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Sverige har en stark ekonomi

Högkonjunktur

 Starka offentliga finanser

Hög sysselsättningsgrad

 Få personer i ersättningssystemen

2016 2017 2018 2019 2020 2016–2020

SKL feb 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6 22,0

Reg apr 4,9 4,8 4,1 4,2 3,9 24,0

Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
Källa, Regeringen, SKL.



Kommunerna och landstingen möter en 
stor demografisk utmaning

Nivån på kommunsektorns konsumtionsutgifter anpassas för att uppfylla 

antagandet om att sektorns resultat i normalfallet då ligger i linje med god 

ekonomisk hushållning. På grund av detta antagande bedöms inte 

konsumtionstillväxten i prognosen vara tillräcklig för att möta det demografiskt 

betingade resursbehovet i slutet av prognosperioden.



 Generella statsbidrag bör vara utgångspunkten när staten förmedlar pengar till 

kommunerna

 För regeringen är det viktigt att minska det totala antalet styrsignaler som kommuner och 

landsting möter. Regeringen kommer därför att arbeta för en mer strategisk användning av 

statsbidragen.

 TILLIT!

Magdalena Andersson

Ardalan Shekarabi



I Vårändringsbudgeten

 100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa (för 2017 och 

2018)

 500 miljoner kronor till utsatta skolor med låg andel behöriga till 

gymnasiet, 2017

 150 miljoner kronor till Gymnasieskolans introduktionsprogram, 

2017

 500 miljoner till förlossningsvården ”Förlossningsvården har 

överbeläggningar och långa resor för kvinnor som ska föda.” 



150 miljoner i 
Vårändringsbudgeten till:
 att öka antalet socialsekreterare

 att öka antalet arbetsledare

 att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i 

deras arbete med myndighetsutövning

 Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan dessa ändamål. Medlen får 

dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska då 

vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

 Satsningen är ettårig

 Regeringens satsningar i vårändringsbudgeten är ettåriga. Alla utgiftsreformer omfattar 

bara 2017. 



I det generella statsbidraget 
förslag i vårpropositionen:

 20 miljoner kronor flyttas från IVO till utg.omr 25 för patientnämndernas 

klagomålshantering, mer ändamålsenlig hantering. 

”Nämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna 

inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.”


