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Uppföljning September 2013 Bilaga KS 2013/40/7

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Prognosutveckling per månad,  Beräknad Årsbudgetavvikelse

Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov

Årsbudget 

2013

Prognos 

2013

Avvik- else 

i %

Månads 

tendens

Kommunstyrelsen 0 1800 -930 1 370 1 500 2 700 5 700 0 0 212 951 207 251 2,7%

Bildnings- och lärandenämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 005 459 005 0,0%

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 -2 000 -3 600 0 0 389 279 392 879 -0,9%

Revision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 787 0,0%

Överförmyndare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 140 3 140 0,0%

Summa 0 1 800 -930 1 370 1 500 700 2 100 0 0 1 065 162 1 063 062 1,8%
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Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Avvikelse

+5,7Mkr

Kommentar

Kommunchef + 200 tkr
Utredningar

Samhällsbyggnadskontor + 2 070 tkr
Samhällsfinansierade transporter beräknas ge ett överskott på 1 475 tkr pga nya riktlinjer. (Obs att effekten av reviderade riktlinjer 

from oktober  ännu inte har varit möjliga att beräkna).

Miljöenheten beräknas ge ett överskott på 526 tkr pga ökade intäkter.

Tekniskt kontor + 245 tkr
Samhällstekniska + 1 800 tkr
Avvikelse pga felbudgeterade kapitaltjänstkostnader gruvans vattenssystem .

Teknisk service - 600 tkr
Centralförrådet överskott 200 tkr, Fordon och maskiner gör ett underskott på -800 tkr, användargraden ses över.

Renhållning -600 tkr
Beslut  om ny taxa har har tagits och gäller från halvårsskiftet 2013.

Kostenheten -1 155 tkr
Det ekonomiska läget ser positivt ut men det ser inte ut som att effektivitetsmålet på 1655 tkr kan uppfyllas helt.

Medborgarkontor + 2 000 tkr
Personalvakanser +600 tkr, medfinansiering bredband + 200 tkr. Cykelleder +1 200 tkr(kommer att begäras i överfört anslag till 

2014)

Kultur och fritidskontor + 250tkr
Investeringsbidrag till föreningsdrivna bygdegårdar + 1 000 tkr. Hyrekostnad ispist -320 tkr. Personal- 160 tkr. Ombyggnationer av 

kontorslokaler-140 tkr Extra bidrag Sala FF 98 tkr.

Ekonomikontor + 500  tkr
Personalvakanser 
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Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2013 2013 else i %

Prognosutveckling per månad 0 1800 -930 1370 1500 2700 5700 0 0 212 951 207 251 2,7%

Personalkontor +200 tkr
Lägre kostnad för lönesystem än beräknat

Räddningstjänst + 200 tkr
Personalvakanser 



5

Större avvikelser per nämnd

Bildnings-och 
lärandenämnd

Avvikelse

+0,0Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2013 2013 else i %

Prognosutveckling per månad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 005 459 005 0

Kommentar

Central förvaltning +1000 tkr
Bidrag från Migrationsverket.

Kulturskolan -500  tkr
Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kulturrådet. Fördröjd effekt av personalneddragningar. 

Grundskola +1 000  tkr
Antal elever  från andra kommuner överstiger budget.

Gymnasiet -2 500 tkr
Interkommunala kostnader

Lägre intäkter på Ösby

Vuxenutbildning + 1 000 tkr
Effekt av få beviljade utbildningar 2012
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Större avvikelser per nämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Avvikelse

-3,6Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2013 2013 else i %

Prognosutveckling per månad 0 0 0 0 0 -2000 -3600 0 0 389 279 392 879 -1%

Kommentar

Förvaltningsövergripande + 7 100 tkr
Prestationsersättning  Mest sjuka äldre överskott  5 000 tkr

Personal resursenheten  överskott 2 100 tkr

Individ, familj, arbete - 5 200 tkr
Mer intäkter än budgeterat på AME 1 400 tkr

Ekonomiskt bistånd - 1 700 tkr

Ökade kostnader för kontaktfamiljer -1 000 tkr

Institutionsvård - 4 000 tkr

Funktionshindrade + 2 200 tkr
Personal - schemaförändringar, vikariebehovet har minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter + 1 800 tkr

Hyreskostnaderna högre än budget för Hunddagis samt Föreningarnas hus -600 tkr

Placeringar + 1000  tkr

Äldreomsorg - 7 700 tkr
Stora volymökningar främst inom hemtjänsten innebär ökade intäkter , + 4000 tkr

Ökade personalkostnader pga volymökningar samt fler nattslingor - 8 500 tkr

Omflyttningar och hyra Lindgården året ut - 3 200 tkr
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2013 2013 else i %

Kommunstyrelsen 0 800 2455 5923 9230 0 24853 0 0 158 575 133 722 15,7%

Bildnings- och lärandenämnden 0 0 0 0 0 0 500 0 0 4 900 4 400 10,2%

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 376 1 376 0,0%

Summa 0 800 2 455 5 923 9 230 0 25 353 0 0 164 851 139 498 15,4%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret
Gatuprogram
För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Oriongatan gata/gång-och cykelväg utbyggnad i avvaktan på kommande etablering i området. 

Parkeringsplats lekpark/stadsparke, i  avvaktan på  stadsparkutredningen samt Områden aktuella för planläggning.

VA program
För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 pågår under vintern 2103-2014. ARV Sala byte 

övervakningssystem samt områden aktuella för planläggning.

Parkprogram
För projeket Stadsparken kiosk och servering är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014.

Kontorsledning program
Upptagna investeringsmedel för kontorsutrustning och plotter kommer inte att tas i anspråk. Dessa kommer därför att återlämnas i bokslutet.

Lokalprogram
Proj nr Skolgårdar, byte ventilation Ösby gymnasium, tillagningskök Ösby och målerilokal Ösby ligger för upphandling därför vet vi inte om arbete kan sättas igång i år eller om det 

påbörjas 2014.
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RESULTATRÄKNING       Bokslut Budget Prognos

2012 2013 2013
(inkl TA)

Verksamhetens intäkter 245 703 271 348 254 224

Jämförelsestörande intäkt 20 962 20 370

Verksamhetens kostnader -1 232 826 -1 287 788 -1 266 361

Avskrivningar -46 536 -52 941 -51 251

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 012 697 -1 069 381 -1 043 018

Skatteintäkter 819 936 835 180 840 386

Generella statsbidrag och utjämning 237 756 247 484 252 666

Finansiella intäkter 4 320 4 367 3 782

Finansiella kostnader -10 035 -13 317 -13 098

Årets  resultat 39 281 4 333 40 718

Reavinst 2 978 4 545

Resultat efter balanskravsutredning 36 303 36 173

Budgetavvikelse 36 385
varav

Nämndernas prognos 2 100

Finans 23 897

Skatteintäkter/generella statsbidrag 10 388

TA-anslag 2013 -4 664
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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 27 september. De sträck-
er sig fram till år 2017.

Liksom för 2012 väntas engångsintäkter från afa Försäkring bidra till ett
positivt resultat för vår sektor 2013. Vi räknar med att sektorns resultat kom-
mer att bli ett överskott på cirka 10 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,3 pro-
cent som andel av skatter och bidrag. Därefter ser det kärvare ut; de demo-
grafiska förändringarna och stora investeringsbehov medför ökade kostna-
der. För att nå ett resultat på 9 miljarder år 2017, vilket motsvarar 1 procent av
skatter och bidrag, krävs att skatten måste höjas med 31 öre och att statsbi-
dragen ökar med närmare 18 miljarder.

Sedan några år samlar vi de diagram och tabeller som har brukat presente-
ras i Ekonomirapportens Appendix på vår webbplats www.skl.se. Besök gärna
sidan Sektorn i siffror där aktuella uppgifter finns om kommunernas och lands-
tingens samlade kostnader och intäkter fördelade efter verksamhet respektive
kostnadsslag, samt resultaträkningar, avgiftsfinansieringsgrad, en sam man -
 ställning 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 2013

Annika Wallenskog
Sektionen för ekonomisk analys
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Chefekonomens samman -
fattning
Kommuner och landsting har redovisat goda resultat under en
rad år. Anledningen är att skatteintäkterna utvecklats relativt
gynnsamt, trots konjunkturen, och att man fått extra tillskott i
form av återbetalning av afa försäkringspremier och konjunk-
turstöd. Detta har varit positivt samtidigt som det kan ha skapat
en falsk trygghet när resultaten fått stark draghjälp. Trots den höga
sammanlagda resultatnivån har många kommuner och lands-
ting en ytterligt besvärlig situation. Om den offentliga sektorns
saldomål ska hållas de kommande år  en blir utrymmet för ökade
statsbidrag till sektorn begränsat. Ut an ökade statsbidrag kom-
mer kommuner och landsting behöva höja skatten med nästan 1
krona fram till 2017 för att klara av att utveck la skola, om sorg och
vård i samma takt som hittills.

Den internationella konjunkturen vänder uppåt 

Drygt fem år efter att finanskrisen gick in i ett akut läge verkar det som att
världsekonomin äntligen långsamt börjar hamna på rätt köl igen. usas eko-
nomi växer stadigt om än i en takt som är medioker med historiska mått mätt.
Vi utgår från att senaten och representanthuset klarar att komma överens om
lånetaket innan konsekvenserna blir för omfattande.

På sista tiden har man också kunnat notera tecken på liv i det av skuld- och
bankkris lamslagna euroområdet. Även om det framförallt är Tyskland som
visar viss styrka, verkar det värsta vara över också för Spanien och Portugal.
Stora frågetecken återstår emellertid att räta ut för Grekland och Italien som
plågas av sociala spänningar respektive politiskt kaos.

Riskerna för en ny släng av akut finansiell och ekonomisk kris kopplad till
problemen i Europa har minskat betydligt sedan ecb under sommaren 2012
lovade att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika en systemkris. Ris-
ken för ett akut sammanbrott för emu får nu betraktas som minimal. Vi kan
alltså tacka penningpolitiken för att situationen har stabiliserats i emu. Det-
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samma gäller även i usa och Storbritannien, där centralbankerna har full-
tankat ekonomierna med högoktanigt monetärt bränsle. Vi får se om om-
läggningen av den japanska ekonomiska politiken i liknande riktning kan få
den japanska ekonomin att återhämta sig efter en tjugoårig dvala.

Trots att världsekonomin långsamt håller på att resa sig har den finansiel-
la krisen satt bestående spår. Dessutom befinner sig många länder fortfaran-
de i en situation där såväl de offentliga som hushållens balansräkningar mås-
te bantas: skulderna måste minska. Det finns därför anledning att räkna med
att den globala ekonomin under ett antal år framöver kommer att växa be-
tydligt svagare än vi varit vana vid. 

En annan följd av finanskrisen, som kan ställa till det de kommande åren,
är förknippad med att centralbankerna förr eller senare måste börja plocka
bort de enorma monetära stimulanserna. Risken är stor att man antingen går
fram för snabbt och kväver en begynnande återhämtning i sin linda, eller att
man väntar för länge och släpper fram nya finansiella bubblor eller inflation.
Denna gång är uppgiften svårare än någonsin.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att många länder fortfarande
brottas med svag tillväxt eller recession och att tillväxtländernas ekonomier
utvecklas i långsammare takt. Mot slutet av året räknar vi dock med att kon-
junkturen vänder och att den förstärks under 2014. Vi räknar med att bnp i
euroområdet minskar med 0,4 procent i år och ökar med 1,1 procent 2014. 

Svensk ekonomi tar ordentlig fart först efter 2014
Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin och den relativt starka kro-
nan påverkar svensk ekonomi i mycket hög grad. Vi räknar med att exporten
minskar i år – något som är mycket ovanligt. Den fortsatt relativt svaga tillväx-
ten internationellt gör att återhämtningen här på hemmaplan blir mer ut-
dragen. Nästa år räknar vi ändå med att de förbättrade internationella utsik-
terna och en stabil kronkurs påverkar svensk export positivt. Nettot av export
och import beräknas dock ge ett i huvudsak negativt bidrag till tillväxten un-
der de närmsta åren. Vi räknar med en utveckling av bnp på måttliga 0,8 pro-
cent i år, och 2,7 procent nästa år.

Trots att svenska hushåll har stora lån, vilket i hög grad är kopplat till höga
fastighetspriser, så har de samtidigt ett ovanligt stort sparande. Detta beror på
att reallöner och sänkta skatter påverkat inkomsterna positivt samtidigt som
hushållens konsumtionsutgifter utvecklats gan ska långsamt. Det medför att
det finns ett utrymme för hushållen att öka sin konsumtion; något som på-
verkar tillväxten i positiv riktning.

Trots att vi räknar med att den internationella tillväxten utvecklas relativt
långsamt även åren 2015 och framåt så ljusnar det ändå för svenskt vidkom-
mande då förutsättningarna för svensk tillväxt är relativt gynnsamma. Hus -
hållen, företagen och de offentliga finanserna har så pass bra förutsättningar
att det bådar gott inför de kommande åren och vi räknar med en tillväxt som
ligger en bra bit över 3 procent per år efter 2014.

Gradvis ökad sysselsättning ger snabb ökning av skatteunderlaget
Trots det senaste årets svaga ekonomiska utveckling har både antalet syssel-
satta och arbetskraften fortsatt att öka, vilket har resulterat i en ytterst svag
minskning av arbetslösheten. Vi räknar med i stort sett oförändrat antal ar-
betade timmar under resten av året, och att arbetslösheten därmed kommer
att ligga kvar på nivån runt 8 procent till slutet av 2013 och falla något under
nästa år. Den svaga arbetsmarknaden håller dock i sig hela 2014, därefter in-
leds en återhämtning mot balans. I samband med att arbetsmarknaden när-
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mar sig balans kommer också lönerna att öka snabbare. Under 2017 räknar vi
med att de nominella löneökningarna kommer att ligga runt 4 procent.

Den långsamma ökningen av arbetade timmar i år och de måttliga löneök-
ningarna innebär att lönerna ger ett relativt begränsat bidrag till skatteun-
derlagets tillväxt. Tack vare att bromsen i pensionssystemet släpper något i år,
stiger pensionsinkomsterna och därmed växer det underliggande skatteun-
derlaget med 3,7 procent. Nästa år slår bromsen till samtidigt som arbets-
marknaden inte tar fart ordentligt. Då växer det underliggande skatteunder-
laget endast med 3,3 procent.

Tack vare låga pris- och löneökningar får skatteintäktsökningen ändå hyf-
sad effekt i kommuner och landsting. I reala termer växer skatteunderlaget
med 1,7 procent i år och 1,0 procent nästa år.

När arbetsmarknaden åren efter 2014 börjar gå mot balans och pensions in -
komsterna stiger snabbare, ökar skatteunderlaget med cirka 5 procent i snitt
per år. Tack vare att kommunsektorns pris- och löneökningar sammantaget
ökar med i genomsnitt knappt 3 procent ger skatteunderlaget ett fortsatt re -
jält tillskott även dessa år.

Offentliga sektorn uppnår inte sparmålet; skuldens andel av BNP är stabil
I våra kalkyler antar vi att den kommunala konsumtionen från och med 2015
ök ar i takt med demografi och historisk trend och att kommuner och landsting
anpassar sitt skatteuttag så att de uppnår ett resultat på 1 procent av skatter
och bidrag. Det motsvarar halva nivån för tumregeln om god ekonomisk
hushållning. För att nå ett sådant resultat skulle landstingen behöva höja skat-
ten med 31 öre jämfört med dagens nivå fram till 2017. Då måste nivån på stats-
bidragen till kommuner och landsting dessutom öka med 18 miljarder, vilket
är en real ökning med 2 procent per år från och med 2015 fram till 2017.

Samtidigt uppvisar den offentliga sektorn endast ett överskott på 0,1 procent
av bnp. Det är en bra bit under sparmålet för den offentliga sektorn på 1 pro-
cents överskott av bnp i genomsnitt över en konjunkturcykel. Vi gör därför en
sidokalkyl där vi utgår från att regering och riksdag håller fast vid sparmålet
och uppnår ett öv erskott på 1 procent av bnp år 2017, genom budgetförstär-
kande åt gärder motsvarande 38 miljarder. I denna kalkyl antar vi att staten lå-
ter stats bi drag en till kommunsektorn vara nominellt oförändrade samt ökar
sina inkomster, alternativt minskar an dra utgifter med ytterligare 20 miljar-
der kronor. Av saknaden av uppräknade statsbidrag motsvarar ett intäktsb-
ortfall på 18 miljarder kronor. Ska detta kompenseras med höjda skatter mot-
svarar det en ökad utdebitering med 60 öre.

Trots att saldomålet inte uppnås i huvudkalkylen så bedömer vi att den of-
fentliga sektorns finansiella ställning är stark, då den konsoliderade bruttos-
kuldens andel av bnp år 2017 har återgått till 2012 års nivå på dryga 38 pro-
cent. Utan uppräkning av statsbidragen sker en real urholkning av dem, vil-
ket gör att kommuner och landsting måste spara under en tid när demogra-
fiska förändringar ställer allt högre krav på sektorn. Alternativt måste skat-
tehöjningar göras i kommuner och landsting, vilket delvis förtar effekten av
jobbskatteavdrag och minskad skatt för pensionärer.

Efter några väldigt goda år: fallande resultat i kommuner och landsting
Resultaten i kommuner och landsting har varit starka under några år, främst
som en effekt av tillfälliga faktorer, såsom återbetalning av premier från afa

Försäkring och konjunkturstöd från staten. Detta kan ha resulterat i att mån -
ga kommuner och landsting invaggats i en falsk trygghet då resultaten varje
år förbättrats i slutet av året. Vi räknar med en resultatnivå i år på 10 miljar-
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der. Sektorns resultat är dopat av en återbetalning för försäkringspremier
från afa Försäkring på 10 miljarder.Landstingen får dock ett underskott på 2
miljarder, delvis som en följd av omvärderad pensionsskuld.  

År 2014 faller resultaten rejält, till endast 5 miljarder. Många av kommuner -
na och landstingen har svårt att få ihop sina budgetar för nästa år, men ändå
väljer många kommuner att inte höja skatten. Vi räknar dock med att lands-
tingen inte kan hålla emot en skattehöjning och medelskattesatsen ökar där-
för med 6 öre jämfört med i år. Vi räknar med att vi kommer att få se en hel del
besparingsåtgärder i sektorn inför 2014, och bedömer därför att kost nads ök -
ning arna blir måttliga. Att det ändå blir ett lågt resultat 2014 beror på att skat -
te intäkterna ökar relativt långsamt, statsbidragen ligger kvar på oförändrad
nivå, det vill säga de utholkas realt sett, investeringsbehoven pockar på och vi
lägger inte in några extra tillskott i form av återbetalning av försäk rings pre -
mier.

Åren efter 2014 börjar befolkningsförändringar i form av en ökad andel
äldre och barn ställa allt högre krav på sektorns finanser. Som en följd av allt -
mer omoderna och slitna anläggningar samt en kraftig urbaniseringstakt be-
höver också investeringsnivån öka ytterligare och därmed kommunernas och
landstingens lån. Om sektorn sammantaget ska klara ett resultat på halva ni -
vån av det som är att betrakta som god ekonomisk hushållning, 9 miljarder,
måste landstingen höja skatten med ytterligare 25 öre fram till 2017. Vi bedö-
mer att kommunerna kommer att klara detta resultat och ändå ligga kvar på
en oförändrad medelskattesats. Vi räknar med att vissa kommuner höjer me-
dan andra sänker skatten. Vi beräknar att statsbidragen ökar med 18 miljar-
der mellan 2015 till 2017.

I den sidokalkyl vi gjort, där den offentliga sektorn når ett överskott på 1
procent av bnp, ligger statsbidragen kvar på oförändrad nivå och därmed ur-
holkas de realt sett. Enligt denna sidokalkyl skulle kommunerna behöva höja
skatten med 43 öre och landstingen med 48 öre jämfört med dagens nivå, för
att klara ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag. I annat fall skul-
le resultat nivån falla till minus 9 miljarder år 2017, om kommuner och lands-
ting ska ha råd att anpassa verksamheten till kommande allt större demogra-
fiska behov och trendmässiga kostnadsökningar.
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Diagram 1 • Resultat i kommuner och landsting
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År 2013 räknar vi med ett sammantaget
resultat på 10 miljarder för kommuner och
landsting, vilket är samma nivå som pre-
mieåterbetalningen från AFA Försäkring.
År 2014 räknar vi inte med några tillfälliga
tillskott, vilket gör att resultatet faller till 5
miljarder, trots att vi räknar med att lands-
tingen höjer medelskattesatsen med 6
öre. Om statsbidragen inte räknas upp ef-
ter 2014 kommer resultatnivån att falla till
minus 9 miljarder, alternativt behöver
kommuner och landsting höja skatten
med 91 öre. Med uppräknade statbidrag,
realt 2 procent per år 2015–2017, och en
resultatnivå som motsvarar halva målet
för god ekonomisk hushållning, 9 miljar-
der, krävs en skattehöjning i landstingen
på 31 öre jämfört med dagens nivå. Med
detta scenario klaras dock inte den offent-
liga sektors saldomål.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Resultatpåverkande faktorer

I våra prognoser har vi inte räknat
med några ytterligare resultatpåver-
kande faktorer. Under flera av de se-
naste åren har AFA Försäkring åter-
betalat tidigare inbetalda premier.
Om AFA Försäkring skulle återbeta-
la även 2004 års inbetalda premier
skulle resultatet förbättras med 5
miljarder 2014.



Samhällsekonomin
Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fort-
satt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det
positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt.
Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag
har stärkts. Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis för-
bättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är
emellertid inte särskilt stark. Sveriges bnp växer i år med 0,8
procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska ar-
betsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Det
svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark
krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga infla-
tionstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer,
det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot
skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas
tillväxten av sänkta pensioner. Regeringens skattesänkningar bi-
drar till att de offentliga finanserna visar underskott. I takt med
att den svenska ekonomin återhämtar sig förbättras sparandet.
År 2017, när konjunkturell balans råder, uppgår den offentliga
sektorns finansiella sparande till 0,1 procent av bnp. Det är en
bra bit under regeringens och riksdagens sparmål. I en sidokal-
kyl räknar vi på vilka konsekvenser ett vidmakthållande av spar-
målet kan få för kommunsektorns del.

Den internationella konjunkturen vänder upp

De flesta indikatorer tyder på att den internationella konjunkturen har nått
sin botten. Det märks bland annat på de finansiella marknaderna där aktie-
kurserna stigit och där oron på valuta- och obligationsmarknaderna dämpats
avsevärt. Euroområdet visade under det andra kvartalet tillväxt och inköps -
chefsindexar för tillverkningsindustrin i euroområdet och usa indikerar
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fortsatt expansion. Fortfarande brottas dock många länder, inte minst i euro -
området, med svag tillväxt eller recession. Världsekonomin förblir därför svag
i år. Mot slutet av året vänder konjunkturen upp och förstärks sedan under
2014. Tillväxten nästa år blir i många länder betydligt bättre än i år. Det gäller
också för Sverige (tabell 1).

Efter sex kvartal med vikande bnp vände tillväxten upp under det andra kvar-
talet i euroområdet. Inte alla länder visade ökningstal, men sammantaget steg
bnp 0,3 procent i förhållande till kvartalet innan. Fortfarande råder oro för
den statsfinansiella situationen i flera länder. I Grekland och framförallt Por-
tugal har statsobligationsräntorna under sommaren än en gång vänt upp.
Men rörelserna på de finansiella marknaderna har varit mer dämpade än åren
innan. Positivt är också att en rad olika förtroendeindikatorer som till exem-
pel näringslivslivsbarometrarna för emu har stigit.

Utvecklingen i euroområdet som helhet bedöms trots det bli fortsatt svag
under återstoden av året. Det är först fram mot årsskiftet som mer tydliga
tecken på en återhämtning märks. En sådan positiv utveckling förutsätter
dock att man lyckas genomföra nödvändiga reformer som stärker de offent-
liga finanserna. Stegen som tagits och behöver tas mot upprättandet av en eu-
ropeisk bankunion är också viktiga. Givet detta bedömer vi att förtroendet
hos företag och hushåll kan fortsätta stiga så att investeringar och konsum-
tionsutgifter tar bättre fart. I år räknar vi med att bnp minskar med 0,4 pro-
cent och 2014 förutser vi en uppgång på 1,1 procent. Det innebär att bnp i euro -
området nästa år åter når upp i samma nivå som 2011.

I våra nordiska grannländer har den ekonomiska utvecklingen varit ytter-
ligt svag under det första halvåret i år. Även i den hittills så starka norska eko-
nomin har tillväxten börjat hacka. Vi förutser en tillväxt på 2,0 procent för den
norska fastlandsekonomin i år. I Danmark och Finland blir bnp i stort sett
oförändrad. Nästa år blir det bättre fart i takt med att tillväxten i övriga Eu-
ropa tilltar.

Om tillväxten i våra nordiska grannländer har varit en besvikelse så har i
stället den brittiska ekonomin överraskat positivt. Det andra kvartalet ökade
bnp med inte mindre än 0,7 procent jämfört med kvartalet innan. Där har
också olika indikatorer och förtroendemått utvecklats mest positivt under se-
nare tid.
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Tabell 1 • Internationell BNP-tillväxt
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2011 2012 2013 2014

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

*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.

Tillväxten fördubblas på många håll i värl-
den till nästa år.



Även i usa sker en tydlig återhämtning i ekonomin. Andra kvartalet växte
ekonomin i en årstakt på 2,5 procent; mer än dubbelt så snabbt som under
första kvartalet. Tillväxten sedan 2010 har bidragit till att arbetslösheten sjunk it
från 10 till 7,3 procent av arbetskraften. Sysselsättningen har ökat, men fallet
i arbetslösheten kan till stor del också tillskrivas att arbetskraften har mins-
kat i förhållande till befolkningen.

Näringslivets syn på den närmaste framtiden har förbättrats markant un-
der de senaste månaderna. Däremot har hushållens förväntningar, som steg
snabbt under första halvåret, försämrats igen. Detta trots stabiliseringen på
bostadsmarknaden som borde bidra till ökad framtidstro. En stor osäkerhet i
den amerikanska ekonomin är (som vanligt) maktkampen mellan president
Obama och republikanerna i Representanthuset om villkoren för att staten
ska kunna höja lånetaket. En lösning på detta är en förutsättning för att de fe-
derala myndigheterna ska kunna finansiera sina åtaganden. Resultatet kan bli
en oönskad finanspolitisk åtstramning, på samma sätt som tidigare i år. Det är
sär  skilt oroande när effekterna av penningpolitiken verkar vara svag. Den
mått  liga tillväxt i år och nästa år som vi räknar med riskerar därmed att för-
svagas markant.

I Japan stimuleras ekonomin av en expansiv politik som vilar på tre ben.
Ekonomin stimuleras de närmaste åren med en tilläggsbudget på motsvar -
ande 2 procent av bnp. För att mer uthålligt påverka tillväxten genomförs
också ett antal strukturreformer. Samtidigt har den japanska centralbanken
höjt sitt inflationsmål från 1 till 2 procent. Politiken har lett till att både före -
tag ens och hushållens förväntningar om ekonomin stärkts. Dessutom har yen -
en, efter en lång period av förstärkning, försvagats påtagligt sedan andra halv -
året i fjol, vilket påtagligt stimulerar japansk export och importkonkurreran-
de företag. Vår bedömning är att Japans bnp, med japanska mått, kommer att
växa starkt 2013 och 2014 (1,9 respektive 2,4 procent).

De senaste fem kvartalen har tillväxten i Kina legat runt 7,5 procent. In-
köpschefsindex har samtidigt legat på en i stort sett oförändrad nivå. Den sva-
ga utvecklingen i omvärlden gör att vi räknar med att Kina växer i denna, för
landet, relativt svaga takt resten av 2013 och 2014.

Tillfällig paus i ränteuppgången
Förväntningar om en relativt nära förestående nedtrappning av Federal Re-
serves omfattande köp av amerikanska stats- och bostadsobligationer har fått
obligationsräntorna världen över att stiga. I Sverige steg räntan på tioåriga
statsobligationer från 1,6 procent i mitten av april till 2,7 procent i mitten av
september. När så Feds överraskande besked kom i september att man av-
vaktar med att dra ner på stödköpen ledde detta till att obligationsräntorna
föll tillbaka något. Ränteuppgången har därmed sannolikt tagit en paus. Vi
tror att räntorna, mera tydligt, vänder upp igen först i början av nästa år. Mot
slutet av 2014 beräknas räntan på tioåriga svenska statsobligationer nå 3,2 pro -
cent. Att räntorna stiger framöver är en naturlig del i att konjunkturutsikter-
na förbättras och tillväxten i världsekonomin efterhand får bättre fart.

Det bör understrykas att för den period vi här talar om, det vill säga åren
2013 och 2014, är obligationsräntorna fortsatt mycket låga. Som en jämförel-
se kan nämnas att räntan på svenska tioåriga statsobligationer under tioårs -
perioden 1998–2007 uppgick till i genomsnitt 4,6 procent. Att obligationsrän-
torna förblir låga sammanhänger med en fortsatt mycket expansiv penning-
politik i stora delar av världen. Även om centralbankernas stödköp efterhand
reduceras kommer ändå korträntorna under överskådlig tid att hållas låga.
För svenskt vidkommande bedömer vi att Riksbanken ligger kvar med en styr -
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 ränta på 1 procent under återstoden av 2013. Först i juni nästa år beräknas
styrräntan höjas till 1,25 procent och sedan höjas med ytterligare en kvarts
pro centenhet i slutet av året (tabell 2). Höjningarna sker parallellt med att
läget på arbetsmarknaden förbättras.

Feds beslut att hålla fast vid sina stödköp bidrog också till viss turbulens på va-
lutamarknaden. Som en direkt konsekvens försvagades den amerikanska dol-
larn. Även osäkerheten kring det statliga lånetaket har verkat i samma rikt-
ning. Vi bedömer dock att denna försvagning är tillfällig. Under nästa år be -
räknas dollarn förstärkas mot euron. Den svenska kronan försvagas mot dol-
larn, men förstärks något mot euron. Sammantaget innebär detta att den
svenska kronan kommer att vara i stort sett oförändrad mellan helåren 2013
och 2014 i effektiva termer, det vill säga sammantaget i förhållande till de va-
lutor som är av betydelse för svensk import och export. I år beräknas däremot
den sven ska kronan förstärkas med drygt 3 procent.

Svensk ekonomi tar bättre fart

Sverige är en liten, starkt utlandsberoende ekonomi. I år beräknas den svens-
ka exporten uppgå till omkring 1650 miljarder kronor. Det är nästan halva
bnp. Allt som exporteras tillverkas dock inte i Sverige. En inte obetydlig del
utgörs av importerade insatsvaror och tjänster. Även de maskiner och verktyg
som används i produktionsprocessen är i flera fall importerade. Därför går det
inte att säga att halva vår produktion går på export.1 Så stor andel är det inte.
Trots denna reservation går det inte att bortse från att exporten direkt och in-
direkt spelar en högst avgörande roll för hur den svenska ekonomin utveck-
las. År med vikande export innebär som regel år med ingen eller endast svag
bnp-tillväxt.

Två tredjedelar av Sveriges export går till eu och Norge. Förutsättningar-
na för svensk exportindustri är därför i hög grad beroende av hur efterfrågan
utvecklas i Europa. I år, liksom i fjol, beräknas bnp i eu-länderna samman-
taget backa något. Även tillväxten i Norge har bromsat in. Under sådana för-
hållanden är det svårt för svensk export att växa. Vår bedömning är att ex-
porten minskar 0,8 procent i år. Att exporten backar är i sig ganska ovanligt.
Inklusive detta år har det bara hänt sex gånger sedan 1950.

Den svaga tillväxten i omvärlden är det främsta skälet till att exporten back-
ar, men även den starka kronan spelar in. Sedan 2011 har kronan stärkts med
bortemot 5 procent relativt våra främsta konkurrenters valutor.

En förbättrad internationell konjunktur gör att exporten nästa år växer
med 5,1 procent. Även industriproduktionen lyfter. Efter att ha minskat 5
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Tabell 2 • Svenska räntor och kronkurser, årsgenomsnitt
Procent

2011 2012 2013 2014

Reporänta* 1,75 1,00 1,00 1,50
3-månaders statsskuldväxlar 1,70 1,30 0,90 1,20
10-åriga statsobligationer 2,60 1,60 2,20 2,90
Växelkurs, kr/euro 9,03 8,71 8,58 8,51
Växelkurs, kr/dollar 6,50 6,78 6,49 6,72

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

Räntorna fortsätter nästa år att röra sig
uppåt.

1. Jämförelsen mellan värdet på exporten och BNP haltar. Exporten värderas till bruttovärdet av det som
exporteras medan BNP är beräknad netto, det vill säga efter avdrag för import.



pro cent mellan 2011 och 2013 ökar indu stri produktionen 2014 ungefär lika
mycket.

Exportens svaga utveckling och fallet i industriproduktionen bidrar till att
också näringslivets investeringar backar i år. Exklusive bostadsinvestering-
arna beräknas näringslivets investeringar minska med bortemot 5 procent.
Andra investeringar går bättre. Kommunsektorns investeringar och investe -
ringarna i bostäder växer (tabell 3).

De förbättrade tillväxtutsikterna för svensk ekonomi och för svensk export i
synnerhet drar med sig investeringarna uppåt nästa år. En relativt stark till -
växt i hushållens konsumtionsutgifter verkar i samma riktning. På plussidan
finns också att kommunsektorns investeringar beräknas öka i snabb takt och
att bostadsinvesteringarna fortsätter uppåt. Det gör att investeringarna sam-
mantaget växer 4,3 procent 2014. Det kan jämföras med en nedgång på 2,3 pro-
cent i år.

Bättre framtidsutsikter får hushållen att lätta på plånboken
Hushållens inkomster har utvecklats ytterligt gynnsamt sedan mitten av 2000-
talet. Från 2005 till 2012 växte hushållens reala disponibla inkomster med i ge-
nomsnitt 3,1 procent per år. Under samma period ökade hushållens konsum-
tionsutgifter med endast 1,9 procent per år. Sparandet steg med andra ord
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Diagram 2 • BNP i Sverige
Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2012 årspriser; säsongrensade
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Efter fyra svaga kvartal växer svensk eko-
nomi i bättre takt under andra halvan av i
år och under nästa år.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 3 • Fasta bruttoinvesteringar
Procentuell förändring

2011 2012 2013 2014

Näringslivet 10,1 3,1 –3,2 3,9
Bostäder 10,4 –11,1 3,4 5,0
Övriga byggnader o anläggningar 14,1 12,7 –9,4 2,2
Övrigt 8,9 5,8 –3,4 4,1

Kommunala investeringar 4,2 4,8 3,9 14,0
Statliga investeringar –5,8 1,7 0,1 –4,0
Totalt 8,1 3,1 -2,3 4,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

Näringslivets investeringar utvecklas
mycket svagt 2013. Nästa år ökar invester-
ingarna i kommunsektorn påtagligt.



mycket kraftigt. År 2012 nådde nettosparkvoten den högsta nivån i modern tid
(diagram 3).

Hushållens inkomster bedöms fortsätta öka i relativt snabb takt i år och
näs ta år. I år beror tillväxten till viss del på relativt kraftiga höjningar av pen-
sionerna i det allmänna pensionssystemet. Nästa år beror den snabba tillväx-
ten i hög grad på de skattesänkningar som föreslås i den nyligen framlagda
stats budgeten. Räntorna stiger något under prognosperioden men trots det
ligger hushållens räntekostnader kvar på en låg nivå i förhållande till inkom -
sterna (tabell 4).

Sedan slutet av förra året har hushållen förväntningar om den svenska eko-
nomins framtid gradvis förskjutits i positiv riktning. De mätvärden som pre-
senterades i Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer för juli och sep-
tember är de mest positiva på drygt två år. Även svaren på frågan om huruvi-
da det idag är ett bra tillfälle att köpa kapitalvaror har förstärkts påtagligt se-
dan i fjol och antar i de senaste mätningarna värden över det historiska ge-
nomsnittet. Samtidigt noteras att nyregistreringarna av personbilar ökar
igen. En relativt god inkomstutveckling, ett i utgångsläget ytterligt högt spar -
ande och en rad positiva signaler gör att vi tror på en betydligt bättre fart i
hushållens konsumtion framöver.

Tillväxtutsikterna 2015–2017
För åren 2015–2017 utgår vi från att läget i omvärlden ljusnar ytterligare nå-
got. Den internationella utvecklingen förblir dock splittrad. Sammantaget
sker en viss återhämtning, men i flera skuldtyngda länder förblir resursut-
nyttjandet lågt med bestående hög arbetslöshet som följd. För andra ekono-
mier, som till exempel den svenska, är återhämtningen mer tydlig med rela-
tivt höga tillväxttal och en arbetslöshet som viker nedåt.

I vår framskrivning för åren 2015–2017 utgår vi från att bnp växer med 2,4
procent per år för genomsnittet av de länder med störst betydelse som mot-
tagare av svensk export. Det är en tillväxt som ligger nära genomsnitt för pe-
rioden 1990–2008. Perioden 1990–2008 rymmer emellertid såväl upp- som
nedgångar i konjunkturen. En period med konjunkturell återhämtning visar
normalt högre tillväxttal än så. Vi har trots det valt att sätta ett tillväxttal för
åren 2015–2017 som är relativt försiktigt. Förutsättningarna för en snabbare
återhämtning försvåras av en rad faktorer och inte minst då för länderna i syd -
europa.

Den fortsatt relativt svaga tillväxten internationellt gör att återhämtning-
en här på hemmaplan blir mer utdragen. Vanligtvis brukar efterfrågan i om-
världen via exporten lyfta den svenska ekonomin ur lågkonjunkturer, men
denna gång är förutsättningarna för en sådan utveckling inte lika uppenbara.
För att resursutnyttjandet i svensk ekonomi ska normaliseras får vi denna
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Tabell 4 • Hushållens inkomster och konsumtionsutgifter
Procentuell förändring

2011 2012 2013 2014

Real disponibel inkomst 3,3 3,3 2,3 2,7
Konsumtionsutgifter 1,7 1,6 2,0 3,8
Sparande* 10,4 12,1 11,8 10,9
Ränteutgifter* 4,7 3,9 2,8 3,0

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

Hushållens inkomster fortsätter växa i
snabb takt trots en relativt svag arbets-
marknad. Hushållens konsumtionsutgifter
tar ordentlig fart först nästa år.



gång i högre grad förlita oss på inhemsk efterfrågan. Nettot av export och im-
port beräknas därför ge ett i huvudsak negativt bidrag till tillväxten under de
närmsta åren (tabell 5).

Förutsättningarna för en snabb inhemsk efterfrågetillväxt är överlag goda.
Hushållens, företagens och den offentliga sektorns finansiella ställning är i
utgångsläget stark. Överskottet i bytesbalansen motsvarade ifjol 6,3 procent
av bnp, vilket få andra jämförbara länder når upp i närheten av. Fortsatt låga
räntor och en gradvis förbättrad framtidstro bidrar tillsammans med ett i ut-
gångsläget högt finansiellt sparande till att hushållens konsumtionsutgifter
och företagens investeringar kan öka i fortsatt snabb takt efter 2014. Hushål-
lens sparande och förhållandet mellan näringslivets investeringar och pro-
duktion återgår därmed efterhand till relationer som är mer i samklang med
ett konjunkturellt normaltillstånd. Denna process är såväl en förutsättning
som en följd av den konjunkturella återhämtning som beräknas ske.

Inhemsk efterfrågan stärks också av att den kommunala konsumtionen väx-
er snabbt. Kostnaderna i kommunsektorn förutsätts åren 2015–2017 utveck-
las i enlighet med demografin plus ett påslag på 0,7 procentenheter. Det se-
nare i linje med hur utvecklingen har sett ut under det senaste decenniet. Det
är liktydigt med en konsumtionstillväxt på runt 2 procent per år under åren
2015–2017.
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Tabell 5 • Tillväxt och export
Procentuell förändring

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Internationell BNP* 1,0 1,0 2,2 2,4 2,4 2,4
Svensk BNP 1,3 0,8 2,7 3,6 3,8 2,8
Svensk export 0,7 –0,8 5,1 5,7 5,9 5,8
Exportnetto** 0,6 –0,3 –0,5 –0,6 0,2 0,7

*BNP-utvecklingen i ett tjugotal länder viktade med dessa länders respektive betydelse som
mottagare av svensk export.
**Bidrag till BNP.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Den internationella tillväxten fortsätter att
vara relativt måttlig även efter 2014. Den
inhemska efterfrågetillväxten är samtidigt
stark och utvecklingen av exportnettot ger
under åren 2013–2015 ett negativt bidrag
till BNP.

Diagram 3 • Hushållens konsumtion och sparande
Procent respektive procentuell förändring
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Hushållens konsumtionsutgifter ökar efter
2013 snabbare än inkomsterna, vilket inne-
bär att sparandet sjunker. Sparandet 2017

ligger trots det på en fortsatt relativt hög
nivå.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Arbetsmarknaden – uppgången låter vänta på sig

Trots det senaste årets svaga bnp-utveckling har både antalet sysselsatta och
antalet personer i arbetskraften fortsatt att öka, vilket resulterat i en svag
minskning i arbetslösheten. Även antalet arbetade timmar uppvisar ökning-
ar, om än inte lika starka (diagram 4). Arbetsmarknaden har stått emot den ut-
dragna lågkonjunkturen bättre än produktionen.

Olika indikatorer talar inte för några stora förändringar i den närmaste
framtiden. Konjunkturbarometern närmar sig en situation där lika många fö-
retag tror på ökad som på minskad sysselsättning den närmaste tiden, vilket
indikerar en svag sysselsättningsökning. Inte heller Arbetsförmedlingens
var selstatistik eller uppgifter om antalet nyanmälda lediga platser tyder på
någon förestående dramatik.

Vår prognos innebär en endast svag förbättring på arbetsmarknaden. Lediga
resurser gör att företagen inte behöver anställa mer personal förrän upp-
gången pågått en tid. På kort sikt tror vi inte arbetskraften växer nämnvärt,
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Diagram 4 • Arbetade timmar
Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljoner timmar, säsongrensade data
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Sett bortom de tvära kasten i år och i fjol
ökar antalet arbetade timmar relativt
blygsamt. Den utvecklingen fortsätter un-
der 2014.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 6 • Försörjningsbalans
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden från och med 2014

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

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

BNP-tillväxten stärks gradvis. Den svaga
utvecklingen i år förklaras av minskade in-
vesteringar och export. Framöver utveck-
las exporten och investeringarna betydligt
bättre.



vilket innebär att arbetslösheten förväntas minska något under loppet av 2013
och därefter fortsätter nedåt (diagram 5).

Tilltagande pris- och löneökningar

För närvarande innebär den höga arbetslösheten ett tryck nedåt på timlö-
neökningarna (diagram 6). Löneökningstakten ligger runt 2,5 procent, vilket
innebär att både de avtalsmässiga löneökningarna och löneökningar utöver
centrala avtal är betydligt lägre än i en normalkonjunktur. I viss mån avvek
2012 från den bilden på grund av att det när avtalsrörelsen för 2012 års löner
slutfördes fanns förhoppningar om en bättre konjunkturutveckling som se-
dan inte infriades. Den svaga arbetsmarknaden håller i sig hela 2014, därefter
inleds en återhämtning mot balans under 2016. För timlönernas del innebär
det att ökningstakten successivt tilltar till drygt 4 procent 2017.
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Diagram 6 • Arbetsmarknadsgap* och timlöner
Procentuell förändring respektive procent av potentiella timmar
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Det låga resursutnyttjandet håller tillbaka
löneutvecklingen 2013 och 2014. I takt med
att resursutnyttjandet sedan ökar blir lö-
neökningarna större.

*Arbetsmarknadsgapet är skillnaden mellan den faktiska sysselsättning mätt i antalet arbetade
timmar och den nivå som är förenlig med Riksbankens inflationsmål.
Källa: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 5 • Relativ arbetslöshet 15–74 år
Procent av arbetskraften, säsongrensade data
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Relativt omfattande löneökningar i kombination med långsam produktivi-
tetstillväxt och begränsade prishöjningar innebar att företagens kostnader
steg väsentligt snabbare än företagens priser 2012. Näringslivets enhets ar bets -
kostnader, det vill säga arbetskostnaderna per producerad enhet steg med
inte mindre än 2,6 procent. Samtidigt höjdes näringslivets förädlingsvärdes -
priser med endast 0,4 procent (tabell 7).

Inflationen blir fortsatt låg i år och nästa år. Den underliggande inflationen
(kpix) beräknas röra sig kring 1 procent. I år liksom 2012 utvecklas produk-
tiviteteten i näringslivet svagt. Det innebär att också 2013 blir ett år då enhet-
sarbetskostnaderna stiger betydligt i förhållande till företagens priser. Före-
tagens lönsamhet försämras därmed ytterligare.

I takt med att tillväxten tar fart förbättras produktivitetstillväxten, men ock -
så företagens möjligheter att höja sina priser. Även löneökningstakten steg ras
något, men denna förändring är inte lika stor. Företagens förädlingsvärdes -
priser beräknas därför från och med nästa år öka snabbare än enhets arbets -
kostnaderna. Detta bidrar till att förbättra lönsamheten.

Prisökningarna för konsumenterna blir extra påtagliga – särskilt när dessa
beskrivs enligt kpi. Det beror på att inte bara priser utan också räntor beak-
tas i kpi. Inflationen beräknad enligt kpi stiger från 0,1 procent i år till 2,8
procent 2016 och 2017. En betydande del av uppgången sammanhänger med
den omsvängning som sker från sjunkande till stigande räntor. Mätt med fast
bostadsränta, kpif, är förändringen i inflation inte lika stor. Här handlar det
om en ökning från 1 procent i år till 2 procent 2016 och 2017.

Konjunkturåterhämtningen ger kraft åt skatteunderlaget
Enligt preliminära uppgifter växte skatteunderlaget2 nominellt med cirka 4
procent 2012, helt i nivå med genomsnittet för den senaste konjunkturcykeln
(2001–2007). De låga prisökningarna 2012 innebar att den reala ökningen blev
hela 2 procent, dubbelt så mycket som under förra konjunkturcykeln (dia-
gram 7).

I år väntas ökningstakten avta till följd av att den svaga utvecklingen på ar-
betsmarknaden innebär mindre tillskott från lönesumman. Nästa år förutser
vi en ytterligare dämpning av ökningstakten, trots att antalet arbetade tim-
mar förväntas stiga lite snabbare än i år och lönehöjningarna bli något större.
Det förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner
håller tillbaka pensionsinkomsterna.
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2. Exklusive regelförändringar.

Tabell 7 • Näringslivets priser och löner samt reporäntan
Procentuell förändring respektive procent

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

Svag produktivitetstillväxt i kombination
med relativt höga lönelyft bidrog till att
försvaga företagens lönsamhet 2012. Även
i år ökar företagens kostnader snabbare
än priserna. Från och med 2014 förbättras
företagens lönsamhet till följd av en snabb
produktivitetsutveckling.



Från 2015 ger konjunkturåterhämtningen bättre fart åt sysselsättning och
lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Det leder
till att skatteunderlaget nominellt sett växer i en takt som vi inte sett sedan
åren närmast före finanskrisen och realt ökar skatteunderlaget i nivå med ut-
vecklingen 2011 och 2012.

Den konjunkturella återhämtningen som för sysselsättningens del inleds un-
der 2014 är naturligtvis en viktig förklaring till den starka reala ökningen av
skatteunderlaget. En annan förklaring är en fördelaktig priseffekt för kom-
munsektorn. Timlönerna på hela arbetsmarknaden, som påverkar större de-
len av skatteunderlaget, ökar i regel snabbare än priserna på det som kom-
muner och landsting köper. De senare består ju utöver lönekostnader också av
annan förbrukning som, tack vare produktivitetsutvecklingen, i regel ökar
långsammare i pris. Till skillnad från det positiva bidraget från arbetade tim-
mar är priseffekten dessutom bestående över tiden och kan i genomsnitt be -
räknas uppgå till drygt 0,5 procent per år.3

Ekonomirapporten. Oktober 2013 Om kommunernas och landstingens ekonomi    19

1. Samhällsekonomin

Tabell 8 • Utvecklingen av skatteunderlaget enligt olika definitioner och av priset på kommuner-
nas och landstingens kostnader
Procentuell förändring

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Faktiskt skatteunderlag 4,1 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0
Regelförändringar 0,0 –0,2 –0,4 0,0 0,0 0,0
Underliggande 4,1 3,7 3,3 4,6 5,6 5,0
Prisutveckling 2,1 2,0 2,3 2,3 3,0 3,3
Realt skatteunderlag 2,0 1,7 1,0 2,3 2,5 1,7

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Förhållandevis låga prisökningar på kom-
munernas och landstingens kostnader bi-
drar till den reala skatteunderlagstillväx-
ten 2012 och 2013.

Diagram 7 • Skatteunderlagstillväxt enligt olika definitioner
Årlig procentuell förändring
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År 2014 är skatteunderlagstillväxten inte
särskilt starkt för en konjunkturåterhämt-
ning, men i slutet av perioden är den i pa-
ritet med de goda åren 2006 och 2007.

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

3. Regeringens förslag om att sänka a-kassornas avgifter till staten bör på sikt leda till att en större andel
av de arbetslösa får rätt till a-kassa. Vi har räknat med att det successivt ger ett marginellt tillskott till
skatteunderlaget.
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Tabell 9 • Valda nyckeltal för svensk ekonomi
Procentuell förändring samt procentuella andelar

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arbetskraftsdeltagande, 15–74 år* 71,1 71,2 70,8 71,0 71,5 71,6
Arbetskraften, 15–74 år 0,8 0,7 0,1 1,1 1,4 0,7
Antal sysselsatta, NR 0,7 0,6 0,6 1,7 2,0 0,9
Arbetslöshet, ILO** 8,0 8,1 7,7 7,1 6,6 6,5
Arbetade timmar, NR° 0,6 0,2 0,5 1,6 1,9 0,8
Timlöner, totalt NR 2,8 2,4 2,9 3,2 3,6 4,0
Timlöner, totalt KL 3,0 2,7 2,9 3,1 3,6 4,0
Lönesumma NR 3,7 2,8 3,4 4,8 5,6 4,9
Hushållens reala disp inkomster 3,3 2,3 2,7 3,0 3,5 2,9
Hushållens sparande, % 12,1 11,8 10,9 9,7 9,3 9,2
Offentligt finansiellt sparande°° –0,4 –1,3 –1,8 –1,0 –0,2 0,1
Offentlig konsoliderad bruttoskuld°° 38,2 40,9 41,3 40,8 39,4 38,0
Bytesbalans°° 6,2 5,5 4,7 3,7 3,4 4,0

*Procent av befolkningen.             **Procent av arbetskraften 15–74 år.    
°Kalenderkorrigerade värden.    °°Procent av BNP.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Under de senaste åren har de allmänna pensionerna åkt upp och
ner. Ena året har de sänkts med några procent för att nästa år hö-
jas lika mycket. Inkomst- och tilläggspensionerna utgör mer än en
tiondel av kommunernas och landstingens skatteunderlag. De på-
tagliga kasten i pensionerna inverkar därför en hel del på skatte-
underlagets utveckling.

En viktig princip i det allmänna pensionssystemet är annars att
de inkomstgrundande pensionerna ska vara just stabila. En annan
princip är att de ska följa inkomstutvecklingen i samhället. In -
komst utvecklingen mäts i detta sammanhang med ett inkomst -
index som speglar hur de pensionsgrundande inkomsterna i ge-
nomsnitt utvecklas för personer i åldrarna 16–64 år. Indexet be-
står av två delar. Den första delen är genomsnittlig årlig föränd-
ring i medelinkomst under en treårsperiod, inflationen frånräk-
nad, och den andra är inflationen under en tolvmånadersperiod
fram till juni månad året innan.

Syftet med att använda ett treårssnitt för real inkomstutveck-
ling är att få en jämnare utveckling av inkomstindex och motivet
för att endast beakta prisförändringarna under det gångna året är
att aktuella prisförändringar ska få ett snabbt genomslag i index.
Dessvärre uppnås inte alltid dessa syften. Som framgår i tabell 10

har förändringarna i inkomstindex varierat påtagligt under senare
år. Utvecklingen av inkomstindex har varit betydligt mer ojämn
än utvecklingen av de pensionsgrundande inkomsterna (pgi). In-
komstindex har heller inte utvecklats i fas med konsumentpriser-
na. Åren 2010, 2011 och 2014 ökar konsumentpriserna till och med
snabbare än inkomstindex, samtidigt som inkomstindex åren 2012

och 2013 höjs i betydande grad i förhållande till kpi. Målen om
följsamhet, aktualitet och trygghet är därmed långtifrån uppnåd-
da under denna period.

Tabell 10 • Utveckling av genomsnittlig lön, inkomstindex samt KPI
Procentuell förändring

2010 2011 2012 2013 2014

Inkomstindex 0,3 1,9 4,9 3,7 0,5
Genomsnittlig PGI 2,5 3,0 3,0 2,8 2,9
Konsumentprisindex 1,2 3,0 0,9 0,1 1,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Pensionsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting.

En annan viktig princip och grundbult är att pensionssystemet
ska vara finansiellt stabilt. För att detta ska uppnås krävs att av-

giftsinkomsterna tillsammans med tillgångarna i ap-fonderna
långsiktigt kan finansiera pensionsutbetalningarna. Om pen -
sions systemets skulder överstiger dess tillgångar ska den automa-
tiska balanseringen, den så kallade bromsen, utlösas. Denna meka-
nism har under senare år bidragit till att ytterligare förstärka
svängningarna i pensionerna.

För den enskilde pensionären har utvecklingen i många fall in-
neburit betydande kast i den egna pensionens storlek. Utveckling-
en av utgående inkomst- och tilläggspensioner redovisas under
rubriken Följsamhetsindexering i tabell 11. Under 2010 och 2011

sänktes pensionerna påtagligt för att sedan höjas ungefär lika
mycket 2012 och 2013. Nästa år väntas däremot en ny omfattande
sänkning ske. Bromsen har därmed bidragit till att pensionerna i
ännu mindre grad har utvecklats i samklang med pensionsgrund -
ande inkomster och konsumentpriser. År 2011 till exempel sänk-
tes inkomst- och tilläggspensionerna med inte mindre är 7½ pro-
cent i reala termer.

Tabell 11 • Utveckling av inkomstindex och summa pensioner
Procentuell förändring

2010 2011 2012 2013 2014

Inkomstindex 0,3 1,9 4,9 3,7 0,5
Följsamhetsindexering 
utan broms* –1,2 0,3 3,3 2,1 –1,1
Bromseffekt –1,7 –4,5 0,2 2,0 –1,6
Följsamhetsindexering –3,0 –4,3 3,5 4,1 –2,7
Sammanlagda utbetal- 
ningar av inkomst- o
tilläggspensioner 1,3 –0,2 7,4 7,6 0,3

*Förändringen av inkomstindex reducerad med 1,6 procent.
Källa: Statistiska centralbyrån, Pensionsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting.

Variationerna i pensionernas storlek har betydelse för kommun-
sektorns skatteunderlag. I tabell 11 framgår att de sammanlagda
utbetalningarna av inkomst- och tilläggspensioner ökar påtagligt
2012 och 2013, medan utvecklingen är relativt dämpad 2010, 2011

och 2014. Det innebär att inkomst- och tilläggspensionerna ger ett
positivt tillskott till skatteunderlagets tillväxt på 0,8 procentenhe-
ter åren 2012 och 2013, men att tillskottet är relativt marginellt öv-
riga år i tabellen.

Bromsen får svajiga pensioner att svaja ännu mer



Den offentliga sektorn långsamt mot balans

Den lågkonjunktur som följt på finanskrisen har tärt på de offentliga finan-
serna. Skatteintäkterna har blivit lägre och utgifter kopplade till den höga ar-
betslösheten har ökat. Samtidigt har regeringen fört en expansiv finanspoli-
tik med främst sänkta skatter men även ökade utgifter, i syfte att stimulera
ekonomin. Det har ytterligare försvagat finanserna. Resultatet är att över -
skottet på drygt 2 procent av bnp år 2008 förbytts i ett underskott på 0,4 pro-
cent i fjol. Den fortsatt blygsamma tillväxten i ekonomin i kombination med
finanspolitiska stimulanser innebär att underskottet växer till 1,3 procent i år.
Regeringens förslag i höstens budgetproposition belastar de offentliga finan-
serna med 24 miljarder kronor nästa år. Vi räknar därmed med att under skot -
tet växer till 1,8 procent 2014.

I takt med att tillväxten i ekonomin börjar ta fart förbättras också förutsätt -
ningarna för de offentliga finanserna – underskottet minskar därmed gradvis
(se tabell 12). Huvudförklaringen ligger i att skatter och avgifter följer bnp-
utvecklingen relativt väl, medan utgifternas andel av bnp minskar. Detta
trots att vi räknar med att vi värdesäkrar de hushållstransfereringar vars re-
gelverk inte per automatik följer löneutvecklingen i ekonomin4. Vi antar ock-
så att den kommunala konsumtionen från och med 2015 ökar i takt med de -
mo grafi och en historisk trend på 0,7 procent per år, vilket innebär en real ök-
ning på knappt 2 procent per år mellan 2012 och 2017.

I våra beräkningar antar vi att statsbidragen till kommuner och landsting
ökar realt med 2 procent per år från och med 2015. Det påverkar inte med
auto matik det sammantagna sparandet i offentlig sektor utan är en transfe-
rering som försvagar statens sparande och stärker kommunsektorns sparan-
de, men lämnar offentligt sparande oförändrat. För kommunsektorn antar vi
att kommuner och landsting anpassar sitt skatteuttag så att de uppnår ett re-
sultat på 1 procent av skatter och bidrag. Sammantaget bedöms sektorn be-
höva höja skatterna med 31 öre jämfört med dagens nivå. Detta förstärker hela
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Tabell 12 • Den offentliga sektorns finanser
Procent av BNP

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inkomster 49,9 50,4 49,3 49,9 50,0 50,1
varav Skatter o avgifter 44,2 44,7 44,2 44,3 44,2 44,2

Utgifter 50,4 51,7 51,1 50,8 50,2 50,0
Konsumtion 26,9 27,5 27,5 27,1 26,6 26,4
Investeringar 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3
Transfereringar 19,0 19,6 18,9 18,7 18,4 18,2
Ränteutgifter 1,0 1,2 1,2 1,7 1,9 2,1

Finansiellt sparande –0,4 –1,3 –1,8 –1,0 –0,2 0,1
Staten –0,6 –1,1 –1,4 –0,7 0,0 0,4
Ålderspensionssystemet 0,3 –0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Kommunsektorn 0,0 –0,1 –0,6 –0,5 –0,4 –0,4

Bruttoskuld 38,2 40,9 41,3 40,8 39,4 38,0
Nettotillgångar 23,2 23,9 23,8 24,1 24,8 26,0

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Den offentliga sektorns finansiella sparan-
de förbättras gradvis i takt med att kon-
junkturen återhämtar sig.

4. 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 2015. Vi gör samma sak med taken i de försäkringssystem som har sådana, till exempel sjuk-
försäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.



den offentliga sektorns sparande motsvarande knappt 7 miljarder kronor år
2017.

Vi utgår från att ekonomin når konjunkturell balans 2017. Den offentliga
sektorn uppvisar då ett överskott på 0,1 procent av bnp. Med de beräknings -
antaganden vi gör så uppnås därmed inte regeringens sparmål om 1 procents
överskott av bnp i genomsnitt över en konjunkturcykel. Däremot är den of -
fen tliga sektorns finansiella ställning stark. Nettotillgångarna, som före gå -
ende år uppgick till drygt 23 procent av bnp, ökar med närmare 3 procent -
enheter under beräkningsperioden. Den konsoliderade bruttoskuldens andel
av bnp ökar emellertid de kommande åren. Det beror till viss del på under -
skotten men huvudorsaken är Riksgäldens vidareutlåning till Riksbanken, på
109 miljarder kronor i år, för att öka valutareserven. År 2017 har brutto skul -
den återgått till 2012 års nivå på dryga 38 procent av bnp. Nivån under stiger
med god marginal referensvärdet inom eu på 60 procent. Det är dess utom en
betydligt lägre skuldkvot än den genomsnittliga skuldkvoten på 85 procent för
eu-länderna.

Vi har även gjort en sidokalkyl där det offentligfinansiella sparandet upp-
når ett överskott på 1 procent av bnp år 2017 (se faktarutan »Sidokalkyl där
sparmålet uppnås« på sidan 24). Detta uppnås genom att staten ökar sitt spa-
rande, bland annat genom att låta statsbidragen till kommunsektorn vara no-
minellt oförändrade. Vi kan då belysa vissa konsekvenser för sektorn.
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Diagram 8 • Offentligt finansiellt sparande, huvud- respektive sidokalkyl
Procent av BNP
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Underskottet i offentliga sektorns sparan-
de försämras till och med 2014. Därefter
leder återhämtningen i ekonomin till att
balans uppnås 2017. I sidokalkylen upp-
fylls dessutom saldomålet.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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År 2017 är ett år som i våra beräkningar
präglas av konjunkturell balans. Det inne-
bär att resursutnyttjandet i ekonomin är i
samklang med en inflation på 2 procent.
Den offentliga sektorns finansiella sparan-
de uppgår däremot endast till 0,1 procent
av bnp. Det är en bra bit under regering -
ens och riksdagens mål om ett sparande på
1 procent av bnp över en konjunkturcykel.
Sparmålet för den offentliga sektorn upp-
nås därmed inte.

I en sidokalkyl i denna rapport utgår vi
från att regering och riksdag håller fast vid
sparmålet. Sparandet i offentlig sektor
upp  går där till 1,0 procent av bnp år 2017,
vilket är 38 miljarder kronor mer än i hu-
vudkalkylen. Det högre sparandet är fullt
ut hänförbart till staten. Sparandet i kom-
munsektorn och det allmänna pensions -
systemet är däremot lika i de två fallen.

En av statens åtgärder för att uppnå det
högre sparandet i sidokalkylen är att låta
statsbidragen till kommuner och landsting
förbli nominellt oförändrade. I huvudkal-
kylen höjs däremot statsbidragen realt
med 2 procent per år från och med 2015.
Skillnaden i statsbidrag uppgår till närma-
re 18 miljarder kronor 2017. Staten måste
därtill öka sina inkomster, alternativt
minska utgifterna, med ytterligare 20 mil-
jarder.

I vår huvudkalkyl är det inte enbart
statsbidragen till kommunsektorn som
förutsätts räknas upp realt från och med år
2015. Så är fallet också med till exempel ta-

ken i sjuk- och föräldrapenningen och a-
kassan. En real uppräkning görs också av
grundavdragen. I sidokalkylen är det mer
rimligt att räkna med oförändrade regler,
det vill säga att skiktgränserna i skatte-
systemet och taken i sjuk- och föräldrapen-
ningen endast räknas upp med prisbasbe-
loppet och där taket i a-kassan hålls nomi-
nellt oförändrat. För kommunsektorns del
innebär detta sammantaget ett skatteun-
derlag som är något större än i huvudalter-
nativet – till följd av lägre grundavdrag. Det
större skatteunderlaget motsvarar ett extra
tillskott i skatteintäkter på cirka 4½ miljar-
der kronor.

Det bör understrykas att sidokalkylen
med det högre offentliga sparandet inte är
någon fullständig makroekonomisk beräk-
ning. bnp, sysselsättning, löner, priser och
kommunsektorns kostnader är lika i sido-
och huvudkalkylen. Sidokalkylen syftar till
att belysa vilka effekter ett vidmakthållan-
de av sparmålet kan få på kommunsektorns
ekonomi. Ett avbräck på närmare 18 mil-
jarder i statsbidrag, men ett tillskott på 4½

miljarder kronor i extra skatteintäkter ger
ett intäktsbortfall netto på 13½ miljarder.
Översatt i skatteuttag motsvarar detta en
ökad utdebitering för kommuner och
landsting med ytterligare 60 öre fram till
och med 2017. I huvudkalkylen höjs kom-
munalskatten med 31 öre mellan 2013 och
2017. Sidokalkylen innebär med andra ord
en skattehöjning med 91 öre jämfört med
dagens nivå.

Sidokalkyl där sparmålet uppnås 
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Kommunernas ekonomi
Tillfälliga tillskott har under de senaste åren inneburit starka re-
sultat i kommunerna. När behoven från demografiska föränd-
ringar nu ökar kraftigt medför det ökade kostnader inom nästan
alla verksamheter. Ökningarna är störst inom grundskola, för -
skola och äldreomsorg, vilket leder till att kommunernas resul-
tat faller. Kommunerna kommer att behöva göra stora anpass-
ningar av verksamheterna de närmaste åren för att möta de de-
mografiska utmaningarna.

Resultatet räddas av tillfälliga poster

Resultatet i kommunerna blev sammantaget 14,4 miljarder 2012, det högsta
någonsin. Till största delen berodde detta på återbetalade premier från afa

Försäkring i slutet av året på sammanlagt nära 8 miljarder kronor. Resultatet
motsvarar 3,3 procent av skatter och statsbidrag inklusive afa-återbetal -
ning en. Utan återbetalningen motsvarar resultatet mer måttliga 1,5 procent.
Under de senaste tio åren uppgår kommunernas resultat till motsvarande 2,4

KAPITEL2

Diagram 9 • Kommunernas resultat före extraordinära poster
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Vi har sett starka resultat i kommunerna
under de senaste åren. Resultatnivåerna
beror till stor del på tillfälliga tillskott.
Återbetalningar från AFA Försäkring är en
bidragande orsak till de höga resultaten.

Källa: Statistiska centralbyrån.



procent av skatter och statsbidrag, vilket överstiger tumregeln för god eko-
nomisk hushållning för kommunerna sammantaget.

Kommunernas resultat var kraftigt positivt som en följd av återbetalning-
ar från afa försäkring 2012 och kommer att vara så även 2013. Att kommuner får
tillskott sent under året och att de är av engångskaraktär begränsar möjligheterna att
använda dem i löpande verksamhet. De används istället till särskilda satsningar
eller till att förstärka resultatet för att kunna amortera på lån eller förbättra
likviditeten. Det är välkomna tillskott för att göra just sådana satsningar eller
minska behovet av ökad upplåning. Men de kan också innebära pedagogiska
svårigheter för förtroendevalda eller verksamhetsföre trädare när det finns ett
underliggande resursproblem i kommunen som kräver besparingar. Att ge-
nomföra nödvändiga besparingar i verksamheten eller förankra behovet av
skattehöjningar för att kunna finansiera en politiskt beslutad ambitionsnivå
eller förändrade behov från demografiska förändringar, allt detta försvåras
om resultatet inte på ett rättvisande sätt speglar den ekonomiska verklighe-
ten.

Trots det tillfälliga tillskottet redovisade 20 kommuner underskott för 2012.

Nästan alla kommuner har delar av sin verksamhet i bolagsform, till exempel
bostadsförsörjning, lokalförsörjning, energibolag eller företag med verksam-
het inom renhållning, vatten och avlopp. Det fanns nära 1700 kommunägda
företag 2011.

Kommunkoncernernas storlek och omfattning skiljer sig mycket åt mellan
kommunerna. Stora kommuner har i regel flera bolag i större koncerner. Re-
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Diagram 10 • Antal kommuner med underskott samt med resultat som motsvarar 2 procent av 
skatter och statsbidrag
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Det var få kommuner som redovisade un-
derskott 2012 tack vare tillskotten från
AFA Försäkring. Mer än hälften av kom-
munerna redovisade ett resultat som
motsvarade 2 procent av skatteintäkter
och statsbidrag.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 13 • Tillfälliga effekter av AFA och RIPS
Miljarder kronor, procent

2011 2012 2013

AFA-återbetalningar 1,0 7,9 7,6
Kostnad för Rips-förändring –2,2 0,0 –2,4
Total effekt, mdkr –1,2 7,9 5,2
Procent av skatter o bidrag –0,3 1,8 1,1

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Tillfälliga tillskott och oväntade resultat-
påverkande kostnader försvårar analysen
av kommunernas resultat. Förutom till-
skott i form av återbetalningar från AFA
Försäkring har kostnader för diskontering
av pensionsskulden belastat kommuner-
nas resultat både 2011 och 2013. Dessa till-
fälliga tillskott och kostnader bör beaktas i
analysen av kommunernas resultat under
de senaste åren.



sultaten skiljer sig också väsentligt åt mellan kommunerna. Inkluderar man
resultaten från de kommunala bolagen förbättras resultaten generellt sett. I
genomsnitt var koncernresultatet bättre än kommunens resultat i alla kom-
muner utom de allra minsta, där bolagen istället bidrog negativt. Koncerner
i kommuner med många invånare redovisade högre resultat 2012 i kronor per
invånare.

Genomsnittlig ökning av kostnaderna 2012

Under 2012 ökade kommunernas kostnader i fasta priser med 1 procent för
eg ent lig verksamhet, exklusive bistånd. Det är i samma takt som den genom -
snittliga kostnadsökningen under de senaste tio åren. Kostnaderna för gym -
nasie skolan minskade tack vare färre antal elever, medan kostnaderna för
barn omsorg, grundskola och omsorg om funktionshindrade ökade mer än
pris utvecklingen.
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Diagram 11 • Resultat i kommun och koncern år 2012 per befolkningsintervall
Kronor per invånare
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Kommunerna har i olika omfattning valt
att bedriva viss verksamhet i bolagsform.
Det kan handla om bostäder, lokaler, ener-
gibolag med mera. Generellt sett bidrar
bolagen positivt till resultaten med un-
dantag från de allra minsta kommunerna.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 14 • Andel av totala kostnader för egentlig verksamhet samt utveckling av verksam hetens
kostnader i fasta priser
Procent

Andel av totala Volymföränd- Volym i snitt
kostnader 2012, % ring 2011–2012 2003–2012

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

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

Kostnadsutvecklingen i fasta priser 2012

var enligt genomsnittet för den senaste
tioårsperioden. De största ökningarna
finns inom förskola och pedagogisk oms-
org, infrastruktur och skydd samt kultur
och fritidsverksamhet. Kostnadsökningar-
na uppgår de senaste tio åren till i ge-
nomsnitt 1 procent per år, varav ungefär
hälften är en följd av demografiska behov
och hälften övriga kostnadsökningar.



Befolkningsförändringar och kostnadsökningar

Kommunernas verksamheter påverkas i olika stor grad av befolkningsför änd -
ringar. Till exempel ökar eller minskar skolverksamheternas kostnader med
förändrade elevkullar i aktuella åldersgrupper. Det finns också verksamheter
där kostnaderna inte har följt utvecklingen av målgruppens storlek; det gäl-
ler bland annat äldreomsorgen. Att studera hur utvecklingen har sett ut histo -
riskt kan ge en fingervisning om framtiden. Till en sådan analys bör också läg-
gas annan information, som till exempel arbetssätt, andra typer av behovs -
förändringar eller ambitionsnivå. Tillsammans kan det ge bilden av hur kost-
naderna kan komma att se ut framöver.

Kraftigt ökade elevkullar i grundskolan men minskade behov i gymnasie -
skolan
Kostnaderna för grundskolan har under 2000-talet minskat varje år till följd
av minskade elevkullar. Nu ökar elevkullarna kraftigt, vilket kommer att krä-
va mer resurser, inte minst med tanke på att grundskolan utgör nära en fem-
tedel av kommunernas totala kostnader. Från att grundskolans kostnader
minskade i fasta priser med i genomsnitt 1 procent per år under åren 2002 till
2010 började volymen öka 2011 och 2012 ökade den med drygt 1 procent.

Till skillnad från utvecklingen i grundskolan har antalet invånare i gymna-
sieåldrarna ökat kraftigt. I genomsnitt ökade kostnaderna inom gymnasie -
skolan med 3 procent per år utöver pris- och löneökningar. Det har ställt sto-
ra krav på kommunerna att anpassa resurserna efter elevkullarna.

Valfrihet och ökad etablering av fristående skolor har sannolikt underlättat
för kommunerna att klara de kraftigt ökade demografiska behoven inom gym-
nasieskolan. Utvecklingen av andelen elever i annan regi än i kommunens
egen gymnasieskola visar att toppen av elevpuckeln klarades till viss del med
hjälp av andra utförare. Andelen elever i fristående skolor ökade från 15 pro-
cent år 2006 till 25 procent år 2011. Denna ökning stannade dock av 2012 och
låg kvar på 25 procent.
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Diagram 12 • Kostnadsutveckling och demografiska förändringar inom skolan
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Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan
har följt behovsökningen under 2000-ta-
let. Sambandet är inte lika tydligt inom
grundskolan där behoven har minskat mer
än kostnaderna. Under åren framöver
krävs anpassning av gymnasieskolans
kostnader för att klara ökade behov inom
grundskolan.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Det blir nu en utmaning för såväl de fristående skolorna som kommunernas
egna gymnasieskolor att anpassa verksamheten till färre elever. Kostnaderna
för gymnasieskolan minskade i fasta priser både 2011 och 2012. Däremot öka-
de kostnaderna per elev, vilket hänger ihop med svårigheten att minska kost-
naderna i samma takt som antalet elever minskar. Ett resultat av elevminsk-
ningen är ökad nedläggning av gymnasieskolor. Kommunerna har skyldighet att
ha beredskap för att ta emot elever från skolor som läggs ner under på gående läsår.
Detta är en utmaning då utförare kan ha lagt upp undervisningen på ett annat
sätt eller har en speciell profilinriktning.

Kostnaderna för äldreomsorg redovisas numera delvis inom andra områden
En stor del av kommunernas resurser går till vård och omsorg om äldre. Av de
totala bruttokostnaderna går 102 miljarder kronor, eller drygt 20 procent, till
äldreomsorg. Våra beräkningar visar att kostnaderna för äldreomsorgen se-
dan år 2000 har ökat i lägre takt än vad som följer av demografiska behov och
ökade priser och löner. Kostnaderna för äldreomsorg mätt i fasta priser har
ökat med 7 procent sedan år 2000 medan de demografiska behoven har ökat
med 16 procent. En förklaring till att kostnaderna inte ökat mer är att ande-
len äldre med hemtjänst har ökat medan andelen i särskilt boende har min -
skat.

En annan förklaring till att kostnadsökningen inte är större för äldreom -
sorgen är att allt fler personer över 65 år har insatser enligt lss och personlig
assistans enligt sfb (socialförsäkringsbalken), som delfinansieras av kom-
munerna och redovisas under omsorg om funktionshindrade. Rätten att be-
hålla assistansersättning efter fyllda 65 år infördes 2001. Totalt sett uppgick
kostnaderna för lss och sfb för personer över 65 år till cirka 6,5 miljarder
2012 jämfört med cirka 1,5 miljarder 2001, inklusive de statliga kostnaderna.
Om man tar hänsyn till kostnaderna för detta blir ökningen för äldreomsorg -
en 10 procent i fasta priser, istället för 7 procent, vilket också understiger de
demografiska behoven.
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Diagram 13 • Andel elever per huvudman i gymnasieskolan
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Andel gymnasieelever i kommunens egen
regi har minskat från nära 60 procent till
45 procent under de senaste sex åren.
Eleverna har i större utsträckning valt
andra kommuners gymnasieskolor, men i
första hand har fristående skolor ökat sin
andel, från 15 procent 2006 till 25 procent
2012.

Källa: Skolverket.
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Skattereducering för hushållsnära tjänster, så kallade rut-avdrag, har också
medfört en viss dämpning av kostnaderna för äldreomsorgen. Andelen av be-
folkningen med rut-avdrag är hög för äldre personer. I gruppen 75+ uppgår
andelen som utnyttjar rut-tjänster till drygt 10 procent, vilket är dubbelt så
mycket som i övriga åldersgrupper. Det belopp som äldre köper rut-tjänster
för är däremot lägre. Totalt uppgick rut-avdragen för gruppen 65+ till 450
miljoner kronor år 2011, vilket är en ökning med 140 miljoner på ett år.

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen framöver är det intres-
sant att beräkna hur mycket resurser som idag används i kommuner och
landsting för personer över 65 år. För kommunernas del behöver kostnader-
na som går till funktionshindrade läggas till gruppen 65+ för att skapa en mer
rättvisande bild av resursåtgången för äldre. Inom hälso- och sjukvården går
cirka 41 procent av kostnaderna till personer över 65 år. Landstingens och
kommunernas bruttokostnader uppgick år 2012 till totalt 799 miljarder kro-
nor. Av dessa uppgår hälso- och sjukvård och vård och omsorg för 65+ med
våra antaganden och beräkningar till 205 miljarder, eller 26 procent.

Redan idag står alltså de äldres sjukvård och omsorg för en fjärdedel av kost-
naderna, trots att personer över 65 år som andel av befolkningen motsvarar en
knapp femtedel. Den framtida anspänningen på verksamheter för de äldre
kommer att bli stor. Både grupperna 65+ och 85+ förväntas öka kraftigt sam-
tidigt som gruppen 20–64 år endast ökar måttligt och till och med minskar

Diagram 14 • Utveckling av kostnader och demografiska behov för äldreomsorg
Index 2000=100
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Kommunernas kostnader för äldreomsorg
har inte ökat i takt med demografiska
förändringar under 2000-talet. En orsak är
att kostnaderna delvis redovisas inom
området omsorg om funktionshindrade
sedan rätten att behålla insatser för LSS
och SFB när man fyller 65 år infördes år
2001.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tabell 15 • Befolkningen 2012 och 2032 samt andelar och förändringen mellan åren
Tusental personer respektive procent

Utfall Prognos Ökning Andel Andel
2012 2032 i % 2012, % 2032, %

0–19 2 176 2 511 15 23 23
20–64 5 551 5 811 5 58 54
65+ 1 829 2 466 35 19 23
85+ 254 433 70 3 4
Total 9 557 10 788 13 100 100

Källa: Utfall respektive befolkningsprognos 2013, SCB.
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som andel av befolkningen. Den kraftiga ökningen av de riktigt gamla dröjer
dock till efter år 2020.

Sammanfattningsvis finns det goda skäl att planera och arbeta för hur äldre
ska tas om hand i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
Mycket finns att vinna, både vad gäller de äldres välbefinnande och kommu-
nernas respektive landstingens kostnader.

Kommunernas ekonomi de närmaste åren

Behoven ökar som följd av demografiska förändringar
För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar i form av be-
folkningsökningar och förändrad befolkningssammansättning inneburit öka-
de resursbehov med ungefär ½ procent per år under de senaste tio åren. Un-
der de närmaste åren ökar dessa behov dubbelt så snabbt.

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 storle-
ken på statsbidrag och förändrade skattesatser göras. I tabell 30 i Appendix re-
dovisas en beräkning av skatteunderlagskalkylens konsekvenser för att visa vad som
händer om inga politiska beslut tas.

Diagram 15 • Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter
Index 2012 = 100
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Störst är behovsökningarna inom förskola
och grundskola. De demografiska föränd-
ringarna kommer att ställa höga krav på
anpassning av kommunernas verksamhe-
ter och god framförhållning i planeringen
av de volymer som ska gälla för olika verk-
samheter. Att ha resursfördelningsmodel-
ler i sin planering blir allt viktigare för att
kunna styra resurserna efter behov men
också för att bättre kunna följa upp kost-
naderna i efterhand.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Kommunernas skulder har ökat under de senaste åren. En orsak
till den ökande skuldsättningen är en högre investeringstakt i
många av kommunerna, och även i de kommunala bolagen. I ge-
nomsnitt uppgick kommunernas långfristiga skulder till 18 700

kronor per invånare år 2012. Inklusive de kommunägda bolagen
uppgår de långfristiga skulderna till drygt 40400 kronor per invå-
nare. Ökningstakten i koncernernas skulder är inte lika hög som i
kommunerna, men båda har ökat väsentligt sedan 2010.

Förutom skulder och eget kapital har kommunerna även till-
gångar i sina balansräkningar, till exempel i form av mark, aktier i
egna bolag, kommunala fastigheter som skolor och äldreboenden
samt infrastruktur. Dessa tillgångar är ofta lågt värderade, medan
försäljningsvärdena kan vara högre. År 2012 uppgick värdet på an-
läggningstillgångar exklusive finansiella tillgångar till 36100 kro-
nor per invånare i genomsnitt i kommunerna och till 92 900 inklu-
sive de kommunala bolagen.

Varför ökar kommunernas upplåning?
Kommunerna investerar i nuläget mer än vad som motsvaras av
deras avskrivningar och resultat. Det beror till stor del på att en
betydande del av lokaler och infrastruktur byggdes på 1960- och
1970-talen och det börjar bli dags att bygga nytt. Den kraftiga ur-
baniseringen ställer också krav på investeringar. De kommuner
som växer behöver bygga nya skolor och infrastruktur till växande
och nybyggda bostadsområden. Men även de kommuner som
krymper kan behöva genomföra omstrukturering av verksamhe-
ter med investeringar som följd. Även demografiska förändringar
ställer krav på utbyggnad av lokaler som till exempel äldreboen-
den. Det innebär att kommunerna, under en period av hög inve-
steringstakt, nu antingen måste redovisa ett högt resultat, sälja
tillgångar eller låna medel.

Hur skuldsatta är kommunerna?

Diagram 16 • Investeringsutgifter och avskrivningar
Miljarder kronor
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Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Investeringsbehoven i kommunerna är
fortsatt höga. De allt högre investerings -
utgifterna kommer att innebära att mer
resurser behövs till avskrivningar och fi-
nansieringskostnader framöver.

Diagram 17 • Självfinansiering av investeringar, år 2012 och genomsnitt 2008–2012
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Självfinansieringen beräknas som resultat
efter extraordinära poster plus avskriv-
ningar i förhållande till nettoinvester-
ingsutgifter. Det som även kan påverka
kommunernas behov av upplåning är
försäljning av tillgångar.
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Att investera kräver likviditet när investeringen ska genomföras,
utrymme i framtida budget för drift, underhåll, avskrivningar och
eventuell finansieringskostnad som räntekostnader eller minskad
avkastning på kapital. Kommunerna har haft en genomsnittlig
självfinansiering av investeringar under de senaste fem åren på 76

procent. Per kommungrupp har storstäderna den lägsta självfi-
nansieringen i genomsnitt på 62 procent för åren 2008–2012, den
högsta självfinansieringsgraden har glesbygdskommunerna med
85 procent. Anledningen är främst storstädernas snabba investe -
ringstakt.

Egna marknadsprogram istället för traditionell bankupplåning är 
en ny trend
För några år sedan var traditionella banklån det vanligaste sättet
för kommunerna att öka sin upplåning. Under åren av finansiell
oro i samband med finanskrisen minskade bankernas vilja att låna
ut till kommunerna och det blev allt vanligare med lån i Kommun -
invest, med solidarisk borgen. På senare tid har kommunerna allt
mer finaniserat sig via egna marknadsprogram och obligationslån.

Den ökade andelen upplåning via egna marknadsprogram kan
vara ett uttryck för ett mer fördelaktigt ränteläge relativt såväl
banker som Kommuninvest, då nya regler i form av ökade kapital-
täckningskrav införs. För att klara en ökad kapitaltäckning måste
banker och andra finansinstitut höja marginalerna på sin utlåning
och det blir då mer intressant för kommunerna att finna alternati-
va finansieringslösningar, som att genomföra till exempel obliga-
tionslån eller använda kommuncertifikat.

Kommunernas skuldökning kan vara en indikator på hur hög
självfinansiering av investeringar man har i nuläget. Medan ök-
ningstakten i utlåningen till kommunägda företag har stannat av
har kommunernas långfristiga skulder ökat kraftigt, med nära 40

procent under de senaste tre åren.

Hur skuldsatta är kommunerna?, forts

Diagram 18 • Långfristiga skulder per finansieringslösning
Miljarder kronor
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Kommunernas långfristiga skulder har
ökat kraftigt under de senaste åren. Tradi-
tionella lån i banker minskar medan lån
från finansiella företag, främst Kommu-
ninvest, och obligationslån samt kom-
muncertifikat ökar.



Vår prognos för åren 2013 och 2014

För innevarande år och nästa år gör vi en prognos över kostnadernas utveck-
ling med utgångspunkt från vår skatteunderlagsprognos. Kostnadsutveck ling -
en bedöms med hjälp av insamlat material från kommunerna i form av bud get -
dokument, delårsbokslut och enkätsvar. Därtill har vi tagit hänsyn till övri ga
förutsättningar som angivits i regeringens budgetproposition för 2014 (prop.
2013/14:1).

Återbetalning från AFA gör att många undviker underskott
I kommunernas delårsbokslut per april prognosticerade många kommuner
underskott för år 2013. Av 243 kommuner angav 43 procent (105 stycken) ett
beräknat underskott i år. I delårsprognosen ingick ökade kostnader på cirka
2 miljarder kronor till följd av förändrad diskonteringsränta för beräkning av
pensioner. Men även i år räddas nu många kommuner från underskott efter-
som det återigen sker en återbetalning av afa-premier till kommunerna på
nära 8 miljarder. Beslutet om återbetalning togs i september i år och innebär
att betydligt färre kommuner än väntat kommer att redovisa underskott. I
enkätsvaren anger endast ett fåtal kommuner att de kommer att höja skatte -
satsen 2014 och några gör bedömningen att det blir en sänkning. Sammantag -
et räknar vi med oförändrad skattesats 2014.

Kommunerna tvingas spara nästa år för att klara ekonomin
Kommunernas kostnader väntas öka i genomsnittlig takt i år. Enligt ekono-
micheferna i kommunerna har flera verksamheter svårt att hålla sina budge-
tar; bland annat grund- och gymnasieskolan samt äldreomsorg en. Inför 2014
anger nära 60 procent av kommunerna att generella besparingar kommer att
vara aktuella och ytterligare drygt 20 procent anger att budgeten kommer att
innehålla riktade besparingar. Drygt hälften av dessa kommuner anger att av-
gifterna kommer att höjas främst inom affärsverksamheterna; vatten och av-
lopp samt renhållning men också inom äldreomsorg och fritidsverksamhet.

Vi räknar med att kostnaderna ökar med 1 procent nästa år, vilket är vad
som krävs för att tillgodose demografiska förändringar. Den måttliga tillväx-
ten i skatteunderlaget är en orsak till att kostnaderna inte kan öka mer än vad
som följer av demografiska behov, trots att det är valår nästa år. Enligt kom-
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Tabell 16 • Nyckeltal för kommunernas ekonomi
Procentuell förändring respektive procent

Utfall Prognos Kalkyl
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medelskattesats, nivå i %
(exkl. Gotland) 20,51 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP 1,9* 3,9 3,0 4,6 5,3 4,9
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP –0,3* 1,7 0,6 1,9 2,1 1,4
Verksamhetens kostnader**, LP 3,3 3,7 3,4 4,4 5,0 5,6
Verksamhetens kostnader**, FP 1,0 1,4 1,0 1,7 1,9 2,0
Implicit prisindex (PKV) 2,3 2,2 2,4 2,7 3,1 3,5

Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2012 för kollektivtrafik och hemsjukvård; motsvarar 0,7 procentenhet -
er i utvecklingen av intäkter. 
**Kostnader för egentlig verksamhet exklusive bistånd.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Så här har vi räknat

Beräkningarna bygger på den be-
dömning som presenteras i kapitlet
»Samhällsekonomin«. Utfallet för
2012 är enligt det slutliga bokslutet
som scb publicerade i juni. Åren
2013 och 2014 är en prognos medan
be räkningarna för åren 2015–2017 är
mer schablonmässiga kalkyler som
utgår från att kostnadsvolymen och
statsbidragen ökar i takt med den hi-
storiska trenden. När det gäller stats -
bidragens utveckling visar his torien
att ökade bidrag är sannolika. Denna
gång medför dock en sådan uppräk-
ning att statens sparmål inte upp-
fylls. Av den anledningen gör vi även
en sidokalkyl för att redogöra för ett
alternativ utan upp räknade statsbi-
drag – se faktarutan »Sidokalkyl för
kommunerna där sparmålet upp-
nås«. Samma löneutveckling antas
för anställda i kommunerna som för
resten av arbetsmarknaden från och
med 2013.

Vi har inte räknat med några eng-
ångsintäkter för år 2014. Om ytterli-
gare återbetalningar görs av tidigare
inbetalda premier från afa Försäk -
ring kommer resultatet att förbätt-
ras. Resultatet skulle bli knappt 4
miljarder bättre år 2014 om 2004 års
inbetalda premier skulle återbetalas.



munernas ekonomichefer är kostnaderna för socialtjänstens individ- och fa-
miljeomsorg, främst för institutionsplacerade barn och vuxna och kostna-
derna för försörjningsstöd, de verksamheter som är svårast att prognostisera
för 2014. Även funktionshinderomsorgen och volymerna inom hemtjänsten
uppges vara svåra att prognostisera.

Resultaten blir starka i år – men knappa marginaler inför 2014
Med återbetalningar från afa Försäkring på nära 8 miljarder även i år väntas
resultaten återigen bli starka för de allra flesta kommuner. Sammantaget räk-
nar vi med ett resultat på 11,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,5 procent
av skatter och bidrag. Utan återbetalningen från afa Försäkring blir resulta-
tet väsentligt lägre och många kommuner skulle då sannolikt redovisa un-
derskott. Med kostnadsökningar som motsvarar ökade behov från demogra-
fiska förändringar räknar vi med ett resultat nästa år på sammanlagt 3,6 mil-
jarder, vilket motsvarar 0,8 procent av skatter och bidrag. Senaste gången då
resultatet motsvarade så låg andel av skatter och bidrag var år 2004. Då redo-
visade 99 kommuner underskott. Endast ett fåtal kommuner aviserar skatte-
höjningar inför nästa år. Och eftersom behoven som följer av demografiska
förändringar ökar räknar vi med att kommunerna kommer att ha små margi-
naler i budgeten för 2014. Några kommuner uppger i vår enkät att de planerar
att disponera medel från resultatutjämningsreserver, rur.

Nästa år träder det nya utjämningssystemet i kraft och kommer att inne-
bära stora förändringar för många kommuner. Osäkerheten bland kommu-
nerna om hur förändringarna kommer att påverka intäkterna 2014 har varit
stor. Oavsett om kommunerna får ett bättre eller sämre intäktsutfall av inför -
andet hade det varit att föredra att få besked tidigare för att ha rimliga pla-
neringsförutsättningar inför 2014. Se faktarutan »Effekterna för kommuner-
na av ett nytt ut jämningssystem « på sidan 36.
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Resutatutjämningsreserv (RUR)

Från och med den 1 januari 2013

finns det enligt kommunallagen en
möjlighet att under vissa förutsätt-
ningar reservera delar av ett positivt
resultat i en resultatutjämningsre-
serv (rur) som sedan i en lågkon-
junktur kan disponeras. I rapporten
RUR i praktiken* finns mer informa-
tion om lagändringarna.

Enligt vår enkät kommer upp mot
hundra kommuner att reservera me-
del avseende åren 2010–2012. Betyd-
ligt färre, runt 30, har bestämt sig för
att reservera under 2013 och ännu
färre under 2014. Många funderar
fortfarande.

Knappt 20 kommuner har be-
stämt sig för att disponera medel
från rur under 2013, men osäkerhe-
ten är stor. I nuläget räknar endast
ett fåtal med att disponera medel
under 2014.
*skl 2013,  www.skl.se. Klicka på
Ämnen, Ekonomi, God ekonomisk
hushållning.

Tabell 17 • Utveckling av kommunernas kostnadsvolym
Bidrag i procentenheter, fasta priser

Utfall Prognos Kalkyl
02–04 05–08 09–12 2013 2014 2015 2016 2017

Demografiska behov 0,4 0,5 0,5 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4
Övrigt 0,3 1,1 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6
Total volymförändring 0,7 1,6 1,1 1,4 1,0 1,7 1,9 2,0

Demografi + trend 1,0 1,1 1,1 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0

*Prognos för kostnadsvolym utöver demografiska behov 2013 och 2014, för 2015–2017 antas
kostnadsvolymen utöver demografi öka med historisk trend
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Efter en nästan sex år lång och mödosam resa träder ett nytt ut -
jämningssystem i kraft den 1 januari 2014. Förslaget som lämna-
des i budgetpropositionen överensstämmer i stort med utjäm-
ningskommitténs förslag (sou 2011:39) förutom när det gäller in-
komstutjämningen. Här föreslår regeringen att avgiften sänks för
de kommuner och det landsting som har en skattekraft som över -
stiger 115 procent av rikets skattekraft.

Avgifter och bidrag beräknas utifrån den normerade länsvisa
skattesatsen som baseras på 2003 års genomsnittliga skattesats
som justerats länsvis för uppdragsfördelningen mellan kommu-

ner och landsting i respektive län. Den länsvisa skattesatsen för
bidragskommuner har reducerats med 5 procent (10 procent för
landsting) till en kompensationsgrad på 95, medan den sedan tidi-
gare reducerats med 15 procent för avgiftskommuner (samma för
landsting).

Med regeringens förslag sänks kompensationsgraden från 85
procent till 60 procent i spannet mellan 115 och 125 procent av 
rikets medelskattekraft.

Denna förändring ger tretton kommuner en lägre avgift från 32

kronor per invånare upp till 1019 per invånare för alla de kommu-
ner som har en egen skattekraft som
överstiger 125 procent. De sänkta av-
gifterna medför en ökad nettokostnad
för inkomstut jämningen som leder till
en negativ effekt på regleringsposten
för alla kommuner med 104 kronor per
invånare. För att ingen kommun ska
förlora på förändringen införs en sär -
skild kompensation inom strukturbi-
draget på upp till 104 kronor per invå-
nare, som fullt ut kompenserar de
kom muner som förlorar på föränd-
ringen. Statens kostnad för denna sär -
skilda kompensation uppgår till 850

miljoner kronor.
Förslaget ger i sin helhet stora om-

fördelningseffekter. Kommuner som
Ydre och Lekeberg förbättrar sitt utfall
med en bra bit över 2 000 kronor per
invånare, samtidigt som Uppvidinges
utfall försämras med drygt 630 kronor
per invånare 2014. Lommas utfall för -
sämras på sikt då införandereglerna
trappats av; drygt 1300 kronor per in-
vånare. På kommungruppsnivå ger
dock sammantaget omfördelningen
minskad skillnad i utdebitering med
knappt 60 öre mellan glesbygdskom-
munerna med den högsta genomsnitt-
liga skattesatsen och storstäderna med
den lägsta.

De stora omfördelningseffekterna
orsakas i första hand av förändringar i
delmodellen för förskola och skol barns -
omsorg och i modellen för individ- och
familjeomsorg. Den sänkta in komst -
utjämningsavgiften minskar omför-
delningen på kommungruppsnivå och
det negativa utfallet nästan halveras
för för ortskom munerna till storstäder
samt för stor städerna.

Effekterna för kommunerna av ett nytt utjämningssystem

Tabell 18 • Omfördelningseffekter av förändringar i utjämningssystemet
Kronor per invånare och skatteören 

Kommungrupp Effekt ny Full effekt Effekt på Utdebi- Justerad för
utjämning (exkl inf utdebi- tering utjäm-

2014 regler) tering* 2013 ningen

Förortskommuner t storstäderna –3 –345 0,00 19,49 19,49
Turism- o besöksnäringskommuner 503 814 –0,28 21,61 21,33
Förortskommuner t större städer 434 656 –0,23 20,81 20,58
Pendlingskommuner 294 494 –0,16 21,34 21,18
Storstäder –29 –526 0,06 19,20 19,26
Större städer –6 –13 0,01 21,14 21,15
Kommuner i tätbefolkad region 307 626 –0,17 21,38 21,21
Varuproducerande kommuner 305 596 –0,17 21,59 21,42
Glesbygdkommuner 550 866 –0,33 22,71 22,38
Kommuner i glesbefolkad region 211 545 –0,11 22,08 21,96
Min –632 –2 297 19,20 19,26

Medel 89 89 –0,05 20,66 20,61

Max 2 509 2 869 22,71 22,38

Skillnad i utdeb Glesbygdskommuner o Storstäder 3,52 3,13

*Omfördelningseffekt exklusive införanderegler omräknat till utdebitering.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Diagram 19 • Principer för nya inkomstutjämningsförslaget
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Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Vår kalkyl för åren 2015–2017

För att göra en prognos för kostnadsvolym och resultat behöver vi göra antag -
anden om statsbidrag och skattesatser. I vår kalkyl för åren 2015–2017 antar vi,
baserat på den historiska utvecklingen, att de generella statsbidragen årligen
ökar i takt med en försiktigt skattad trend på 2 procent plus effekten av öka-
de löner och priser. Detta innebär ett antagande om att riksdagen år 2017 till-
fört ytterligare 12,5 miljarder kronor jämfört med 2014 års budgetproposition
(ge nerella och specialdestinerade statsbidrag på 10,4 respektive 2,1 miljarder).
Den genomsnittliga skattesatsen i kommunerna beräknas vara oför ändrad.

Intäkterna ökar med uppräknade statsbidrag

Resultaten faller och når bara halvvägs till målet
De resursbehov som följer av demografiska förändringar ökar kraftigt fram -
över. Från att ha ökat med i genomsnitt 0,5 procent under 2000-talet beräknas
ökningen uppgå till drygt 1 procent år 2016. Under den senaste tioårsperioden
ökade kommunernas kostnader med 1 procent per år utöver pris- och löne -
ökningar. Från 2015–2017 räknar vi med en genomsnittlig kostnadsökning på
drygt 1,5 procent per år och uppräknade statsbidrag med 2 procent per år i fas-
ta priser. Enligt kommunallagen ska kommunerna upprätthålla god ekono-
misk hushållning, vilket i korthet innebär att det krävs positiva resultat. En
tumregel har utvecklats att resultatet sammanlagt ska motsvara 2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag över en konjunkturcykel.

Med tanke på det rådande ekonomiska läget räknar vi inte med att kom-
munerna når upp till tumregeln på 2 procent under den aktuella beräknings -
perioden. I kalkylperioden 2015–2017 räknar vi med att kommunernas resul-
tat i stället motsvarar 1 procent av skatter och bidrag (diagram 20 på sidan 38).

Ett slutresultat av vårt huvudscenario är att sparmålet för den offentliga
sektorn inte nås år 2017. Vi gör därför även en alternativ kalkyl som presen-
teras i faktarutan »Sidokalkyl för kommunerna där sparmålet uppnås« på si-
dan 38.
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Tabell 19 • Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott
Miljarder kronor

Prognos Kalkyl
2013 2014 2015 2016 2017

Skatter o bidrag 456,3 469,9 491,5 517,5 543,0
varav uppräknade statsbidrag 3,2 6,7 10,4

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 2017 innebär att vi kalky-
lerar med ytterligare cirka 2,1 miljarder
kronor i statliga tillskott utöver de som re-
dovisas i tabellen.
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Vår samhällsekonomiska kalkyl i huvud-
scenariot visar att regeringen inte uppnår
sitt sparmål för den offentliga sektorn,
motsvarande 1 procent av bnp, år 2017.
Därför gör vi en sidokalkyl där vi utgår från
att regering och riksdag håller fast vid spar-
målet. Sparandet i offentlig sektor uppgår
därmed till 1 procent av bnp år 2017, vilket
är 38 miljarder mer än i huvudkalkylen. En
av statens åtgärder för att uppnå det högre
sparandet i sidokalkylen är att låta statsbi-
dragen till kommuner och landsting förbli

nominellt oförändrade. Läs mer i faktaru-
tan »Sidokalkyl med bibehållet sparmål« i
kapitlet »Samhällsekonomin«.

Nominellt oförändrade statsbidrag inne-
bär att statsbidragen till kommunerna blir
drygt 12 miljarder lägre 2017 än i vår hu-
vudkalkyl. Med en trendmässig kostnads -
utveckling och ett mål om att resultatet ska
motsvara 1 procent av skatter och statsbi-
drag, som i vårt huvudscenario, innebär det
att skattesatsen behöver höjas med 43 öre i
kommunerna 2017 jämfört med 2013.

Sidokalkyl för kommunerna där sparmålet uppnås

Diagram 20 • Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.



Landstingens ekonomi
Det finns flera skäl som talar för att det kommer att bli svårt för
landstingen att finansiera sina verksamheter framöver utan att
höja skatten eller att resurser tillförs på annat sätt. Antalet invå-
nare i vårdtunga åldrar ökar kraftigt. Nästan hela finansierings -
ansvaret för en expansiv kollektivtrafik ligger numera på lands-
ting och regioner. Därtill är investeringsbehoven stora på många
håll, både inom sjukvården och inom kollektivtrafiken.

Resultatet påverkas av tillfälliga poster

Landstingen har hittills kommit förhållandevis lindrigt undan finanskrisen
och dess efterverkningar. Det reala skatteunderlaget har ökat i skaplig takt
och statliga tillskott, i huvudsak av tillfällig karaktär, hjälpte till när det såg
som mörkast ut. Dessutom har många landsting höjt skatten. På så sätt har det
varit möjligt att både öka resurserna till verksamheterna och redovisa över -
skott. Men de senaste ovillkorade statliga tillskotten, som permanent höj de
ni vån på statsbidragen, kom 2010. Efter 2010 är det tillfälliga tillskott från afa

Försäkring som har bidragit till hyggliga resultat i sektorn (diagram 21 och ta-
bell 20). Undantaget var år 2011, när alla landsting redovisade underskott till
följd av att kalkylräntan för värdering av pensionsskulden sänktes, vilket på-
verkade resultatet negativt med knappt 6 miljarder kronor.
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KAPITEL3



Under de senaste tio åren har landstingens resultat motsvarat 0,9 procent av
skatter och bidrag. Det är därmed en bra bit kvar till tumregeln för god eko-
nomisk hushållning på 2 procent av skatter och bidrag. Och ännu längre till
kommunernas resultat som under samma period legat på 2,4 procent av skat-
ter och bidrag. Inget år har samtliga landsting klarat plusresultat (diagram
22). Inte heller har något landsting klarat överskott samtliga år, givet den så
kallade blandmodellen.
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Diagram 21 • Landstingens resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor respektive procent

−1,5

−0,1

 2,3

 1,0

 2,0

 0,4

 1,3

 2,1

−1,1

 2,1

−0,2

 4,2

 1,9

 4,0

 0,9

 2,8

 4,7  5,0

−2,5 −2,5

−1

0

1

2

3

−2,5

0,0

2,5

5,0

A
. Procent

B. M
iljarder kr

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Det tog lång tid för landstingen att åter-
hämta sig från 1990-talskrisen. Återbetal-
da AFA-premier på nära 3 miljarder kronor
är den främsta orsaken till resultatet på 2
procent av skatter och bidrag 2012. Rensat
för tillfälliga poster har landstingen sam-
mantaget redovisat plusresultat sedan
2005.

Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 20 • Tillfälliga effekter av AFA och RIPS
Miljarder kronor, procent

2011 2012 20113

AFA-återbetalningar 0 2,9 2,8
Kostnad för Rips-förändring –5,7 0,0 –8,3
Total effekt, mdkr –5,7 2,9 –5,5
Procent av skatter o bidrag –2,5 1,2 –2,2

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Under senare år har resultatnivåerna till
stor del påverkats av tillfälliga intäkter el-
ler kostnader. Ofta har information om
dessa kommit sent på året.

Diagram 22 • Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent
av skatter och statsbidrag
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Varje år är det några landsting som inte
klarar överskott, även när tillväxten i skat-
teunderlaget är stark. Det kan handla om
behov som ökar snabbare än väntat, om
svag kostnadskontroll eller om besparing-
ar som inte fått genomslag.

Källa: Statistiska centralbyrån.



Svagare kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvården efter finans -
krisen – men hög i ett internationellt perspektiv

Som en följd av finanskrisen bromsade kostnadsutvecklingen kraftigt i hälso-
och sjukvården år 2010. Därefter har vi sett fortsatta kostnadsökningar, om än
på en lägre nivå än före krisen. År 2012 ökade kostnaderna med 1,5 procent
(diagram 23).

I flera andra europeiska länder är situationen radikalt annorlunda. Den stats-
finansiella kris som följt i spåren av finanskrisen har tvingat fram stora be-
sparingar. Sjukvården är i alla länder en så stor del av det offentliga åtagandet
att det är omöjligt att undanhålla detta område från nedskärningar.

Nedskärningarna är mest påtagliga i de länder som drabbades hårdast av fi-
nanskrisen (diagram 24). Detta skall dock ses mot bakgrund av att dessa län-
der före finanskrisen hade en mycket snabb tillväxt av sjukvårdsutgifterna. I
några länder, till exempel Grekland, handlade det om en tillväxt med lånade
pengar.
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Diagram 23 • Kostnadsutveckling och demografisk förändring inom landstingens hälso- och
sjukvård
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kostnader i genomsnitt ökat med cirka 1
procent utöver demografiskt betingade 
resursbehov. Under de senaste åren har
ökningstakten minskat med några tion-
dels procent, vilket sannolikt är en effekt
av finanskrisen och det låga resursutnytt-
jandet i svensk ekonomi. Förra året ökade
kostnaderna med 1,5 procent, vilket är 0,5

procent utöver demografiskt betingade 
resursbehov.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 24 • Hälso- och sjukvårdsutgifter per capita
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Nedskärningarna har varit exceptionellt
stora i Grekland under de senaste åren,
det land som drabbades hårdast av finans -
krisen. Detta skedde dock efter en snabb
expansion åren före. I Sverige fortsätter
sjukvårdsutgifterna att växa om än inte i
samma takt som åren innan finanskrisen.

Källa: OECD.



Sverige har de tolfte högsta hälso- och sjukvårdsutgifterna per capita i oecd, en-
ligt den senaste jämförelsen. De svenska sjukvårdskostnaderna ligger således
i mitten bland de rika länderna och har dessutom över tid ökat långsammare
än genomsnittet. De senaste årens problem för många andra länder kommer
dock att leda till att länderna närmar sig varandra.

Även mätt som andelen av den samlade ekonomin som används till sjuk -
vård har Sverige haft en svagare utveckling än andra länder på senare år. Med
en andel på 9½ procent av bnp ligger Sverige nu under genomsnittet för
andra rika länder. Vid jämförelser mellan länder pekas ofta på det starka sam-
bandet mellan bnp-nivå och utgifter för hälso- och sjukvård – ju rikare ett
land är desto mer resurser sätts av till hälso- och sjukvård. Även andelen av BNP
som går till hälso- och sjukvård samvarierar positivt med bnp, vilket framgår
av dia gram 25, även om sambandet inte är lika starkt som sambandet mellan
utgifterna för hälso- och sjukvård och bnp-nivån. Som framgår av dia gram -
met har Sverige en bnp-andel för hälso- och sjukvården som ligger under vad
som kan förväntas för en nation med vår bnp-nivå.

Eftersom de offentliga underskotten i Europa kvarstår kan vi förvänta fort-
satt åtstramning av resurser i hälso- och sjukvården. Det är för tidigt att be-
döma vilka effekter denna utveckling kommer att få. Det kan leda till att pri-
vat finansiering får större tyngd och tillgången till vård blir mer ojämlikt för-
delad. En annan konsekvens kan bli att forskning och utveckling får större fo-
kus på innovationer som medför lägre kostnader, vilket på sikt kan komma
även Sverige till del.
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Diagram 25 • Ekonomisk tillväxt och satsningar på hälso- och sjukvård
Procent och US dollar, löpande pris
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Rika länder satsar mer pengar på hälso-
och sjukvård jämfört med mindre rika län-
der. Därför lutar kurvan uppåt, det vill
säga när BNP-nivån stiger i ett land så
ökar utgifterna för hälso- och sjukvård
mätt som andel av BNP.

Källa: OECD och Sveriges Kommuner och Landsting.



Kollektivtrafiken fortsätter att växa

I jämförelse med de förhållandevis låga kostnadsökningarna för hälso- och sjukvård
växer kostnaderna för kollektivtrafiken kraftigt, så även år 2012. Exempelvis ökade
man utbudet kraftigt i Västra Götaland som en förberedelse för införandet av
trängselskatt i Göteborg i januari 2013. I Kalmar län har man gjort satsningar
på tågtrafiken och utökat busstrafiken. Bara under de senaste nio åren har
kost naderna i löpande priser i princip fördubblats. Det finns en medvetenhet
om att kostnaderna inte kan öka i samma takt som tidigare. Men det finns
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För att jämföra hur väl den svenska sjuk -
vården står sig i förhållande till andra länd -
er är naturligtvis kostnaderna ingen lämp -
lig indikator. Internationella jämförelser
av vårdens resultat är emellertid mycket
svåra att göra. Det saknas jämförbara data,
definitioner och avgränsningar kan skilja
sig åt etc. De mått som används baseras
ofta på dödlighet. Ett sådant mycket grovt
mått är den så kallade åtgärdbara dödlig -
heten, som anger dödsrisker i diag noser
och i åldersgrupper där hög dödlighet be-
döms vara tecken på brister i sjuk vården.
Ett exempel är dödlighet i diabetes för per-

soner yngre än 50 år. Diagram 26 visar den
åtgärdbara dödligheten enligt en av de oli-
ka mätningar som gjorts.

En sammanfattande slutsats är att vad gäl-
ler medicinska resultat hamnar svensk
sjukvård bland de tio bästa länderna och
för många indikatorer bland de fem bästa,
medan kostnaderna ligger längre ned i
rang ordningen. Detta kan tolkas som en
förhållandevis hög effektivitet, vi får myck-
et för pengarna. Det bör dock understrykas
att det inte finns något enkelt samband
mellan kostnadsnivå och resultat.

Vårdens resultat i en internationell jämförelse

Tabell 21 • Medicinska nyckeltal, Sveriges position i världen och land med bästa resultat

Nyckeltal Sveriges position Nr. 1

Fem års överlevnad i bröstcancer 6 Frankrike
Fem års överlevnad i kolonrektalcancer 7 Island
Fem års överlevnad i cervixcancer 3 Norge
Dödlighet inom 30 dagar vid sjukhusvårdad hjärtinfarkt 3 Danmark
Dödlighet inom 30 dagar vid sjukhusvårdad stroke 7 Danmark

Källa: OECD.

Diagram 26 • Åtgärdbar dödlighet, antal döda per 100 000 invånare ålderstandardiserat
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Källa: OECD och Nolte/McGee.

Sverige kommer här på femte plats. Även
för andra indikatorer hamnar Sverige på
ungefär samma position (tabell 21).



sam tidigt en uttalad politisk vilja att kollektivtrafikens marknadsandel ska
öka kraftigt.5

År 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft med syfte att förbättra förut-
sättningarna för den politiska styrningen av kollektivtrafiken. Det ska enligt
den nya lagen finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som an-
svarar för den regionala kollektivtrafiken och som upprättar ett trafikförsörj -
ningsprogram med mål för den regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafik -
myn dighetens uppgifter ska utföras i förvaltningsform, inte i bolag. På så sätt
ska det bli lättare att göra tydliga prioriteringar mellan olika verksamheter.

År 2012 skatteväxlade man för kollektivtrafiken i nio län och flyttade hela
ansvaret till landstingen. I Stockholm och Skåne låg ansvaret redan hos lands-
tingen. I övriga tio län delar landstinget och kommunerna fortfarande på an-
svaret, utom på Gotland.

Kollektivtrafikens kostnader ökade dubbelt så snabbt som antalet resor
Under de senaste nio åren har kollektivtrafikens nettokostnader i löpande pri-
ser ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kom-
munsektorn. Det betyder att dess kostnadsandel ökat. Här avses kommuner-
nas och landstingens sammantagna nettokostnader för kollektivtrafik. Ök-
ningen har varit så kraftig att kostnaderna idag motsvarar en utdebitering på
1,05 kronor, jämfört med en utdebitering på 71 öre år 2003.

Det går inte riktigt att fastställa vad det är som orsakat den snabba ökningen
av kostnaderna. Utbudet, mätt som antal kilometer körd kollektivtrafik, har
bara ökat med cirka 15 procent. Det innebär att det framförallt är kostnaden
per körd kilometer som har ökat väldigt snabbt, med 6,5 procent i genomsnitt,
samtidigt som löner och priserna, diesel etc endast ökat med cirka 3,5 pro-
cent. Se vidare diagram 27.
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Diagram 27 • Regionalt kollektivresande och kollektivtrafikutbud samt nettokostadsutveckling i
fasta priser för kollektivtrafik och för kommunernas och landstingens totala verksamhet
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Antalet resor med kollektivtrafik har ökat
med cirka 25 procent sedan 2003. För att
åstadkomma detta har utbudet av körd
kollektivtrafik ökat med cirka 15 procent
till en ökad nettokostnad med cirka 50

procent i fasta priser. Detta är betydligt
mer än kostnaderna för samtliga verksam-
heter. År 2012 ökade nettokostnaderna för
kollektivtrafik med cirka 10 procent i lö-
pande priser.

Källa: Statistiska centralbyrån och Trafikanalys.

5. Kollektivtrafikbranschen har enats om en gemensam vision att kollektivtrafikens marknadsandel på sikt
ska fördubblas. Ett »mål på vägen« är att antalet kollektivtrafikresor ska vara dubbelt så många år 2020

som de var år 2006.



Som vi nämnde i inledningen finns ett uttalat mål om att kollektivtrafikens
marknadsandel ska öka. Förutom att öka utbudet av kollektivtrafik gör man
det också mer attraktivt att åka kollektivt. Tåg kortar restiden och anses av
många vara bekvämt. Det är det trafikslag som ökat mest procentuellt sett.
Men tågtrafiken är också det trafikslag som är dyrast att bygga ut. Detta är en
viktig förklaring till varför kostnaden per körd kilometer ökat. Det pris trafi-
kanten betalar påverkar även kollektivtrafikens attraktivitet. Denna vetskap
har sannolikt bidragit till att biljettpriserna inte ökat i samma takt som kost-
naderna och att nettokostnaderna ökat än snabbare.

Kostnadstakten för kollektivtrafiken beräknas avta
Det finns en uttalad politisk vilja att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken i lan-
det. Givetvis kan detta ske olika snabbt men den avgörande frågan är ändå om
det kan göras till en lägre kostnad än tidigare.

Det finns flera faktorer som kan underlätta en lägre kostnadsökningstakt
framöver. Den nyligen genomförda kollektivtrafikreformen förbättrar förut-
sättningarna för politiskt styrning och kostnadskontroll. Det pågår också en
dis kussion om upphandlingsvillkoren, vilket är viktigt eftersom nästan all kol -
lektivtrafik är upphandlad. Det saknas i många fall tillräckliga incitament för
entreprenören att öka antalet resenärer och bromsa kostnaderna. En för änd -
ring är på gång men det tar sannolikt flera år innan beslut om ändrade upp -
hand lingsvillkor kan avspeglas i kostnaderna. Upphandlingsprocessen är lång
och avtalen löper på lång tid.

Vår bedömning är att kostnadsökningstakten kan bringas ner på några års
sikt.

Risk för högre grad av lånefinansiering framöver
Landstingen har förhållandevis små tillgångar och låneskulder. Tillgångarna
är i huvudsak knutna till verksamheterna sjukvård och trafik och utgörs av
sjukhus, vårdcentraler, medicinteknisk utrustning, fordon med mera. År 2012
uppgick värdet på dessa materiella tillgångar till cirka 95 miljarder kronor. Lå-
neskulden uppgick samma år till cirka 30 miljarder.6 På skuldsidan i balans-
räkningen återfinns dessutom avsättningar för personalens pensioner vär-
derade till 63 miljarder. Landstingen har även en stor pensionsskuld utanför
balansräkningen (intjänade före 1998). När denna inkluderas överstiger skul-
derna tillgångarna i samtliga landsting. Läs mer om detta i faktarutan »Lands-
tingens strategier för finansiering och upplåning«.

De närmaste åren planeras stora investeringar i många landsting och regi-
oner. Det gäller både investeringar i sjukhus och inom trafiksektorn. Förskot-
tering och medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt kan också medfö-
ra ökat behov av likviditet. Utbetalningarna för de gamla pensionsskulderna
ökar dessutom fram till år 2020. Sammantaget pekar detta på ett ökat utflöde
av likviditet och större svårigheter att öka de förvaltade pensionsportföljer-
na under kommande år. Risken är därför stor att utvecklingen går mot högre
grad av lånefinansiering i sektorn, eller mot höjda skatter. Nästa år är det dock
ett fåtal landsting som planerar upplåning.
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6. Dessutom har landstingen långfristig reversskuld till LÖF på sammantaget 6 miljarder kronor. På kon-
cernnivå tillkommer cirka 11 miljarder som främst utgörs av leasingförpliktelser i Stockholms läns lands-
tings bolag.
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Upplåning
Landstingen beslutar själva om sin upplå-
ning. Men att ta upp lån i spekulativt syfte
är varken förenligt med kravet på betryg-
gande säkerhet eller den kommunala kom-
petensen enligt kommunallagen. Flertalet
landsting har historiskt finansierat sin verk -
samhet och sina investeringar utan att ta
upp lån. Tretton landsting har inga externa
lån.* Inför 2013 har vart fjärde landsting
antagit finansiella mål om att investeringar
ska egenfinansieras.**

Finansiella placeringar
Vid beräkningen av årets resultat motsva-
ras inte alla kostnadsposter av ett utflöde
av likviditet. Exempel på sådana kostnads -
poster är avskrivningar och ökning av pen-
sionsavsättningen. Ett nollresultat ger där-
för som regel ett likviditetsöverskott som
kan användas till investeringar i materiella
eller finansiella tillgångar. Alla landsting,
utom två, har finansiella placeringar av
pensionsmedel för framtida utbetalningar.
Stockholms läns landsting och Region Skå-
ne har inga pensionsplaceringar; på fack-
språk säger man att de har återlånat hela
pensionsavsättningen. Dessa två landsting
står också för den absoluta merparten av
upplåningen. Det finns några landsting
som både har placeringar och lån: Uppsala,
Värmland, Västmanland och Dalarna. Av
dessa landsting planerar Dalarna att amor-
tera av sin låneskuld på kort tid, medan de
övriga vid behov planerar att öka sin upplå-
ning under de kommande åren.

Under de senaste fem åren har den fi-
nansiella portföljen med pensionsmedels-
tillgångar ökat betydligt i värde, från knappt
20 miljarder till drygt 30 miljarder år 2012.
Ökningen förklaras både av nya placering-
ar och att pensionsportföljerna givit för-
hållandevis god avkastning.

Strategiska beslut
Hur planerade investeringar ska finansie-
ras och om en pensionsmedelsportfölj ska

byggas upp är strategiska beslut för varje
landsting. Vad kan landstingen göra när det
inte finns tillräckligt med likvida medel för
att finansiera investeringarna: ta upp nya
lån eller sälja av finansiella tillgångar av-
sedda för pensionsändamål? Här är två ex-
empel:

Landstinget i Östergötland som har de störs-
ta placeringstillgångarna väljer att minska
de finansiella placeringarna för att finansi-
era materiella investeringar. I Östergöt-
lands finanspolicy sägs att: pensionsmed-
len är inte reserverade till att enbart an-
vändas till pensioner. Vid behov och efter
ekonomisk bedömning kan medlen omsät-
tas till andra tillångar, till exempel anlägg-
ningstillgångar. Det är inte god ekonomisk
hushållning att ta upp lån när det finns lik-
vida medel att tillgå. Landstinget har ett
eget strategiskt mål som innebär positivt
eget kapital på sikt och årliga positiva re-
sultat för att täcka in framtida pensionsut-
betalningar och investeringar.

Landstinget i Värmland väljer istället att be-
hålla sina pensionsplaceringar och fortsät-
ter sätta av medel till förvaltning när ut-
rymme ges, samtidigt som de tar upp lån
för investeringar. Landstinget särskiljer
pensionsskulden från låneskulden för fas-
tighetsinvesteringar, eftersom de har olika
löptider. Att spara pensionsmedel är ett
sätt att inte lämna ett ofinansierat åtagan-
de till nästa generation enligt landstinget.
Låneskulden för fastighetsinvesteringar
betalas av minst i takt med avskrivningar-
na.
*Exklusive en skuld till Patientförsäkringen
löf.
**Ett sätt att mäta graden av egenfinansier-
ing av investeringar är att relatera invester-
ingar till summan av avskrivningar och re-
sultat. Om dessa summor är lika stora är
egenfinansieringen 100 procent.

Landstingens strategier för finansiering och upplåning



Landstingens ekonomi de närmaste åren

Vår prognos för åren 2013 och 2014

Åtta landsting höjde skatten 2013 med motsvarande 14 öre på medelutdebiter -
ingen, vilket är den största höjningen sedan 2004. Det finns flera skäl till höj-
ningen. Många landsting har inte lyckats anpassa kostnaderna till den un-
derliggande intäktsutvecklingen. Dessutom uteblev tillskott i form av ovill-
korade statsbidrag medan skatteunderlaget bedömdes utvecklas relativt mått -
ligt. Härutöver planeras och genomförs på många håll omfattande investe  r -
ingar.

Landstingen budgeterade sammantaget med ett resultat på 1 procent av
skatter och bidrag 2013. Det finns ett utrymme att öka kostnader med cirka 4
procent (rensat för effekten av skatteväxlingen för hemsjukvården 2013). Det
låga resursutnyttjandet i ekonomin leder till att löner och priser utvecklas re-
lativt långsamt, vilket ger en volymökning ungefär i takt med demografi och
långsiktig trend.

Detta innebär dock inte att landstingen kan pausa arbetet med effektiviseringar el-
ler avstå från påfrestande prioriteringar. Även landsting med betryggande ekono-
miska marginaler måste ständigt se över sina verksamheter och effektivisera.
Uppförsbacken är förstås ännu större för de landsting som saknar ekonomis-
ka marginaler.

I vissa landsting har man lagt ut breda sparbeting medan andra riktar sina
sparbeting mot specifika verksamheter. Det kan handla om att se över inköps-
och materialförsörjningsprocessen eller att genomföra tuffa effektivi serings -
krav inom administration och serviceverksamhet. Ett annat område där lands -
tingen har skärpt arbetet är läkemedelsområdet. Landstingen fortsätter nu
sina insatser med att effektivisera läkemedelsanvändningen ytterligare bland
annat genom att samordna upphandlingar. Läs mer om detta i faktarutan
»Lands  tingens styrning mot effektivare läkemedelshantering« på sidan 51.

På samma sätt som tidigare år tillkommer stora tillfälliga poster som
snabbt förändrar bilden av landstingens ekonomi. I april 2013 beslutades att
den så kallade Rips-räntan som används vid beräkning av pensionsskulden
skulle sänkas, vilket belastar landstingens resultat- och balansräkningar med
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Så här har vi räknat

Beräkningarna bygger på den be-
dömning som presenteras i kapitlet
»Samhällsekonomin«. Det finns inte
några förslag på nya tillskott i form
av ovillkorade statsbidrag i Bud get -
propositionen för 2014 (prop. 2013/

14:1). Åren 2015–2017 antas de gene-
rella statsbidragen öka i takt med
den trendmässiga utvecklingen. Det-
ta kräver nya beslut av riksdagen och
historiska erfarenheter talar för att
ökade bidrag är sannolika. Enligt vår
kalkyl för de offentliga finanserna
medför dock denna uppräkning av
statsbidragen att statens sparmål
inte kommer att kunna uppfyllas. Av
den anledningen gör vi också en
sido  kalkyl för att redogöra för ett al-
ternativ utan uppräknade statsbi-
drag – se faktarutan »Sidokalkyl för
landstingen där sparmålet uppnås«
på sidan 52.

Det finns ännu ingen överens-
kommelse för läkemedelsförmånen
för åren fram till 2017 varför statsbi-
draget för läkemedel antas öka i takt
med kostnaderna för läkemedel.

För åren 2013 och 2014 har vi gjort
en prognos för hur vi tror kostnads -
utvecklingen kommer att gestalta
sig. Samma löneutveckling antas för
de anställda i landstingen som för
resten av arbetsmarknaden. Beräk-
ningarna för åren 2015–2017 är mer
schablonmässiga kalkyler som utgår
från att kostnadsvolymen ökar i takt
med demografi och en historiskt
skattad trend.

Vi har inte räknat med några en -
gångsintäkter för år 2014. Om ytter-
ligare återbetalningar görs av tidiga-
re inbetalda premier från afa För -
säk ring kommer resultatet att för-
bättras. Resultatet skulle bli drygt 1
miljard bättre år 2014 om 2004 års
inbetalda premier skulle återbetalas.

Tabell 22 • Nyckeltal för landstingens ekonomi
Procentuell förändring om inget annat anges

Utfall Prognos Kalkyl
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medelskattesats, 
nivå i skattekronor 11,07 11,17* 11,23 11,32 11,38 11,48
Skatteintäkter o generella 
statsbidrag, LP 2,4** 4,4** 3,1 4,9 5,6 5,5
Skatteintäkter o generella
statsbidrag, FP 0,7** 2,7** 1,0 3,1 2,7 2,5
Verksamhetens kostnader, LP 3,9** 4,0** 4,1 4,2 5,3 5,4
Verksamhetens kostnader, FP 2,1** 2,4** 1,9 2,5 2,4 2,4
LPIK 1,5 1,6 2,1 1,6 2,7 2,9

Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser.
*Inklusive skatteväxling 2013 för hemsjukvård, –4 öre på skattesatsen.
**Rensat för effekten av skatteväxling 2012 och 2013.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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drygt 8 miljarder kronor, givet den så kallade blandmodellen. Sänkningen in-
nebär ingen belastning på likvida medel. I september beslutades om ytterli-
gare återbetalningar av tidigare inbetalda premier från afa Försäkring. Den-
na gång gällde det inbetalda premier för åren 2005 och 2006 på totalt knappt
3 miljarder.

Vår bedömning är att dessa tillfälliga poster får relativt begränsad effekt på de resur -
ser som verksamheterna disponerar. Däremot vänder landstingens resultat från
förväntade plus 1 procent av skatter och bidrag till nästan 1 procent minus.
Nästan alla landsting kan därmed komma att redovisa minusresultat 2013 (dia -
gram 28). Den så kallade Rips-räntesänkningen belastar emellertid inte ba -
lans kravsresultatet. I vår enkät till landstingen anger bara några få att de
kommer att reservera medel i en resultatutjämningsreserv.

År 2014 förväntas skatteunderlaget utvecklas svagare än 2013. Vanligtvis in ne -
bär valår statliga satsningar och tillskott, men inte 2014. Staten tillför knappt
några nya pengar alls, och med hänsyn tagen till stigande löner och priser
samt en snabb befolkningstillväxt urholkas värdet av statsbidragen. Trots det
kan vi förutsätta att det finns förtroendevalda ute i några landsting som tog ett
glädjeskutt när Budgetpropositionen för 2014 presenterades; andra tog sig för
pannan. Regeringens förslag på reviderat utjämningssystem införs nästa år.
Preliminära beräkningar indikerar betydande förändringar för enskilda lands -
ting. Läs mer i faktarutan »Stora förändringar för landstingen med ny utjäm-
ning« på sidan 49. Ett problem i sammanhanget är att informationen kommer
myck    et sent. Många landsting har redan i juni beslutat om sin budget.

Sammantaget innebär detta att det ekonomska läget är ansträngt för många
landsting. Det gäller även de landsting som vinner på revideringarna i utjäm-
ningssystemet. Nästan samtliga landsting räknar med att det blir nödvändigt
med någon form av besparing nästa år. Drygt hälften räknar med generella be-
sparingar medan 3 av 4 landsting räknar med riktade besparingar. Det är gans- 

Diagram 28 • Landstingens resultat 2012 och 2013
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I samband med sitt andra tertialbokslut
gör landstingen prognoser över årets re-
sultat. Dessa prognoser visar att nästan
samtliga landsting räknar med underskott
2013.

Anm.: Samtliga landsting redovisar enligt blandmodellen men Stockholm och Västra Götaland
enligt koncernen. Östergötland, Jönköping och Region Skåne redovisar enligt fullfonderings-
modellen. Resultaten enligt tertialbokslutet uppgick 2013 till 3,7, 4,0 respektive –7,9 procent av
skatter och bidrag räknat på detta sätt.
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läkemedel 2013 och framöver

Någon överenskommelse mellan
Sveriges Kommuner och Landsting
och staten om läkemedelsbidragets
storlek och inriktning kommer inte
att tecknas för år 2013. Ambitionen
är att komma överens om ett avtal
för 2014.

Kostnaderna för läkemedelsför-
månerna fortsatte att sjunka första
kvartalet i år. Från april månad ser vi
emellertid att kostnadsminskningen
har avtagit, dock inte lika starkt som
vi beräknat. Vår analys visar att ut-
vecklingen bland annat beror på
större fortlöpande effekter av fram-
förallt 2012 års patentutgångar. Det-
ta innebär att vi i år räknar med en
minskning av kostnaderna för läke-
medelsförmånerna med 3,0 procent.
För 2014 väntar vi att kostnaderna
minskar med 0,2 procent.

Vi antar att den överenskommelse
som staten har tecknat med Läkeme-
delsindustriföreningen, om en sänk-
ning av priserna på förmåns läke me -
del godkända 1998 eller tidigare,
kom mer att realiseras i enlighet med
de prissänkningar som har presente-
rats. För åren 2015–2017 kal kylerar vi
med att kostnaderna ökar med om -
kring 1 procent per år för läkeme -
dels förmånerna. I våra beräkningar
antar vi under hela perioden 2013–

2017 att läkemedelsbidraget utveck-
las i takt med kostnaderna.

För rekvisitionsläkemedlen räk-
nar vi med ökningar på omkring 6,5

procent 2013 och 2014. Därefter räk-
nar vi med att kostnadsökningen för
rekvisitionsläkemedel kommer att
stabiliseras på en årlig ökning på cir-
ka 7 procent.
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ka många sjukhus som har underskott från tidigare år som behöver återstäl-
las. I möjligaste mån kommer detta att lösas genom effektiviseringar så att pa-
tienterna drabbas i så liten utsträckning som möjligt. Det finns ett ständigt
tryck på att lyfta in nya behandlingar etc i hälso- och sjukvården som till viss
del måste finansieras genom omprioriteringar och rationaliseringar. Stora
demografiska behov talar ändå för att kostnaderna kommer att öka i flertalet
landsting. Vi bedömer också att det kan vara svårt att genomföra betydande
besparingar som drabbar medborgarna under ett valår.

Den nya utjämningen ger betydande omfördelningseffekter. Ef-
fekterna orsakas i första hand av förändringar i delmodellen för
hälso- och sjukvård till följd av att utjämningen för vårdtunga
grupper slopas från 2014.

Nästa år får Gotland och Gävleborg de största positiva effekter-
na medan Kalmar och Norrbotten drabbas hårdast. Västerbotten

och Jönköping är de som får störst negativ effekt när införandebi-
draget trappats av och effekterna av förändringarna fasats in fullt
ut. För Västerbotten kommer effekten från år 2020 att motsvara
ett tapp på knappt 1500 kronor per invånare, vilket motsvarar en
höjd utdebitering på nästan 80 öre.

Stora förändringar för landstingen med ny utjämning

Tabell 23 • Omfördelningseffekter av förändringar i utjämningssystemet
Kronor per invånare och skatteören

Landsting Effekt ny Full effekt Effekt på Utdebi- Justerad för
utjämning (exkl inf utdebi- tering utjäm-

2014 regler) tering* 2013 ningen

Stockholms 165 260 –0,11 12,10 11,99
Uppsala –178 – 83 0,04 11,16 11,20
Södermanlands 60 155 –0,08 10,77 10,69
Östergötlands 431 526 –0,28 10,92 10,64
Jönköpings –232 –730 0,39 10,66 11,05
Kronobergs 21 116 –0,06 10,65 10,59
Kalmar –470 –375 0,21 10,87 11,08
Gotlands kommun 631 726 –0,42 11,03 10,61
Blekinge 253 348 –0,19 11,19 11,00
Skåne 16 111 –0,06 10,39 10,33
Hallands –359 –557 0,28 10,42 10,70
Västra Götalands –132 –101 0,05 11,13 11,18
Värmlands – 62 33 –0,02 11,20 11,18
Örebro – 22 73 –0,04 11,02 10,98
Västmanlands 131 226 –0,12 10,88 10,76
Dalarnas –136 –41 0,02 11,16 11,18
Gävleborgs 482 577 –0,31 11,51 11,20
Västernorrlands 314 409 –0,21 10,99 10,78
Jämtlands – 10 85 –0,05 10,85 10,80
Västerbottens –208 –1 484 0,79 10,30 11,09
Norrbottens –407 –956 0,48 10,18 10,66
Min –470 –1 484 –0,42 10,18 10,33

Medel 12 12 –0,01 11,17 11,17

Max 631 726 0,79 12,10 11,99

Max–Min 1 101 2 210 1,21 1,92 1,66

*Omfördelningseffekt exklusive införanderegler omräknat till utdebitering.
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

I tabellen visas effekten av förändringar-
na för 2014; dels inklusive införanderegler
dels exklusive, vilket motsvarar den lång-
siktiga effekten. Även dagens utdebiter-
ing och den fulla effekten omräknad till
utdebiteringen redovisas här. Gotland
och Gävleborg får de största positiva ef-
fekterna med 631 respektive 482 kronor
per invånare år 2014. Kalmar och Norr-
botten drabbas hårdast av för ändring -
arna 2014 medan Västerbotten och Jön -
köping är de som får störst negativ effekt
när införandebidraget trappats av och ef-
fekterna av förändringarna fasats in fullt
ut. För Västerbotten kommer effekten
från 2020 att motsvara ett tapp på
knappt 1 500 kronor per invånare, vilket
motsvarar en höjd utdebitering på nästan
80 öre. Skulle den före slagna utjämning-
en, allt annat lika, ges fullt genomslag på
utdebiteringen skulle skillnaden i skatte -
sats mellan landsting med högst skatt,
Stockholm, och det med lägst skatt, Skå-
ne, minska motsvarande 24 öre.



Även 2014 får vi räkna med att skatten höjs. Det är ovanligt med höjda skat-
ter ett valår men det är också ovanligt att nya statliga pengar uteblir. Det är
svårt att i nuläget förutsäga vilka höjningar som kommer redan 2014 och vil-
ka som väntar åren därefter, men en försiktig bedömning är att skatten höjs
motsvarande 6 öre på medelutdebiteringen.

Med dessa förutsättningar kan vi därför vänta oss ett resultat på 0,7 procent
av skatter och bidrag 2014. Detta är en resultatnivå som sannolikt innebär att
flera landsting riskerar underskott. Det kan bli så att något eller några lands-
ting disponerar pengar ur resultatutjämningsreserven för att undvika un-
derskott enligt balanskravet.

Vår kalkyl för åren 2015–2017
Landstingen ansvarar för betydande delar av det offentliga välfärdsuppdra-
get. Tillväxten i skatteunderlaget har inte ensamt räckt till för att finansiera
en hälso- och sjukvård till allt fler och allt äldre invånare som dessutom stäl-
ler allt större krav på vården. Detta trots omfattande effektiviseringar och
omprioriteringar. Det har heller inte räckt till för att finansiera en utbyggd
kollektivtrafik. Därför har staten återkommande skjutit till mer statsbidrag
och landstingen har själva utnyttjat möjligheten att höja skatten.

För att göra en kalkyl för kostnadsvolymen behöver antaganden om statsbi-
dragens utveckling och skattesats göras. I vår kalkyl för åren 2015–2017 antar
vi, baserat på en historisk utveckling, att de generella statsbidragen årligen
ökar i takt med en försiktigt skattad trend på 2 procent plus effekten av öka-
de löner och priser. Detta innebär ett antagande om att riksdagen år 2017 har
tillfört ytterligare drygt 5 miljarder kronor jämfört med Budgetpropositionen
för 2014.

Åren 2015–2017 växer skatteunderlaget kraftigt och arbetsmarknaden når
jämnvikt i mitten av år 2016. Med dessa förutsättningar utgår vi från att lands-
tingen fortsätter att utveckla och förbättra vården. Erfarenheten visar att det-
ta ökar kostnaderna – trots ständiga effektiviseringar – åtminstone på några
års sikt. Vi låter kostnaderna utvecklas i takt med befolkningsförändringarna
och en historiskt skattad kostnadstrend, 1 procent utöver demografi sett över
en konjunkturcykel. Eftersom det demografiska trycket är högt under perio-
den, 1,3 procent per år, leder detta antagande till en sammantagen kost-
nadsökning på drygt 2,3 procent för hälso- och sjukvården. De historiska kost-
nadsökningarna har varit ännu snabbare inom kollektivtrafiken som vi visat
tidigare i detta kapitel. Det finns dock faktorer som talar för att kostnads -
trenden kan vara på väg att brytas, vilket vi också antar i vår kalkyl. Samman-
taget innebär det att vi räknar med att kostnaderna ökar med 2,4 procent om
året (tabell 24).
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Tabell 24 • Utveckling av landstingens kostnadsvolym
Bidrag i procentenheter, fasta priser

Utfall Prognos Kalkyl
02–04 05–08 09–12 2013 2014 15–17

Demografiska behov 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3
Övrigt* 1,0 1,2 0,8* 1,2* 0,6 1,1
Total volym förändring 1,7 2,1 1,8* 2,4* 1,9 2,4

Demografi + trend 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,4

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

På lång sikt har hälso- och sjukvårdens
kostnader ökat med cirka 1 procent utöver
de demografiskt betingade resursbehov -
en. Ökningstakten har varit snabbare in -
om kollektivtrafiken. Fram till år 2017 ökar
de demografiskt betingade resursbehoven
kraftigt. I år ökar kostnaderna med drygt 2
procent. Nästa år räknar vi återigen med
att kostnaderna ökar med knappt 2 pro-
cent. För kalkylperioden antas kostnader-
na öka i takt med demografi och trend, 2,4

procent per år.



Våra beräkningar visar att detta endast kan ske till priset av fortsatt höjd skatt
och försämrat resultat. Under åren 2015–2017 behöver medelskattesatsen öka
med 25 öre bara för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag. Yt-
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Det är inte bara stora patentutgångar som har sänkt landstingens
kostnader för läkemedel. Landstingen har själva gjort en rad in-
satser för effektivare läkemedelsanvändning. En tydlig trend de
senaste åren är att arbetet sker i betydligt mer samordnade for-
mer och i strategisk anda. Många aktiviteter sker också inom ra-
men för den nationella läkemedelsstrategin, bland annat effektivi-
sering av läkemedelsupphandlingar, ordnat införande och infö-
rande av den nationella ordinationsdatabasen nod.

En viktig del i landstingens arbete för effektivare läkemedelsan-
vändning är att förbättra följsamheten till Tandvårds- och läkemed -
elsförmånsverkets subventionsbeslut. Dessa insatser tillsammans
med andra initiativ från landstingens läkemedelsfunktioner är centrala
för arbetet med att effektivisera läkemedelsförskrivningen.

En annan viktig förändring som skett är det decentraliserade
kostnadsansvaret för läkemedel. Forskningen visar att läkemedels-
budgetar nära förskrivande läkare har effekt på läkemedels kost -
naderna, främst genom minskade volymer. Läkare skriver ut
mindre förpackningar och mediciner för kortare behandlingstider
men förskriver även generiska preparat i större utsträckning.
Fler talet landsting har sedan några år decentraliserat budgetan-
svaret i någon form. Till exempel decentraliserade Stockholms
läns landsting kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvården
2010, vilket sedan har vidgats till akutsjukhusen, psykiatrin och
geriatriken.

En annan viktig metod för landstingen är att i större utsträck-
ning använda sig av upphandlingsinstrumentet, antingen i kluster
eller nationellt. Upphandlingarna omfattar läkemedel men även
läkemedelsnära tjänster som distribution och transporter av läke-
medel. Landstingen har till exempel nyligen upphandlat dostjäns-
ten. Dostjänst för läkemedel används för patienter som inte själva
kan klara sin läkemedelshantering och innebär att patienten får
sina läkemedel ompaketerade i dospåsar. I Sverige har Apodos
från Apoteket ab fram till i år varit den enda leverantören av
dostjänsten. Efter omregleringen av apoteksmarknaden har andra
aktörer tillkommit. Landstingen har nu, i kluster, genomfört upp-
handlingar av dostjänsten och vi ser att kostnaderna för dostjänst
kommer att minska i takt med att de nya avtalen träder i kraft,
framförallt från 2014. För de landsting där Apoteket ab vunnit
upphandlingen har tjänsten fungerat på samma sätt som tidigare,
men nu till en betydligt lägre kostnad. De landsting som efter upp-
handlingen har bytt leverantör, till exempel Skåne och Västra Gö-
talandsregionen, har emellertid haft inkörningsproblem med
omställningskostnader som följd. Uppskattningsvis har landsting-
en sammantaget minskat kostnaderna för dostjänsten med om -
kring 200–230 miljoner kronor i och med att flera leverantörer
konkurrerat om att vinna upphandlingarna. Under hösten 2013

kommer det sista klustret av landsting att byta dosleverantör.
Sedan länge har landstingen använt sig av upphandlingar av läke-

medel på slutenvårdssidan, det vill säga för rekvirerade läkemedel

som distribueras via landstingens läkemedelsförsörjning. Lands-
tingens upphandlingar av rekvisitionsläkemedel innebär idag läg-
re priser som sänker totalkostnaden i storleksordningen 11–14

procent. I vilken utsträckning landstingen upphandlar sluten-
vårdsläkemedel varierar, vilket förklarar spannet mellan 11–14

procent. Landstingen har ett pågående samarbete i syfte att effek-
tivisera läkemedelsupphandlingarna. Sedan 2012 pågår projektet
elis – Effektivisering av Läkemedelsupphandling i Samverkan.
Den landstingsgemensamma strategin som håller på att utarbetas
kommer bland annat omfatta ett övergripande landstingsgemen-
samt förhållningssätt kring förhandlingar med läkemedelsföreta-
gen samt öka och befästa tydligare priskonkurrens än idag. Allt för
att använda läkemedelsresurserna på ett effektivare sätt. Hur sto-
ra effektiviseringsvinsterna kommer att bli på sikt är i dagsläget
svårt att beräkna med exakthet. Vi har inte heller gjort några an -
taganden om detta i våra kalkyler. Läkemedels- och apoteksmark-
nadsutredningen (sou 2012:75) konstaterade att om alla lands-
ting skulle erhålla det pris som »bästa landsting« förhandlat fram,
skulle besparingen öka med cirka 400 miljoner kronor.

Landstingen har i många år önskat att även få möjlighet att
prisförhandla om läkemedel på recept inom läkemedelsförmånerna.
När Läkemedels- och apoteksmarknadsutredningen (sou

2012:75) började utreda landstingens möjligheter att upphandla
även öppenvårdsläkemedel (och senare konstaterade i sitt betän-
kande att besparingspotentialen på området uppgår till mer än
600 miljoner kronor) bestämde sig några landsting att förhandla
direkt med berörda företag redan innan det rättsliga läget var
utrett. I dagsläget finns det fyra exempel på prisförhandlingar av så
kallade TNF-hämmare (läkemedel mot reumatoid artrit och andra
autoimmuna sjukdomar) och som idag används till ett värde av
cirka 2 miljarder kronor och är den största kostnadsdrivaren.
Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne samt Kalmar
och Jönköping har slutit så kallade återbäringsavtal med tillver-
karna, vilket betyder att landstinget kan få tillbaka pengar beroen-
de på hur läkemedlen används. Några avtal är dock ännu föremål
för juridisk prövning.

En effektivare läkemedelsanvändning handlar inte enbart om
att »hämta hem« besparingar utan om att tillförsäkra patienterna
bra och jämlika läkemedelsbehandlingar i hela landet. Geografiska
skillnader i läkemedelsanvändningen får ofta stor uppmärksamhet och
är dessutom sällan medicinskt motiverade. I syfte att undvika sådana
skillnader startade förbundet vid årsskiftet projektet OtIS – Ord-
nat Införande i Samverkan. Projektet har i uppdrag att lämna
förslag till hur en nationell införandeprocess av nya läkemedel kan ut-
formas, lämna förslag till hur tiden från att läkemedlets godkän-
nande till faktisk användning i vården kan kortas samt att klargöra
de olika aktörernas mandat och roller. Vad detta innebär för kost-
naderna på kort och lång sikt är i dagsläget alltför tidigt att beräk-
na.

Landstingens styrning mot effektivare läkemedelsanvändning



terligare skattehöjningar för att klara av målet på 2 procent framstår i detta
läge inte som särskilt troliga. Se mer i Appendix »Kalkylantaganden för lands-
ting 2015–2017«.

Ett slutresultat av våra beräkningar är att sparmålet för den offentliga sektorn
inte nås år 2017. Vi gör därför även en alternativ kalkyl som presenteras i fak-
tarutan »Sidokalkyl för landstingen där sparmålet uppnås«.
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Tabell 25 • Skatter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott
Miljarder kronor

Prognos Kalkyl
2013 2014 2015 2016 2017

Skatter och bidrag totalt 251,0 258,9 271,6 286,8 302,6
varav uppräknade statsbidrag 1,2 2,7 4,4
varav höjd skatt 1,0 2,9 4,1 6,4

Anm.: Redovisningstekniskt förs läkemedelsbidraget till de generella statsbidragen. Överens-
kommelse saknas ännu varför bidraget antas utvecklas i takt med kostnaderna. I kalkylen antas
även de specialdestinerade statsbidragen öka i takt med kostnaderna, vilket år 2017 innebär yt-
terligare cirka 0,9 miljarder kronor i statliga tillskott utöver de som redovisas i tabellen.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Diagram 29 • Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
Miljarder kronor
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Rensat för tillfälliga poster på 5,6 miljarder
kronor i Rips-effekt 2011 respektive 8,3

miljarder i Rips-effekt 2013 har landsting-
en redovisat plusresultat sedan 2005. I år
väntas ett positivt resultat på 3,5 miljar-
der, rensat för Rips-effekten och återbe-
talningen från AFA Försäkring. Fram till
2017 räknar vi med betydligt lägre resul-
tatnivåer 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.

Med våra antaganden i huvudscenariot
uppnås inte sparmålet för den offentliga
sektorn på 1 procent av bnp över en kon-
junkturcykel. Därför gör vi en sidokalkyl där
vi utgår från att regering och riksdag håller
fast vid sparmålet. Sparandet i offentlig
sektor uppgår därmed till 1 procent av bnp

år 2017, vilket är 38 miljarder mer än i hu-
vudkalkylen. En av statens åtgärder för att
uppnå det högre sparandet i sidokalkylen
är att låta statsbidragen till kommuner och
landsting förbli nominellt oförändrade. Läs
mer i faktarutan »Sidokalkyl där sparmålet
uppnås« i kapitlet »Samhälls ekonomin«.

Nominellt oförändrade statsbidrag inne-
bär att statsbidragen till landstingen blir

drygt 5 miljarder lägre 2017 än i vår huvud-
kalkyl. För att finansiera sin verksamhet
och uppnå ett sparande på 1 procent av
skatter och bidrag skulle landstingen där-
med behöva höja skatten mer än vad som
är fallet i vår huvudkalkyl. I sidokalkylen
antar vi också att hushållens grundavdrag
förblir nominellt oförändrade fram till
2017, vilket ökar skatteunderlaget och där-
med även skatteintäkterna något.

Detta innebär, sammantaget, att lands-
tingens genomsnittliga utdebitering behö-
ver öka med ytterligare 17 öre fram till år
2017 jämfört med vår huvudkalkyl. Det in-
nebär en skattehöjning med 48 öre jämfört
med dagens nivå.

Sidokalkyl för landstingen där sparmålet uppnås



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 Ämnen,
Ekonomi, Sektorn i siffror.

En sammantagen bild av kommuner och landsting
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Tabell 26 • Nyckeltal för kommuner och landsting 2012–2017

Procent och tusentals personer

                                                                                         Utfall Prognos                                   Kalkyl
                                                                                         2012          2013          2014          2015          2016          2017

Medelskattesats, %                                                31,60          31,73         31,79         31,88         31,94        32,04

kommuner, inkl Gotland                                     20,59        20,62        20,62        20,62        20,62        20,62
landsting*, exkl Gotland                                      11,07           11,17          11,23          11,32          11,38          11,48

Antal sysselsatta**, tusental                               1 065         1 076         1 085           1 101           1 119          1 139

Kommuner                                                                 804            812            819            831           845            861
Landsting                                                                     261           264           266            270            274            278

Volymutveckling, %                                                     1,4              1,8              1,3             2,0               2,1              2,2

Kommuner                                                                   1,0              1,4              1,0              1,7              1,9             2,0
Landsting                                                                      2,1             2,4              1,9             2,5             2,4             2,4

Anm.: För medelskattesatsen bygger kalkylerna för kommunerna på en oförändrad utdebitering från
och med år 2012. För landstingen ingår en höjning av utdebiteringen.

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

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Tabell 27 • Sammantagen resultaträkning 2012–2017

Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                   Kalkyl
                                                                                         2012          2013          2014          2015          2016          2017

Verksamhetsintäkter*                                               166             171            169             176            185            195
Verksamhetskostnader                                         –803         –834         –868         –905         –950       –1 001
Avskrivningar                                                             –26            –26            –27            –28            –30            –30
Verksamhetens nettokostnader                          –663          –689          –726           –757          –795          –837

Skatteintäkter                                                             561            585           602            631           668            703
Generella statsbidrag o utjämning                        120             122             127             132            136            142
Finansnetto**                                                                  2              –8                2                 1                0                0
Resultat före e.o. poster                                               19               10                 5                 7                 9                 9

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                    2,9               1,4              0,7              0,9               1,2               1,0

Anm.: Konsolidering har gjorts avseende köp mellan sektorerna.
*Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 11 miljarder

både 2012 och 2013.
**Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2013 ingår i finansnettot med –10 miljarder kronor.

Tabell 28 • Kommunernas resultaträkning 2012–2017

Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                   Kalkyl
                                                                                         2012          2013          2014          2015          2016          2017

Verksamhetsintäkter*                                               123             127             123            128            134             141
Verksamhetskostnader                                          –533         –554          –573          –597         –626         –660
Avskrivningar                                                              –18             –18             –19            –20             –21             –21
Verksamhetens nettokostnader                          –428          –445          –469         –490           –513          –540

Skatteintäkter                                                            365           380           390           408            431            453
Generella statsbidrag o utjämning                           74              76              80              83              87               91
Finansnetto**                                                                  3                 1                 2                 2                 2                 2
Resultat före e.o poster                                            14,4             11,5              3,6             4,2             6,4              5,6

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                    3,3              2,5              0,8              0,8               1,2               1,0

*Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 8 miljarder
kronor både 2012 och 2013.

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

Tabell 29 • Landstingens resultaträkning 2012–2017

Miljarder kronor

                                                                                         Utfall Prognos                                  Kalkyl
                                                                                         2012          2013          2014          2015          2016          2017

Verksamhetsintäkter*                                                44              46              48              50              53              55
Verksamhetskostnader                                           –271          –282          –296         –309          –325          –343
Avskrivningar                                                               –8              –8              –8              –9              –9              –9
Verksamhetens nettokostnader                           –235          –244          –257          –268          –282          –297

Skatteintäkter                                                             196           205             212            223            237             251
Generella statsbidrag o utjämning                          46              46              47              48              50              52
Finansnetto**                                                                 –1              –9                0               –1               –2               –3
Resultat före e.o. poster                                             5,0           –2,0               1,7              2,7              2,8               3,1

Andel av skatteintäkter o statsbidrag, %                     2,1            –0,8              0,6               1,0               1,0               1,0

*Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 2,9 miljarder
kronor 2012 respektive 2,8 år 2013.

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

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Appendix

För att balansera att kommunernas kostnader ökar enligt historisk trend krävs mer än ök-
ningar av skatteunderlaget. I vår kalkyl har vi räknat med ökning av statsbidragen. Tabell
mh6 redovisar resultaten av fyra kalkyler för att visa på omfattningen av problematiken för
åren 2015–2017. Vår prognos för 2014 är utgångspunkt för beräkningarna.

1. Vilket resultat blir det 2015–2017 med oförändrad skattesats, oförändrade statsbidrag och
en trendmässig kostnadsvolym?
Då resultatet 2014 redan är på en låg nivå motsvarar resultatet 2015 utan uppräknade
statsbidrag eller höjd skatt och med en kostnadsvolym som motsvarar historisk utveck-
ling endast 0,1 procent av skatter och bidrag 2015, det blir negativt 2016 motsvarande 
–0,3 procent och faller ytterligare 2017 till –1,3 procent. 

2. Vilken volymutveckling är förenlig med oförändrad skattesats, oförändrade statsbidrag
och ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och bidrag?
Med målet att resultatet ska motsvara 2 procent av skatter och bidrag och med oföränd-
rad skattesats och nominellt oförändrade statsbidrag måste kostnaderna minska 2015
med –0,4 procent. 2016 klarar kommunerna en kostnadsutveckling nästan enligt trend
medan 2017 måste kostnadsökningarna begränsas till 0,9. 

3. Hur mycket måste statsbidragen höjas för att kommunerna skall klara ett resultat som
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag givet oförändrad skattesats och en trendmässig
kostnadsvolym?
Med mål om ett resultat som motsvarar 2 procent krävs rejäla tillskott 2015 från en låg
nivå på resultatet 2014, hela 9,4 miljarder behövs i uppräknade statsbidrag. Åren därefter
behövs 2,4 miljarder respektive 6,4 miljarder, sammanlagt alltså drygt 18 miljarder kro-
nor. 

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 klara resultatmålet på 2 procent krävs skattehöjningar 2015 på 49 öre, därefter yt-
terligare 7 och 26 öre för åren 2016 och 2017. Sammantagna skattehöjningar skulle behö-
vas med 82 öre i kommunerna.

Kalkylantaganden för kommuner 2015–2017 – känslighetsanalys

Tabell 30 • Redovisning av hur olika antaganden påverkar olika variabler 2015–2017

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

År 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Skatte-
sats Oförändrad Oförändrad Oförändrad 49 7 26
Stats-
bidrag Oförändrad Oförändrad 9,4 2,4 6,4 Oförändrad

(trend) (trend) (trend)
Volym 1,7 1,9 2,0 –0,4 1,5 0,9 1,7 1,9 2,0 1,7 1,9 2,0
Resultat, 
% 0,1 –0,3 –1,3 2 % 2 % 2 %

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Enbart ett ökat skatteunderlag räcker inte till för att finansiera landstingens verksamheter.
Utan anpassning uppstår betydande obalanser. I tabell je5 redovisas resultaten av fyra kal-
kyler för att visa på omfattningen av problematiken för åren 2015–2017. Vår prognos för
2014 är utgångspunkt för beräkningarna.

1. Vilket resultat blir det med oförändrade skatter och statsbidrag och en kostnadsvolym som
inkluderar ambitionshöjningar i takt med trenden, 2,4 procent om året? 
Redan år 2015 uppgår då resultatet till –0,1 procent av skatter och bidrag och år 2017
uppgår underskottet till 2,3 procent vilket motsvarar minus 6,7 miljarder kronor.

2. Vilken volymutveckling är förenlig med oförändrade skatter och statsbidrag och ett resul-
tat på 2 procent av skatter och bidrag? 
År 2017 är volymen 4,5 procent lägre jämfört med vårt kalkylalternativ. Men både 2016
och 2017 räcker volymutrymmet till för att kompensera för de ökade behov som följer av
befolkningsutveckligen.

3. Hur mycket måste statsbidragen höjas för att landstingen ska klara ett resultat på 2 pro-
cent av skatter och bidrag givet oförändrade skatter och en kostnadsvolym som inkluderar
ambitionshöjningar? 
Redan 2015 krävs ett tillskott på 5,7 miljarder kronor och totalt under kalkylperioden
krävs nästan 13 miljarder kronor.

4. Hur mycket måste skatten höjas för att landstingen ska klara ett resultat på 2 procent av
skatter och bidrag givet oförändrade statsbidrag och en kostnadsvolym som inkluderar am-
bitionshöjningar? 
Redan år 2015 behöver skatten höjas med 29 öre och år 2016 med totalt 60 öre.

Kalkylantaganden för landsting 2015–2017 – känslighetsanalys

Tabell 31 • Redovisning av hur olika antaganden påverkar olika variabler 2015–2017

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

År 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Skatte-
sats Oförändrad Oförändrad Oförändrad 29 14 17
Stats-
bidrag Oförändrad Oförändrad 5,7 3,1 4,1 Oförändrad

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

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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SALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Demokratiberedningen 

TILL KOMMUNSTYRELSEN 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE FRÅN DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Demokratiberedningen fdreslår infdr strategisk plan 2014-2016 att följande två 
projekt förverkligas med start 2014: 

Webbaserad medborgardialog 
Se bilaga_ Ungefärliga kostnader: startkostnad webblösning 25 tkr, årlig 
webbsupport 60 tkr, moderator cirka 10% tjänst" 50 tkr. 

1 
Ungdomsråd 
Projektet är under utformning. Beräknad årlig kostnad 100 tkr samt 25% 
fritidspedagog. 

Bengtjansson 

Ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
733 2s sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
\laxei:0224-74 7000 
kommun.!ofo@sala.se 
www.sala.se 
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FÖRSIAG 

Jakob Fjellander 
Jakob.FJellander@sala.se 

Direkt: 0224-74 80 03 
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-~~b~ SALA KOMMU~J 
Kommunstvrel50ns förvaltning 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

DEMOKRATIBEREDNINGEN 

PM 

Demokratiberedingen har under april2013 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen 
om att inrätta ett ungdomsråd under 2014. Ärendet återremitterades till demokra
tiberedningen vid ledningsutskottets sammanträde 2013-05-21 (§154) för närmare 
beskrivning och utformning av projektet. 

Det återremitterade förslaget utformades efter diskussioner vid demokratibered
ningens sammanträden 2013-01-13 och 2013-03-20. Inför sammanträdena hade 
kunskapsinhämtning skett genom studiebesök på ungdomsfulimäktige i Arboga av 
ordförande och sekreterare i demokratiberedningen. Beredningens ledamöter del
gavs kunskap från besöket genom skriftlig och muntlig rapport samt genom utskick
ade stadgar från Arbogas ungdomsfullmäktige vid sammanträdet 2013-01-13. 

För att få in synpunkter från ungdomarna själva gavs sekreteraren vid sammanträ
det 2013-03-20 i uppdrag att ordna en träff för demokratiberedningen (en repre
sentant per parti) och elevråden vid de fyra skolorna som har högstadium eller 
gymnasium. En inbjudan sändes också till AB B-gymnasiet. 

Vid samma möte beslöts enhälligt att föreslå kommunfullmäktige att anslå medel för 
ungdomsråd till 2014. 

Mötet med elevråden ägde rum 2013-05-14 i Ekebyskolans aula. Till mötet kom 
representanter från Kungsängsgymnasiets elevkår och Vallaskolans elevråd (2+3 
personer). Vid mötet presenterades Demokratiberedningens tankar kring ett ung
domsråd. Eleverna var positiva till iden om ungdomsråd och till att medverka i ett 
sådant. 

Mötet med elevråden rapporterades av vid Demokratiberedningens sammanträde 
2013-05-29, då också den vidare beredningen som ska göras med anledning av åter
remissen behandlades. Demokratiberedningen beslutade att ordföranden och sekre
teraren skulle utarbeta en närmare beskrivning av projektet till sammanträdet 
2013-09-18, för att möjliggöra att det kompletterade förslaget kan behandlas vid 
kommunfullmäktiges revidering av den strategiska planen vid sammanträdet i no
vember. 

Ungdomsråd i Sala kommun 
Detta dokument är tillkommet efter den ovan beskrivna beredningsprocessen. Syftet 
är att dokumentet ska ange huvudinriktning för ett kommande ungdomsråd i Sala 
kommun. Beskrivningen ska läsas som en övergripande beskrivning, där alltför de
taljerade regleringar undvikits med den avsikten att de närmare detaljerna ska 
kunna bestämmas i dialog med ungdomarna själva i samband med ungdomsrådets 
tillkomst och i dess utvecklingsprocess. 



l SALA 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

BESKRIVNING AV UNGDOMSRÅDET 

Syfte 
• Vara rådgivande till Salas kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i alla 

de frågor som berör ungdomars liv och aktiviteter. 

• Driva Sala kommuns ungdomars intressen och lägga förslag om de frågor 
som ungdomar finner angelägna tilllämpligt politiskt forum. 

• Genomföra aktiviteter och arrangemang av ungdomar för ungdomar inom 
fritidsverksamhet, inför skolavslutningar mm. 

Organisation och arbetsformer 
Ungdomsrådets verksamhet ska utöver de ovan beskrivna syftena fungera som 
en lärandeprocess för de ungdomar som deltar i dess verksamhet. De ska få en 
fördjupad förståelse för demokrati och politiska beslutsprocesser samt vad det 
innebär att företräda en grupp i ett större sammanhang. Även om organisation 
och arbetsformer ska vara strukturerade måste utrymme finnas för spontanitet 
och flexibilitet, då detta är värdefulla egenskaper som ska tas till vara. Det förut
sätts också att organisation och arbetsformer utvärderas och vid behov revide
ras med viss regelbundenhet. 

• Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar i åldern 13-20 år folkbokförda i Sala 
kommun. 

• Utgångspunkten för antalet ledamöter i ungdomsrådet är tre företrädare för 
varje skolenhet med gymnasium eller högstadium samt tio platser som kan 
tillsättas genom val inom fritidsverksamheten. Detta gör tillsammans 25 
platser. Antalet kan ses som en riktlinje och kan minskas i händelse att plat
serna blir svåra att besätta eller utökas om särskilda skäl finns, dock inte 
med mer är än högst tre ledamöter. 

• Att sitta j ungdomsrådet är ett förtroendeuppdrag, där val sker j början av 
höstterminen. Valen sker lämpligen i skolornas elevråd/elevkår utifrån in
tresse hos ungdomarna. Valen ska göras kända så att alla ungdomar i mål
gruppen får möjlighet att kandidera till en plats i ungdomsrådet. Det ska 
också vara möjligt att via kommunens fritidsverksamhet välja in ungdomar 
som inte går på något gymnasium eller går på ett gymnasium utanför kom
munens gränser. Det är inget hinder att en elev som suttit i ungdomsrådet 
under ett läsår omväljs till fortsatt medlemskap i ungdomsrådet. Även om 
det är önskvärt att ett stort antal ungdomar får ta del av arbetet kan även ett 
ungdomsråd behöva ett antalledamöter med längre erfarenhet. 

• Ungdomsrådet utser inom sig en styrelse, som svarar för det löpande arbetet 
och även utgör rådets presidium. 

• Ungdomsrådet sammanträder regelbundet under läsåret, hur ofta får bli ett 
avgörande för rådets styrelse. Arbetet däremellan sköts av styrelsen eller i 
arbetsgrupper som rådet eller styrelsen utser. Styrelsen avgör också vilka 
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Kommunfullmäktige 

frågor som ska tas upp på ungdomsrådets sammanträden. Till stöd för dessa 
beslut ska på lämpligt sätt en ansvarsfördelning upprättas där det framgår 
vad styrelsen kan besluta på egen hand och vad som ska beslutas i ungdoms
rådet. 

• Till sin hjälp har ungdomsrådet en kommunanställd samordnare. En preli
minär bedömning är att den personalresurs som åtgår är 25% av en heltids
tjänst. Samordnaren är administrativt ansvarig tjänsteman för ungdomsrå
det och ska även bistå med praktiska göromål. Tjänstemannen bör inte vara 
knuten till någon skola, utan till kommunens fritidsverksamhet, för att upp
fattas som neutral och för att ungdomsrådet inte ska ses som en del av ett 
skolarbete. 

• Det övergripande politiska ansvaret för ungdomsrådet läggs på kommunsty
relsen och handläggs av dess kultur- och fritidsutskott 

• Ungdomsrådets och styrelsens möten protokollförs av en av rådet vald sek
reterare. 

• Ungdomsrådet beslutar själv om stadgar inom den ram som utgörs av det 
kommunfullmäktigebeslut som fattas om ungdomsrådets verksamhet. I den 
mån som kommunfullmäktiges stadgar behöver revideras ska framstäHan 
ske till kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen. 

• Arbetsåret avslutas med en skriven verksamhetsberättelse, som tas fram av 
styrelsen och fastställs av ungdomsrådet. Verksamhetsberättelsen ska läm
nas till kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Ungdomsrådet disponerar ett årligt anslag för aktiviteter, som gör det möjligt att 
till exempel 

• åka på kick-offvid verksamhetsårets början, 

• genomföra projekt där det kan vara befogat med tröjor med tryck etc., 

• ha lättare förtäring på sammanträden, 

• genomföra aktiviteter för ungdomar. 

Anslaget får utnyttjas efter beslut i ungdomsrådet och ska attesteras av ansva
rige tjänstemannen. Om ungdomsrådet önskar genomföra aktiviteter som inte 
ryms inom det givna anslaget får tilläggsanslag begäras från kommunstyrelsen 
efter beslut i rådet. 
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KOMMUNSTYRELSEN SALAKOMM 
Komnmnsr;relsens för 
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MISSIV 

Ansökan från Kriscentrum för Män i Västmanland om bidrag 2014 
Bakgrund 
Kriscentrum för Män i Västmanland (KMV) har inkommit till Sala kommun med en 
ansökan om 77 tkr i bidrag till KMV för verksamhetsåret 2014. Resterande belopp 
söks från länets övriga kommuner och landstinget. Budget för år 2014 är 1 339 tkr. 

Inför verksamhetsåret 2013 behandlades frågan om finansiering av KMV i VKL:s 
styrelse. Finansieringen ordnades då med en kostnadsfördelning med bidrag från 
Landstinget Västmanland på 450 tkr, Västerås stad 450 tkr och 400 tkr från övriga 
kommuner, i enlighet med en kostnadsfördelningsmodell i KMV:s ansökan. Sala 
kommun beslutade 2012-12-06, § 274, att anvisa 74.700 kronor i bidrag till KMV 
år 2013. 

KMV:s verksamhet täcker hela länet och har sedan starten 2008 två anställda på 
50%. KVM ger vid behov mer detaljerad information till respektive finansiär 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 
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Till Sala kommun 

Ansökan om bidrag till KMV för verksamhetsår 2014 

Härmed ansöker Kriscentrum för Män i Västmanland om 77 000 kr från Sala kommun för 
verksamhet år 2014. Resterande belopp söks från länets kommuner och landstinget. Budget 
för 2014 är 1339 tkr. 

KMV är en ekonomisk förening med styrelse. Föreningen har i september 2013 18 
medlemmar. KMV startade år 2008 med två anställda på 50%. 

Inför verksamhetsåret 2013 behandlades frågan om finansiering av KMV i VKl:s styrelse den 
12 oktober 2012, §9. Finansieringen ordnades med en kostnadsfördelning med bidrag från 
landstinget Västmanland på 450 tkr, Västerås stad 450 tkr och 400 tkr från övriga 
kommuner, i enlighet med en kostnadsfördelningsmodell i KMV's ansökan. För KMV's 
verksamhet har detta gett möjlighet till stabil och länstäckande verksamhet med KMV's två 
heltidsanställda behandlare. Verksamheten har fortsatt att utvecklas och når nu fler män i 
behov av stöd än tidigare. Under helåret 2012 deltog 74 män i individuellt samtalsstöd och 
åtta i gruppsamtal, merparten pga våldsproblematik. Antal barn under 18 år i berörda 
familjer uppgick till134. Verksamheten täcker hela länet. Verksamhetens omfattning januari 
-augusti 2013 är i samma nivå som motsvarande period 2012. 

KMV arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 
De två anställda har psykoterapeutisk kompetens steg 1, ickevåldsgruppledarutbildning samt 
utbildning för att stärka trygghet barn-föräldrar (circle of security), m.m .. 

KMV deltar i samverkansforum för kvinnofridsarbetet i Västmanland, för att medverka till 
trygga förhållanden för kvinnor och familjer. 

KMV har tagit del av Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012 angående "Socialnämnders 
respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförande av insatser enligt 
socialtjänstlagen". KMV har ej avtal med socialnämnd att utföra socialtjänst. KMV anser sig 
ändå ha ansvar att verka enligt intentionerna och tillämpliga delar i meddelandebladet vad 
gäller god kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, där även SOSFS 2011:9 är aktuell. 

KMV ger vid behov mer detaljerad information till VKl och respektive finansiär. 

Hallstahamm_ar i s ~er 2013 



Kriscentrum för män i Västmanland 
Tel 070-202 37 59, e-post: gelin@telia.com, kmv@kriscentrum.nu 

Finansiering av KMV verksamhetsåret 2014 

Vår preliminära beräkning om fördelning av anslag baseras på en budget på 1339 tkr och ett 

invånarantal på ca 255 000 (i Västmanland). Därigenom säkras KMV's fortsatta verksamhet med 
länstäckande insatser . 

KMV presenterar en möjlig finansieringsmodell, som härmed överlämnas tilllänets kommuner, till 
Landstinget Västmanland och till VKL, med en stark förhoppning om samordnad finansiering av år 
2014. Modellen är identisk med finansieringsmodellen för verksamhetsåret 2013 och baseras på 
invånarantal per kommun. 

Möjlig finansieringsmodell: 

Landstinget Västmanland 463 500 kr 
Västerås stad 463 500 kr 
Arboga kom m u n 47 500 kr 
Fagersta kommun 44 600 kr 
Hallstahammars kommun 54 300 kr 
Kungsörs kommun 28 700 kr 
Köpings kommun 88 600 kr 
Norbergs kommun 20 400 kr 
sala kommun 77 000 kr 
skinnskattebergs kommun 15 700 kr 
Surahammars kommun 35 200 kr 



Bilaga KS 2013/243/1 

Ny sotningsteknik. 

Bakgrund. 

sotning har sedan mycket lång tid tillbaka utförts med traditionell, statisk utrustning. 

Brandskyddsresultatet av traditionell sotning är ofta otillfredsställande. Det händer att soteld 

inträffar i direkt anslutning till en sotningsförrättning. Anledningarna till det är att brandfarliga 

beläggningar ofta kan sitta kvar i kanalsträckningen, frilagd från de lösa sotbeläggningar som kunnat 

tas bort med traditionell utrustning. Efter sotningen har draget förbättrats och den ökade 

eldstadseffekten har kunnat tända de kvarvarande beläggningarna. 

Sala kommun har vissa år haft fler soteldar jämfört med andra till synes likvärdiga kommuner i 

Sverige. 

Allmän beskrivning ny sotningsteknik- Fördelar/nackdelar. 

Modern sotningsteknik ger ett mycket bättre resultat med en avsevärt förbättrad kanalren het. 

Renshuvudena anpassar sig till kanalformen och typ av stavar och renshuvud anpassas enkelt till 

kanalstorlek och beläggningstyp. Tekniken hanteras i övervägande fall av en person (precis som vid 

dagens sotning). 

Tekniken innebär också mycket stora arbetsmiljövinster. Riskerna vid takarbete reduceras tili ett 

minimum, då flertalet (uppsk. min. 80 %) av sotningarna kan utföras underifrån. Tekniken med 

trycksättning innebär också att exponeringen för luftburna partiklar reduceras väsentligt. 

Trycksättningen innebär också att väsentligt färre partiklar sprids i miljön (omgivningen), jämfört 

med traditionell sotning. 

Metodiken har redan introducerats i södra Sverige, bland annat i Trelleborg, Ystad, Simrishamn, 

Tomeliila och Sjöbo. 

Det sotningsföretag som arbetat mest med denna teknik leds av skorstensfejarmästare Hans-Erik 

Lundqvist, vilken kan användas som referens. 

Räddningscheferna Kent Naterman (Trelleborg, Vellinge, Skurup) och Tom setterwall (Ystad, 

Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo) är initierade i verksamheten. 

Fördelar: 

Förbättrad kanalrenhet/minimerad risk för soteld där sotning utförts inom frist. 

Väsentligt förbättrad arbetsmiljö (fallolyckor, partikelexponeri ng) 

Förbättrad miljö (partikelutsläpp) 

Ev. möjlighet att behovsanpassa sotningsfristerna? 

Nackdelar: 

Dyrare utrustning 

Något längre tidsåtgång för genomförande av sotning 

Sammantaget något dyrare sotningar 



Roterande stavteknik-renshuvuden- trycksättning. 

Text kopierad från Fluetec AB' s hemsida: 

dirtclean® är Fluetecs varumärke för rengöringsprodukter och utrustning för professionell 

rengöring av eldstäder, rökkanaler, ventilationskana ler. 

Dirtclean® är ett koncept som bygger på en helhetstanke där ingenting har lämnats åt 

slumpen. När det gäller professionell rengöring av eldstäder, rökkanaler och 

ventilationskanaler omfattas alla arbetsmoment. Där andra metoder omfattar ett visst 

moment omfattar dirtclean® alltifrån avtäckning av arbetsytor, avtätning av 

rengöringsobjektet, trycksättning av kanalsystemet med en partikelavskiljningsgrad på 99,97 

%nedtill 0,3 J.lm, till borttagning av vilken typ av beläggning och försmutsning som helst 

såsom alla typer av damm, fett, flygsot, knottersot, blanktjära, fågel- och insektsbon. Med 

dirtclean®-teknologin kan en absolut majoritet av alla uppdrag genomföras av en person och 

jobbet kan göras nedifrån, i rökgas- eller luftriktningen. Att kunna jobba från botten av 

kanalsystemet är en mycket stor fördel och förbättar arbetsmiljön, ger en bättre kontroll 

över arbetet och synliggör nyttan av hela arbetet för kunden. 

Det betyder att när handkraft används- till exempel vid sotning av en skorsten med lod och 

krejs- måste relativt mjuka borstar användas för att man ska orka dra krejsen genom 

rökkanalen. Men mjuka borstar rengör inte alltid tillräckligt bra. När det är frågan om 

hårdare beläggningar måste en styv borste eller brotsch användas som i vissa fall kan orsaka 

skador på kanalväggen. Med en traditionell borste anläggs stråna med dess ändar rakt mot 

kanalytan. Hur stor del av kanalen som stråna täcker beror på hur tätt stråna är bundna och 

hur många varv borsten är vriden. Detta kommer också att avgöra hur fina spår i 

beläggningen som borsten lämnar- att det uppstår spår är ofrånkomligt. Tyvärr betyder det 

också att kanalytan sällan blir helt ren. 

En borste är dessutom statisk- och kan endast användas för precis den kanalstorlek den är 

anpassad för . .li.ndrar kanalen storlek måste man byta till en annan borste, vilket kan leda till 

problem om den nya borsten är större eller måste dras genom den mindre delen av kanalen. 

Man kan närmast beskriva renshuvudena som åttasträngade piskor som med hjälp av 

centrifugalkraft och strängarnas inbördes position rengör hela kanalytan oavsett kanalens 

form eller storlek. Det spelar alltså ingen roll om kanalen ändrar dimension. Renshuvudet 

anpassar sig och resultatet är detsamma- en helt igenom ren kanal. 
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TEXT: MAGNUs NlCKLASSON, SKoRSTENSFEJARMÄSTARE SALA SoTNJNGSDISTRlKT AB, ORDFÖRANDE SSR 's TEKNISKA RAo 

Inlägg i sotningsdebatten 
Nedanstående artikel är ett inlägg i debatten om sotningsmetodernas fortsatta utveckling. 
I nästkommande nummer av Skorstensfejarmästaren ges läsarna möjlighet att kommentera 
debattinlägget. 

Revolution ur en sotares perspektiv 
Vi sotare har utfört sotning av eldstäder och rökkanaler 
i Sverige under flera hundra år, på sätt som inte nämn
värt förändrats, trots att sotningsobjekten och samhäl
lets krav och förväntningar under årens lopp ändrats 
radikalt. Visst har vissa "moderniteter" som exempelvis 
sotsugare blivit tillgängliga som hjälpmedel och visst 
har hampa, rotting och naturris i många fall ersatts av 
metallverktyg och andra syntetmaterial. 

När det gäller riskerna i arbetet har de alltid funnits 
där. Sotare har genom tiderna ofta "daskat sig", fallo
lyckorna har om vi haft tur begränsats till blåmärken 
och brutna ben, men alltfår ofta har kollegor slagit 
ihjäl sig. Det ligger ju faktisk i sakens natur, det är 
farligt att klättra på stegar och skorstenar, man kan ju 
ramla ner! Det år däremot helt oacceptabelt. Visst har 
stegarna och reglerna får rakskydd blivit bättre genom 
åren, men även om riskerna delvis reducerats så är san
noli_kheten att man som sotare någon gång under sitt 
yrkesverksamma liv ramlar ner mycket stor. 

Inte bara fallolyckor utgör stora faror i vårt yrke. 
Många ämnen och substanser av olika karaktär som vi 
kommer i direkt kontakt med är cancerogena elier på 
annat sätt skadliga. Vara äldre kollegor minns säkert 
den uppståndelse som var kring vår exponering för 
ämnet benspyren (en mycket otrevlig polycyklisk, aro
matisk kolväteförening), där en betydande ökning av 
testikelcancer kunde konstateras hos sotare. 

Inget har dock i grunden förändrats i hur vi genom
fört hantverket. Kvalitetsnivån och riskerna har i stort 
varit konstant över tiden. 

Nu ska jag dessutom påstå något som vissa kanske 
tycker är som att svära i kyrkan. 

Vi skitar i princip alltid ner i våra kunders hem och 
lokaler! 

Vad menar han? Vi som gör allt för att inte feja ner, 
vi tar ju av oss skorna ibland till och med! 

Självklart så fårsöker alla någorlunda vettiga sotare 
låta bli att lämna synliga spår av smuts och sot hos folk. 
Det är inte det jag menar. Problemet är alla partiklar 
som våra arbetsprinciper och ofta undermåligt kon
struerade sotsugare genererar. Det finns inga helt täta 
eldstäder och när vi pumpar tränger partiklar ofrån
komligt och nästan okontrollerat in hos våra kunder. 

De flesta sugarfilter tar alla synliga partiklar, men inte 
de där små och kanske mest otrevliga rackarna. 

Vara nuvarande, traditionella sotningsmetoder har 
sina naturliga begränsningar och det är efter dessa som 
kvalitetskraven på kanalrenhet ställts. Vi ska ju enligt 
avtalen ta bort alla löst sittande sotbeläggningar från 
rökgasvägarna. Vad bra, för det är ju vad våra verktyg 
klarar. Det elaka är ju bara att de brandfarligaste be
läggningarna, det vill säga de med högst energiinnehåll, 
inte ofta sitter särskilt löst. 

Jag anser att SSR Godkänd Besiktning i en högst 
betydatlde grad höjt loralit€n och allmä.:1na utförande
nivån hos vår besiktningsverksarnhet. Besiktningskon
ceptet stärker avsevärt besiktningsmannens yrkesstol
het, kundernas fårtroende och får första gången börjar 
vi bli något som närmar sig experter på eldstads- och 
rökkanaisområdet. Nivån är mycket högre än vad sot
ningen av idag ens är i närheten av. Jag anser detta vara 
obestridliga fakta. 

Det finns alltså en betydande obalans i kvaliten hos 
våra huvudtjänster. Den här obalansen är högst olyck
lig och tillika irriterande. Den är ett direkt hot mot 
sotaryrkeL. 

Vi vill gärna kalla oss sotningsproffs. Tyvärr är inte 
dagens sotningsmetodik särskilt professionelL Enbart 
marginella skillnader finns ofta mellan sotarens och 
egensotarens verktyg och tillika resultat. Vill vi vara 
professionella och säkra sotaryrkets framtid måste vi 
därför hitta andra verktyg och metoder, som förbätt
rar brandskyddsresultatet, som förbättrar miljö och 
arbetsmiljö, som ökar allmänhetens fårtroende, som är 
genomgripande bättre helt enkelt. Framfår allt mycket 
bättre än vad folk kan göra själva. l synnerhet i ett 
framtida, omreglerat system. 

Den nya tiden - Framtiden 
I ungefår ett halvår har det ful)nits en, för oss svenska 
sotare, helt ny typ av sotningsutrustning tillgänglig på 
marknaden. Efter att haft möjligheten att vid många 
tillfållen prova utrustningen i olika rensningssituatio
ner, i allt från "vanlig sotning" och annan kanalren
göring, till tjärborttagning och kajborensning, har jag 
funnit att jag aldrig hittills kunnat göra ett lika bra 
jobb som jag kan göra nu. 



Metodiken är, som många kanske forsrär, roterande 
stavteknik Den största och mest avgörande skillnaden 
mot traditionell borstreknik, är de roterande strängarna 
som vid vanlig sotning anpassar sig efter kanalernas 
oregelbundenhet. Svarvade borstar i all (gammal) ära, 
men de har ingen möjlighet att anpassa sig till framfor 
allt upprepade geometriska forändringar i kanalsträck
ningen. 

En annan mycket stor fördel är att man oftast 
ensam kan hantera högst avsevärda vertikala kanal
längder från basen av kanalen utan problem. Jag kan 
bland annat nämna att jag ensam rensat en 16 meter 
hög stålskorsten med dimensionen 200 mm ansluten 
till en pelletseldad panncentral. Med bättre resultat och 
i detta enskilda fall dessutom på kortare tid än vad en 
traditionell sotning skulle ha tagit. 

Stavarnas skarvkonstruktion med låsknappar och 
stavmaterialets flexibilitet, slitstyrka och vridstyvhet 
känns forvånansvärt säker. Renshuvudet kan dessutom 
mycket snabbt varieras/bytas för olika typer av belägg
ningar och igensättningar. Jag har aldrig hittills fatt en 
skarv att släppa inuti en kanal. Vi har dock lyckats ta 
en stav att gå av, men där far vi nog medge att forhål
landena for staven var extrema vid brottet. Givet kräver 
alla rörliga delar viss uppmärksamhet och omsorg, i 
detta fåll handlar det i huvudsak om smörjning och viss 
rengöring. 

Det som slutligen avgör att jag vill kalla den här 
typen av sotning for revolutionerande metodik är 
undertryckssättningen av sotningsobjektet. Man måste 
generera undertryck i rökgasvägarna hos objektet man 
rensar, åtminstone när man är i bostadsmiljöer, för att 
säkerställa att sot inte ska tränga in i rummet. På köpet 
f.ir man en mycket sundare arbetsmiljö och mycket 
mindre partikelutsläpp till omgivningen, järnfört med 
rradirioneli sotning. Förutsatt naturligtvis att partikel-
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filtreringen (minst motsvarande HEPA) är värd nam
net. 

Metodiken ger också en mycket bättre kontroll 
än tratlitionell sotning. Man slipper överraskningar i 
form av "svarta mattan" framför eldstaden, när man 
ovetande och glad i hågen pumpat av pipan. Är man i 
bostaden när kanalen rensas så upptäcker man tlirekt 
eventuella läckage och sotfram trängningar, man kan 
komplettera avtäckningen och sedan fortsätta rensning
en utan inträngning av sotpartiklar. 

Hur var det nu med fallolycka rna? 
Jag uppskattar att man vanligen inte behöver gå upp 

på taket vid 80 % eller mer av sotningsti!lfallena. Vad 
minskar riskerna mest mot att falla? Jo, att inte behöva 
gå upp på taket alls eller åtminstone reducera antalet 
risktillfallen mångfalt. 

Helt klart finns det utrustningsdetaljer som fortfa
rande kan förbättras och utvecklas ytterligare och visst 
innebär metatliken art man har bra mycket mer utrust
ning att hantera på arbetsstället. Allt från avtäcknings
kuddar, klämmor, täckdukar, skruvdragare med extra
batterier, stavkoger och sotsugare. Dessutom, åtmins
tone initialt, betydligt mer sot. Men sist jag kollade så 
är det den allmänna uppf.mningen (åtminstone hos 
icke-sotare), att det är just det som vi sotare faktiskt är 
där för att ta bort. Det där svarta. Sotet. 

Metodiken tar längre tid än dagens sotning, men 
rätt brukat med mindre stress. Det innebär också 
längre tid med kundmöten. Tid for att kunna möta 
kundens ökande krav och framtida, vidare önskemål. 

Jag konstaterar med säkerhet att den här meroden 
på nästan alla sätt är den bästa sotningsmetoden jag 
hittills provat. En sann revolution ur en sotares per
spektiv. 

Denna metod är Framtiden i Min värld. 

VÄS -Anmälan för åtgärder 
som inte är bygglovspliktiga 
Det efterlängtade allmänna rådet om när väsentlig ändring gäller har nu kommit. 

Som det nämnts i tidigare artiklar i denna tidning så har frågor om när begreppet "väsentlig ändring" 
infaller vad det gäller ändring av eldstäder och rökkanaler. Boverket har nu publicerat sin syn på saken. 
Rådet, som förväntas foljas av byggnadsnämnderna i Sverige heter BFS 2012:12- VÄS l och kan laddas 
hem på Boverkers hemsida. 

/!Niklas Löthner 
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Bilaga l 

Verksamhetsmål kvalitet, miljö och arbetsmiljö för år 
2012-2014 

Övergripande Mål, kvalitet/arbetsmiljö 

Inom 3 år ska där finnas utvecklat en ny arbetsmetodik, baserad på ny rensningsteknik, som 
ger en mätbart högre kvalitet/renhet och som ger mätbara arbetsmiljövinster, för det stora 
flertalet besökta arbetsobjekt 

Rensningstekniken baseras på att kanalen i första hand rensas nerifrån. Utrustningen utgörs av 
ett antal stavar med lätt monter- och demonterbara skarvar, med speciella renshuvuden, vilka 
drivs av en skruvdragare med monterad anslutningsadapter. 

Ur kvalitetssynpur.kt kan metoden innebära avsevärda förbättringar avseende kanalrenhet 

Ur arbetsmiljösynpunkt innebär metoden sarrnalikt att färre yttettak behöver beträdas och 
därmed kan riskerna för fallolyckor reduceras. 

Detaljerade mål kvalitet/arbetsmiljö: 

Under 2012 ska samtliga anställda ha provat att arbeta med en ny kanalrensningsutrustning, 
dirtclean™. 

Under 2012-2013 ska möjligheterna och förutsättningarna för att implementera metodiken 
i det dagliga arbetet undersökas ingående, i samråd med övriga branschföreträdare och övriga 
intressenter på marknaden. 

Senast under 2014 bör metoden kunna vara fårdig att utgöra den primära rensningsmetoden 
för kanaler, under förutsättning att genomförda undersökningar visar att detta är möjligt och 
lämpligt. 

Mål datum: Ansvarig: 
LG 2014 Magnus 
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Miljö: 

Övergripande mål miljö baserat på vår miljöpolicy: 
Inom 3 år skall samtliga våra fordon vara anpassade till miljövänliga mindre bränslesnåla fordon och 
målsättningen är att minska vår drivmedelsförbrukning med 6 % per körsträcka, med utgångspunkt från 
år 2010. 

Detaljerat mål miljö baserat på övergripande miljömål: 

Mål: Att genom successivt utbyte av befintliga fordon fOr att bestående minska 
miljöpåverkan och drivmedelsförbrukningen med 6 % per körsträcka järnfOrt 
med år 2010. 

Allmän målsättning: 
Att genom valet av fordon optimera bilanvändningen med hänsyn till 
ställda kriterier. 

Idag (2010-2011) körs ca 8-10.000 mil/år i tjänsten fördelat på 6 fordon 
Totalförbrukningen på samtliga fordon 201 O= 9.816 liter drivmedel 
Totalförbrukningen på samtliga fordon 2011 = 8.102 liter drivmedel (-17,5%) 
Totalförbrukningen på samtliga fordon 2012 = 8.797 liter drivmedel (-l 0,4%) 

Det kan finnas naturliga skiftningar i transportvolym, beroende på speciella 
händelser/arbetsuppgifter i tiden. 20 l O genomfördes exempelvis större delen av den 
utbildningsinsats i besiktningskonceptet SSR GODKÄND Besiktning® som krävts, vilket 
medförde flertalet bilresor sala-Rosersberg t.o.r. (ca 22 mil). 

Där så är praktiskt möjligt väljs alternativa transporter, företrädesvid tåg. Vid samtliga möten 
i SSR TR och SSR styrelse förlagda i Stockholm har huvudtransporten skett med tåg 

Kriterier 
I valet av fordon ligger bränsleförbrukning med som ett av flera viktiga kriterier. Andra 
viktiga kriterier är framkomlighet (exv. fyrhjulsdrift), personsäkerhet, arbetsmiljö och 
användning/syfte med fordonet. 
Vissa kriterier kommer därför att till synes kunna vara motstridiga, exv. drar en fyrhjulsdriven 
bil något mer drivmedel än en tvåhjulsdriven bil. 
Vid ett antal tillfallen per år kommer planerade arbetsbesök att behöva avbrytas beroende på 
bl a oframkomliga (tex snöbemängda och oplogade) vägar (stora variationer mellan åren 
förekommer). Varje sådant tillfalle kräver omplanering och en ny betydligt längre transport än 
den först planerade. Med en bil med bättre framkomlighet kommer inte lika många 
arbetsbesök att behöva avbrytas, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster. 

Vi har sedan 201 O noterat bränsleförbrukningen varje månad och kommer fortlöpande att göra 
avstämningar hur vi ligger i bränsleförbrukningen. 

Mål datum: Ansvarig: 
Fortlöpande/LO 2014 Magnus 
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Avslutade/vilandeluppföljande Mål2009-2011. 

Övergripande Mål kvalitet l- Loka/eldstäder, 09-11: avslutad 

Övergripande Mål kvalitet 2 -Kundklagomål, 09-11: uppföljes 
fortlöpande 
Detaljerat mål kvalitet : 
Vi har som mål att senast 20 Il fått ner kundklagomålen till O, l l dag. 

år 2008 innebar i snitt 0,2 klagomålidag 
år 2009 innebar i snitt O, 15 klagomålidag 
år 201 O innebar i snitt O, l klagomålidag 

Vi har efter uppföljning av våra kundklagomål konstaterat att vi år 2011 har dokumenterat 
25 klagomål under året. Detta innebär behållet snitt på ca O, J/dag 

Vi kommer återkommande varje år följa upp framstegen utifrån införande av vårt nya 
arbetssätt i samråd med Kommunerna och hur vår statistik ser ut. Återkommande 
diskussioner kommer då att föras med vår personal hur det uppfattar effektiviteten och 
handhavandet. 

Övergripande mål Arbetsmiljö baserat på vår arbetsmiljöpolicy: 

Taksäker het. 

Detaljerat Mål baserat på vår arbetsmiljöpolicy 09-11: uppföljes 

Mål: Vi skallfram till LG 2011 ha minskat våra brister för taksäkerhet med 50%. 

Problem 
Vi har 2008 konstaterat att av våra 1.583 BK protokoll har konstaterats 1.013 st brister 
varav 506 st gäller taksäkerheten 
2009 har vi utfärdat 1.376 BK protokoll med 746 st brister varav 454 st gällande taksäkerhet. 
26 st av taksäkerhetsbristerna har resulterat iföre/äggande om åtgärd. 
201 O har vi utfärdat 1.524 BK protokoll med 835 st brister varav 381 st gällande taksäker het. 
4 st av taksäkerhetsbristerna har resulterat iföre/äggande om åtgärd Minskning med ca 25 
%. 

2011 har vi utfärdat 1.218 BK protokoll med 490 st brister varav 359 st gällande taksäkerhet. 
Minskning med ca 25%. 

Vi kommer att ha årsvisa uppföljningar i vårt Datasystem Sot Data för att följa upp 
minskningen av brister i taksäkerheten. Dialoger genomförs återkommande med vår 
personal. 
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Omdisponering av medel i investeringsbudget 
Efter genomförd besiktning av diesel pumpar- och tankar vid centralförrådet. har 
brister konstaterats för rördragning, oljeavskiljare och pumpar. Dessa behöver om
gående åtgärdas. De nedgrävda dieseltankarna är dock godkända för fortsatt bruk 
En fungerande pumpanläggning i nära anslutning till centralförrådet är en viktig del 
i jourverksamheten, framför allt vintertid vid vinterväghållning samt för Räddnings
tjänsten. Oljeavskiljare för tvätthall och verkstad är också i stort behov av åtgärder 
och skulle då kunna dras till samma system. 

Om bristerna inte åtgärdas för att möjliggöra fortsatt bruk av anläggningen, måste 
en avetablering ske. Det är ett mer omfattande arbete och därför mycket kostsam
mare alternativ. 

För att genomföra ovanstående föreslås en omdisponering inom lokalprogrammet 
av investeringsprojekt Förrådsskjul Fabriksgata n, med en beslutad budget av 325 
tkr till projekt säkerhetsåtgärder. 

Förslag till beslut: 

Att omdisponera 325 tkr i investeringsbudget från projektet Förrådsskjul Fabriksga
tan t!ll projekt säkerhetsåtgärder. 

u/~ f)u~~~ 
Åsa Eriksson 
Enhetschef 
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Kommunstvrelsens törvallning 

Ink, 2013 l 4 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2014 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tisdagar kl 09.00 

21 januari 

11 februari 

25mars 

22 april 

20 maj 

10 juni 

19 augusti 

16 september 

14 oktober 

11 november 

16 december 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tisdagar kl13.30 

14 januari 

21 januari 

11 februari 

18 februari 

4 mars 

18mars 

19mars 

25mars 

l april 

7 april 

8 april 

22 april 

13maj 

månadsuppföljning januari 

bokslutsberedning kl 08.30 

bokslutsberedning kl 08.30 

månadsuppföljning februari 

bokslut 

strategisk plan, kl 08.30 

strategisk plan, kl 08.30 

månadsuppföljning mars 



Kommunstyrelsens förvaltning 

20 maj 

10 juni 

17 juni 

5 augusti 

19 augusti 

16 september 

30 september 

14 oktober 

21 oktober 

11 november 

18 november 

9 december 

16 december 

månadsuppföljning april, strategisk plan 

månadsuppföljning maj 

delårsrapport med helårsprognos 

månadsuppföljning september 

månadsuppföljning oktober 

månadsuppföljning november 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott torsdagar kl 09.00 

23 januari 

20 februari 

20mars 

24 april 

15 maj 

19 juni 

21 augusti 

25 september 

23 oktober 

20 november 

18 december 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott torsdagar kl 08.30 

9 januari 

13mars 

8 maj 

12 augusti 



Kommunstyrelsens förvaltning 

9 oktober 

2 december obs tisdag 

Kommunstyrelsen torsdagar kl13.30 

9 januari 

6 februari 

13mars 

15 april 

8 maj 

3 juni 

12 augusti 

11 september 

9 oktober 

6 november 

2 december 

gem. planeringsförutsättningar, strategiska planer 

bokslut, obs tisdag 

strategisk plan, obs tisdag 

obs tisdag 

delårsrapport, helårsprognos 

nämndernas vepar delges 

obs tisdag 

3 (3) 

2013-10-15 
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Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014 

27 januari 

24 februari 

31mars 

28 april 

26 maj 

18 juni 

25 augusti 

29 september 

27 oktober 

24 november 

15 december 

bokslut 

strategisk plan, obs onsdag kl 09.00 

delårsrapport med helårsprognos 

nämndernas vepa r delges 

1{1) 
2013-10-10 

JILL ROOS 
DIREKT: 0224-551 00 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2013-10-22 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ören den: 

SKL- cirkulär 13:49 Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och 
LSS-utjämning 

2 SKL- cirkulär 13:53 Budgetförutsättningar för åren 2013-2017 
3 Kommunstyrelsens förvaltning- rapport om bildandet av föreningen MånsOls Sällskapet 
4 Regeringskansliet-Riksantikvarieämbetets yttrande över Överklagande i fråga om prövning enligt 

12 kap plan-och bygglagen avseende Rådmannen, Sala kommun 
5 Länsstyrelsen i Västmanland- yttrande över förslag till Nationell plan 2014-2025 
6 Hallstahammars kommun- beslut om bildande av kommunalförbund för avfallshantering 
7 Länsstyrelsen i Västmanland- inbjudan till seminarium 1 november om bostadsmarknaden i 

Västmanland 
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