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FÖRORD
I Sverige finns sedan länge en tradition av långtgående självstyre på lokal nivå. De svenska kommunerna
och landstingen ansvarar för huvuddelen av all offentlig service till landets medborgare.
Den omfattande tjänste- och serviceproduktionen
samt sektorns allmänna ansvar för samhällets utveckling och funktion, förutsätter en betydande investeringsverksamhet i en väl fungerande infrastruktur i
form av bland annat hamnar, byggnader, energikällor, maskiner, vägnät, ledningsnät för energi, vatten
och avlopp. Finansieringen av sektorn sker med hjälp
av skatter, avgifter och statliga bidrag. För att utjämna betalningsflödena över tid, då investeringsutgifterna inte alltid matchar inkomsterna, erfordras en
betydande extern upplåning.

Den svenska kommunsektorn (inräknat de kommunägda företagen) har en extern låneskuld på cirka 380
miljarder kronor. Sektorn har stor frihet att ordna
detta externa finansieringsbehov på ett effektivt och
tryggt sätt.
Denna skrift om den kommunala sektorns kreditvärdighet har utarbetats för att tillgodose kreditmarknadernas och enskilda finansieringsinstituts behov av
en lättillgänglig information om den svenska kommunsektorns finansiella styrka och särart. Skriften,
som är utarbetad i samverkan mellan Kommuninvest
och Sveriges Kommuner och Landsting, finns även i
en engelsk och en japansk upplaga.
Stockholm och Örebro i december 2011
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INLEDNING
Sverige präglas av finansiell stabilitet och låg statsskuld.
Sverige är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system och en utvecklad ekonomi. Landet
rankas som ett av världens främsta länder i tidskriften
The Economist’s ”Democracy Index” och kommer
på tionde plats i Förenta nationernas ”Human Development Index 2011”. Sverige har varit medlem i Europeiska unionen sedan 1 januari 1995 och är även
medlem i OECD.
Med en area på 449 964 km² är landet det storleksmässigt tredje största landet i Europeiska unionen
och har en befolkning på drygt 9,4 miljoner människor. Sverige är en demokrati och styrs av Sveriges
regering ledd av en statsminister.

den offentliga verksamheten utvecklas på ett sätt som
är förenligt med samhällsekonomisk balans. Landets
kommuner och landsting svarar för en betydande del
av den offentliga sektorns verksamhet där tyngdpunkten av välfärden ligger på den lokala nivån genom regioner, landsting och kommuner.
Bakgrund svenska kommuner
Sverige har genomgått tre landsomfattande kommunreformer: 1863,1952 och 1971. I dag finns 290 kommuner och 20 landsting, inklusive regionerna Skåne,
Gotland, Halland och Västra Götaland. Mediankommunen har cirka 15 000 invånare och i genomsnitt har
Sveriges kommuner drygt 30 000 invånare. Landstingen/regionerna har i genomsnitt 472 000 invånare. Knappt 60 procent av befolkningen finns i kommuner med över 50 000 invånare.

I Sverige har staten ett övergripande ansvar för att
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DEN KOMMUNALA SJÄLVSTYRELSEN
I Sverige utgår all offentlig makt från medborgarna.
Makten skall utövas av representativa och parlamentariska församlingar och förverkligas bland annat
genom lokalt självstyre. I ett internationellt perspektiv har svenska kommuner och landsting en mycket
självständig ställning.
Den kommunala självstyrelsen
regleras i grundlagen
I Sverige finns en lång tradition av kommunal självstyrelse. Den går tillbaka till 1800-talet och är sedan
1974 inskriven i den svenska grundlagen (regeringsformen). Kommunal självstyrelse innebär att det skall
finnas en självständig och, inom vissa nationella ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. Beslutanderätten utövas av valda församlingar.
En viktig del av den kommunala självstyrelsen utgör
kommunernas och landstingens grundlagsfästa rätt
att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter.
Kommunallagen sätter ramarna
Kommunallagen är gemensam för kommunerna och
landstingen. I lagen regleras allt från indelningen i
kommuner och landsting till villkoren för arbetet i
fullmäktige och nämnder. Enligt kommunallagen får
kommuner och landsting själva ta hand om angelä-
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genheter av allmänt intresse och som har anknytning
till kommunens eller landstingets geografiska område eller deras invånare. I kommunallagen finns också
regler för organisation och verksamhetsformer samt
för den ekonomiska förvaltningen och revisionen.
Många uppgifter regleras
i speciallagstiftning
Kommunernas och landstingens uppgifter och i vilken mån avgifter får tas ut för att finansiera verksamheten, regleras i stor utsträckning i speciallagstiftning. Det finns till exempel särskilda lagar för
socialtjänst, hälso- och sjukvård och skolverksamhet.
Flera av lagarna är ramlagar, som kan kompletteras
med detaljerade förordningar från regeringen eller
föreskrifter från statliga myndigheter. Staten utövar
via ett antal myndigheter tillsyn och kontroll över
kommunernas och landstingens verksamheter.
Offentlighetsprincipen
I Sverige finns en grundlagsfäst offentlighetsprincip som innebär att det råder stor öppenhet i statens,
kommunernas och landstingens verksamhet. Med
denna princip garanteras en närmast unik möjlighet
till insyn och omvärlden kan därmed ta del av de flesta handlingar och beslut.

DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN OCH DESS UPPGIFTER
Politisk organisation
Högsta beslutande organ i kommuner och landsting
är fullmäktige som väljs av medborgarna i allmänna
val. Val hålls vart fjärde år och sker samtidigt med
val till Sveriges riksdag. Fullmäktige utser en styrelse och beslutar om vilka övriga nämnder som ska
finnas. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen.
Denna roll ger styrelsen en central funktion för insyn
och inflytande i verksamheterna. Styrelsen ansvarar
för att ta fram ett förslag till budget, upprättar årsredovisning och delårsrapporter samt ansvarar även
i övrigt för den ekonomiska förvaltningen. Viktiga
finansiella beslut som budget, skattesats, avgifter och
upplåning fattas av fullmäktige.
Huvudsakliga uppgifter
Genom speciallagstiftning har kommuner och landsting ansvar för viktiga samhällsfunktioner som ofta
är obligatoriska uppgifter. Kommuner och landsting
kan också besluta om att utföra olika frivilliga uppgifter som är av allmänt intresse för invånarna.

Kommunerna har ett brett spektrum av uppgifter att
utföra medan landstingens huvudsakliga uppgift är
att ansvara för hälso- och sjukvården. En obligatorisk uppgift för kommuner och landsting är regional
och lokal kollektivtrafik. Denna organiseras på olika
sätt i olika landsting och kommuner. I drygt hälften

av länen har landstinget eget ansvar för kollektivtrafiken, i resterande län är kollektivtrafiken en gemensam uppgift för kommuner och landsting.
Kommunalt samarbete
Det är vanligt att flera kommuner tillsammans bildar kommunalförbund för att samverka i olika angelägenheter. Målet är att skapa effektivitet och kompetenshöjande åtgärder. Som juridisk person är ett
kommunalförbund jämställt med en kommun. Kommunalförbundets åtaganden garanteras av dess medlemmar. Det förekommer även andra former för samarbete.
Kommunala företag
Kommunerna och landstingen har även möjlighet att
bedriva verksamhet genom andra juridiska personer,
t.ex. aktiebolag, om det inte i lag finns en särskild
reglering av hur verksamheten skall bedrivas. Verksamheten i andra juridiska personer omfattas också av reglerna för kommunal kompetens. Det finns
mer än 1 600 kommunala företag med cirka 50 000
anställda som bedriver kommunal verksamhet. Majoriteten av de kommunala företagen är aktiebolag.
Kommunala företag är vanligast inom kapitalintensiva verksamheter såsom bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning, energiförsörjning samt transport och
kommunikation.

Kommunerna

Landstingen

Obligatorisk

Frivillig

Gemensam

Obligatorisk

Frivillig

Social verksamhet

Fritid och kultur

Kollektivtrafik

Hälso- och sjukvård

Kultur

Tandvård 2)

Utbildning

Skolverksamhet

Teknisk service		

Plan- och byggfrågor

Energiförsörjning			

Miljö- och hälsoskydd

Gator och vägar				

Renhållning och avfall
Vatten och avlopp

Turism

Byggande av bostäder
Näringslivsutveckling				

Räddningstjänst 					
Biblioteksverksamhet 1)
Krisberedskap
Bostadsförsörjning
1) Ett folkbibliotek i varje kommun. 2) Tandvård för barn och ungdomar upp till 20 år.
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DEN KOMMUNALA SEKTORNS EKONOMI
En stor del av den
offentliga sektorn
Huvuddelen av den offentliga servicen, som skola,
omsorg och sjukvård, utförs av kommunerna och
landstingen. Den kommunala konsumtionen (exklusive de kommunala företagen) svarar för 70 procent
av de offentliga konsumtionsutgifterna och 20 procent av BNP. Den kommunala sektorn (inklusive de
kommunala företagen) har över 1,1 miljon anställda, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet
anställda i Sverige.

totala intäkterna kommer från egna skatter, avgifter
och övriga intäkter.
Utbildning, social verksamhet samt hälso- och
sjukvård är de ekonomiskt största verksamheterna.
Dessa svarar tillsammans för 74 procent av kommunerna och landstingens kostnader. Verksamheten
är personalintensiv och kostnaden för personal samt
köp av verksamhet (personal) svarar för två tredjedelar av de totala kostnaderna.
Obegränsad rätt att besluta om skattesatsen
Kommunerna och landstingen har en grundlagsfäst rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter.
Skatteintäkterna svarar för 68 procent av finansieringen. Varje kommun och varje landsting bestämmer själv sin skattesats. Invånarnas inkomster utgör
skattebasen och det finns i lag ingen begränsning
av skattesatsens storlek. Den kommunala och landstingskommunala skatten var 2010 i genomsnitt totalt 31,5 procent av invånarnas inkomster. Landstingen svarade för 10,8 procent och kommunerna
för 20,7 procent.

Studier visar att de svenska kommunerna tillhör de
mest välskötta kommunerna i världen och ur ett europeiskt perspektiv är de svenska kommunerna genomsnittligt skuldsatta.
Kommunernas och landstingens
inkomster och utgifter
Kommunernas och landstingens intäkter uppgick
2010 till drygt 770 miljarder kronor varav kommunerna stod för 520 miljarder kronor och landstingen för 250 miljarder kronor. I ett internationellt
perspektiv har kommunerna och landstingen en hög
grad av finansiell självständighet. 80 procent av de
Kommunernas och landstingens
intäkter och kostnader (År 2010)
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Hälsooch sjukvård
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60%

50%
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20%

Övriga kostnader
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19 %

10%

0%

Barnomsorg
9%
Kostnad per verksamhet
747 mdkr
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Skatteintäkter
67 %

Social
verksamhet
25 %

Köp av
verksamhet
16 %
Kostnader
747 mdkr

Övriga intäkter
8%
Intäkter
771 mdkr

Källa: Sveriges kommuner och landsting
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Kommuner och landsting får också ta ut avgifter för
vissa tjänster som de tillhandahåller. Verksamheter
där avgifter förekommer är till exempel barn- och
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Avgifterna
beslutas normalt av kommun- eller landstingsfullmäktige. Enligt självkostnadsprincipen får kommuner och landsting inte ta ut högre avgifter än vad
som motsvarar kostnaderna för de tjänster som
tillhandahålls. Detta gäller som huvudregel för all
verksamhet som kommuner och landsting bedriver.
Staten bidrar till kommunernas och
landstingens finansiering
För att ytterligare stärka kommunernas och landstingens finansiella förutsättningar samt för att skapa likvärdiga förutsättningar inbördes mellan olika
kommuner respektive olika landsting bidrar staten
till finansieringen genom generella och riktade bidrag. Bidragen motsvarar 20 procent av de totala intäkterna.

Ett starkt system för kommunalekonomisk
utjämning
För att alla kommuner och landsting, oberoende av
skatteunderlag och strukturella förhållanden, skall
ha likvärdiga förutsättningar för att ge sina invånare service tillämpas ett system för utjämning av
inkomster och kostnader, kommunalekonomisk utjämning. Systemen, ett för kommuner och ett för
landsting, består i huvudsak av två delar; inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

Inkomstutjämningen utjämnar skillnader i kommunernas respektive landstingens skatteunderlag. Inkomstutjämningen är i huvudsak statligt finansierad.
Kostnadsutjämningen utjämnar skillnader i strukturella kostnader. Kommuner och landsting med en
ogynnsam kostnadsstruktur får ett kostnadsutjämningsbidrag och de som har en gynnsam struktur
betalar en avgift. Avgiften finansierar bidraget för
utjämningen och kostnadsutjämningen är därmed
statsfinansiellt neutral.
Det svenska kommunala utjämningssystemet har av
ledande ratinginstitut beskrivits som ett av världens
starkaste.

Kommunerna och landstingen har särskilda regler för
redovisning och administration av pensionsförpliktelser. Det innebär bland annat att intjänade pensionsrätter före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
Kommunernas och landstingens ekonomiska
resultat under 2000-talet
Efter lågkonjunkturen som kommuner och landsting
upplevde i början av 2000-talet har ekonomin utvecklats mycket positivt. År 2010 redovisade kommunerna och landstingen (exklusive de kommunala
företagen) ett överskott på cirka 3,0 procent av skatter och statsbidrag. Överskottet är något högre än
det som kallas god ekonomisk hushållning och behövs bland annat för att finansiera reinvesteringar
och pensionsåtaganden.

Den kommunala sektorns
tillgångar och skulder (År 2010)
100%

90%

Omsättningstillgångar
15 %

Källa: SCB och Sveriges kommuner och landsting

Finansieringsprincipen
En viktig utgångspunkt i samspelet mellan staten och
kommunerna samt landstingen är finansieringsprincipen. Principen innebär att om staten beslutar om åtgärder som direkt påverkar den kommunala sektorns
verksamhet skall de ekonomiska effekterna av beslutet
neutraliseras genom att nivån på statsbidragen ändras.
Principen är godkänd av Sveriges riksdag.

Tillgångarna uppgick 2010 till 1 160 miljarder kronor, varav 960 miljarder kronor avser kommunkoncernerna och 200 miljarder kronor avser landstingskoncernerna. Tillgångarna är bland annat
finansierade med 38 procent eget kapital och 32
procent långfristiga skulder.

Landsting
17 %
Eget kapital
38 %

80%

70%

60%

Kommunernas och landstingens
konsoliderade tillgångar och skulder
Kommunerna och landstingen/regionerna ska upprätta konsoliderade räkenskaper. Eftersom de kommunala företagens verksamhet ofta är mycket kapitalintensiv ger den konsoliderade räkenskapsnivån
den bästa bilden av kommunernas och landstingens
totala tillgångar och skulder.

50%

40%

Anläggningstillgångar
85 %

Långfristiga
skulder
32 %

Kommuner
83 %

30%
Avsättningar
10 %

20%
Kortfristiga
skulder
20 %

10%

0%
Tillgångar
1157 mdkr

Eget kapital och skulder
1157 mdkr

Fördelning
1157 mdkr
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FINANSIELLA KRAV PÅ DEN KOMMUNALA SEKTORN
Genom kommunallagen (1991:900) regleras kommunernas och landstingens organisation och kompetens. Enligt lagen skall kommuner och landsting ha
en god ekonomisk hushållning och en budget i balans
i sin verksamhet, vilket innebär att de ska sköta sin
ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.
God ekonomisk hushållning i den
ekonomiska förvaltningen
Det övergripande målet för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och landsting är att ha en god
ekonomisk hushållning i verksamheten. Detta innebär att hushålla med resurserna över tiden. Varje
kommun och landsting skall ange mål och riktlinjer
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, vilket skall ta sitt uttryck i både
finansiella mål och verksamhetsmål. Målen och riktlinjerna är centrala i den ekonomiska förvaltningen.
Årsredovisningen skall innehålla en utvärdering av
om målen uppnåtts och revisorerna skall också självständigt bedöma måluppfyllelsen.

Ett bland kommuner och landsting vanligt förekommande mål är att resultatet ska uppgå till 2 procent
av intäkterna från skatter och generella statsbidrag.
Vid uppfyllande av god ekonomisk hushållning ska
hänsyn också tas till bland annat pensionsskuld och
reinvesteringsbehov.
Krav på en balanserad budget
Kommunerna och landsting ska varje år fastställa en
budget och ekonomisk plan för de näst kommande
tre åren (budgetåret inkluderat). Sedan år 2000 gäller balanskravet vilket innebär att budgeten normalt
skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om fullmäktige beslutar om nya utgifter under
pågående budgetår måste beslutet också innehålla
uppgifter om hur utgifterna ska finansieras. Om ett
negativt resultat uppstår ett visst räkenskapsår är huvudregeln att fullmäktige efter en balanskravsutredning måste anta en åtgärdsplan för att återställa det
negativa resultatet senast efter tre år.
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Det bör uppmärksammas att balanskravet inte är detsamma som god ekonomisk hushållning. För att kravet på god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt
bör resultatet ligga på en nivå som stärker ekonomin.
Kommunernas och landstingens
redovisning
I ett internationellt perspektiv är kraven på kommunernas och landstingens redovisning höga. Bokföringen och redovisningen skall överensstämma med
god redovisningssed och kommunerna och landstingen skall årligen upprätta en årsredovisning och minst
en delårsrapport som skall behandlas av fullmäktige.
Årsredovisningen skall innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Lagstiftningen ställer krav på kommunerna och
landstingen att upprätta en sammanställd (konsoliderad) redovisning som omfattar verksamhet som också bedrivs i annan juridisk person.
Revisionen utgör kontrollinstans
Staten utövar ingen tillsyn eller kontroll av kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning.
Kontrollen och tillsynen utövas i stället av revisorer
som fullmäktige väljer bland medborgare som nominerats av de politiska partierna. De valda revisorerna
biträds av kvalificerade yrkesrevisorer.

Revisorerna granskar årligen om verksamheten sköts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. De bedömer också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
I revisionsberättelsen uttalar sig revisorerna om de
tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelser
och nämnder med flera. Revisorernas granskningsrapporter och uttalanden ligger till grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

DEN KOMMUNALA SEKTORNS UPPLÅNING
Betryggande säkerhet och god ekonomisk
hushållning
Betryggande säkerhet och god ekonomisk hushållning är nyckelord för den kommunala sektorns upplåning. Upplåningen skall skapa förutsättningar för
god verksamhetsmässig och ekonomisk avkastning
på investeringar till en betryggande säkerhet. Det är
inte förenligt med god ekonomisk hushållning att finansiera löpande kostnader med lån eller försäljning
av tillgångar. Lån upptas normalt för att finansiera investeringar och att uppta lån i spekulativt syfte är varken förenligt med kravet på betryggande säkerhet eller den kommunala kompetensen i kommunallagen.

Indirekt begränsning av låneskuldens storlek
Låneskulden begränsas indirekt genom att samtliga
kostnader som är förenade med skulden måste inkluderas i den balanserade budgeten. Det finns ingen
direkt volymlimit som begränsar kommunernas och
landstingens låneskuld.
Den kommunala sektorns låneskuld
Hela den kommunala sektorns (inklusive företag) totala låneskuld uppgår till cirka 380 miljarder kronor.
Låneskulden motsvarar cirka 11 procent av BNP. Av
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Den kommunala sektorn
Låneskuld, 2010. Miljarder SEK
Kommuner
138 Miljarder SEK

Kommunala företag
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I genomsnitt har kommunerna (exklusive de kommunala företagen) en låneskuld på 14 600 kronor per invånare och en soliditet på 52 procent, exklusive pensionsåtaganden upparbetade före 1998. Landstingen
har en genomsnittlig låneskuld på 1 400 kronor per
invånare och en soliditet på 25 procent.
Tabellen visar att låneskulden i kommunerna ligger på
en begränsad och kontrollerad nivå. Störst låneskuld
per capita har kommuner (inkl. kommunala företag)
med en folkmängd mellan 50 000 – 200 000 invånare.
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Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting. År 2010

Landsting
13 Miljarder SEK

den totala låneskulden svarar kommunerna för cirka
138 miljarder och landstingen för 13 miljarder kronor. En viss del av kommunernas upplåning avser vidareutlåning till egna företag.

Långfristiga
skulder/invånare

Koncern

Källa: SCB och Sveriges Kommuner
och Landsting

Självständiga upplåningsbeslut
Den kommunala sektorn fattar, utan prövning eller
godkännande från staten, självständiga beslut om sin
upplåning. Kommunerna och landstingen avgör själva, utan legala hinder, vilka produkter och marknader
som skall användas i upplåningen. Fullmäktige antar
riktlinjer och policys för att begränsa riskerna i den
operativa verksamheten. Merparten av kommunerna
och landstingen har till exempel antagit begränsningar för lån i utländsk valuta.

Den kommunala sektorns
låneskuld

368*

339
* De totala långfristiga skulderna om
368 mdkr skiljer sig från den totala
externa låneskulden om 377 mdkr,
främst för att en viss del av låneskulden
är kortfristig samt att vissa långfristiga
skulder inte är låneskulder.

129

13

142

29

Landsting Landstings- Kommuner Kommunkoncern
koncern

Kommuner Koncernen
och
totalt
landsting
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De kommunala företagen är
de största låntagarna
Kommunala företag kan låna direkt på marknaden,
men kommuner och landsting har insyn i sina företags upplåningsverksamhet på flera sätt. I ägardirektiv har kommuner och landsting möjlighet att styra
sina företags avkastning och soliditet och därmed indirekt företagens låneskuld. Ett antal kommuner och
landsting ställer krav på att all upplåning i företagen
ska ske via kommunen eller landstinget. Det är också
vanligt att företagen lånar med kommunal borgen.

Svenska långivare 68 %
Utländska långivare 10 %

Nästan 80 procent av kommunernas och landstingens
upplåning utgörs av reverslån. Endast ett 20-tal stora kommuner och landsting med stora lånevolymer
upptar obligationslån. Obligationslånen står för
16 procent av kommunernas och landstingens (exkl.
kommunala företag) samlade upplåning.
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Obligationer utgivna i Sverige 13 %
Obligationer utgivna i utlandet 3 %
Kommuncertifikat 3 %
Finansiell leasing 3 %

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunernas och landstingens
lån och kreditgivare
Kommuninvest, som ägs av svenska kommuner och
landsting, är den i särklass största kreditgivaren på
den kommunala lånemarknaden. Vid sidan av Kommuninvest utgör de största affärsbankerna kommunernas och landstingens viktiga kreditgivare.

Kommunernas och landstingens
lån och kreditgivare (År 2010)

DEN KOMMUNALA SEKTORNS KREDITVÄRDIGHET
Svenska kommuner och landsting har en mycket hög
kreditvärdighet. Ingen kommun eller landsting har
någonsin fallerat i att fullfölja ingångna avtal med
kreditgivare. Lån till svenska kommuner och landsting har en mycket låg riskprofil och enligt gällande
kapitaltäckningsregler skall en exponering mot den
kommunala sektorn likställas med en statsexponering och ha 0 procent i riskvikt.
En kommun eller ett landsting
kan inte försättas i konkurs
Med hänsyn till kommunernas och landstingens särskilda ställning i regeringsformen och den kommunala beskattningsrätten kan de inte försättas i konkurs. Det är också förbjudet att pantsätta kommunal
egendom vilket innebär att kommunerna och landstingen med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar svarar för ingångna förbindelser.

En kommun eller landsting kan inte heller upphöra
att existera. Det är bara riksdagen som får besluta om
sammanslagningar av kommuner eller landsting. Vid
en sammanslagning överförs alltid ansvaret för tillgångarna och skulderna till en annan kommun eller
ett annat landsting. Förfarandet gäller också vid delningar av kommuner eller landsting.

Staten ansvarar för samhällsekonomisk
stabilitet
Även om den kommunala självstyrelsen är stark så
har staten det yttersta ansvaret för att den samlade
offentliga verksamheten utvecklas i samhällsekonomisk balans. Staten följer därför noggrant den kommunala sektorns finansiella utveckling och ställning.
Kommunernas och landstingens rating
Lån till kommunerna och landstingen innebär en
mycket låg kreditrisk. Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB, som ägs och garanteras av
svenska kommuner och landsting, har haft högsta rating från Moody’s sedan 2002 och från Standard &
Poor’s sedan 2006.

Värdepapper utgivna av Kommuninvest får ges samma behandling som värdepapper utgivna eller garanterade av svenska staten. Grunden för betyget är bl.a.
ägarnas höga kreditvärdighet.
Ett tiotal kommuner och två landsting har rating. Hos
Standard & Poor’s varierar kreditbetygen mellan AA
och AAA: en kommun har AA; sju kommuner och
två landsting har AA+; tre kommuner har AAA.
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Kommuninvest ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade upphandling av finansiering samt för finansiell stabilitet inom den kommunala sektorn.
Som intresseorganisation ska Kommuninvest förbättra de allmänna förutsättningarna
för sektorns finansiering. Verksamhetens syfte är att erbjuda fördelaktig finansiering,
rådgivning och metoder för effektiv finansförvaltning till medlemmarna, majoriteten
av Sveriges kommuner och sex landsting. Kommuninvest är Sveriges största interkommunala samarbetsorganisation. Ett samarbete som bygger på såväl frivillighet
som affärsmässiga grunder.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation med syfte att driva medlemmarnas intressen och erbjuda dem stöd och service.
Medlemmar i SKL är alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL är en politiskt ledd organisation med uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre, väcka frågor, och bilda opinion i syfte
att utveckla välfärden.
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