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Omvärld
KOMMUNERNAS EKONOMI
Källa: Ekonomirapporten SKR maj 20201
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi till följd av att
konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demograﬁskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu
pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska
förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt
att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under
denna vår.
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Allt präglas av osäkerhet
I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av
corona-pandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både
sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.
I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i
BNP-prognoser från olika bedömare. SKR (Sveriges kommuner och regioner) väljer som ﬂertalet andra
bedömare att göra en kalkyl i stället för den sedvanliga prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt
positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att
sedan mattas av mot slutet av sommaren. Den scenariobeskrivning vi använder är ett ekonomiskt
beräkningsantagande och inte någon medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget.
Kalkylen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs utan att de som nu ﬁnns ligger kvar på samma
nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara
fortsatt förhöjda, men antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan
antas spridas långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs. Scenariot bygger
också på att smittspridningen inte får en andra våg som en eﬀekt av för snabbt avvecklade restriktioner
eller genom att viruset muterar. SKR:s scenario kan utifrån dessa antaganden ses som ett bästa
tänkbara utfall. Det ﬁnns dock stor osäkerhet och utvecklingen kan mycket väl bli sämre.
Intäkter
Den 2 april aviserade regeringen och samarbetspartierna 15 miljarder kronor i ökade statsbidrag till
kommuner och regioner i syfte att täcka lägre skatteintäkter. Tillsammans med tidigare aviserade och
beslutade ökningar i år innebär det höjda statsbidrag för kommunerna på 15,75 miljarder kronor 2020
och 8,75 miljarder 2021 och framåt. Utifrån vår nuvarande prognos matchar satsningen fallet i
skatteintäkter. Men bedömningen av samhällsekonomin är mycket osäker.
Ökade kostnader inom äldre- och funktionshinderomsorgen
Coronaviruset innebär kostnadsökningar inom äldreomsorgen för framförallt personal, skyddsutrustning
och omställning, ett utökat antal korttidsplatser samt omställning av lokaler och isolering av äldre som
smittats av covid-19. Personalkostnader är den största posten där ökningar uppstår. Det kan handla om
att personal måste isoleras när de varit i kontakt med brukare som insjuknat i covid-19.
Individ- och familjeomsorg
Det är än så länge svårt att peka på hur individ- och familjeomsorgen har påverkats av coronaviruset.
Utvecklingen i ﬂera länder visar på en ökning av anmälningar relaterade till våld i nära relationer, men
hittills har vi i Sverige inte sett någon tydlig sådan ökning.
Ökat ekonomiskt bistånd när arbetsmarknaden faller
Det utbetalda ekonomiska biståndet har legat på ungefär samma nivå sedan 2010. Ett år har det gått
upp någon procent och ner någon procent nästa år. För 2018 och preliminärt för 2019 har dock
biståndet ökat mer påtagligt. Ökningen är 4–5 procent per år, men en orsak är också att riksnormen
höjts med 2 procent. En gynnsam utveckling på arbetsmarknaden påverkar biståndet nedåt, medan ett
ökat antal nyanlända, framförallt med kortare och medellånga vistelsetider, ökar biståndet. 2015 avsåg
37 procent av det utbetalda biståndet mottagare med ﬂyktingbakgrund, 2018 var det nära hälften.
Utvecklingen av biståndet under 2020 och de kommande åren är lika svårbedömd som allt annat i dessa
dagar, men en ökad arbetslöshet kommer att ge större utbetalningar för ekonomiskt bistånd. Många
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med tillfälliga anställningar eller timanställningar inom servicebranscher har en tuﬀ arbetsmarknad just
nu, och ur denna grupp riskerar många att behöva ekonomiskt bistånd då man inte kvaliﬁcerat sig för
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Samtidigt ﬁnns det fortsatt många nyanlända med
förhållandevis kort vistelsetid som har dåligt eller inget fotfäste på arbetsmarknaden. Prognosen är att
arbetslösheten ligger strax under 9 procent för både 2020 och 2021.
Inga stora merkostnader inom skolan – än så länge
Sedan den 18 mars har alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet uppmanats att hålla
stängt och övergå till distansundervisning. Från och med 15 juni har gymnasieskolan undervisning på
plats och Campus Nynäshamn fortsätter med distansutbildning. Än så länge har inga större
merkostnader uppstått inom de pedagogiska verksamheterna. Tvärtom rapporterar SKR:s nätverk att
kostnaderna minskat på många håll under våren. Det beror på att kostnader för sjukfrånvaro ersätts av
staten samtidigt som verksamheterna inte behövt sätta in vikarier fullt ut, eftersom även många elever
har varit sjuka. Inom gymnasieskolan har kostnaderna för skolmåltider minskat i ﬂertalet kommuner.
Vissa kommuner erbjuder lunch i samarbete med lokala restauranger och då kan kostnaderna istället ha
ökat. Det har dock inte skett i vår kommun. Andra kostnadsminskningar beror till exempel på att
elevhälsans personal är uthyrd till andra verksamheter. Bland merkostnaderna ﬁnns nyinköp av digital
utrustning, men det rör sig oftast om små belopp. Däremot befarar många skolor att det uppstår
kostnadsökningar, när undervisningsmoment, som inte kunnat genomföras under våren, ska tas igen.
Fallande intäkter inom kultur och fritid
Från den 29 mars är det förbjudet att hålla allmänna sammankomster och oﬀentliga tillställningar med
ﬂer än 50 deltagare. Detta påverkar både kultur- och fritidsverksamheterna mycket, inte minst
ekonomiskt, med inställda eller framskjutna arrangemang som till exempel konserter,
teaterföreställningar och olika idrottsevenemang.
Kommuner ger stöd till näringslivet
Det stora ﬂertalet kommuner stöder på olika sätt det lokala näringslivet, främst genom att
leverantörsfakturor betalas tidigare eller genom att ge anstånd om längre betalningstider för
kundfakturor. Kommunerna samt deras bolag är i betydande utsträckning hyresvärdar för många,
särskilt mindre näringsidkare och bland dessa har ﬂera nu fått problem med att betala hyran. Regeringen
har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som sänker den fasta hyran.
Nationell digital infrastruktur krävs för att ta nästa steg i kommunsektorns digitalisering
I rådande läge är det mycket angeläget att få grundläggande förutsättningar för oﬀentlig sektors
digitalisering på plats. Det kostar helt enkelt för mycket när alla aktörer ska uppﬁnna hjulet gång på gång
och i varje enskilt fall lösa sådant som borde varit på plats. Det sätt utvecklingen bedrivits i kombination
med en statlig detaljstyrning med många mål, regler och krav på återrapportering har gjort att
investeringar i digital teknik inte har gett någon nämnvärd produktivitetsökning. Det har i stället delvis lett
till ökad administration och minskad tid för värdeskapande arbete. SKR arbetar löpande för att få till ett
mer fokuserat och proaktivt arbete med att undanröja de rättsliga hinder som ﬁnns för oﬀentlig sektors
digitaliseringsarbete. SKR föreslår för regeringen att en Sverigeförhandling om välfärdens digitala
infrastruktur inleds mellan staten och huvudmännen i syfte att etablera en långsiktig samﬁnansiering av
nödvändiga investeringar för samhällets digitala omställning.

2020-09-10

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Sida 2 av 3

