
Bokanmälningar

Nationalekonomerna Per Pettersson-Lid-
bom och Fredrik Wiklund har på uppdrag
av Expertgruppen för studier i offentlig
ekonomi (ESO) skrivit en rapport om re-
geringens och riksdagens förutsättningar
att reglera kommuners och landstings
ekonomier. 

Behovet av statliga regler för kommu-
nernas ekonomiförvaltning härrör ytterst
från det faktum att det finns en underför-
stådd statlig garanti mot ekonomiska fal-
lissemang i kommunerna. En sådan ga-
ranti är mer eller mindre oundviklig så
länge kommunerna hanterar frågor i vilka
statsmakterna också har ett starkt intres-
se. Det gäller inte minst vården, skolan
och omsorgen. Förekomsten av en statlig
garanti leder emellertid också till ett s k
”moral hazard”-problem. Det uppstår ett
potentiellt incitament för kommunerna att
missköta, eller underlåta att tillräckligt
väl sköta, sin ekonomi och istället låta
staten, dvs ytterst skattebetalarna i andra
kommuner, stå för fiolerna. Bland annat
av det skälet har det sedan lång tid tillba-
ka funnits regler som begränsar kommu-
nernas möjlighet att driva ekonomin med
underskott och/eller skuldsätta sig.

Frågan om regelverkets effektivitet
ställdes på sin spets i kölvattnet av 1990-
talets ekonomiska kris i allmänhet och
dess fastighetskris i synnerhet. Inte minst
den räddningsaktion som staten tvingades
organisera för att rädda Haninge kommun
från en ekonomisk kollaps pekade på be-
hovet av någon form av förändring av re-
gelverket. Från och med år 2000 infördes
en ny lagstiftning, det s k balanskravet,
för att förtydliga kommunsektorns upp-
drag utifrån det ekonomiska perspektivet.

Innebörden är i grova drag att kommuner
och landsting varje enskilt år ska ha en
ekonomi i balans.

Huruvida balanskravet faktiskt är ett
adekvat svar på den ”moral hazard”-pro-
blematik som beskrevs ovan eller inte är
kanske inte så självklart som det kan ver-
ka. Von Hagen & Dahlberg [2002] menar
t ex att varken teori eller empirisk evidens
visar att ett balanskrav är ett bra skydd
mot ”bailouts”. Vi ska inte fördjupa oss i
den diskussionen utan bara konstatera att
ett viktigt syfte med balanskravet ur lag-
stiftarens perspektiv var att förebygga nya
kriser av Haninge-typen.

I ESO-rapporten konstateras att det be-
drivits anmärkningsvärt lite forskning
kring vilka faktorer som påverkar kom-
munernas ekonomi. Vi instämmer i detta.
Rapporten i sig är ett viktigt bidrag till
debatten om vilka företeelser och regel-
verk som kan förmå kommuner och
landsting att sköta sina ekonomier på ett
ansvarsfullt sätt. Den ger ett perspektiv på
de regler och den tradition vi har i
Sverige i förhållande till hur det kan se ut
i andra länder. Genomgången av interna-
tionell forskning, styreffekterna av rikta-
de statsbidrag, de långsiktiga effekterna
av Kommundelegationens stödinsatser,
regler för upplåning, utomstående gransk-
ning och sanktioner är exempel där den
intresserade kan få fördjupade insikter
och argument för eller emot vissa regel-
förslag och styrsignaler. Rapporten pre-
senterar inget tydligt förslag till ett nytt
regelverk som skulle kunna ersätta det
nuvarande, däremot prövas förutsättning-
arna för olika typer av regleringar som
eventuellt kan komma till användning. 
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Det avsnitt i rapporten som behandlar
den politiska processen och kommuner-
nas ekonomi lyfter fram flera intressanta
faktorer i ekonomistyrningen. Förekomst-
en av s k valårsbudgetar och hur väljarkå-
ren reagerar på dessa, hur olika politiska
majoriteter strategiskt kan välja att styra
kommande majoriteter genom skuldsätt-
ning, manar till eftertanke. Detta avsnitt
hjälper också till att nyansera bilden av en
kommunsektor som helt och hållet skulle
vara styrd av politiken på riksplanet och
av svårpåverkade struktur- och konjunk-
turfaktorer.

Vi instämmer med författarnas slutsat-
ser om att kommunerna trots en ökad
statlig detaljstyrning fortfarande har ett
betydande eget ekonomiskt handlingsut-
rymme. Samtidigt kan vi här inte låta bli
att påminna om de motstridiga statliga
styrsignaler som kommuner är utsatta för.
Kommuner som behöver sanera sin eko-
nomi erbjuds samtidigt särskilda bidrag
som de enbart får om de ökar antalet an-
ställda jämfört med tidigare år. Sådana
kommuner upplever att de drabbas av
dubbla besparingskrav då de dels måste
spara, dels går miste om bidrag som and-
ra kommuner får. Kommuner kan i hög
grad påverka sitt ekonomiska utfall, men
statsmakterna kan onekligen via sin styr-
ning försvåra eller underlätta kommun-
sektorns uppdrag.

Rapporten är kritisk till förekomsten av
den form av ekonomiskt stöd som
Kommundelegationen har givit till vissa
kommuner och landsting. Man konstate-
rar att de som har fått hjälp inte har haft
andra strukturella svårigheter än andra
kommuner och att underskotten i första
hand beror på kommunernas egna tillkor-
takommanden. Vidare framhålls att det
finns en uppenbar risk för att bidrag av
denna art kan innebära att budgetdiscipli-
nen blir svag och att dessa kommuner
även i framtiden kommer att förvänta sig
nya statliga bidrag. Detta är intressanta
observationer. Vi kan instämma i att det
finns ett mått av orättvisa i den tilldelning

av medel som gjorts genom Kommun-
delegationen. Kommuner som valt att
själva hantera sina problem har gått miste
om ett ekonomiskt tillskott som andra
kommuner fått del av, trots att problemen
inte varit större i den ena eller andra kom-
munen.

Trots detta är vår bild av kommundele-
gationens arbete mer positiv än den som
framskymtar i rapporten. Delegationen
har på ett förhållandevis bra sätt kombi-
nerat piskan och moroten i en strävan att
förmå kommunerna att ta tag i sina egna
problem. Det är flera inslag i arbetet som
bidrar till denna bild. Kommundelega-
tionen har inte gett bidrag som täcker lö-
pande årliga underskott. Bidragen har inte
varit kravlösa, tvärt om har de varit kopp-
lade till ett avtal om verkliga besparingar.
Att döma av de kommentarer vi har tagit
del av från kommunernas sida är den do-
minerande erfarenheterna av att teckna
avtal med staten att detta inte är något
man vill uppleva igen. Det pekar på att
”moral hazard”-konsekvenserna av denna
typ av bidrag i hög grad beror på hur de
hanteras i praktiken. Om villkoren för bi-
dragen är tillräckligt tuffa så behöver de
inte få negativa effekter på budgetdisci-
plinen och framtida förväntningar om nya
bidrag. Å andra sidan bör de inte vara så
tuffa att de kommuner som behöver
”hjälp till självhjälp” väljer att avstå från
dem.

Vår tolkning av ESO-rapporten är att
författarna tycker att det nuvarande ba-
lanskravet har vissa brister, men att det
också har flera goda egenskaper. Vi delar
den uppfattningen. Balanskravet har
framför allt tillkommit för att förmå kom-
muner som inte har en balanserad ekono-
mi att ändra sitt beteende. Vår bedömning
är att det har haft en positiv effekt, men
att det är för tidigt att efter så kort tid gö-
ra en definitiv utvärdering. Antalet kom-
muner som har underskott i sin ekonomi
har minskat påtagligt, men det har skett
under en tid då skatteinkomsterna och
statsbidragen ökat i snabb takt. Det är
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därför svårt att avgöra vilken effekt ba-
lanskravet som sådant har haft.

Balanskravets främsta förtjänst är att
det är en tydlig och enkel regel. I likhet
med alla tydliga och enkla regler riskerar
det emellertid också att slå snett i en del
fall. Ett generellt problem när det gäller
att skriva lagregler för kommunernas eko-
nomiförvaltning, är att kommuner har oli-
ka ekonomiska förutsättningar. Främst
handlar det om hur de finansierat verk-
samheten fram till idag. Vissa har t ex hö-
ga skulder och få realiserbara tillgångar
medan andra är skuldfria och kan ha rela-
tivt stora reserver. Vissa har en stor be-
folkningsminskning medan andra växer. I
en ekonomiskt välskött kommun kan man
med väl underbyggda resonemang föra en
form av sund ekonomisk politik som i en
annan kommuntyp kan anses som direkt
osund. Problemen uppstår därför när man
ska formulera stringenta lagregler som
ska styra alla kommuntyper.

En sidoeffekt av det nuvarande regel-
verket är att vissa ekonomiskt välskötta
kommuner kan drabbas av förmögenhets-
mässiga inlåsningseffekter som kan ses
som omotiverade. Det här är ett exempel
på vad som kan inträffa när man inför
alltför tydliga resultatkrav. De blir lätt
fyrkantiga och kan styra fel. Det sätter
också fingret på frågan om lagens trovär-
dighet, efterlevnad och eventuella möjlig-
heter till sanktioner kopplade till lag-
reglerna. Författarna förordar vissa upp-
stramningar av nuvarande regelverk, t ex
att de s k synnerliga skälen ska tas bort
samt att en ekonomisk sanktion om 10
procent av ett underskott ska påföras un-
derskottet. Utifrån vårt exempel ovan tror
vi att sådana regler enbart kommer att gö-
ra balanskravet mera fyrkantigt än vad det
är idag och därmed undergräva dess tro-
värdighet. Däremot gillar vi tanken om
att regelverket skulle vinna på att långsik-
tigheten när det gäller skuldsättningen på
något sätt borde beaktas. Ett problem som
både författarna och vi ser är att vissa
kommuner och landsting gör vidlyftiga

tolkningar av de synnerliga skälen eller
att de helt enkelt struntar i lagstiftningen.

Vår övertygelse är att den enskilt vikti-
gaste faktorn för kommunsektorns skötsel
av ekonomin är ledarskapet i kommuner-
na, alltså vilka vi som medborgare väljer
till ledare och hur dessa ledare definierar
och uppfattar sitt uppdrag. Hur detta le-
darskapsuppdrag uppfattas styrs naturligt-
vis till viss del av hur tydlig lagstiftning-
en om t ex ett balanskrav kan göras. Men
kanske skulle man vid sidan av lagstift-
ningen kunna förtydliga en kommunled-
nings ansvar för ekonomin utan att behö-
va veckla in sig i avancerade kamerala
lagstiftningsparagrafer. Ledarskapets in-
verkan på kommunekonomin berörs en-
bart indirekt i denna ESO-rapport, ämnet
är till stora delar outforskat och det ingick
kanske inte i uppdraget. Vi hoppas att
framtida forskningsprojekt och rapporter
hjälper till att fylla ut denna relativt färg-
lösa fläck på den kommunala ekonomi-
styrningskartan.
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