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Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om att
regeringen satsar 10 miljarder på kommuner och
landsting
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår socialdemokraterna
att hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer till hälso- och
sjukvårdsnämnden med en redogörelse för hur regeringens
välfärdsmiljarder kommer att disponeras i Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-14
Skrivelse från Socialdemokraterna, 2016-09-27
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Statsbidrag till Stockholms läns landsting, även om de är specifikt riktade
till sjukvården, tillfaller inte med automatik hälso- och sjukvårdsnämnden
att fritt disponera. Det är landstingsfullmäktige som på förslag från
landstingsstyrelsen beslutar hur medlen ska fördelas och användas inom
Stockholms läns landsting.
Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att 10 miljarder kronor
permanent ska tillföras kommunsektorn från och med 2017.
Välfärdsmiljarderna ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och
landsting som har störst behov till följd av det stora antalet asylsökande och
nyanlända. Därefter kommer resurstillskottet att innebära en allmän
förstärkning av det kommunala utjämningssystemet.
Regeringen aviserade redan i våras inriktningen för hur pengarna ska
användas. Enligt uppgift från landstingsstyrelsens förvaltning inkluderades
därför det aviserade resurstillskottet i prognosen över landstingets samlade
skatteintäkter i landstingsfullmäktiges budget för 2017. Sammantaget
bedömdes landstinget via det generella statsbidraget - som är en del av de
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samlade skatteintäkterna - få 380 miljoner kronor från och med 2017. När
landstingsbidragen dimensionerades till bland annat hälso- och
sjukvårdsnämnden togs hänsyn till det aviserade resurstillskottet. Om
regeringen inte hade aviserat det kommande resurstillskottet hade
landstingets samlade intäkter och därmed resurser blivit 380 miljoner
kronor lägre. Landstingsfullmäktige fastställde budget 2017 i juni 2016.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Borin
Avdelningschef
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Regeringen satsar 10 miljarder på kommuner och landsting
Under åtta år sänkte den tidigare alliansregeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Följden blev ett stort hål i de offentliga finanserna, men också en eftersatt välfärd och större ojämlikhet.
Efter 10 års alliansstyre i Stockholms läns landsting ser vi långa väntetider på akuten,
brist på tusentals förlossningsplatser, och operationstider som skjuts fram för både
barn och vuxna på grund av en stor underbemanning på sjukhusen. Kvaliteten i välfärden behöver stärkas. Nu satsar regeringen 10 miljarder kronor över en flerårsperiod för att stärka välfärden i kommuner och landsting. Enligt tillgängliga uppgifter
från tidigare i år kommer nära 400 miljoner kronor tilldelas Stockholms läns landsting i en nivåhöjning av resurserna.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi Socialdemokrater:

att

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer till Hälso- och sjukvårdsnämnd med en redogörelse för hur regeringens välfärdsmiljarder
kommer att disponeras i Stockholms läns landsting.

