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 Våren 2016 presenterade regeringen med stöd av Vänsterpartiet en satsning på 10 miljarder till 
välfärden. Vänsterpartiets Ulla Andersson meddelade i ett pressmeddelande att detta skulle innebära 
tusentals fler anställda i vård, förskola och omsorg.  

I november 2016 beslutade regeringen om en fördelning av 7 av de 10 miljarderna. 85 271 301 kr 
betalas i etapper under 2017 ut till förstärkning av Uppsala kommuns välfärd. 

Mot denna bakgrund vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 

• Hur många fler händer kommer det till följd av regeringens och Vänsterpartiets
välfärdsmiljarder att finnas i Uppsala kommun under 2017 jämfört med 2016?

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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Svar på interpellation angående fler händer i välfärden 

Kommunalrådet Mohamad Hassan (L) ställer i en interpellation en fråga om hur många fler 

händer det till följd av regeringens och Vänsterpartiets välfärdsmiljarder kommer att finnas i 

Uppsala kommun under 2017 jämfört med 2016? 

 

Mohamad Hassan syftar på Regeringen och Vänsterpartiets satsning ”10 miljarder för 

väldfärd”, ett efterlängtat bidrag som är här för att stanna och som innebär en nivåhöjning av 

det generella statsbidraget. 

 

För Uppsala kommun år 2017 innebär det en ökning av det generella statsbidragen med 85,3 

mnkr beräknat utifrån flyktingvariabler och ca 45 mnkr beräknat på befolkning. Sammanlagt 

ca 130 mnkr. 

 

Med tanke på att vi precis nu har årsbokslutet för 2016 klart är det lite väl tidigt att dra 

slutsatser om vad som blir facit för 2017. Men utifrån budgeten som antogs i höstas ska jag 

försöka mig på ett räkneexempel. 

 

I mål och budget 2017 fick verksamheterna kommunbidrag för volymökningar på totalt 303 

mnkr och ett-åriga satsningar på 48 mnkr. Därtill tillkom 337 mnkr i prisuppräkning. 

Nivåjusteringarna och den generella effektiviseringen uppgick till ca 270 mnkr. Målet med de 

generella effektiviseringarna har varit att de inte ska drabba de den direkta servicen i 

välfärden. Om man gör antagandet att nivåjusteringarna och effektiviseringen främst drabbar 

kringverksamheter kan man dra slutsatsen att verksamheterna har fått förstärkning med ca 

350 mnkr i volymersättning och att ca 250 mnkr (ca 70%) då går till nya medarbetare. Det 

skulle kunna motsvara ca 500 nya undersköterskor eller förskolelärare (0,5 mnkr i årlig 

kostnad per nyanställd).  

 

Som sagt är detta ett räkneexempel utifrån den rödgröna budgeten som antogs i november 

2016. Vi kommer att få resultatet på hur många fler händer det kommer att finnas i välfärden i 

samband med att vi får siffrorna för årsbokslutet 2017. Under tiden kommer vi naturligtvis 

följa frågan noga. Med tanke på Uppsala kommuns heltidsreform kommer det också att vara 

svårt att ”räkna händer”. Samma händer som tidigare har arbetat halvtid kommer från och 

med den första januari 2017 att i betydligt större utsträckning arbeta heltid (det är ca 450 fler 

deltidsarbetare som nu jobbar heltid inom vård och omsorg från och med 1 januari 2017). För 

brukarna inom välfärdsområdet är trots allt viktigast att kvaliteten är god och att händerna 

finns där behoven är som störst. 

 

 

 

Marlene Burwick (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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