Ekonomiskt tillskott till kommunerna och
regionerna för en stärkt välfärd
Bakgrund
I höstbudgeten för 2019 fick landets 290 kommuner knappt 5 miljarder kronor i generella medel att
dela på inför 2020. Redan nu ser vi att det inte räcker. För många kommuner var 2019 ett tufft år och
ett nittiotal kommuner beräknas redovisa underskott för det gångna året. 2020 väntas det bli ännu
kärvare och en majoritet av Sveriges kommuner kommer tvingas till nedskärningar som försämrar
välfärden.
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer kommunsektorn trots en beräknad
skattehöjning att sakna 43 miljarder kronor år 2023, om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och
staten inte tillför mer resurser än det som ligger i budgetpropositionen. Konjunkturinstitutet räknar
med ett ännu större resursgap, 92 miljarder kronor fram till 2024 för att klara av att bibehålla
personaltätheten
Att kommunsektorn behöver mer resurser framgår också av regeringens egna prognoser. I
budgetpropositionen för 2020 prognosticerar regeringen att konsumtionen i kommunsektorn minskar
med 0,3 procent under 2020, samtidigt som den skulle behöva öka med minst 1,1 procent för att möta
de kostnadsökningar som följer av den demografiska utvecklingen (se diagram). Justerat för
förändringar av flyktingersättningar från staten motsvarar detta ett resursgap på 11–12 miljarder
kronor.
För att kommuner och regioner inte ska behöva skära ner måste regeringen skyndsamt tillföra extra
resurser. Vänsterpartiet bedömer att krisen är så pass akut att besked från regeringen om eventuella
pengar till kommuner och regioner inte kan vänta till vårändringsbudgeten.
Figur kommunal konsumtion och demografiska behov
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Källa: Kommunal konsumtion: BP20 och KI. Demografi: SKL och RUT 2019:1128

Vänsterpartiets krav
Vänsterpartiet kräver att regeringen lägger en extra ändringsbudget med minst 10 miljarder kronor till
välfärden. Detta för att kommuner och regioner inte ska tvingas till stora nedskärningar under 2020.
Vänsterpartiet anser att läget är så pass akut att partiet kommer vända sig till M och KD om regeringen
inte skyndsamt aviserar att kommuner och regioner kommer få extra pengar i en extra ändringsbudget.

Ett tillskott på 10 miljarder kronor till välfärden motsvarar 0,2 procent av BNP. De offentliga
finanserna är mycket starka och tål att försvagas med 0,2 procentenheter utan att hållbarheten i de
offentliga finanserna äventyras.
Att lägga en extra ändringsbudget
Regeringen får vid högst två tillfällen lämna en proposition med förslag till ändringar i statens budget
för det löpande budgetåret. Endast om regeringen anser att det finns särskilda skäl får propositioner
med förslag till ändringar i statens budget lämnas vid andra tillfällen.
Det råder inga andra regler för extra ändringsbudget än för ordinarie ändringsbudgetar på vår
respektive höst. Det innebär att en extra ändringsbudget får innehålla såväl utgifts- som
inkomständringar. Det innebär också att det inte finns några krav på finansiering krona-för-krona, det
vill säga förslagen kan netto försvaga de offentliga finanserna.

