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Ljusare läge för kommun- och landstingsekonomin de närmsta två åren
Rejäla statliga tillskott, stärkt sysselsättning och därmed ökat skatteunderlag ger
kommuner och landsting ett ljusare läge för åren 2005 och 2006 jämfört med de år vi
har bakom oss. Men därefter förändras förutsättningarna och både effektiviseringar
och skattehöjningar måste till för att klara ekonomin. En strategi för att finansiera
välfärdsuppdraget på längre sikt behövs.
I rapporten ”Kommunernas och landstingens ekonomiska läge” gör förbunden bedömningen att årets beräknade underskott för sektorn på 5 miljarder, vänder till ett nästan lika stort
överskott nästa år. Men för att finansiera nödvändiga investeringar borde överskottet vara
12 miljarder. 2006 blir överskottet ännu något större för att sedan minska med en miljard
per år.
För att enbart nå upp till balanskravet som inte täcker nödvändiga investeringar räknar tre
av fem kommuner (60 procent) att inte klara detta i år. Men 2005 räknar fyra av fem kommuner (80 procent) att de klarar balanskravet. I landstingen har en kraftig uppbromsning av
kostnadsökningarna skett i år. Det gör att verksamheten beräknas minska med 1,5 procent.
Nu och några år framåt har vi en ålderssammansättning som är förhållandevis gynnsam för
ekonomin i kommuner och landsting. Men antalet invånare över 85 år fördubblas på 30 år
utan att intäkterna ökar i motsvarande grad eller behoven av kommunal service minskar
inom andra områden. Kraven på välfärdstjänsterna kommer snarare att öka när hushållens
ekonomi blir bättre.
– Det är därför hög tid att diskutera lösningar på hur vi ska finansiera välfärden på längre
sikt, säger Ilmar Reepalu och Lars Isaksson, ordförande i Svenska Kommunförbundet respektive Landstingsförbundet. Främst handlar det om att sysselsättningen måste öka. Vi
måste givetvis fortsätta effektivisera i verksamheterna och hitta nya alternativa lösningar.
Men detta räcker inte. Det kommer säkert också att handla om höjda avgifter, skattehöjningar och ökat eget ansvar. Framförallt måste hela välfärdsuppdraget granskas, det vill
säga, nivån på transfereringar och trygghetsförsäkringar måste också tas in i diskussionen.
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