
KOMMER KOMMUNAL SKATTECHOCK?  

Många kommuner – inte minst i Dalarna – har stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. 

För att klara ekonomin läggs förslag på personalreduceringar inom bland annat skolan och 

äldreomsorgen, men sådana nedskärningar medför ofta alltför stora negativa konsekvenser. 

Istället kan lösningen bli höjda kommunalskatter, som dock hårdast drabbar de med lägsta 

inkomster. 

Vad kan då göras för att få skattepengarna att räcka för att finansiera kommunernas 

kostnader utan att höja kommunalskatten? 

Kommunerna kan göra mycket som att jämföra kostnader med andra och se var det finns 

extra höga kostnader, förbättra uppföljning och analys, prioritera kärnverksamhet, satsa på 

förebyggande åtgärder som förbättrad folkhälsa, stötta idéburna organisationer med mera. 

Förmodligen kommer det dock inte att räcka med kommunala insatser utan staten behöver 

hjälpa till genom att öka de generella statsbidragen till kommunerna. 

Ett problem är dock att regeringar har en förkärlek för specialdestinerade statsbidrag. 

Givetvis för att man ser specifika problem som behöver åtgärdas och skjuter till medel för 

olika satsningar inom det kommunala området, men det är även ett sätt att synas och 

försöka ta hem politiska poäng på sina förslag. 

Problemet med specialdestinerade statsbidrag är att behoven ser olika ut i olika kommuner. 

På vissa håll behövs extra resurser till förskolan och skolan, på andra håll till äldreomsorgen 

och på åter andra är underhållet av fastigheter, gator och vägar mer eftersatt. 

Konsekvensen av prioriteringen av specialdestinerade statsbidrag blir att det finns medel att 

söka för åtgärder som inte alltid är så angelägna i den egna kommunen medan den ordinarie 

verksamheten inte har resurser nog – och drabbas av stora nedskärningar eller att 

kommunen väljer att höja skatten. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har länge kämpat för det kommunala självstyret och 

för att ersätta specialdestinerade statsbidrag med generella statsbidrag. Det är en 

kristdemokratisk förhoppning att den kampen fortsätter även med en S-ledd styrelse för SKL.  
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