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Positivt med de nya statsbidragen men risk för att
nya kommunala uppgifter är underfinansierade
– Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på bland annat vård och omsorg samt familjepolitiska reformer. Det är välkomna reformer som kommer att gynna några av de grupper som fått
vidkännas de största ekonomiska påfrestningarna under 1990-talet, säger Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu i en kommentar.
– Att regeringen nu föreslår reella insatser för att minska långtidsarbetslösheten är också positivt för
kommunerna. Vi får en tydligare gränsdragning mellan statens ansvar för arbetsmarknadspolitik och
A-kassa och kommunernas ansvar för tillfälligt försörjningsstöd.
– Reformerna inom förskola och barnomsorg kommer att genomföras stegvis de kommande åren. För
att kommunerna ska kunna genomföra detta utan nedskärningar måste staten finansiera reformerna
fullt ut, säger Ilmar Reepalu.
– Vi tror fortfarande att en maxtaxa kommer att ge en ökad efterfrågan på barnomsorgen i form av
längre vistelsetider och flera barn i barnomsorgen. Reformen måste därför följas upp så kommunerna
får tillräcklig ekonomisk kompensation för de ökade kostnaderna. Annars riskerar reformen att leda till
att personaltätheten i barnsomsorgen minskar ytterligare, vilket går stick i stäv med barnens situation i
samhället, säger Ilmar Reepalu.
Merparten av de nio vårdmiljarderna ska enligt vårpropositionen riktas in mot den sjukvård landstingen bedriver.
– Förutsatt att detta innebär en mer omfattande satsning på den landstingskommunala primärvården är
det också positivt för den kommunala vården och omsorgen. Dessutom sker en fördelning av höjningen av de generella statsbidragen till kommunernas fördel.
– Statsmakterna kan inte räkna med att kommunerna kan göra mer än tilldelade resurser tillåter. Men
den föreslagna fördelningen mellan kommuner och landsting, 30% respektive 70%, kommer – som
förutskickat – tyvärr inte att möjliggöra några påtagliga förbättringar inom andra angelägna områden
som äldreomsorgen och psykiatrin, säger Ilmar Reepalu.
Staten har försökt skapa konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat sektor genom att låta kommunerna betala in en fiktiv moms, den så kallade Ludvikamomsen. I systemet har nu uppstått ett underskott på fyra miljarder kronor.
– Det är givetvis positivt att regeringen nu avskriver detta underskott. Från Kommunförbundets sida
vidhåller vi att det är en statlig uppgift att upprätthålla konkurrensneutralitet. Ett enklare sätt vore att
växla Ludvikamomsen mot statsbidragen till kommunerna, säger Ilmar Reepalu.

Pressekreterare Ola Panzar Karlsson, tfn 08-772 45 39, mobil 070-587 45 39
Besöksadress Hornsgatan 15, 118 82 STOCKHOLM
tfn 08-772 41 00, tfx 08-641 77 98, Internet www.sk@svekom.se

