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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation från Tobias Smedberg (V) 
om välfärdspengar  
Tobias Smedberg (V) ställer ett antal frågor om potentiella välfärdsmiljarder. 

Osäkerhet råder fortfarande när det gäller riksdagens beslut om mer pengar till 
kommunsektorn.  För en långsiktigt hållbar ekonomi behöver vi ha långsiktiga 
förutsättningar och till exempel måste det vara tydligt om medel som eventuellt skjuts 
till under 2020 också finns kvar 2021 och kommande år. 

I budget för 2020 sköts betydande resurser till för de verksamheter som hade 
underskott. Detta kunde vi göra, trots att det sent under 2019 beslutades om ny 
kostnadsutjämning för kommuner och regioner, vilket för Uppsalas del innebar en 
försämring för 2020 på drygt 50 mnkr. När förändringen är fullt ut genomförd 2023 
kommer vi att ha tappat närmare 300 mnkr vid tidigare utjämningsmodell. 

Självklart välkomnar jag nya resurser för utmaningar i välfärden men vi måste säkra att 
de används på bästa sätt. Det tror jag också att kommunens skattebetalare förväntar 
sig. Det absolut viktigaste är att verksamheten har långsiktiga och hållbara 
planeringsförutsättningar att förhålla sig till. Om vi nu får medel under 2020 så är det 
välkommet, särskilt då läget är mycket ansträngt. I den mycket färska skatteprognosen 
från SKL tappar Uppsala ca 43 mnkr redan 2020 och jämfört med prognosen i mål och 
budget tappar Uppsala 60 mnkr i intäkter år 2021 och något lägre åren därefter. Detta 
innebär att merparten av intäkterna från de utlovade statsbidragen kommer att ätas 
upp av ett intäktsbortfall. 

Efter mars månad gör vi den första större samlade prognosen och då vet vi mer om hur 
verksamheterna har klarat sitt uppdrag hittills i år. Det skulle därför vara rent 
oansvarigt att göra utfästelser här idag.  

Vi måste ha grundliga analyser kring var och hur pengarna behövs mest och det 
handlar om det längre perspektivet. Självklart välkomnar jag de aviserade extra 
välfärdspengarna men de behöver finnas där långsiktigt och vi vet att det egentligen 
skulle behövas ännu mer pengar. 

Vi har under ett antal år arbetat hårt med ekonomistyrning och kostnadseffektivitet. 
Vårt mål har varit att vi ska ligga i linje eller under referenskostnaden. Hade vi inte gjort 
den resan hade det saknats ytterligare 700 mnkr. Detta är något jag stolt över och 
något jag vill hålla i. Verksamhet som ständigt omprövas och utvecklas så att vi 
säkerställer framtidens resurser till välfärden. 

Datum:  
2020-02-17  

Kommunstyrelsen  
Erik Pelling 
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Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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