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Ekonomiska förutsättningar 
för kommuner och regioner 

samt aktuellt från SKR

Annika Wallenskog 
Chefsekonom SKR

1993 infördes inflationsmålet och 
1997 ”den svenska modellen”
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Räntornas väg uppåt
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konfidensindikatorer
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Näringslivet Hushåll

222018161412100806

Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

Källa: Konjunkturinstitutet.
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HOX bostadspriser i Sverige
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HOX Sverige Bostadsrätter Villor

222018161412100806

HOX prisindex, januari 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

Källa: Valueguard

Lågkonjunktur i Sverige
Bidrag till BNP-utveckling i Sverige
Procent
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Hög inflation skapar stora problem
- normaliseras till 2024 (om inga fler chocker)

Högre pensionskostnader  

7

8



2022-11-21

5

− Lågkonjunkturen slår på 

arbetade timmar 2023

− Prisnivån varaktigt högre

− Kräver anpassning av sektorn

− Kommer statsbidrag eller höjs 

skatten?

Varaktigt lägre realt skatteunderlag
Real utveckling av skatteunderlaget 
Procent
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Låneskuldens utveckling och 
ränteuppgången

Generella statsbidrag  urholkas med ca 10 miljarder

−Högre kostnader för bland annat:

− Energi

−Drivmedel

− Livsmedel

− Transporter, städning, andra avtal

− Index från årsskiftet

Andra effekter
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Prisindex för kommunal verksamhet

De kraftiga svängningarna i 

pensionskostnaderna innebär stora slag 

i prisutvecklingen för sammanvägd 

kommunal verksamhet

Rensat för förändringar i PO-pålägg blir 

prisutvecklingen en annan. 

Prisindex för regional verksamhet

De kraftiga svängningarna i 

pensionskostnaderna innebär stora 

slag regionernas sammanvägda 

prisutveckling

Rensat för förändringar i PO-

pålägg blir prisutvecklingen en 

annan. 
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Vårens bedömning: Resultaten faller i 
kommunsektorn – nu har situationen förvärrats..
Miljarder kronor

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse i 
kommunerna (procent)
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Soliditetsutveckling i regionkoncernerna 
inklusive ansvarsförbindelse (procent)

−Gör om riktade bidrag till generella – vikmakthåll den reala nivån

− Se över reglerna i balanskravet

−Ge kommuner och regioner kompensation för höga energipriser

− Säkra ekonomiska förutsättningar långsiktigt

−Underlätta kompetensförsörjningen 

− Slå vakt om den kommunala och regionala självstyrelsen

SKR har fört fram:

inom 

ekonomi-

området
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Utrymme för staten att satsa

Under skuldankaret utan reformer
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Generella statsbidrag till 

kommunerna – UO 25

Nya och förlängda riktade statsbidrag 
Kommuner

2022 2023 2024 2025

Äldreomsorgslyftet förlängs till och med 2023
1700 1700 Avslutas

Välfärdsteknik till äldre, stimulansmedel avslutas 200 Avslutas

Äldresamtal/hälsosamtal (inkl. till regionerna) 145 100 100

Skolmiljarden 1000

Bättre läroböcker 685 555 555

Ökad tillgång till speciallärare, specialpedagogiska insatser och särskilda

undervisningsgrupper 600 900 1 000

Vidareutbildning för förskolelärare och lärare 50 50 50

Jour- och akutskolor
50 100 100

Lovskola utökning 100

Läslyftet 8 30 18

Spetsutbildning 25 50

Sociala team 80 250 250

Socialtjänstens arbete mot ungas brottslighet 10 10

Utökat föräldarskapsstöd
200 200 200

Subventionering av placering av barn- och unga på SIS förlängs 484 532

Stöd för att motverka ohälsa och ensamhet bland äldre 30 30 30

Stöd till hemlöshet - utökas 40 40 40

Fritidskort 
50 730 790

Kommuners och regioners arbete med civilt försvar 80 80 80 80

Kommunernas beredskap inom sjukvård och socialtjänst
100 300 300

21

22



2022-11-21

12

−De 3,9 miljarder kronor till äldreomsorg som idag är riktade för att 

öka antalet sjuksköterskor och minska andelen timanställningar 

blir år 2024 generella medel, varav 2,7 miljarder till kommunerna och 

1,2 till regionerna som ett engångsbelopp. Efter 2024 försvinner 

dessa medel. 

−vuxenutbildning: 270 miljoner kronor tillförs yrkesvux inom komvux

för 2023. Det totala beräknade anslaget är 3 994 miljoner kronor. En 

sänkning med 1,1 miljard om man jämför budget för 2022 med 

budgetförslaget för 2023. Till 2024 ytterligare sänkning med 411 

miljoner kronor.

−DIGG, behov ytterligare 950 miljoner kronor. Det ökade anslaget 

för 2023 är 20 miljoner

− Ersättning el-stöd: oktober 21-september 22: 50 öre omr 3 och 79 

öre omr 4 per kWh

−Riksnormen för ekonomiskt bistånd höjs med 8,6 procent

− Schablonersättningen för personlig assistans ökar med 1,5 

procent till 324,50 kronor per timme. 
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Generella statsbidrag till 
regionerna UO 25

−Minskning av medel till hälso- och sjukvårdsområdet från 

prognostiserade 36 miljarder 2022 till 18 miljarder 2023.

− Inför 2024 och 2025 aviseras ytterligare minskningar från drygt 

18 miljarder till drygt 11 miljarder.

Riktade statsbidrag till regioner

Covidbevis 65    

Vaccinering. ÖK Genomförande av vaccinering. 275 kr/stick. 

300 mnkr fördelat per inv, 100 mnkr delat lika

2 100    

Testning och smittspårning, 2021 tom v47. PCR 1 400 kr/stick, 

serologiskt test 550 kr/stick. Plus 300+250*4

2 000    

Uppskjuten vård (delvis covid-19-relaterad vård) 4 000    

Uppdämda vårdbehov (delvis covid-19-relaterad vård) 2 000    

Merkostnader i Kollektivtrafiken. Avser kommuner 

och regioner 1 000    
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Nya och förlängda riktade statsbidrag 

Regioner 2022 2023 2024 2025

Riktade statsbidrag

Ökad vårdkapacitet, inkl. nationell vårdförmedling (”Ny” satsning) 2 100 2 100 2 100

Kömiljarderna, prestationsbaserat bidrag för att minska köer 3 000 3 000 3 000 3 000

Stärkt tillgänglighet i landsbygd (ny satsning) 300 300 300

Nära vård, primärvård (fortsätter tillsvidare inkl. kommun, 2022 750 mkr) 3 200 3 000 3 000 3 000

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare, ingår i dag i ÖK Nära vård 3 200 3200 1200 1200

SSK utbildning specialistsjuksköterskor (kan ev. ingå i ovan, även karriärtj. VFU) 500 500 400 400

Förlossning och kvinnors hälsa 1 500 1 700 1 500 1 500

Cancersatsning 600 600 500 500

Standardiserade vårdförlopp 200 100

Civilt försvar, Regionernas sjukvård 200 300 330 350

Försörjningsberedskap 500

Fysisk aktivitet på recept 50 75 100

Vaccinationer Covid-19 4 100 500

Psykisk hälsa, omformuleras från 2023, belopp osäkert 1 500 1 500 1 500 650

− Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag SOU 
2022:53 – november 2022

− En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning Dir. 2022:36 – maj 
2023 - Utred utjämningssystemet och högskatteproblematik i kommunerna

− Det ska utredas hur verksamhetsutövare av vindkraftverk ska ersätta 
kommunerna

Från Tidöavtalet

− Utred för- och nackdelar med ett förstatligande av sjukvården. Se även över vad det 
skulle innebära med färre regioner

− Varje kommun ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare.

− LSS åtgärder övervägs med målsättningen om ett statligt ansvar

− Behovet av vårdpersonal ska kartläggas av staten – insatser för att förbättra 
personalförsörjningen. I kartläggningen ska ansvarsfördelningen för personalfrågor 

mellan vårdhuvudman och staten även redogöras för. 

Statliga utredningar
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− Staten ska ta över ansvaret för unga brottslingar från kommunerna

− Kommunernas brottsförebyggande  arbete ska regleras i lag. 

− Ny friskolelag: med bland annat förslag på bankgaranti, sanktionstrappa 
och ökad insyn.

− Ny likvärdig skolpeng. Steg tas för att införa en nationellt bindande 
skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning av finansieringen öka 
likvärdigheten i den svenska skolan 

− Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna för 
långtidsarbetslösa bör utredas

− En ny myndighet ska ansvara för alla utbetalningar från både kommunal 

och statlig nivå
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