
Det går bra för Sverige!  Gör det? 
 
Miljöpartiet går ofta i bräschen när det gäller hopplöst verklighetsfrånvända idéer som baseras på en 
utopisk föreställning om hur världen borde vara, istället för hur den är. 
Kollektivtrafiken i Sverige är inget undantag – oviljan att ta till sig fakta utgör därmed inget undantag, 
verklighetsfrånvarande som ökar kostnaden, ger mer folk arbete i administration utan att det förbättra 
något för de resande och skattebetalarna som betalar kalaset. 
 
låneskuld 
Eftersom svenska kommuner och landsting, enligt det så kallade balanskravet, är förhindrade 
att finansiera den löpande verksamheten med lånade medel, är kommunsektorns låneskuld en 
konsekvens av att en del investeringar har finansierats med externa medel. Låneskuldens 
storlek bör därför sättas i relation till värdet på de tillgångar som upplåningen har varit med 
att finansiera. Kommunsektorns låneskuld uppgick till 443,3 mdkr vid utgången av 2012. 
Största delen av sektorns låneskuld, 94 procent, stod kommunerna och deras bolag för. 
Landstingens andel av den totala låneskulden var enbart 6 procent, eller 27,0 mdkr. Skulden 
för hela sektorn ökade med 25,7 mdkr under 2012 jämfört med året innan och med 80,1 mdkr 
sedan 2007). Det innebär att låneskulden i genomsnitt ökade med 4 procent per år mellan 
2007 och 2012. I slutet av tidsperioden, 2011 och 2012, var ökningen 7 respektive 6 procent. 
 I förhållande till BNP var låneskulden 13 procent 2012, med en genomsnittlig låneskuld per 
invånare om 46 400 kr. Det kan jämföras med den svenska statsskulden som vid samma 
tidpunkt uppgick till 1 152 mdkr10, motsvarande cirka 31 procent av BNP, eller 120 500 kr 
per invånare. 
 
Pensionsskulden 
Kommunsektorns pensionsskuld består av kommunernas och landstingens 
pensionsförpliktelser till nuvarande och tidigare anställda. Enligt SKL:s 
beräkningar uppgår nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar till cirka 
500 mdkr. (miljarder) Kommunerna borgar för 55 procent av skulden och landstingen för 
de övriga 45 procenten. Kommunsektorns pensionsåtaganden är stora, men utbetalningarna, 
d.v.s. amorteringen av skulden, sker under en lång tidsperiod, cirka 50 år. 
Pensionsutbetalningarnas storlek i förhållande till kommunsektorns skattekraft förväntas 
nå sin kulmen redan under de kommande två, tre åren, för att sedan långsamt minska. Jämfört 
med 2012 års nivå motsvarar den förväntade ökningen av pensionsutbetalningar fram till 2015 
cirka 5 öres kommunalskatt. 
 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ”Ekonomirapporten 
April 2013”, ”Kommuners och landstings pensionsskuld” 
 
Låneskulden i absoluta tal  
mellan 2007 och 2012 för landstingen som grupp och för alla kommungrupper med avseende 
på befolkningsstorlek. I gruppen större kommuner ökade låneskulderna med 39,5 mdkr, 
motsvarande 19 procent, till 250,4 mdkr. Hos medelstora kommuner och mindre kommuner 
ökade låneskulden med 13,5 respektive 8,8 mdkr, till 93,3 respektive 72,6 mdkr, vilket 
motsvarar en ökning på 17 respektive 14 procent. Landstingens låneskulder ökade under 
samma tid med 18,4 mdkr, eller 213 procent, till 27,0 mdkr. 
 
Kommunsektorns största låntagare 
 
Kommunsektorns tio största låntagare utgörs av ett landsting, Sveriges tre största städer, en 
större förortskommun till Stockholm och fem större städer. 



 
Ranking Namn Skuld, mdkr 
1 (1) Göteborg 37,5 (32,5) 
2 (11) Stockholms län 22,3 (6,0) 
3 (2) Stockholm 15,4 (16,1) 
4 (3) Linköping 15,2 (8,5) 
5 (4) Södertälje 11,7 (7,7) 
6 (6) Umeå 9,3 (6,5) 
7 (18) Malmö 8,2 (4,2) 
8 (5) Huddinge 7,7 (6,8) 
9 (10) Örebro 6,8 (6,1) 
10 (7) Uppsala 6,8 (6,3) 
 
Endast två av de största låntagarna återfinns även på listan över kommuner med högst 
låneskuld per invånare. 
 
Ranking Namn Skuld per inv., tkr 
 
1 (2) Södertälje 130,8 (92,0) 
2 (14) Lessebo 103,1 (60,2) 
3 (13) Linköping 102,6 (60,8) 
4 (158) Östersund 92,2 (30,0) 
5 (16) Borlänge 81,9 (59,5) 
6 (3) Skellefteå 81,1 (86,0) 
7 (11) Berg 80,8 (61,7) 
8 (4) Strömstad 80,0 (79,7) 
9 (41) Örnsköldsvik 79,3 (47,7) 
10 (47) Kumla 79,0 (46,6) 
 
 
Slutrefräng, och vem finansiera Kommuninvest? Jodå du och jag genom nya lån med svenska 
folket som säkerhet! 
 
OM KOMMUNINVEST (ännu ett bolag som man kan gömma undan saker för 
skattebetalarna genom att åberopa aktiebolagslagen) 
Kommuninvest i Sverige AB ägs av svenskakommuner och landsting för att främja deras 
finansverksamhet genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kunskapsutveckling och 
samverkan. Kommuninvests vision är att vara världens bästa organisation för kommunal 
finansförvaltning. 
 


