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2016/17:69 Anslagshöjningen till kommunerna
Grisen Särimner var enligt legenden en gris som kunde slaktas och ätas upp
varje kväll, varefter den återuppstod morgonen efter och kunde slaktas på nytt.
Ibland känns det som att regeringens ekonomiska ”satsningar” har denna
legend som förebild. Inte minst gäller det satsningen på 10 nya miljarder kronor
till kommunsektorn.
I sak är satsningen en del av migrationsöverenskommelsen med Alliansen, och
att det behövs mer pengar till kommunernas verksamhet är en korrekt analys.
Problemet är bara att när man lyssnar på regeringen verkar pengarna räcka till
precis allt. En minister säger att dessa pengar ska gå till skolan, en annan säger
att de ska gå till att anställa fler i äldreomsorgen. Ytterligare en minister
påpekar att pengarna gör att kommunerna klarar migrationskostnaderna, medan
en annan minister säger att de ska gå till landsbygdsutveckling. Och så här
håller det på i intervju efter intervju. Snart sagt alla samhällsproblem och
kommunala behov ska lösas med dessa 10 miljarder kronor.
Samtidigt vet vi från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att många
kommuner har stora hål i sin budget som man kommer att fylla med dessa
pengar. I dessa fall går de nya pengarna till att täcka gamla underskott och går
inte att använda till något annat över huvud taget.
Som om detta inte var nog har staten och dess ansvariga myndighet en obetald
skuld till de svenska kommunerna på ungefär 20 miljarder kronor för
migrationskostnader som staten ska stå för. Detta är pengar man dröjer med att
betala ut och därmed tvingar man ett antal kommuner att låna för att klara sina
löpande utgifter. Skulden är i detta fall alltså dubbelt så stor som det utlovade
tillskottet.
Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Hur anser finansministern och regeringen att tillskotten till kommunerna kan
och bör användas?
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Vilka behov anser ministern att de utlovade 10 miljarder kronorna ska täcka?
Hur avser ministern att säkerställa att poster i statsbudgeten får en tydlig
avsiktsförklaring?

………………………………………
Jan Ericson (M)

Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors

2 (2)

