
Sjuhärad får 240 miljoner 
Och regionen får 860 miljoner 

 
Kommuner och landsting börjar nu känna av den globala krisen. Därför förstärker 
Alliansregeringen kommunerna med 17 miljarder kronor extra under tre år för att dämpa trycket 
på välfärden.  För Borås ger det drygt 130 miljoner kronor och hela Sjuhärad får dela på drygt 240 
miljoner, pengar som ska användas för att värna välfärdens kärna.  
 
Inom kommuner och landsting drivs livsviktiga verksamheter som ger utbildning, vård och omsorg till 
människor i livets olika skeden. Dessutom utgör välfärden en viktig arbetsplats för mer än en miljon 
människor. 
 
När svenska företag inte längre kan sälja produkter till sina utländska kunder blir jobben färre och 
skatteintäkterna lägre, vilket innebär försvagad ekonomi för både staten och kommunerna. Begränsade 
resurser kräver att vi agerar långsiktigt och förmår göra rätt prioriteringar, men trots stora insatser för att 
möta krisen har vi svåra tider att vänta. 
 
Många ropar nu efter stöd till all möjlig verksamhet, utan att för den delen berätta vart pengarna ska 
komma ifrån. Allians för Sverige har en annan inställning. Vi prioriterar välfärdens kärnverksamheter och 
kommer att driva en ansvarig politik fri från ofinansierade utgifter. Något annat vore att skicka räkningen 
till våra barn.  
 
Sverige gick in i krisen med goda statsfinanser. Redan i höstas togs viktiga beslut för att möta 
lågkonjunkturen med sänkt skatt för arbete och företagande, historiska framtidsinvesteringar i forskning 
och infrastruktur samt fortsatta välfärdssatsningar. I december presenterades dessutom ett stimulanspaket 
för jobb och omställning på över 8 miljarder. Enligt EU-kommissionen har Sverige den mest expansiva 
politiken i Europa och våra stimulansåtgärder är de mest kraftfulla.  
 
Vi kompletterar nu tidigare satsningar med ett kommunpaket för att minska trycket på välfärden. Totalt 
tillförs 17 miljarder kronor extra under tre år, vilket är ett välkommet tillskott enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Exempelvis får Marks kommun 43 miljoner och Ulricehamns kommun 23 miljoner 
kronor extra. Dessutom stärks Västra Götalandsregionen med närmare en miljard.  
 
Detta löser inte alla problem utan kommuner och landsting måste fortsätta ta ansvar för sin del av Sveriges 
ekonomi. Det är helt enkelt inte möjligt att kompensera kommunerna fullt ut när skatteintäkterna minskar 
som följd av den globala lågkonjunkturen, så mycket pengar finns inte. Det kommunala självstyret måste 
gälla såväl i goda som i dåliga tider, och ledarskap måste utövas på alla nivåer.  
 
Det är en balansgång att å ena sidan värna välfärden och å andra sidan behålla kontrollen över 
statens finanser. I tider av kris krävs ansvar för välfärden, ansvar för de offentliga finanserna och 
ansvar för Sveriges framtid.  
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