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Kommunförbundets kommentar till regeringens 
vårproposition 
 
- Det är utomordentligt bra  att regeringen nu ger ökat utrymme åt kommuner och 
landsting att satsa på  just de verksamheter som är så viktiga för medborgarna, 
nämligen skolan, vården och omsorgen, säger Kommunförbundets ordförande, 
Margot Wikström, i en kommentar till regeringens vårproposition. 
 
- Bakom de satsningar som nu görs ligger ett hårt arbete med att sanera svensk 
ekonomi och den uppgiften har regeringen klarat utomordentligt väl. 
 
- Det har visserligen varit tufft för kommunerna att ta ansvaret för en stor del av 
statens budgetsanering genom frysta statsbidrag, ökade arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och avdragsgilla egenavgifter som urholkat den kommunala skattebasen. 
Men vi har ställt upp, därför att vi vet att utan en omfattande budgetsansering hade 
hela välfärdspolitiken varit hotad. 
 
- I takt med att arbetslösheten pressas tillbaka förbättras också ekonomin i 
kommunerna.  Skatt från medborgarnas inkomster är vår enda skattebas. Här har 
arbetslösheten grävt stora hål i skolan, vården och omsorgen när kostnaderna för 
socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder ökat. 
 
- Men ska pengarna förvaltas på ett bra sätt  och gagna medborgarna ställer det 
också stora krav på såväl kommunala arbetsgivare som fackliga organisationer när 
det gäller lönebildningen.   Skolan, vården och omsorgen om barn och gamla kräver 
personal.  För båda parter handlar det nu om att rädda jobben i kommunerna och att 
se sambandet mellan den kommunala ekonomin, sysselsättningen, personalens 
arbetsförhållanden och kvaliteten i verksamheterna.  Det kräver att parterna tar 
ansvar och når samförstånd om återhållsamhet när det gäller löneutvecklingen. 
  
- Lönerörelsen får inte äta upp den ekonomiska förstärkningen. Då har vi svikit 
medborgarnas förväntningar, avslutar Margot Wikström. 


