Stockholm 13 januari 2012
PRESSMEDDELANDE

Yttrande om SOU 2011:59 Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet
Det s.k. balanskravet spelar en viktig roll för den långsiktiga ekonomiska stabiliteten i kommuner och landsting. Men i
lågkonjunkturer, då kommuners inkomster minskar tillfälligt, kan balanskravet tvinga fram icke önskvärda nedläggningar i
vård, skola, omsorg, etc. Rådet välkomnar att en utredning nu presenterats med förslag till hur en stabil kommunal verksamhet,
oberoende av tillfälliga förändringar av skattebasen, kan utformas.
Rådets synpunkter

•

Rådet anser det anmärkningsvärt att regeringen i utredningsdirektiven uteslutit den mest näraliggande
formen för intäktsutjämning, nämligen det generella statsbidraget.

•

Den möjlighet att bygga upp en särskild resultatutjämningsreserv, som utredningen föreslår, kan
mildra problemen med att möta tillfälliga svackor i skatteunderlaget. Men detta förutsätter att
avsättningarna till reserven görs i förväg (”förfondering”) och endast till den del det ekonomiska
resultatet överstiger en viss nivå och soliditeten är god.

•

En central reglering bör införas där det tydligt framgår att reserven endast får utnyttjas om vissa i
förväg angivna villkor för skatteunderlagets tillväxt är uppfyllda då det annars finns en risk att
reserven används för att finansiera skattesänkningar eller strukturella utgiftsökningar utan direkt
samband med konjunkturutvecklingen.

•

Den konstruktion som utredningen redovisar för en statlig inkomstgaranti för kommunerna bör
avvisas. Enligt förslaget skulle utbetalningarna från garantin ligga utanför utgiftstaket, vilket försvagar
utgiftstakets styrka som utgiftsrestriktion. Om en fondlösning trots detta skulle väljas bör det få
konsekvenser för budgeteringsmarginalens storlek.

•

Rådet anser att en betydligt enklare och mer transparant utformning av garantins finansiering vore att
använda ett anslag under statsbudgeten då den föreslagna avgiften för kommuner och landsting
skapar en onödig komplikation.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta ordförande Lars Jonung (070-2740273) eller ledamot Eva Lindström (0702702711).
Finanspolitiska rådet ska granska hur finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara
offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt till konjunkturutvecklingen. Rådet ska även bedöma om utvecklingen
ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska
tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet
ska vidare ”verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken”. Rådets uppgift fullföljs framför
allt genom publiceringen av rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen en gång per år.
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