efter 1990-talskrisen
Ett ytterligare exempel på recession utlöst
av finanskris är Sverige i början av 1990- 
talet. 1980-talets ekonomiska expansion
bröts abrupt i mitten av 1990 när BNP föll
konsekutivt 11 kvartal i rad med ett acku-
mulerat fall på 5 procent. Det svenska ex-

Risk för utdragen lågkonjunktur i skuldkrisens spår
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emplet på återhämtning är en kombination
av aktiv skuldavveckling/åtstramning och
inflation.

Återhämtningen inleddes inte förrän det
kraftiga kronfallet 1992–1993 fick ordentlig
effekt på exporten. Därefter inleddes en (i
det närmaste, kollapsen för IT-bubblan in-
nebar ett mindre hack i kurvan) obruten
expansion som räckte ända fram till det
sena 2000-talets finansiella kris. Kronans
roll som stötdämpare blev återigen tydlig i
samband med den senaste recessionen, där
det kraftiga och snabba kronfallet säkerli-
gen starkt bidrog till att den svenska eko-
nomin kunde studsa upp ur recessionen
snabbare än de flesta.

Nu är ju inte en försvagning av valutan
en väg som alla kan gå, den enes försvag-
ning är den andras förstärkning. Dessutom
har inte de länder främst i Sydeuropa med
de djupaste problemen möjlighet att »de-
valvera sig ur problemen« eftersom de har
euron som gemensam valuta. För dessa
länder återstår därför i stort sett bara skul-
davvecklingens mödosamma väg.

Risk för svagare utveckling
Den globala recessionen blev grundare och
kortare i sub prime-krisens spår än under
1930-talsdepressionen. Samtidigt är skuld -
problematiken runtom i världen sannolikt
djupare och bredare än någon gång sedan
1930-talet. Det innebär en betydande risk
för en ovanligt lång och seg process innan
vi kan börja tala om en normalisering av
världsekonomin. Krisen har redan pågått i
över fem år och risken är att vi måste vänta
ett ytterligare antal år innan vi återigen
kan tala om en ordentlig högkonjunktur.
IMF:s chefekonom Olivier Blanchard
förutspådde till exempel nyligen minst yt-
terligare fem år av svag ekonomisk utveck-
ling i krisens kölvatten.

På vilket sätt kan då det ekonomisk–
politiska systemet mildra konsekvenserna
av skuldavvecklingen och påskynda åter-
hämtningen? Här kan man dra några lär-
domar av hanteringen av tidigare kriser. I
samband med 1930-talskrisen bidrog med
stor säkerhet den politiska responsen initi-
alt till att fördjupa krisen. I takt med att de
offentliga finanserna försvagades reagera-
de regeringarna med finanspolitiska åt-
stramningar vilket ytterligare drog in köp-

kraft från hushållen. Samtidigt höjde cen -
tralbankerna räntorna för att förhindra
»bank runs« och motverka kapitalutflöden
i försvar av den då rådande guldmyntfoten.
När detta misslyckades och allmänheten
ändå plockade hem sina banktillgodoha-
vanden vilket dränerade bankernas reser-
ver, reagerade centralbankerna med ytter-
ligare räntehöjningar. På så sätt bidrog rå-
dande ekonomisk–politisk doktrin och
institutioner till att förstärka en negativ
spiral. Inte förrän 1933–1934 lades till ex-
empel politiken i USA om i expansiv rikt-
ning, vilket var en nödvändig om än inte
tillräcklig förutsättning för en hållbar åter-
hämtning.

Under den nuvarande krisen har de eko-
nomisk–politiska reaktionerna varit blan-
dade: Medan såväl finans- som penningpo-
litik lagts om i en extremt expansiv rikt-
ning i USA är bilden mer splittrad i Europa.
Kraftfulla åtstramningspaket har sjösatts i
länder som Irland, Grekland med flera,
som ett villkor för akut stöd från interna-
tionella institutioner. Även om dessa åtgär-
der sannolikt förvärrar situationen på kort
sikt finns det troligen inget alternativ: Des-
sa länder har inga realistiska möjligheter
att låna och spendera sig ur krisen, därtill
är deras förtroende i de finansiella mark-
naderna alltför raserat.

Däremot borde det finnas utrymme för
andra länder i Europa med offentliga fi-
nanser i ordning och förtroendet intakt, att
bidra till stabiliseringen. Detta gäller inte
minst den särklassigt största ekonomin
Tyskland som skulle kunna göra betydande
skillnad. En expansiv tysk politik skulle
kunna hjälpa hela regionen inte bara ge-
nom att skapa starkare efterfrågan. I den
mån detta även leder till högre tysk infla-
tion, bidrar det till att rätta till de relativa
kostnadsproblem som plågar eurozonen
och hjälpa länderna i sydeuropa.

Det finns även utrymme för ECB att med
ytterligare stimulanser påskynda åter-
hämtningen. Visserligen har räntan sänkts
även i Europa men ytterligare räntesänk-
ningar och möjligen mer aggressiva kvanti-
tativa lättnader à la Federal Reserve och
Bank of England skulle sannolikt stötta
ekonomin.

Risk för utdragen lågkonjunktur i skuldkrisens spår, forts
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1. Samhällsekonomin



Kommunernas ekonomi

Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultat på sammanlagt 15 miljarder
kronor i år. Återbetalda premier från afa Försäkring påverkar resultatet po-
sitivt med 8 miljarder. Engångsintäkterna innebär att endast ett fåtal kom-
muner väntas ha underskott i år vilket ger en välkommen andningspaus för
många som kämpar för att klara en ekonomi i balans. En fortsatt hög nivå på
investeringarna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan som äldre -
omsorgen innebär att skattehöjningar kan komma att krävas i kommunerna.

Resultat 2000–2011

Kommunernas resultat uppgick till 9,4 miljarder 2011. Det motsvarar drygt 2
procent som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sedan 2000- 
talets början har kommunernas resultat i genomsnitt motsvarat 2 procent, ett
mått som brukar anges som tumregel för en sammantaget god ekonomisk
hushållning för kommunerna.
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Diagram 7 • Kommunernas resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor respektive procent
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Procent av skatter och statsbidrag

Kommunerna redovisar ett sammanlagt
starkt resultat 2011. Under sex av de se-
naste sju åren har kommunernas resultat
motsvarat minst 2 procent av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag.

Källa: Statistiska centralbyrån.



Kommuner med problem har relativt svag soliditet

Kommunernas sammanlagda resultat har varit starkt under de senaste åren.
Det finns emellertid ett antal kommuner som har bekymmer att få ekonomin
att gå ihop. Av samtliga 290 kommuner har 18 haft ett negativt resultat räknat
som genomsnitt under åren 2009 till 2011. I diagram 9 redovisas dessa kom-
muners resultat tillsammans med soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsåtagandet, som är ett mått på deras långsiktiga ekonomiska ställ-
ning. Har kommunen en negativ soliditet betyder det att skulderna är större
än tillgångarna. Av de kommuner som har ett genomsnittligt under skott 2009–
2011 har tretton också en negativ soliditet i kommunen. Lägger man till kom-
munens bolag och istället studerar koncernen är det nio kommuner vars skul-
der är högre än tillgångarna. Soliditeten speglar den historiska resultatut-
vecklingen. Diagrammet visar att de flesta av de kommuner som hade under -
skott 2009–2011 även tidigare haft en svag ekonomisk utveckling.
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Diagram 8 • Antal kommuner med underskott samt med resultat som motsvarar 2 procent av
skatter och statsbidrag
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Färre kommuner har redovisat underskott
under den senare delen av 2000-talet.
Från ett hundratal kommuner per år med
underskott under 2000-talets början till
ett fyrtiotal under de senaste fem åren
lyckas således allt fler balansera sin eko-
nomi.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Diagram 9 • Kommuner med underskott 2009–2011 samt soliditet för kommun och koncern
Kronor per invånare och procent
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Resultatsnitt 2009–2011

Många kommuner med ett genomsnittligt
underskott de senaste åren har också en
relativt svag ekonomisk ställning jämfört
med riket. Soliditeten visar kommunens
långsiktiga beredskap. Vid jämförelse
mellan kommuner kan soliditet inklusive
bolagen vara ett mer relevant mått att an-
vända eftersom flera kommuner har
intern banker som hanterar koncernens
upplåning.

Källa: Statistiska centralbyrån.



Många kommuner har möjlighet att reservera retroaktivt

Enligt regeringens förslag kan kommunerna retroaktivt reservera medel till
resultatutjämningsfonden från åren 2010–2012. Det innebär att många kom-
muner redan 2013 kommer att ha en reserv. Största överskotten finns i kom-
mungruppen större städer som i genomsnitt kan reservera 1717 kr per invå-
nare. I glesbygdskommuner samt turism- och besöksnäringskommuner är
andelen med reserver från 2010 och 2011 som lägst, där har 65 procent av kom-
munerna den möjligheten. Sammantaget har 219 kommuner möjlighet att re-
servera sammanlagt drygt 10 miljarder kronor från 2010 och 2011. Sannolikt
kommer ytterligare några kommuner ha möjlighet till avsättning från 2012
års resultat.
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Diagram 10 • Avsättning till resultatutjämningsreserv från åren 2010 och 2011

Kronor per invånare och procent
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Andel som kan göra avsättning

Genomsnittlig avsättning

Merparten av kommunerna har överskott
från åren 2010 och 2011 som räcker till för
att sätta av till en resultatutjämningsre-
serv. Den genomsnittliga möjliga avsätt-
ningen för samtliga kommuner uppgår till
1 079 kronor per invånare och 76 procent
av kommunerna har möjlighet att reserve-
ra medel. Av de 18 kommunerna med ge-
nomsnittligt underskott åren 2009–2011

(diagram 9), är det sex som har möjlighet
att reservera medel från 2010 och 2011.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

I samband med budgetpropositionen 2013

kom regeringen även med en proposition
om kommunala resultatutjämningsreser-
ver. Riksdagen förväntas fatta beslut om
förändrad lagstiftning i höst så att de nya
lagreglerna blir tillämpliga från och med 1
januari 2013.

Syftet med de nya reglerna är att förbätt-
ra möjligheterna för kommuner och lands-
ting att kunna utjämna intäkter över tid
och därigenom på ett bättre sätt kunna
möta effekterna av konjunkturvariationer.
Kortfattat innebär förslaget att kommuner
och landsting under vissa förutsättningar
ges en möjlighet att inom ramen för sin ba-
lanskravsutredning och det egna kapitalet
kunna bygga upp resultatutjämningsreser-
ver. Dessa reserver gör det möjligt att re-
servera en del av ett överskott i goda tider
och sedan använda medlen för att täcka un-

derskott som kan uppstå till följd av en låg-
konjunktur.

Reservering till en resultatutjämningsre-
serv får göras med ett belopp som motsva-
rar det lägsta av antingen årets resultat eller
årets resultat efter balanskravsjusteringar
som överstiger 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommu nal eko no -
misk utjämning. Om det egna kapitalet är
negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när
reservering får ske uppgå till 2 procent.

De kommuner och landsting som väljer
att använda sig av resultatutjämningsre-
server ska besluta om lokala riktlinjer för
hanteringen av dessa reserver. En möjlig-
het införs även att reservera överskott som
är upparbetade i boksluten för åren 2010,

2011 och 2012. Beslut om sådana överskott
måste dock tas under år 2013.

Möjlighet att utjämna vid lågkonjunkturcykler



28 Ekonomirapporten. Oktober 2012 Om kommunernas och landstingens ekonomi

2. Kommunernas ekonomi

En vuxen alkohol- eller narkotikamissbru-
kare beräknas i genomsnitt medföra årliga
kostnader för stat, landsting och kommun
på cirka 1,5 miljoner kronor. Många av de
som i vuxen ålder utvecklar missbruk, kri-
minalitet eller på annat sätt hamnar i utan-
förskap har redan i unga år haft problem
och varit uppmärksammade av skola eller
socialtjänst. Det kan handla om skolk i sko-
lan, svåra hemförhållanden etc. Många av
dem har en psykiatrisk diagnos. Men ofta
har inte tillräckliga eller rätt åtgärder satts
in.

Om socialtjänsten och skolan eller hälso-
och sjukvården kan identifiera dessa barn
och med tidiga insatser förhindra en fram-
tida utveckling mot missbruk och utanför-
skap medför detta på sikt mycket stora be-
sparingar för samhället. Det finns en väx-
ande insikt om att förebyggande insatser,
om de är framgångsrika, på längre sikt kan
vara mycket lönsamma ur ett kommunal -
ekonomiskt eller samhällsekonomiskt per-
spektiv. De förebyggande insatserna är
normalt mycket billigare än de insatser
som kan bli aktuella när olika slags sociala
problem blivit mer utvecklade.

Med insikten om att förebyggande insat-
ser på sikt »lönar sig« har flera kommuner
under senare år satt av särskilda medel, of -
ta under rubriken »sociala investeringar«
eller »sociala investeringsfonder«. Ofta har
det skett i samband med att kommunen re-
dovisat ett större överskott än väntat. Av
förbundets enkät till kommunernas ekono-
michefer framgår att 4 procent av kommu-
nerna har gjort någon form av sådan av -
sätt ning och 10 procent planerar en sådan
2013.

Ett exempel på en kommun som gjort av-
sättningar för sociala investeringar är
Umeå kommun. Kommunfullmäktige be-
slutade under våren 2011 att »som en bok-
slutsdisposition« avsätta 120 miljoner kro-
nor för sociala investeringar. Syftet anges
som att »långsiktigt främja hälsa, lärande
och trygghet och att andelen medborgare
som lever i fattigdom, arbetslöshet, ohälsa,
kriminalitet och drogberoende ska minska
varaktigt och långsiktigt«. Medlen förval-
tas som ett utvecklingsprojekt under kom-

munstyrelsen. Kommunens olika förvalt-
ningar söker pengar för speciella insatser.
Exempel på ett projekt som beviljats stöd
är »Tillbaka till skolan« som handlar om att
med intensiva insatser för varje enskild in-
divid förmå elever som inte går till skolan
att återvända.
Sociala investeringar är ingen redovisnings-
mässig investering
Många kommunalekonomer har uttryckt
skepsis mot sociala investeringar och me-
nar att benämningen skapar förvirring. I
den kommunala redovisningen har begrep-
pet investering en specifik innebörd. För
att en utgift skall kunna betraktas som in-
vestering skall den resultera i en tillgång
som kommunen kan förfoga över, till ex-
empel sälja eller hyra ut till någon annan.

Den typ av verksamhet om avses med so-
ciala investeringar kan i den kommunala
redovisningen med andra ord inte räknas
som investering. Utgifter för förebyggande
insatser kan inte aktiveras och sedan skri-
vas av under en längre period. När verk-
samheten bedrivs är den en kostnad och
belastar resultatet samma år på samma sätt
som ordinarie verksamhet. Vissa kommu-
ner har via sin balanskravsutredning öron-
märkt delar av det egna kapitalet. Men det-
ta skapar inte, givet resultatkrav, större
ekonomiskt utrymme för förebyggande in-
satser. Det är istället ett sätt att prioritera
medel för dessa insatser.

En annan fråga är om en kommun kan
budgetera underskott eller underlåta att
återställa underskott med hänvisning till
att medel tidigare öronmärkts för sociala
investeringar, det vill säga att utgifterna
belastar resultatet, men målet anpassas till
detta. Här är regelverket inte helt tydligt.
Förbundet har tidigare uttalat att »När en
kommun/ landsting medvetet och tydligt
gjort avsättningar och byggt upp ett avse-
värt kapital för att möta tillfälliga framtida
intäktsminskningar eller kostnadsökning-
ar« kan synnerliga skäl åberopas (se för-
bundets cirkulär 2004:46). Vi kan inte ge-
nerellt uttala oss om förebyggande insatser
klassificerar sig för denna tillämpning eller
inte. En viktig bedömning här borde vara
om insatserna är av tillfällig art eller inte.

Sociala investeringar – förebyggande insatser som inte är investeringar



Något högre kostnadsutveckling 2011

Under 2011 ökade kommunernas kostnader i fasta priser för egentlig verk sam -
het, exklusive bistånd, med 1,4 procent. Det är något högre än den genom snitt -
liga kostnadsökningen under 2000-talet.

Kommunernas kostnader för gymnasieskolan minskade år 2011 jämfört med
året innan, detta som en följd av minskade elevkullar. Kostnaderna inom för -
skola och pedagogisk omsorg ökade kraftigt jämfört med föregående år, med
drygt 3 procent utöver pris- och löneökningar. Fler barn i förskoleåldern med -
förde att de demografiska behoven ökade med cirka 2 procent från 2010. Kost-
nadsutvecklingen för omsorg om funktionshindrade som tidigare stannat av,
ökar nu kraftigt igen.

Kraftigt ökade kostnader för omsorg om funktionshindrade
Kostnadsökningen för stöd och service till funktionshindrade personer enligt
lss och sfb (lass) stannade tillfälligt av under 2008–2009 men ökar nu kraf-
tigt igen (diagram 11 på sidan 30).

Sedan 2009 har antalet personer som beviljas personlig assistans enligt lss

ökat med cirka 400 personer, vilket motsvarar en ökning med cirka 12 procent.
En stor del av denna ökning beror sannolikt på att personer som tidigare haft
statlig assistansersättning nekats fortsatt ersättning efter en skärpning av
kraven för beräkning av grundläggande behov. För att få statlig assistans er -
sätt ning måste de grundläggande behoven uppgå till minst 20 timmar per
veck a. Denna skärpning beror på ett domstolsbeslut från 2009 om tillämp-
ningen av lagstiftning gällande personlig assistans. I samband med För säk -
ringskassans omprövningar av besluten om assistans har de nya reglerna
tillämpats och brukare har nekats assistansersättning i högre grad än tidiga-
re. De som inte längre får statlig assistans får istället någon annan insats av
kommunen, antingen kommunal assistans eller annan insats enligt lss eller
sol.
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Tabell 11 • Kostnader för egentlig verksamhet, andel respektive procentuell utveckling i fasta 
priser
Procent

Andel av Volymförändring Volym i snitt
kostnader 2011 2010–2011 2001–2011

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

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

Kostnadsutvecklingen i fasta priser 2011

var något högre än genomsnittet för
2000-talet. De största ökningarna fanns
inom förskoleverksamheten, skolbarns -
omsorgen, samt omsorgen om funktions -
hindrade.



Höjd investeringsnivå ger ökad upplåning

Kommunernas investeringar ökade med 9 procent i löpande priser mellan
2010 och 2011. I kommunernas sammanlagda investeringsbudget för 2012 an-
tas investeringarna öka med ytterligare 15 procent. Utbyggnad av infrastruk-
tur, nya förskolor och ombyggnad av grund- och gymnasieskolor är exempel
på investeringsobjekt som planeras i år 7.

För att finansiera en kraftigt ökad investeringsnivå och utlåning till de
kommunala bolagen har kommunerna ökat sina långfristiga skulder. Kom-
munernas långfristiga skulder ökade med drygt 12 procent mellan 2010 och
2011. Till och med andra kvartalet i år har de ökat med ytterligare 9 procent.
Utlåningen till kommunägda företag ökade med motsvarande 6 procent 2011
och med 2 procent hittills under 2012. I en enkät till ekonomicheferna anger
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Diagram 11 • Kommunernas kostnader för LSS och antal personer med insatser, utveckling
Procent
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Kostnadsutveckling i fasta priser

Den avmattning av kommunernas kost-
nadsutveckling som kunde noteras efter
år 2007 har brutits och nu ökar kostnader-
na för LSS återigen i rask takt.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 12 • Långfristiga skulder och utlåning till kommunägda företag
Miljarder kronor
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Ökad upplåning kommer att innebära 
ökade räntekostnader för kommunerna.
Utlåningen till kommunala företag ökar
också men inte i samma omfattning. Den
största delen av kommunernas långfris -
tiga skulder, nästan 33 procent, är till 
övriga finan siella företag (däribland
Kommun invest).

Källa: Statistiska centralbyrån.

7. Ekonomirapporten. April 2012, kapitlet ”Kommunernas ekonomi” sidan 29.



46 procent en ökad upplåning i år medan 16 procent anger att upplåningen
minskar. Nästa år anger drygt 50 procent en ökad upplåning och 13 procent en
minskning. De ökade skulderna kommer att medföra högre räntekostnader
för många kommuner framöver.

Huruvida förslagen i regeringens budgetproposition för 2013 kommer att
påverka kommunernas upplåning är oklart i nuläget (se faktarutan »Effekti-
vare ränteavdragsbegränsningar«). Om reglerna innebär att kommunernas
bolag måste låna externt istället för till exempel i koncernens internbank
kommer kommunernas upplåning att minska kraftigt.
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I budgetpropositionen för 2013 finns bland
annat förslag om effektivare ränteavdrags-
begränsningar. Lagen är till för att förhind-
ra skatteplaneringen för företag som ingår
i en intressegemenskap. I sådana fall har
skapats en konstruktion som innebär att
låntagaren får skatteavdrag för räntekost-
naderna samtidigt som långivaren inte be-
skattas för ränteintäkterna. Därmed redu-
ceras den totala skattebelastningen. De fö-
reslagna åtgärderna går ut på att låntaga-
ren i denna situation vägras avdrag för rän-
tekostnaderna.  Regeringen gör bedöm-
ningen att den nya lagen kommer att in-
bringa 8 miljarder i ökade inkomster till
statskassan.  Beloppet ger en bild av hur
pass omfattande denna skatteplanering är.
• Befintliga regler gällande ränteavdrags-

begränsningar utvidgas till att gälla rän-
teutgifter avseende alla skulder mellan
företag i intressegemenskap oberoende
av vad lånet används till.

• »Den ventil * som finns sedan tidigare
kompletteras med en bestämmelse som
innebär att det vid bedömningen av om
skuldförhållandet är affärsmässigt moti-
verat särskilt ska beaktas om finansie -
ring i stället hade kunnat ske genom till-
skott från det företag som innehar den
aktuella fordran eller från ett företag
som, direkt eller indirekt, har ett väsent-
ligt inflytande i det låntagande företa-
get.«

• Regeringen anser att »om kommunen
har finansierat interna lån med externt
lånade medel ska den omständigheten
att en kommun är helt undantagen från
skattskyldighet inte ensamt medföra att
skuldförhållandet inte kan anses vara

motiverat vid tillämpningen av venti-
len.«

Den nya lagstiftningen borde inte innebära
något problem för de kommunala intern-
bankerna, enligt finansmarknadsminis-
tern. Vissa möjligheter har också öppnats
för att interna långfristiga skulder som
våra dotterbolag har ska kunna gå in under
undantaget (ventilen) om affärsmässiga
skäl. 

Vi tolkar intentionerna i propositionen
så att kortfristig upplåning eller kortfristig
belastning från bolag av ett gemensamt
koncernkonto bör vara oproblematiskt, lik-
som lån från Kommuninvest med kommu-
nal borgen. 

Det är dock fortfarande oklart vad som
gäller när bolagen lånar långfristigt av
kommunen. Under förutsättning att utlå-
ningen finansieras med lån som tagits upp
externt och att kommunen sätter mark-
nadsmässig ränta gentemot bolaget, torde
detta kunna rymmas inom regelverkets
ventil. 

Men om kommunen lånar ut av egna me-
del till bolaget, dvs inte förmedlar ett ex-
ternt lån, är det mer tveksamt om detta
ryms inom ventilen.

För att den lösningen ska kunna använ-
das krävs att Skatteverket avgör om finan-
sieringen istället borde ha gjorts med kapi-
taltillskott. Ett dilemma är att Skatteverk -
ets bedömning inte går att förutse, och att
skatteprocesser tar lång tid.

*Ventilen avser undantag från regeln exempelvis
på grund av att den interna utlåningen anses
vara affärsmässig.

Effektivare ränteavdragsbegränsningar



Kommunernas kostnader ökar kontinuerligt

Kommunernas kostnader ökar först och främst till följd av löne- och prisök-
ningar. Utöver dessa innebär också demografiska förändringar, det vill säga en
ökad befolkning och förskjutningar mellan olika åldrar, att kommunernas
kostnader kontinuerligt växer. Totalt sett har demografiska krav för kommu-
nerna ökat årligen med cirka 0,5 procent. Utöver pris- och löneökningar samt
demografiskt betingade kostnadsökningar har kostnaderna i genomsnitt ökat
med ytterligare 0,7 procent per år under 2000-talet.

Befolkningsförändringar en av förklaringarna
Kostnadsökningar i kommunerna, utöver ökade priser och löner, kan bero på
förändringar i befolkningens storlek och sammansättning. Medvetna sats-
ningar och ökad ambitionsnivå resulterar också i kostnadsökningar.

Kommunernas kostnader för barnomsorgen har ökat kraftigt under 2000-
talet. De demografiska behoven för barnomsorgen har ökat med cirka 3 pro-
cent per år från 2003. Som en följd av införandet av maxtaxan i förskolan samt
rätten till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga har inskriv-
ningsgraden för barn 1–5 år i barnomsorgen ökat från 75,9 procent år 2000 till
86,4 procent 2011. Kostnadsökningarna hänger också till viss del samman med
ökade statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Det riktade bidraget
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Diagram 13 • Verksamhetens kostnadsvolym och demografisk utveckling inom barn- och 
utbildning
Index år 2000 = 100
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Kostnaderna för gymnasieskolan har rela-
tivt väl följt förändringar i demografiska
behov. Kostnaderna för förskola och
grundskola har dock ökat mer än vad som
krävts för demografiska förändringar.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 12 • Utveckling av kommunernas kostnadsvolym
Årlig procentuell förändring, fasta priser

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Demografiska behov 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6
Övrig kostnadsvolym 1,3 2,0 0,1 –1,2 0,2 2,0
Total volymförändring 1,8 2,3 0,5 –0,9 0,5 2,5

2007 2008 2009 2010 2011

Demografiska behov 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4
Övrig kostnadsvolym 2,1 0,2 0,5 0,2 1,0
Total volymförändring 2,6 0,6 1,0 0,7 1,4

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunernas volymförändring var i ge-
nomsnitt 1,2 procent under 2000-talet.
Demografiska behov utgjorde 0,5 procent
och övrig volymutveckling 0,7 procent. En-
dast ett av åren, 2004, har kommunerna
haft negativ volymutveckling där kostna-
derna minskat i fasta priser.



bidrog till att antalet barn per årsarbetare tillfälligt sjönk i kommunerna från
5,4 år 2004 till 5,1 år 2006 för att sedan öka igen till 5,4 barn per årsarbetare
2010. Sammantaget har högre demografiska behov, ökad utnyttjandegrad och
ambitionshöjningar bidragit till att kostnaderna ökat kraftigt i förskolan un-
der 2000-talet. Samtidigt innebar införandet av maxtaxan, år 2002, att en
mindre andel av förskolans kostnader finansieras med avgifter. Avgiftsfinan-
sieringsgraden minskade från 19 procent år 2000 till 10 procent 2003, som den
uppgått till sedan dess.

För grundskolan har den demografiska utvecklingen varit den motsatta.
Antalet barn i grundskoleåldern har minskat med sammanlagt 15 procent
mellan 2000 och 2011. Kostnaderna i fasta priser har däremot i stort sett varit
oförändrade. För att öka personaltätheten i grundskolan tillfördes kommu-
nerna riktade statsbidrag under 2001–2007. Detta innebar en ökad ambitions -
nivå i grundskolan med ökad kostnad per elev som följd. Kostnadsutveck ling -
en för gymnasieskolan har följt den demografiska utvecklingen under hela
2000-talet.

En stor utmaning för kommunerna blir att anpassa kostnaderna inom gym-
nasieskolan till ett kraftigt minskat antal elever samtidigt som antalet elever
i grundskolan nu kommer att börja öka (diagram 15 på sidan 35).

Reformer och lagstiftning driver på kostnadsutvecklingen
Förutom förändrad befolkningssammansättning och riktade satsningar som
kan öka eller minska kostnaderna inom olika verksamheter finns det annat
som kan påverka kommunernas kostnadsutveckling. När lagstiftning med
ökad ambitionsnivå införs, med kraftigt ökade kostnader (till exempel rättig-
hetslagstiftningen inom lss), får det inledningsvis konsekvenser för den
nämnd som är ansvarig för verksamheten, men sedermera också för hela den
kommunala ekonomin. Varje kommun har krav på sig att uppfylla balans mel-
lan intäkter och kostnader och att upprätthålla en god ekonomisk hushåll-
ning.

Vid kraftiga kostnadsökningar inom en verksamhet, som omsorg för funk-
tionshindrade, vilka också är svåra att påverka, innebär det på kort sikt behov
av anpassning inom de övriga verksamheterna i den ansvariga nämnden och
på lite längre sikt anpassning av hela kommunens budget eller höjd skatt.
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Diagram 14 • Verksamhetens kostnadsvolym och demografisk utveckling inom socialtjänsten
Index år 2000 = 100
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Kostnaderna för funktionshindrade har
ökat dramatiskt under 2000-talet. Organi-
satoriskt sorteras ofta omsorg om funk-
tionshindrade i samma nämnd som indi-
vid- och familjeomsorg samt även äldre -
omsorg. De kraftigt ökade kostnaderna för
funktionshindrade och individ- och
familje omsorg har sannolikt påverkat
kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Kommunernas kostnader för insatser enligt lss har ökat betydligt mer än
vad som följer av befolkningsförändringar. Det som drivit kostnadsutveck-
lingen under 2000-talet är framförallt en ökning av antalet personer med in-
satser enligt lss. Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har också ökat
avsevärt mycket mer än vad som förklaras av befolkningsförändringar. I ge-
nomsnitt har de ökat med 2 procent per år mellan 2000 och 2011 utöver pris-
och löneökningar.

För äldreomsorgen har kostnaderna ökat något mer än vad som krävs av
ökade priser och löner, men inte i takt med förändringar i befolkningen. Det
är framförallt kostnaderna för särskilt boende som minskat medan kostna-
derna för omsorg i ordinärt boende har ökat. Andelen personer som är 65 år
och äldre med hemtjänst har ökat från 8 procent år 2000 till 9 procent år 2011.
Samtidigt har andelen äldre som bor i särskilda boenden minskat från 8 till 5
procent. Den låga kostnadsutvecklingen kan ses som ett uttryck för kommu-
nernas prioriteringar. Kommunerna har arbetat med att bli effektivare och
att arbeta mer med förebyggande åtgärder och stöd i hemmet framför akuta
insatser och särskilda boenden.

En annan förklaring till den låga kostnadsökningen för äldreomsorgen är
att allt fler personer över 65 år har personlig assistans (enligt sfb), som del-
finansieras av kommunerna och redovisas under omsorg om funktionshind-
rade. Rätten att behålla assistansersättning efter fyllda 65 år infördes 2001.
Totalt sett uppgick kostnaderna för lss och sfb (lass) för personer över 65
år till cirka 6 miljarder 2011 jämfört med cirka 1,5 miljarder 2001.

Skattereducering för hushållsnära tjänster, så kallade rut-avdrag, har san-
nolikt också medfört en viss dämpning av kostnaderna för äldreomsorgen.
Enligt scb ökade andelen personer 65 år och äldre med rut-avdrag från 3,7
till 6,6 procent mellan åren 2009 och 2010. Avdragsbeloppen är dock relativt
små (drygt 300 miljoner 2010).

Utmaningar framöver

Trots att de reala skatteintäkterna ökar relativt snabbt framöver saknar inte
kommunerna utmaningar. Ökade behov till följd av befolkningsförändringar,
utvecklingen av kostnaderna för omsorg om funktionshindrade och ekono-
miskt bistånd är några av de områden som ekonomicheferna anger som mest
osäkra framöver.

Ny befolkningsprognos visar att de demografiska behoven har 
underskattats

I maj publicerade scb en ny befolkningsprognos. Enligt den nya prognosen
kommer befolkningen öka betydligt mer än vad som tidigare angetts. Föränd-
ringarna handlar främst om antagande om ökad invandring, men även högre
fertilitet och ökad livslängd spelar roll. För kommunerna visar den nya be-
folkningsprognosen att de demografiska behoven ökar mer framöver än vad
som tidigare beräknats. Under 2000-talet har demografiska behov motsvarat
cirka 0,5 procent i ökade kostnader per år. Med den nya befolkningsprogno-
sen ökar behoven med drygt 1 procent per år från 2015. Detta ställer högre
krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter till förändra-
de behov (diagram 15 på sidan 35).

Den nya skatteunderlagsprognosen ger också ett större skatteunderlag.
Den effekten är dock betydligt mindre än effekten på kostnaderna.
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Systematisk verksamhets -

uppföljning

För att förbättra kunskaperna om
kostnadsutvecklingen inom individ-
och familjeomsorgen krävs systema-
tisk verksamhetsuppföljning. Infor-
mation om skäl till insats, innehåll
och resultat av det stöd som ges be-
hövs för att kunna följa upp effekti-
viteten. Utveckling av systematisk
uppföljning är nödvändigt för att
göra behovsanalyser, planering och
uppföljning av hur resurserna inom
individ- och familjeomsorgen an-
vänds på mest effektivt sätt.



Ekonomiskt bistånd – prognosen för riket stämmer inte alltid på 
kommunnivå

Kommunernas sammantagna utbetalningar för ekonomiskt bistånd samva-
rierar till stor del med nivån på arbetslösheten i riket (diagram 16). Vår prog -
nos för ekonomiskt bistånd görs med stöd av vår samhällsekonomiska be-
dömning och prognos för arbetslösheten i riket, se kapitlet »Samhällsekono-
mi«. Enligt vår bedömning kommer arbetslösheten att öka nästa år för att se-
dan sjunka till 6,5 procent 2016.
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Diagram 15 • Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter
Index 2011 = 100
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De demografiska behoven ökar kraftigt
framöver. Den nya befolkningsprognosen
från SCB innebär främst fler barn och fler
äldre. Kraftigt minskade elevkullar i gym-
nasieskolan kräver anpassning av verk-
samheten. Under de närmaste åren ökar
de demografiska behoven mest inom
grundskola och förskola.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 16 • Ekonomiskt bistånd i kommunerna och arbetslöshet i riket
Miljarder kronor och tusental personer
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Nivån på ekonomiskt bistånd (exklusive
flyktingersättning) förklaras till stor del av
arbetslöshetens storlek. En ökad arbets -
löshet nästa år medför att biståndet ökar.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Sambandet mellan arbetslöshet och ekonomiskt bistånd gäller främst på riks -
nivå. Vid analys av arbetslöshet och utbetalt bistånd per kommun är sam-
bandet inte lika tydligt; det ser olika ut för olika kommuner (diagram 17).

Det finns heller inget starkt samband mellan utbetalat bistånd och kom-
munens resultat mätt i kronor per invånare (diagram 18). Ingen av de kom-
muner som har de högsta utbetalningarna i kronor per invånare för bistånd
redovisar underskott för 2011. En förklaring till detta är kommunernas långt -
gående inkomst- och kostnadsutjämning som kompenserar för strukturella
olikheter.

Kommunernas ekonomi de närmaste åren

I detta avsnitt visar vi de konsekvenser som den samhällsekonomiska ut-
vecklingen kan tänkas få på kommunernas ekonomi på några års sikt. För att
göra en rimlig prognos för kostnadsvolymen behöver antaganden om storlek -
en på statsbidrag och förändrade skattesatser göras. I tabell 16 redovisas en be -
räkning av skatteunderlagskalkylens konsekvenser för att visa vad som hän der
om inga politiska beslut tas.

Prognos 2012–2013
För innevarande år och nästa år gör vi en prognos över kostnadernas utveck-
ling med utgångspunkt från vår skatteunderlagsprognos. Därtill har vi tagit
hänsyn till övriga förutsättningar som angivits i regeringens budgetproposi-
tion för 2013.

Tillfälliga intäkter räddar 2012 – risk för höjd skatt nästa år

Kommunsektorns resultat för 2012 förstärks av engångsintäkter från återbe-
talade premier från afa Försäkring med drygt 8 miljarder kronor.

Nästa år växer de reala skatteintäkterna relativt starkt, och intäkterna för -
stärks något jämfört med tidigare prognos på grund av den uteblivna indrag-
ningen av statsbidraget till följd av den nya gymnasieskolan 2013. Åren däref-
ter fortsätter däremot indragningen för gymnasiereformen som planerat med
1,4 miljarder 2014 och med 1,9 miljarder från och med 2015.

Ett tiotal ekonomichefer i kommunerna anger att det är sannolikt att skat-
tesatsen kommer att höjas i samband med budgeten för 2013. Ett fåtal anger
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Så här har vi räknat

Beräkningarna bygger på den be -
döm ning som presenteras i kapitlet
»Samhällsekonomi«. Utfallet för
2011 är enligt det slutliga bokslutet
som scb publicerade i juni. Åren
2012 och 2013 är en prognos medan
beräkningarna för åren 2014–2016 är
mer schablonmässiga kalkyler som
utgår från att kostnadsvolymen och
statsbidragen ökar i takt med den hi-
storiska trenden. När det gäller
statsbidragens utveckling talar hi-
storiska erfarenheter för att ökade
bidrag är sannolika även om detta
kräver nya beslut av riksdagen. Skat-
tesatsen antas vara oförändrad un-
der 2013–2015 men höjs med 3 öre
2016. Beräkningstekniskt antas sam-
ma löneutveckling för de anställda i
kommunerna som för resten av ar-
betsmarknaden från och med 2013.

Diagram 17 • Arbetssökande – bistånd Diagram 18 • Resultat – bistånd
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0

4

8

12

16

0 1000 2000 3000

-4000

0

4000

8000

0 1000 2000 3000

A
rb

e
ts

sö
ka

n
d

e
, %

 a
v 

a
rb

e
ts

kr
a

ft
e

n

Bistånd exkl flyktingar, kr/inv Bistånd exkl flyktingar, kr/inv

R
e

su
lt

a
t,

 k
r/

in
v

Diagram 17 För många kommuner finns
2011 ett samband mellan hög arbetslöshet
och högt utbetalat ekonomiskt bistånd,
men spridningen är stor. Det finns till ex-
empel kommuner med förhållandevis hög
nivå på utbetalt bistånd men som inte har
motsvarande höga arbetslöshet, det gäller
till exempel Malmö, Eskilstuna och Söder-
tälje.

Diagram 18 Det finns inget starkt sam-
band 2011 mellan bistånd och kommunens 
resultat mätt i kronor per invånare.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



också att skattesatsen kommer att sänkas. Det är därför inte uteslutet att den
genomsnittliga skattesatsen till kommunerna höjs med något eller några ören
nästa år.

Kostnaderna växer nästan enligt trend i år och nästa

Skatteunderlagets goda tillväxt i år och nästa år tillsammans med tillfälligt
förstärkta intäkter från afa Försäkring gör det möjligt att kommunernas
kost nader växer i stort sett enligt genomsnittet under 2000-talet. Kraftigt
ökade behov i förskolan och grundskolan samtidigt som elevkullarna minskar
i gymnasie skolan ställer höga krav på kommunerna att anpassa sina verk-
samheter.

Enligt enkätsvar från ekonomicheferna kommer många kommuner ge-
nomföra besparingar och andra åtgärder i samband med budget 2013. Av 188
svarande anger 49 procent att riktade besparingar kommer att genomföras.
Avgiftshöjningar planeras i en av fem kommuner. Främst planeras avgifts -
höjningar inom vatten och avlopp, men även inom kärnverksamheter som
äldreomsorgen.

Kalkyl 2014–2016
För att göra en prognos för kostnadsvolym och resultat behöver vi göra anta-
ganden om statsbidrag och skattesatser. I vår kalkyl för åren 2014–2016 antar
vi, baserat på den historiska utvecklingen, att de generella statsbidragen årlig- 
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Tabell 14 • Utveckling av kommunernas kostnadsvolym
Årlig procentuell förändring, fasta priser

Prognos Kalkyl
2012 2013 2014 2015 2016

Demografiska behov 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1
Övrigt* 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Total volymförändring 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8

Demografi + trend 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8

*Prognos för kostnadsvolym utöver demografiska behov 2012–2013, för 2014–2016 antas kost-
nadsvolymen utöver demografi öka med historisk trend.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 13 • Nyckeltal för kommunernas ekonomi
Procentuell förändring respektive procent

Utfall Prognos Kalkyl
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medelskattesats, nivå i %
(exkl. Gotland) 20,65 20,52* 20,52 20,52 20,52 20,55
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP 2,9 2,1* 3,0 3,4 4,2 4,7
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP 0,7 0,0* 1,0 1,2 1,5 1,5
Verksamhetens kostnader, LP 3,6 3,3 3,4 3,7 4,4 5,0
Verksamhetens kostnader, FP 1,4 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8
Implicit prisindex (PKV) 2,2 2,1 2,1 2,1 2,7 3,2

Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2012 för kollektivtrafik och hemsjukvård, 14 öre på skattesatsen och
0,7 procentenheter i utvecklingen av intäkter.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



en ökar i takt med en försiktigt skattad trend på 2 procent plus effekten av
ökade löner och priser. Detta innebär ett antagande om att riksdagen år 2016
tillfört ytterligare 10,4 miljarder kronor jämfört med 2013 års budgetproposi-
tion (generella och specialdestinerade statsbidrag på 8,6 respektive 1,8).

Skatteintäkterna utvecklas relativt starkt

Från och med 2014 antas en stark utveckling i svensk ekonomi. Skatteunder-
laget växer realt i genomsnitt med 1,5 procent under 2014–2016. Men trots
uppräknade generella statsbidrag med 2 procent i fasta priser och special-
destinerade statsbidrag, som ökar i takt med kostnadsutvecklingen, räcker
inte intäkterna till att täcka kostnaderna för de behov som följer av en föränd-
rad demografi, en ökad volym enligt historisk utveckling samt pris- och löne-
höjningar.

Resultaten försämras med ökade demografiskt betingade behov

De behov som följer av demografiska förändringar ökar kraftigt framöver.
Från att ha ökat med i genomsnitt 0,5 procent under 2000-talet är behovstak-
ten högre och beräknas uppgå till drygt 1 procent år 2016. Under perioden 2000–
2010 ökade kommunernas kostnader med 1,2 procent per år utöver pris- och
löneökningar. Från 2014–2016 räknar vi med en genomsnittlig kostnadsök-
ning på 1,5 procent per år.
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Diagram 19 • Utveckling av kommunernas kostnadsvolym
Index 2008 = 100
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Kommunernas kostnader har ökat i ge-
nomsnitt 1,2 procent årligen utöver pris-
och löneökningar. I takt med att vi blir fler
äldre ökar behoven av kommunala tjäns-
ter. Förutom ökade behov som följer av
befolkningsförändringar finns alltjämt ett
kraftigt tryck på fortsatt förbättringsarbe-
te inom de kommunala verksamheterna.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

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

Prognos Kalkyl
2012 2013 2014 2015 2016

Skatteintäkter o generella statsbidrag 439,7 453,1 468,4 488,0 511,0
varav uppräknade statsbidrag 2,2 5,0 8,6
varav höjd skattesats 0,5

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Under kalkylperioden beräknas intäkterna
från statsbidrag öka realt med 2 procent.
Det förutsätter nya beslut från riksdagen –
historiska erfarenheter visar att ökade bi-
drag är sannolika. Utöver de generella
statsbidragen antas även de specialdesti-
nerade statsbidragen öka i takt med kost-
naderna vilket år 2016 innebär att vi kalky-
lerar med ytterligare cirka 1,8 miljarder
kronor i statliga tillskott utöver de som re-
dovisas i tabellen.



Kommunernas resultat väntas bli rekordhögt 2012 till följd av återbetalning
av försäkringspremier från afa Försäkring. Därefter faller resultaten kraf-
tigt. Skatteintäkterna växer nästan tillräckligt år 2013 för att klara historiskt
genomsnittliga kostnadsökningar och ett resultat som överstiger 1 procent av
skatter och bidrag. Med uppräknade statsbidrag från 2014 och god tillväxt i
skatteintäkterna klarar kommunerna att bibehålla resultatet med kostnader
som ökar i takt med historisk trend och demografiska behov fram till 2016, då
skattesatsen behöver höjas med 3 öre. Utan uppräknade statsbidrag skulle
kommunerna istället få ett underskott på 5,5 miljarder 2016.

För att uppnå god ekonomisk hushållning brukar ett resultat på 2 procent av
skatter och statbidrag anges som en rimlig nivå för kommunerna sammanta-
get. Att kommunernas sammantagna resultat motsvarar 1 procent kan knap-
past ses som god ekonomisk hushållning. Resultatet i våra kalkyler innebär
också att många kommuner kommer att ha underskott år 2016. Senast kom-
munernas resultat motsvarade 1 procent av skatter och bidrag var år 2004. Då
redovisade 99 kommuner underskott.

Ekonomirapporten. Oktober 2012 Om kommunernas och landstingens ekonomi    39

2. Kommunernas ekonomi

Diagram 20 • Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
Miljarder kronor
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Med uppräknade statsbidrag och en skat-
tehöjning med 3 öre år 2016 uppgår kom-
munernas sammantagna resultat till vad
som motsvarar 1 procent av skatter och
bidrag under åren 2014–2016.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting..
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För att balansera att kommunernas kostnader ökar enligt historisk trend krävs mer än en
god skatteunderlagsutveckling. I våra kalkyler har vi räknat med ökning av statsbidragen.
Tabell 16 redovisar resultaten av fyra kalkyler för att visa på omfattningen av problemati-
ken för åren 2014–2016. Vår prognos för 2013 är utgångspunkt för beräkningarna.

1. Vilket resultat blir det med oförändrad skattesats, oförändrade statsbidrag och en trend-
mässig kostnadsvolym?
År 2014 sjunker resultatet till 0,4 procent av skatter och bidrag. Det blir negativt år 2015
och uppgår till –6,0 miljarder kronor år 2016.

2. Vilken volymutveckling är förenligt med oförändrad skattesats, oförändrade statsbidrag
och ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och bidrag?
Första året måste kostnaderna i fasta priser minska. År 2015 har man nästan råd med
nästan demografiskt betingade behov, men året efter täcks drygt hälften av demografiska
behoven.

3. Hur mycket måste statsbidragen höjas för att kommunerna ska klara ett resultat som mot-
svarar 2 procent av skatter och bidrag givet oförändrad skattesats givet oförändrad skatte -
sats och en trendmässig kostnadsvolym?
För att finansiera ett resultat på 2 procent krävs 7,3 miljarder i statsbidrag 2014. Ytterli-
gare 8,8 miljarder behövs sammanlagt 2015–2016.

4. Hur mycket måste skattesatsen höjas för att med oförändrade statsbidrag och en trendmäs-
sig utveckling av kostnadsvolym klara ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och
bidrag?
För att balansera kostnaderna med hjälp av skattesatsen som verktyg krävs 43 öres höj-
ning 2014 följt av ytterligare 20 respektive 32 ören åren 2015 och 2016.

Känslighetsanalys: Konsekvenser av skatteunderlagsprognos kommuner 2014–2016

Tabell 16 • Redovisning av hur olika antaganden påverkar olika variabler 2014–2016

1. Res i % av 2. Volym- 3. Statsbidrags- 4. Skattehöjning,
skatter o bidrag utveckling,% ökning, mdkr öre

År 14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16

Skatte-
sats Oförändrad Oförändrad Oförändrad 43 20 32
Stats-
bidrag Oförändrad Oförändrad 7,3 3,3 5,5 Oförändrad

(trend) (trend) (trend)
Volym 1,5 1,7 1,8 –0,2 0,9 0,8 1,5 1,7 1,8 1,5 1,7 1,8
Resultat, 
% 0,4 –0,2 –1,2 2 % 2 % 2 %

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Landstingens ekonomi
Landstingen väntas redovisa ett positivt resultat på sammanta-
get 3,4 miljarder kronor i år. Det samlade resultatet bärs i hu-
vudsak upp av engångsintäkter från afa Försäkring, som i år be-
talar tillbaka premier för sjukförsäkringsavgifter. Engångsin-
täkterna innebär att flertalet landsting redovisar överskott. De
kommande åren ser det ekonomiska läget betydligt mer an-
strängt ut. Trots att det pågår ett omfattande arbete med att ef-
fektivisera verksamheterna ser sig flera landsting tvingade att
höja skatten redan 2013.

Resultat 2000–2011

Landstingens resultat uppgick till minus 2,5 miljarder kronor 2011, vilket är
minus 1 procent av skatter och bidrag. Det är långt ifrån de 2 procent som bru-
kar anges som tumregel för god ekonomisk hushållning i landstingen. I själ-
va verket har landstingens samlade resultat endast kommit i närheten av det-
ta mål vid tre tillfällen under 2000-talet (diagram 21).
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Diagram 21 • Landstingens resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor, procent
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Efter sex år med överskott blev det åter
underskott 2011. Förklaringen är den sänk-
ta RIPS-räntan vilket ger en engångskost-
nad på 5,7 miljarder kronor givet den så
kallade blandmodellen. Resultatet 2011

rensat för sänkt RIPS-ränta uppgick till 3,2

miljarder.
Källa: Statistiska centralbyrån.



Förklaringen till att landstingssektorn redovisade underskott 2011 är att
den diskonteringsränta som används vid värdering av pensionsskulden (den
så kallade rips-räntan) sänktes, med hänsyn till att marknadsräntorna har
sjunkit till en mycket låg nivå. Frånräknat engångseffekten av ränteföränd-
ringen hade landstingen år 2011 ett samlat överskott på 3,2 miljarder kronor,
vilket motsvarar 1,4 procent av skatter och bidrag.

Landsting med problem har ofta svag soliditet
Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot den offentliga sektorn och därmed
också mot sjukvården i många länder. De svenska landstingen har klarat sig
betydligt bättre. Det har varit möjligt att fortsätta expandera verksamheter-
na utan att köra ekonomierna i botten. Trots detta uppvisar sju landsting un-
derskott när vi summerar resultaten för de senaste tre åren. Har då dessa sju
landsting har en totalt sett sämre ekonomisk ställning jämfört med övriga
landsting och därmed sämre förutsättningar att möta framtida utmaningar?

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden är ett mått
på den ekonomiska ställningen i ett landsting. Har landstingen en negativ so-
liditet betyder det att skulderna är större än tillgångarna.

Det finns ett relativt tydligt samband mellan de senaste årens resultat och
den ekonomiska ställningen mätt med soliditeten (diagram 23). Vår analys vi-
sar att soliditeten är negativ i samtliga landsting när vi inkluderar ansvars för -
bindelsen, men landsting med sämre resultat har oftare en lägre soliditet. Da-
larna är det landsting som har lägst soliditet. I Dalarna har man också under
lång tid kämpat med underskott. Blekinges och Hallands ekonomiska prob -
lem har varit relativt kortvariga och de har en betydligt högre soliditet än vad
de senaste årens resultat indikerar. Förutom Halland utmärker sig Östergöt-
land och Jönköping för att ha den bästa soliditeten. Det skulle kunna förkla-
ras av att båda styr mot ett resultat som inkluderar hela pensionsskulden.
Men det kan också vara en följd av att de är ovanligt välskötta landsting med
god finansiell styrning.
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Diagram 22 • Antal landsting med underskott samt resultat som motsvarar 2 procent av skatter
och statsbidrag
Antal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

12
>2 % överskott

Underskott

3

11

3
2 2

10

5

2

17

15

14

2

4

11
10

8

5

8

14

0

3

10

2

A
n

ta
l l

a
n

d
st

in
g

Den sänkta RIPS-räntan fick stor påverkan
på landstingens resultat 2011. Inget lands-
ting klarade plusresultat på 2 procent eller
mer och 17 landsting redovisade under -
skott. Exklusive engångskostnaden klara-
de fem landsting överskott med mer än 2
procent av skatter och bidrag och endast
två landsting klarade inte överskott.

Källa: Statistiska centralbyrån.



Negativ soliditet försvårar användning av resultatutjämningsreserv 
för landstingen

Från och med 2013 förväntas nya regler träda i kraft som gör det möjligt att re-
servera en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att
täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur. Landstingens
negativa soliditet inklusive pensionsskuld medför att utrymmet för reserver-
ing till resultatutjämningsreserv begränsas. Läs mer om förslaget i kapitlet
»Kommunernas ekonomi«.

Nästa år blir det även möjligt att retroaktivt reservera överskott som är
upp arbetade i boksluten för åren 2010 till 2012. Våra beräkningar visar att ut-
rymmet från 2010 och 2011 uppgår till cirka 1 miljard kronor (tabell 17). Hela
utrymmet kommer från år 2010. Inget landsting uppnådde ett så stort över -
skott år 2011 som krävs för att få reservera medel.

Ökad investeringsnivå ger ökad upplåning på sikt

Samtliga landsting har alltså negativ soliditet men flertalet landsting har inga
eller nästan inga långfristiga skulder. Det är framförallt Stockholms läns
landsting och i viss mån Region Skåne som har långfristiga skulder. Dessa
landsting har också haft hela ansvaret för kollektivtrafiken som krävt bety-
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Diagram 23 • Landstingens resultat 2009–2011 samt soliditeten inklusive pensionsskulden 2011
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Landsting med underskott under de tre
senaste åren har också en relativt svag
ekonomisk ställning. Undantaget är Ble-
kinge vars ekonomiska problem varit rela-
tivt kortvariga.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 17 • Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv från åren 2010 och 2011

Miljoner kronor

Stockholm 186 Västra Götaland 0
Uppsala 0 Värmland 0
Sörmland 0 Örebro 2
Östergötland 264 Västmanland 0
Jönköping 217 Dalarna 0
Kronoberg 18 Gävleborg 16
Kalmar 118 Västernorrland 55
Blekinge 0 Jämtland 2
Skåne 0 Västerbotten 0
Halland 23 Norrbotten 66

Samtliga landsting 969

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Drygt hälften av landstingen har en möj-
lighet att göra en avsättning till resultat -
utjämningsreserven från åren 2010 och
2011.



dande investeringar. Under senare år har investeringarna ökat och nu ser vi i
budget och planer att allt talar för fortsatta ökningar åren framöver 8. För att
finansiera ökningen i investeringar har några landsting, främst Stockholm,
ökat sina långfristiga skulder.

När vi ser framåt i tiden är det inledningsvis endast några få landsting som
planerar att öka sin upplåning. Med en fortsatt hög investeringsnivå kommer
dock de långfristiga skulderna att stiga och därmed även leda till ökade ränte -
kostnader i fler landsting. Återlån av pensionsmedel kan dock komma att
minska behovet av extern upplåning.

Ökade kostnader för den specialiserade somatiska vården 2011

Många landsting beslutade om relativt återhållsamma kostnadsbudgetar in-
för 2011. Skälet var att intäktsutvecklingen såg dyster ut, bland annat till följd
av att delar av det statliga konjunkturstödet avvecklades. Med tiden visade det
sig emellertid vara svårt för landstingen att genomföra de effektiviseringar
och besparingar som var nödvändiga för att klara uppsatta budgetmål. Det
finns flera förklaringar till detta. Landstingsledningarna signalerade bland
annat under flera års tid brist på pengar samtidigt som stora osäkerheter i vår
omvärld innebar att skatteintäktsprognoserna reviderades upp under gällan-
de budgetår. Därtill redovisade landstingen ett positivt rekordresultat 2010 på
samma gång som besparingarna fick genomslag. Uppdämda behov och upp -
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Diagram 24 • Långfristiga skulder och investeringar i landstingen
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Fördubblingen av långfristiga skulder på
bara ett par år i början av 2000-talet
hänger ihop med betydande underskott. I
takt med ökad ordning i finanserna mins-
kade skulderna. Nu ser vi att investering-
arna har ökat igen samtidigt som budget
och planer talar för fortsatta ökningar.
Med en fortsatt hög investeringsnivå
kommer de långfristiga skulderna att stiga
och därmed leda till ökade räntekostnader
i fler landsting.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 18 • Landstingens kostnader för hälso- och sjukvård, andel respektive procentuell 
utveckling i fasta priser
Procent

Andel av Volymför Volym i 
kostnader ändring snitt

2011 2010–2011 2001–2011

Hälso- och sjukvård 100 1,7 1,9
varav 
primärvård 17 1,1 1,7
specialiserad somatisk vård 52 2,0 1,9
specialiserad psykiatrisk vård 9 1,4 1,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

År 2011 ökade hälso- och sjukvårdens
kostnader med 1,7 procent i fasta priser
vilket är något mindre än genomsnittet för
de tio senaste åren. Störst var ökningen
inom den specialiserade somatiska vården
där kostnaderna till och med ökade snab-
bare än genomsnittet för de tio senaste
åren.

8. Läs mer om detta i Ekonomirapporten. April 2012, kapitlet ”Landstingens ekonomi” sidorna 48–52.



reviderade skatteintäkter även under 2011 gjorde det svårt att styra verksam-
heterna mot att klara budget.

Det har under det senaste decenniet funnits en ambition inom sjukvården
att öka primärvårdens resurser och betydelse. Statistiken visar dock att pri -
märvårdens andel av de totala sjukvårdskostnaderna inte stigit. Detta förkla-
ras till stor del av att den somatiska specialistvården är svår att styra och kon-
trollera. Regelmässigt har den somatiska vården visat underskott i förhållan-
de till budget. Under 2000-talet har det bara gått att hålla tillbaka kostnads -
utvecklingen något enstaka år för den specialiserade somatiska vården. Or-
sakerna till att kostnaderna ökar så mycket för den specialiserade somatiska
vården kan bland annat finnas i ökade kostnader för cancervård och vårdens
organisation för multisjuka äldre.

Kraftig ökning av kollektivtrafikens kostnader

Från och med 2012 har landsting och regioner det fulla ansvaret för majorite-
ten av landets kollektivtrafik. Det gör det intressant att studera de totala kost-
naderna för kollektivtrafiken när vi blickar bakåt. Kommunernas och lands-
tingens nettokostnad för kollektivtrafik har under en följd av år ökat i snabb
takt (diagram 25). Sannolikt har en hög ambitionsnivå att öka kollektivtrafi-
kens marknadsandel 9 bidragit till kostnadsökningarna, men som framgår av
diagrammet är det inte främst det kollektiva resandet som stått för ökningen,
utan det är kostnaden per resa som stigit kraftigt.

Utvecklingen har lett till att kollektivtrafikens andel av de totala nettokost-
naderna har ökat. På grund av att landstingens totala kostnadsmassa är min -
dre än kommunernas har utvecklingen varit mest uttalad inom landstings-
sektorn. I och med det förändrade huvudmannaskapet och de skatteväxling-
ar för kollektivtrafik som genomfördes år 2012 accentueras detta ytterligare.
I år kan kollektivtrafikens andel av landstingens totala nettokostnad beräk-
nas till cirka 7 procent. Om den hittillsvarande nettokostnadsutvecklingen
tillåts fortsätta innebär det risk för att kollektivtrafiken på sikt tränger undan
annan verksamhet.
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Diagram 25 • Kommunernas och landstingens sammantagna nettokostnad för kollektivtrafik
samt antal lokala och regionala kollektivtrafikresor
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Under perioden 2002–2011 ökade netto-
kostnaden för kollektivtrafik med 9 pro-
cent per år medan nettokostnaden för
kommunernas och landstingens totala
verksamhet ökade med lite drygt 4 pro-
cent per år.

Källa: Statistiska centralbyrån och Trafikanalys.

9. Kollektivtrafikbranschen har enats om en vision att kollektivtrafiken på sikt ska fördubbla sin mark-
nadsandel. Som ett mål på vägen ska antalet kollektivtrafikresor vara dubbelt så många år 2020 som de
var år 2006.



46 Ekonomirapporten. Oktober 2012 Om kommunernas och landstingens ekonomi

3. Landstingens ekonomi

Cancer är, enligt en internationell under -
sökning, den sjukdom vi känner störst räd -
sla att drabbas av. Till stor del är denna bild
av cancer historiskt betingad. Cancer sjuk -
vården har gjort enorma framsteg och ris-
ken att avlida i cancer har reducerats be-
tydligt. Delvis som en följd av dessa fram -
steg växer också kostnaderna för cancer-
vården samtidigt som fler äldre medför ett
stigande antal patienter. Detta har väckt
frågor om cancervårdens framtida kost -
nads utveckling och hur den ska mötas.

Kostnaden för cancersjukvården är svår
att ens uppskatta. Det hänger bland annat
samman med att cancerpatienter vårdas i
flera olika delar av vården och det är svårt
att koppla kostnadsuppgifter specifikt till
patienter med cancerdiagnos. DRG-syste-
met som ligger till grund för beskrivning av
vården är uppbyggt kring vilken kroppsdel
som är drabbad av sjukdom och cancer kan
drabba alla kroppsdelar. En föråldrad och
mycket osäker uppskattning är att cancer-
vården svarar för cirka 7 procent av den to-
tala vårdkostnaden i Sverige. Det ligger i
nivå med motsvarande uppskattning för
andra länder. Till den direkta vårdkostna-
den ska läggas även samhällsekonomiska
kostnader i form av produktionsbortfall vid
sjukskrivning och värdet av förlorade år vid
en för tidig död. Samhällsekonomiska be -
räkningar visar att själva vårdkostnaden
svarar för cirka hälften av den totala kost-
naden för cancer.

Kostnaden för cancervård har sannolikt
ökat snabbare än den genomsnittliga sjuk -

vårdskostnaden. Såväl antalet patienter
som kostnaden per patient har stigit. Pro-
gnoser för framtiden visar en fortsatt ök-
ning.

Knappt 30 000 män och drygt 25 000

kvinnor får årligen en cancerdiagnos. De
vanligaste formerna är prostatacancer för
män (33 procent av fallen) och bröstcancer
för kvinnor (30 procent av fallen). De allra
flesta överlever sjukdomen; den så kallade
femårsöverlevnaden uppgår till 68–69 pro-
cent och tioårsöverlevnaden till 58 procent.
Men cirka 22 000 personer avlider varje år i
cancer.

För 50 år sedan fick cirka 20 000 perso-
ner per år cancer. Den siffran hade för-
dubblats 1990 och har sedan dess ökat med
ytterligare nästan 50 procent. En viktig
förklaring till denna utveckling är demo-
grafin. Cancer är en sjukdom med stark
koncentration till hög ålder. I takt med att
befolkningen blir äldre ökar därför antalet
cancerfall. Diagram 26 visar den ålders -
specifika cancerincidensen för män res -
pektive kvinnor.

Med hjälp av uppgifter om åldersspecifik
incidens kan den rent demografiska fak-
torn beräknas. I diagram 27 redovisas hur
demografin påverkar antalet cancerfall
med antagande om 2010 års åldersspecifika
incidenstal.

Som framgår av diagrammet har det fak-
tiska antalet fall ökat mer än vad demogra-
fin i sig förklarar; cirka 1 procentenhet mer
per år. Det hänger samman med att den ål-
dersjusterade incidensen har ökat. Från

Demografin ökar kostnaderna för cancersjukvården

Diagram 26 • Cancerincidens i olika åldrar 27 • Patienter som får cancerdiagnos
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Diagram 26 I takt med stigande ålder ökar
risken för att få cancer.

Diagram 27 Demografisk beräkning av pa-
tienter som får cancerdiagnos med 2010

års incidenstal. Denna enkla beräkning vi-
sar att den demografiska faktorn just nu
och under det närmaste decenniet bety-
der relativt mycket för antalet cancerpati-
enter, med ett bidrag på cirka 1,5–1,8 pro-
cent per år vid oförändrad incidens.
Framskrivningen efter 2011 av faktiskt an-
tal med antagande om samma tillväxt
utöver demografin som den historiska ger
ett bidrag på ytterligare 1 procent per år.

Källa: Socialstyrelsen och egna beräkningar.
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1970 till 2010 ökade den åldersjusterade in-
cidensen från 0,5 procent till 0,65 procent
för männen och från 0,4 till 0,5 procent för
kvinnorna. Paradoxalt nog har även sjuk -
vårdens framsteg inom andra områden, till
exempel hjärt- och kärlsjukdomar, bidra-
git. Det är fler som överlever dessa sjukdo-
mar och därför löper större risk att senare i
livet drabbas av cancer. Men även diag -
nostiken spelar roll, det är fler cancerfall
som upptäcks. Fortsätter den åldersjuste-
rade incidensen att stiga kommer således
antalet fall att stiga med cirka 2,5–2,8 pro-
cent per år, vilket motsvarar en fördubb-
ling på tjugofem år.

Antalet avlidna i cancer har legat stabilt
runt 20 000 personer under en längre tid.
Med hänsyn till att incidensen samtidigt
ökat är det ett uttryck för att överlevnaden
stiger. Fler botas och fler lever längre med
cancerdiagnos. Femårsöverlevnaden som
låg under 50 procent 1970 har trendmässigt
ökat till nära 70 procent idag. En ökad
över levnad kan förklaras av bättre diag -
nostik som gör att sjukdomen upptäcks ti-
digare, men framför allt att behandlings-
metoderna blivit bättre. Men det har även
medfört stigande kostnader. Beräkningar
som gjorts för enskilda cancerformer visar
att kostnaden per patient fördubblats un-
der en femtonårsperiod. The Lancet Onco-
logy Commission pekar på flera olika fak-
torer som bidragit till ökade kostnader:
• Fler patienter får del av relativt dyra be-

handlingar.
• Det finns alltfler och alltmer specifika

behandlingsmetoder, till exempel har
antalet cancerläkemedel ökat kraftigt.

• »Livslängden« på cancerterapier tende-
rar att bli allt kortare, det vill säga det
kommer nya och mer effektiva metoder.

• Det finns tendenser till överutnyttjande.
Ofta sätts omfattande och dyr behand-
ling in de sista dagarna i patientens liv.
Detta väcker svåra etiska överväganden,
där ekonomin inte spelar och inte bör
spela någon roll.

Många farhågor har knutits till läkemedel
mot cancer. Extremt dyra läkemedel med
relativt liten effekt för patienten skulle ris-

kera att bli ett hot mot vårdens ekonomi.
Detta trots att kostnaden för läkemedels-
behandling av cancer fortfarande är en be-
gränsad del av den samlade kostnaden för
cancervården. Kostnaderna för cancerläke-
medel beräknas idag stå för omkring 10

procent av de totala kostnaderna för can-
cersjukvården.

Trenden inom cancerläkemedel går mot
att försöka skräddarsy behandlingar för pa-
tienterna. Många av de nya cancerläke-
medlen riktas därför mot små patientgrup-
per. Denna utveckling innebär att kostna-
den per behandlad patient blir hög, efter-
som forsknings- och utvecklingskostnader-
na i huvudsak är densamma för läkemedel
riktade till större patientgrupper. Men ef-
tersom de vanligen förskrivs till ett fåtal
patienter blir de totalt sett inte så dyra att
de inte kan hanteras inom landstingets
budget. Däremot kan de ge stora konse-
kvenser för den enskilda klinikens bud-
getramar. Detta ställer förstås krav på att
landstingens interna budgethantering fun-
gerar och vid behov snabbt kan anpassas
till snabba ökningar av läkemedelskostna-
der vid enskilda specialistkliniker. Många
av de nya cancerläkemedlen ger dock ofta
ingen bot utan förlänger livet med några
månader. Med hänsyn till detta kan kostna-
derna bedömas som höga och hälsoekono-
miska överväganden – och prioriteringar –
får allt större betydelse. Ett intensivt arbe-
te pågår inom ramarna för den nationella
läkemedelsstrategin och den nationella
cancerstrategin att ta fram en process för
gemensam introduktion av nya cancerläke-
medel i sjukvården.

Parallellt med utvecklingen mot skräd-
darsydda behandlingar har många befintli-
ga cancerläkemedel funnits med en tid och
har varit föremål för eller kommer att bli
föremål för så kallad generisk konkurrens
när patentet går ut. Generisk konkurrens
innebär ofta att kostnaden för läkemedlet
minskar kraftigt. Kostnadsökningarna för
cancerläkemedel totalt sett kan därför
komma att avta.

Demografin ökar kostnaderna för cancersjukvården, forts
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Landstingens ekonomi de närmaste åren

Prognos 2012–2013

År 2011 betalades den sista delen av konjunkturstödet ut och det blev heller
inga nya statliga resurstillskott i form av ovillkorade statsbidrag 2012. Detta
tillsammans med en relativt återhållsam prognos för skatteunderlagstillväx-
ten resulterade i att flera landsting valde att höja skatten inför 2012. Höjning-
arna motsvarade 4 öre på medelutdebiteringen.

Den svaga utvecklingen av intäkterna innebar att många landsting också
beslutade om återhållsamma kostnadsbudgetar för 2012, en ökning som inne-
bär att kostnaderna kan öka i takt med löner och priser samt kompensera för
befolkningsförändringar. För att lyckas begränsa kostnadsökningarna på det-
ta sätt krävs ett betydande besparings-/effektiviseringsarbete. Inom vården
finns ett konstant tryck på att introducera nya bättre behandlingar men ock-

3. Landstingens ekonomi

De multisjuka äldre är en ökande grupp
med stora behov av sjukvård och omsorg.
Dessa personer riskerar idag att inte få rätt
vård på rätt plats och i rätt tid. Många äldre
multisjuka åker ofta in akut till sjukhus,
bor hemma och söker mycket specialist-
läkarvård men de söker förhållandevis lite
primärvård. Huvudslutsatserna i rappor-
ten Kvalitativ uppföljning av multisjuka
äldre i ordinärt boende (SKL 2012) visar att
det krävs ett nytt sätt att organisera vård
och omsorg utanför sjukhuset och att kon-
tinuiteten i de många kontakterna som
äldre har med landstinget och kommunen
måste förbättras. Samverkan mellan olika
enheter måste också bli bättre. Det gäller
inte minst vid vårdplaneringen i samband
med utskrivningen från sjukhus. Det be-
hövs ett helhetsgrepp och en helhetssyn på
omhändertagandet från den geriatriska

professionen. Högspecialiserade insatser
för en enskild diagnos, som i sig är korrek-
ta, hjälper föga om man inte ser till »hela«
personen.

Kostnaderna för ett vårddygn på sjukhus
är hög i förhållande till kost-naderna per
insats inom primärvården och inom kom-
munens vård och omsorg i hemmet. En in-
satsförskjutning och omfördelning av kost-
nader från den slutna sjukhusvården till
vård och omsorg utanför sjukhuset skulle
innebära en stor kvalitetsförbättring för
många multisjuka äldre. Men även för an-
höriga, närstående och för den personal
som arbetar inom området. En genom-
tänkt vårdplanering i samråd med berörda
enheter och att patientens skick vid ut-
skrivningen lämpar sig för kommunal vård
och omsorg, skulle dessutom leda till mins-
kade totala kostnader.

Sjukvårdens organisation behöver anpassas till de äldre multisjuka

Läkemedelsbidraget 2012 och

framöver

Det finns ännu ingen överenskom-
melse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om nivå
och inriktning på läkemedelsbidra-
get för 2012. Eftersom en stor del av
året redan passerat är vår bedöm-
ning att något avtal för 2012 heller
inte kommer att slutas mellan par-
terna. Detta innebär också att de frå-
gor som tidigare villkorats och regle-
rats i avtalet – till exempel SIL-av-
räkningar och vinst- och förlustklau-
sulen – inte kommer att gälla.

Några inledande diskussioner
mellan parterna om överenskom-
melser för 2013 och 2014 har inte
påbörjats. I budgetpropositionen för
2013 har regeringen föreslagit att
22 200 miljoner kronor ska avsättas
för bidraget för läkemedelsförmå-
nen.

Beräkningarna bygger på den be döm ning
som presenteras i kapitlet »Samhällseko-
nomi«. Statsbidragen för stärks inte 2013.
Åren 2014–2016 antas de generella statsbi-
dragen öka i takt med den trendmässiga ut-
vecklingen. Detta krä ver nya beslut av riks -
dagen men historiska erfarenheter talar för
att ökade bidrag är sannolika. Det finns
ännu ingen över enskommelse för läkeme-
delsförmånen för åren fram till 2016 varför
statsbidraget antas öka i takt med kostna-
derna för läkemedel. Vi har inte tagit hän-
syn till kommande skatteväxlingar för
hemsjukvården 2013.

För åren 2012 och 2013 har vi gjort en
prognos för hur vi tror kostnadsutveckling-
en kommer att gestalta sig. Beräkningstek-
niskt antas samma löneutveckling för de
anställda i landstingen som för resten av
arbetsmarknaden från och med 2013. Be -
räkningarna för åren 2014–2016 är mer
schablonmässiga kalkyler som utgår från
att kostnadsvolymen ökar i takt med demo-
grafi och en historiskt skattad trend. Dessa
år antas medelskattesatsen öka så att ett
resultat om 1 procent av skatter och bidrag
uppnås.

Så här har vi räknat
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så låta behandlingarna omfatta fler människor vilket vanligtvis innebär att
kostnaderna ökar. Inom kollektivtrafiken, som från och med 2012 i huvudsak
finansieras av landstingen, har kostnadstrycket till och med varit ännu stör-
re. Läkemedel är däremot ett område där kostnaderna minskar och landstin-
gens ansträngningar till klokare läkemedelsanvändning har fått genomslag.
Läs mer i faktarutan »Kraftig kostnadsminskning för läkemedelsförmånen«
på sidan 51.

Vi får nu tydliga signaler om att många landsting inte kommer att lyckas
med att begränsa de totala kostnadsökningarna så som budgeterat. Skattein-
täkterna reviderades upp till 2012 under våren och dessutom har afa För säk -
ring beslutat betala tillbaka alla premier för åren 2007–2008 motsvarande cir-
ka 3,1 miljarder kronor 2012. Det kan vara svårt för ett landsting att hålla till-
baka kostnaderna under sådana omständigheter.

Tabell 19 • Nyckeltal för landstingens ekonomi
Procentuell förändring om inget annat anges

Utfall Prognos Kalkyl
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medelskattesats, 
nivå i skattekronor 10,88 11,07* 11,17 11,20 11,32 11,44
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP 3,2 2,6** 3,7 3,9 5,1 5,4
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP 1,2 0,8** 2,1 2,0 2,6 2,5
Verksamhetens kostnader, LP 3,9 4,0** 3,1 4,2 4,8 5,2
Verksamhetens kostnader, FP 1,9 2,1** 1,5 2,3 2,3 2,4
LPIK 2,0 1,7 1,6 1,8 2,4 2,7

Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2012 för kollektivtrafik och hemsjukvård, 14 öre på skattesatsen.
**Rensat för effekten av skatteväxling 2012.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 28 • Landstingens resultat 2011 och 2012
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I samband med sitt andra tertialbokslut
gör landstingen själva en prognos över
årets resultat. Dessa prognoser visar att
nästan samtliga landsting räknar med ett
positivt resultat 2012.

Anm.: Samtliga landsting enligt blandmodellen men Stockholm och Västra Götaland enligt kon-
cernen. Östergötland, Jönköping och Region Skåne redovisar enligt fullfonderingsmodellen.
Helårsprognosen enligt tertialbokslutet uppgick 2012 till 0,5, 4,6 respektive –0,7 procent av skat-
ter och bidrag räknat på detta sätt. Sörmlands helårsprognos enligt tertialbokslut från april.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Vår prognos för 2012 är ett positivt resultat på 3,4 miljarder kronor. Detta
betyder att det är den tillfälliga afa-återbetalningen som förklarar nästan
hela det positiva resultatet. Det underliggande resultatet ligger därmed långt
ifrån den nivå som brukar betraktas som förenlig med god ekonomisk hus -
hållning, vilket motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Många landsting
lämnar alltså 2012 med kostnader som är i nivå med intäkterna.

Nästa år förväntas skatteunderlaget växa förhållandvis snabbt. Däremot
kan landstingen inte räkna med några nya tillskott i form av ovillkorade stats-
bidragsökningar. När det gäller storleken på läkemedelsförmånen finns ännu
ingen överenskommelse från och med 2012. Därför antas bidraget utvecklas i
takt med kostnaderna för läkemedel fram till år 2016. Läs mer i faktarutan
»Läkemedelsbidraget 2012 och framöver« på sidan 48.

Sammantaget är utgångsläget ansträngt i många landsting inför 2013. Det är
mot denna bakgrund som man ska se de skattehöjningar som nu aviseras. Att
skattefinansiera investeringar kan också vara ett motiv. Vi räknar med skat-
tehöjningar motsvarande 10 öre på medelutdebiteringen. Bland annat plane-
rar Östergötland och Sörmland att höja skatten; de landsting som i dagsläget
har den lägsta skattesatsen.

Vår bedömning är att många landsting kommer att intensifiera arbetet med
att effektivisera sina verksamheter.

Inom kollektivtrafiken finns förhoppningar om att ökningstakten kan
dämpas. I Stockholm till exempel ser man arbetet med att förbättra kost-
nadskontrollen som en av de absolut viktigaste frågorna inom kollektivtrafi-
ken. I Västra Götaland avser man fördjupa diskussionen med kommunerna
om vad som är en samhällsekonomiskt optimal självfinansieringsgrad. I Skå-
ne har man tvingats skära i kollektivtrafiken för att komma tillrätta med den
besvärliga ekonomiska situationen. Som stöd i det arbetet tillämpas de rikt-
linjer för såväl utökning som minskning av trafik, som finns utpekade i Skå-
nes tåg- och busstrategier.

Breda sparbeting läggs också ut i vissa landsting samtidigt som andra kom-
mer att rikta sina sparbeting mot specifika verksamheter. Det kan handla om
att se över inköps- och materialförsörjningsprocessen eller att genomföra
tuffa effektiviseringskrav inom administration och serviceverksamheter.
Förhoppningar finns på att produktionsplanering ska förbättra tillgänglighet
och korta vårdköer.

Kalkyl 2014–2016

För att göra en rimlig kalkyl för kostnadsvolymen behöver antaganden om
statsbidragens utveckling och skattesatser göras. I vår kalkyl för åren 2014–
2016 antar vi att de generella statsbidragen årligen ökar i takt med en försik-
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Tabell 20 • Kostnadsökning på olika komponenter
Bidrag i procentenheter, fasta priser

Utfall Prognos Kalkyl
02–04 05–08 09–11 2012 2013 14–16

Demografiska behov 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
Övrigt** 1,0 1,3 0,7 1,0* 0,3 1,2
Total volym förändring 1,7 2,2 1,7 2,1* 1,5 2,3

*Rensat för effekten av skatteväxling 2012.    
**Prognos för kostnadsvolym utöver demografiska behov 2012–2013. För 2014–2016 antas kost-
nadsvolymen utöver demografi öka med historisk trend.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

På längre sikt har hälso- och sjukvårdens
kostnader ökat med cirka 1 procent utöver
de demografiskt betingade resursbeho-
ven. Ökningstakten har varit snabbare
inom kollektivtrafiken. Fram till 2016 ökar
de demografiskt betingade resursbehoven
kraftigt. I år ökar kostnaderna med drygt 2
procent. Nästa år räknar vi med att be-
sparingar dämpar kostnadsutvecklingen.
För kalkylperioden antas kostnaderna öka
i takt med demografi och trend.



tigt skattad trend på 2 procent plus effekten av ökade löner och priser. Detta
innebär ett antagande om att riksdagen år 2016 har tillfört ytterligare 6,1 mil-
jarder kronor (generella och specialdestinerade statsbidrag på 5,3 respektive
0,8) jämfört med budgetpropositionen för 2013. Våra makroekonomiska kal-
kyler visar att detta ryms inom statens sparmål. Utan detta tillskott skulle det
– allt annat lika – krävas en skattehöjning på 30 öre för att landstingen skulle
få samma intäkter. Med oförändrade skatter och statsbidrag krävs att verk sam -
hetsvolymen är 5 procent mindre 2016 än i vår grundkalkyl. Se vidare fakta rutan
»Känslighetsanalys: Konsekvenser av skatteunderlags prog nosen lands ting
2014–2016« på sidan 54.

Åren 2014–2016 ser vi en normaliserad utveckling för samhällsekonomin
där arbetsmarknaden når jämnvikt i början av år 2016. Med dessa förutsätt -
ning ar menar vi att det är sannolikt att landstingen har ambitionen att fort -
sätta förbättra vården i samma takt som tidigare. All erfarenhet visar att det-
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Kostnadsminskningar är ovanliga för läke-
medelsområdet, men för 2012 bedömer vi
att kostnaderna för läkemedelsförmånen
minskar med omkring 3 procent. De främ -
sta anledningarna till minskningen är
många patentutgångar av storsäljande sub-
stanser men även TLV:s och landstingens
effektiviseringsarbete ger effekt. Därutöver
finns det engångseffekter som är speciella
för året 2012. Det gäller bland annat de från
den 1 januari 2012 nya reglerna för hög-
kostnadsskyddet och att det är tre färre ar-
betsdagar 2012 jämfört med föregående år.
Samtidigt som effekterna av vissa kost-
nadssänkande faktorer är större än vanligt
gäller motsatsen för några av de kostnads-
drivande faktorerna. Till exempel introdu-
ceras nu färre nya innovativa läkemedel för
breda patientgrupper.

För 2013 räknar vi med ökning på drygt 2
procent. För åren 2014–2016 förväntas
kostnadsutvecklingen återgå till en histo-
riskt sett mer normal ökningstakt på mel-

lan 2,5–4 procent per år. En viktig förklar-
ing till att kostnadsökningen då beräknas
tillta är att antalet patentutgångar på läke-
medel med en stor förmånskostnad kom-
mer att minska kraftigt. Även den sam-
manlagda kostnadssänkande effekten av
TLV:s genomgångar och det arbete som
pågår i landstingen för att förbättra läkar-
nas följsamhet till riktlinjer och rekom-
mendationer förväntas gradvis att minska i
betydelse efter 2012. Liksom tidigare bedö-
mer vi att de stora kostnadsökningarna
inom läkemedelsområdet väntas inom rek-
visitionsläkemedlen. Vi räknar med att
rekvisitionsläkemedlen kommer att stabi-
liseras på en årlig ökning på omkring 7–8

procent kommande år. Rekvisitionsläke-
medlen fortsätter därmed att ta en allt
större andel av de samlade läkemedelskost-
naderna. Efter 2013 kan centraliserade
läkemedelsupphandlingar till viss del kom-
ma att begränsa kostnadsökningarna.

Kraftig kostnadsminskning för läkemedelsförmånen

Tabell 21 • Skatter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott
Miljarder kronor

Prognos Kalkyl
2012 2013 2014 2015 2016

Skatter och bidrag totalt 242,2 251,3 261,1 274,4 289,1
varav uppräknade statsbidrag 1,7 3,4 5,3
varav höjd skatt 1,8 2,2 4,5 7,2

Anm.: Redovisningstekniskt förs läkemedelsbidraget till de generella statsbidragen. I kalkylen
antas även de specialdestinerade statsbidragen öka i takt med kostnaderna vilket år 2016 inne-
bär ytterligare cirka 0,8 miljarder kronor i statliga tillskott utöver de som redovisas i tabellen.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Staten förutsätts fortsätta skjuta till mer
statsbidrag. Fram till och med 2016 antas
de generella statsbidragen öka med drygt
5 miljarder kronor. Detta bedöms inte vara
tillräckligt utan landstingen behöver dess -
utom höja skatten, något som ger ökade
intäkter med 7,2 miljarder jämfört med
idag.



ta ökar kostnaderna trots ständiga effektiviseringar, åtminstone på några års
sikt.

Vi väljer också att i kalkylen ta hänsyn till kostnadernas utveckling utifrån
befolkningsförändringarna. Vi blir fler och vi blir äldre. Risken att drabbas av
sjukdom ökar med åldern; ett exempel är att förekomsten av cancer ökar i
högre åldrar. På några års sikt och sett till hela landstingens hälso- och sjuk -
vård är det därför rimligt att anta att kostnaderna ökar i takt med demogra-
fiska förändringar.

Sett över en konjunkturcykel har hälso- och sjukvårdens kostnader ökat
med ungefär 1 procent utöver demografiskt tryck. I vår kalkyl antar vi att det-
ta gäller även åren 2014–2016. Eftersom det demografiska trycket är högt un-
der perioden, 1,2 procent per år, leder detta antagandet till en sammantagen
kostnadsökning på drygt 2 procent för hälso- och sjukvården. De historiska
kostnadsökningarna har varit ännu snabbare inom kollektivtrafiken. Det
finns dock faktorer som talar för att kostnadstrenden kan vara på väg att bry-
tas. Ett av syftena med den kollektivtrafikreform som trädde i kraft senaste
årsskiftet var att öka den politiska styrningen av kollektivtrafiken. Fokus på
ekonomi verkar också ha ökat det senaste året och kollektivtrafiken har på fle-
ra håll integrerats i det övriga budgetarbetet mer än tidigare. I vår kalkyl an-
tar vi att landstingen faktiskt lyckas bringa ner ökningstakten för kollektiv-
trafiken.

Sammantaget innebär det att vi räknar med en ökning på 1,2 procent utö-
ver demografi. Se tabell 20 på sidan 50.

Våra beräkningar visar att detta endast kan ske till priset av fortsatt höjd
skatt och försämrat resultat. Under åren 2014–2016 behöver medelskattesat-
sen öka med 27 öre bara för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och bi-
drag. Ytterligare skattehöjningar för att klara av målet på 2 procent framstår
i detta läge inte särskilt sannolika.

Osäkerheter i vår bedömning

Vår kalkyl bygger på en mängd antaganden och vi vet att förutsättningarna
kan ändras snabbt. I vår samhällsekonomiska bedömning lyfter vi fram osäk -
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Diagram 29 • Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
Miljarder kronor
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Det tog lång tid att komma tillbaka från
1990-talskrisen. Rensat för tillfälliga pos-
ter på 5,6 miljarder kronor i RIPS-effekt
2011 har landstingen redovisat plusresultat
sedan 2005. I år väntas ett positivt resul-
tat på 3,4 miljarder tack vare återbetal-
ning från AFA Försäkring. Fram till 2016

räknar vi med betydligt lägre resultat-
nivåer och inget av de bortre åren är
landstingen i närheten av ett resultat på 2
procent av skatter och bidrag.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



erheten som finns kring den skuldavveckling som sannolikt är en förutsätt-
ning för att den ekonomiska krisen ska läka ut. Vill det sig illa kan samhäll-
sutvecklingen och därmed skatteunderlaget utvecklas betydligt sämre än vad
vi räknar med.

En betydande risk som inte är beaktad i resultatprognosen för 2013 är att
diskonteringsräntan för sektorns pensioner kan behöva sänkas ytterligare,
vilket leder till att pensionsskulden måste omvärderas. När räntan sänktes år
2011 försämrades landstingens ekonomi med 5,7 miljarder kronor.

Det finns också en risk att kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att
öka i samma takt som tidigare. Härutöver finns osäkerheter när det gäller ef-
fekten av eventuella reformer. Ett exempel är den statliga utredningen Psy-
kiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (sou 2012:17)
som i maj föreslog en stor reformering av rättspsykiatrin. Förslagen innebär
bland annat att rättspsykiatri försvinner som självständig påföljd och att ett
nytt system för samhällsskydd – särskilda skyddsåtgärder – med staten som
huvudman införs. Utredningen föreslår också sänkta intagningskriterier och
en vidgad målgrupp. Om utredningens förslag i sin helhet genomförs får det
både stora verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser för landsting-
en från 2016. Utredningen är nu ute på remiss.

Den stora förhoppningen står till vårdens möjligheter att effektivisera re-
sursanvändningen.
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Enbart ett ökat skatteunderlag räcker inte till för att finansiera landstingens verksamheter.
Utan anpassning uppstår betydande obalanser. I tabell 22 redovisas resultaten av fyra kal-
kyler för att visa på omfattningen av problematiken för åren 2014–2016. Vår prognos för
2013 är utgångspunkt för beräkningarna.

1. Vilket resultat blir det med oförändrade skatter och statsbidrag och en kostnadsvolym som
inkluderar ambitionshöjningar i takt med trenden, 2,3 procent om året?
Redan år 2014 uppgår då resultatet till 0 procent av skatter och bidrag och år 2016 uppgår
underskottet till 3,1 procent vilket motsvarar minus 8,6 miljarder kronor.

2. Vilken volymutveckling är förenlig med oförändrade skatter och statsbidrag och ett resultat
på 2 procent av skatter och bidrag?
Inget av åren räcker volymutrymmet till för att ens kompensera för de ökade behov som
följer av befolkningsutveckligen. År 2016 är volymen cirka 5 procent lägre jämfört med
vårt kalkylalternativ.

3. Hur mycket måste statsbidragen höjas för att landstingen skall klara ett resultat på 2 pro-
cent av skatter och bidrag givet oförändrade skatter och en kostnadsvolym som inkluderar
ambitionshöjningar?
Redan 2014 krävs ett tillskott på 5,1 miljarder kronor och sedan ytterligare 4,3 respektive
4,8 miljarder kronor. Totalt under kalkylperioden krävs drygt 14 miljarder kronor.

4. Hur mycket måste skatten höjas för att landstingen skall klara ett resultat på 2 procent av
skatter och bidrag givet oförändrade statsbidrag och en kostnadsvolym som inkluderar am-
bitionshöjningar?
Redan år 2014 behöver skatten höjas med 27 öre och år 2016 med totalt 69 öre.

Känslighetsanalys: Konsekvenser av skatteunderlagsprognosen landsting 2014–2016

Tabell 22 • Skatteunderlagsprognosens konsekvenser på centrala variabler givet vissa antagan-
den 2014–2016

1. Res i % av 2. Volym- 3. Statsbidrags- 4. Skattehöjning,
skatter o bidrag utveckling,% ökning, mdkr öre

År 14 15 16 14 15 16 14 15 16 14 15 16

Skatte-
sats Oförändrad Oförändrad Oförändrad 27 21 22
Stats-
bidrag Oförändrad Oförändrad 5,1 4,3 4,8 Oförändrad

Trend (2,3 %) Trend (2, 3 %) Trend (2,3 %)
Volym 0,3 0,8 0,8
Resultat, 
% 0,0 –1,5 –3,1 2 % 2 % 2 %

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Här redovisas några nyckeltal samt samlade resultaträkningar
för kommuner respektive landsting och även summerade till en
sammantagen bild. För diagram med fördelningen av kostnader
och intäkter för kommuner och landsting var för sig, tabeller
med översikt över statsbidragen och andra data som vi brukat re-
dovisa i Ekonomirapportens Appendix hänvisar vi till vår webb -
plats, och området Sektorn i siffror. Gå till www.skl.se, välj Vi arbe-
tar med, Ekonomi, Sektorn i siffror.

En sammantagen bild av kommuner och landsting
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Tabell 23 • Nyckeltal för kommuner och landsting 2011–2016

Procent och tusentals personer

Utfall Prognos Kalkyl
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Medelskattesats, % 31,55 31,60 31,70 31,73 31,85 32,00

kommuner, inkl Gotland 20,73 20,59 20,59 20,59 20,59 20,62
landsting*, exkl Gotland 10,88 11,07 11,17 11,20 11,32 11,44

Antal sysselsatta**, tusental 1 059 1 060 1 070 1 084 1 099 1 115

Kommuner 801 802 811 822 833 846
Landsting 259 258 259 262 266 269

Volymutveckling, % 1,6 2,0 1,4 1,8 1,9 2,0

Kommuner 1,4 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8
Landsting*** 1,9 2,1 1,5 2,3 2,3 2,4

Anm.: För medelskattesatsen bygger kalkylerna på oförändrad utdebitering för kommunerna från och
med år 2012 till 2015 och plus 3 öre år 2016. För landstingen ingår en ökning av utdebiteringen.

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

***Rensat för effekten av skatteväxling år 2012.
Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Tabell 24 • Sammantagen resultaträkning 2011–2016

Miljarder kronor

Utfall Prognos Kalkyl
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetsintäkter* 154 166 163 169 176 185
Verksamhetskostnader –779 –805 –833 –864 –903 –948
Avskrivningar –24 –26 –27 –28 –28 –28
Verksamhetens nettokostnader –650 –664 –697 –723 –755 –792

Skatteintäkter 540 562 581 603 632 664
Generella statsbidrag o utjämning 123 120 123 126 131 136
Finansnetto** –6 1 2 1 0 0
Resultat före e.o. poster 7 18 9 7 8 8

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % 1,0 2,7 1,3 1,0 1,0 1,0

Anm.: Konsolidering har gjorts avseende köp mellan sektorerna.
*Engångseffekten av trolig återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter för 2012 med

11 miljarder kronor.
**Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2011 ingår i finansnettot med –7,7 miljarder kronor.

Tabell 25 • Kommunernas resultaträkning 2011–2016

Miljarder kronor

Utfall Prognos Kalkyl
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetsintäkter* 115 125 120 124 129 135
Verksamhetskostnader –520 –534 –551 –571 –595 –624
Avskrivningar –17 –18 –19 –19 –19 –19
Verksamhetens nettokostnader –422 –428 –450 –466 –485 –508

Skatteintäkter 355 366 377 391 408 428
Generella statsbidrag o utjämning 76 73 76 77 80 83
Finansnetto** 1 3 3 2 2 2
Resultat före e.o poster 9 15 6 5 5 5

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % 2,2 3,4 1,3 1,0 1,0 1,0

*Engångseffekten av trolig återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter för 2012 med
8 miljarder kronor.
**Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2011 ingår i finansnettot med –2,0 miljarder kronor.

Tabell 26 • Landstingens resultaträkning 2011–2016

Miljarder kronor

Utfall Prognos Kalkyl
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetsintäkter* 41 44 45 47 49 52
Verksamhetskostnader –261 –273 –284 –296 –311 –327
Avskrivningar –7 –8 –8 –8 –9 –9
Verksamhetens nettokostnader –228 –237 –247 –257 –270 –284

Skatteintäkter 185 196 204 212 223 236
Generella statsbidrag o utjämning 47 46 48 49 51 53
Finansnetto** –7 –2 –1 –1 –2 –3
Resultat före e.o. poster –2 3 3 3 3 3

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % –1,1 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0

*Engångseffekten av trolig återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter för 2012 med
3 miljarder kronor.
**Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2011 ingår i finansnettot med –5,7 miljarder kronor

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det ekonomiska
nuläget och utvecklingen i kom mu ner och landsting. Kalkylerna
i den här utgåvan sträcker sig till år 2016.

År 2012 väntas engångsintäkter bidra till mycket goda resultat för
kommuner och landsting. Engångsintäkterna   på drygt 11 miljar-
der kronor innebär en välkommen andningspaus för de kommu-
ner och landsting som kämpar med att klara en ekonomi i balans.
Därefter ser det betydligt kärvare ut. Kostnaderna ökar till följd
av bland annat ökat demografiskt tryck och ökade investeringar.
En stark tillväxt i skatteunderlaget och höjda statsbidrag räcker
inte för att klara ekonomin. I kommuner och landsting krävs
skattehöjningar på totalt 40 öre jämfört med idag för att undvika
att sektorns resultat försämras.

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