
Vad behöver göras åt 
välfärdens ekonomi?
Webbinariet startar kl.09.00

Välkommen! 



Intro Annika, Katarina och Emelie

Kommentarer Lena och Elisabeth

”Opinionsmätning” Alla deltagare

Paneldiskussion Inspel i Q & A

Agenda
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Ställ dina frågor eller 
lämna kommentarer



Intro
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Katarina Holmgren  
Ekonomidirektör 

Region Stockholm

Annika Wallenskog
Chefsekonom SKR

Emelie Värja 
Forsknings- och utbildningschef 

Kommuninvest



Statliga stöd kopplat till Corona 2020
Statliga stöd 

2020 Mdr

Merintäkter Generellt statsbidrag 21,0

Ersättning sjukskrivningar 4,7

Summa 25,7

För att täcka 

merkostnader eller 

intäktsförluster

Merkostnader Covid-19  hälso- och 

sjukvård och omsorg 21,0

Intäktsförlust Kollektivtrafik 3,0

Tillsyn restauranger mm 0,1

testning och smittspårning 9,8

Ersättning till regionala flygplatser 0,1

samtals och traumastöd 0,5

Summa 34,5

Indirekta stöd Korttidspermitteringsstöd och omsättningssöd

Stöd till kultur och idrott

A-kassa - Sänkta krav på arbetsvillkor 

och höjd grundersättning

Lägre kostnader

• Kultur och fritid.

• Resor, kurser, konferenser.

• Förskola och fritids.

• Äldreomsorg, stora skillnader, lägre i ett antal 

kommuner.

• Nettokostnadsutveckling, stora skillnader, lägre i några 

regioner.



Folkmängd efter ålder och kön 2019



Kraftig ökning av personer över 80 år, fram 
till 2030

Ökning åldersgrupper 10 år Årliga behov per år

+ 33 600 i pension per årÖkning i arbetsför ålder 31 000 per år

Så här mycket 

har antalet 

anställda ökat, 

utöver 

demografiska 

behov, historiskt

= 33 000 per år!



Skatte- och statsbidragsökningar enligt 
Konjunkturinstitutets basscenario 2021-2050 

Kronor

Höjd skatt

Statsbidragshöjning per år i miljarder

Källa: Konjunkturinstitutet



Långsiktighet
- 2020 är ojämförbart – utmaningarna i sektorn består

• Långsiktighet

• Detaljstyrning

• Nya arbetssätt -
digitalisering
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Tillfälligt stora tillskott till sektorn förändrar inte ekonomin på längre sikt. 



1. Hur är det rimligt att hantera ett ökat 
förväntningstryck på äldreomsorgen? 
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Äldreomsorgen
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1. Hur är det rimligt att hantera ett ökat 
förväntningstryck på äldreomsorgen? 

2. Krävs starkare insatser för att förhindra 
strukturella ökningar av arbetslösheten?

3. Innebär befolkningsförändringar att 
kommunsektorns planering behöver 
justeras?
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Befolkningsförändringar

12



1. Hur är det rimligt att hantera ett ökat 
förväntningstryck på äldreomsorgen? 

2. Krävs starkare insatser för att förhindra 
strukturella ökningar av arbetslösheten?

3. Innebär befolkningsförändringar att 
kommunsektorns planering behöver 
justeras?

4. Är investeringsplanerna så robusta att de 
långsiktigt täcker in alla nödvändiga 
investeringar?

5. Vilka permanenta effektiviseringar går att 
skapa?
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Kommentar
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Lena Micko (S) 
Civilminister



Kommentar
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Elisabeth Svantesson (M) 
Ekonomisk-politisk 

talesperson



”Opinionsmätning” - polls
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1. Hur stor tror du att en reform av äldreomsorgen (utöver 
anpassning till demografin) kommer att bli?   

1. 0-1 miljard kr

2. 1-10 miljarder kr

3. 10-30 miljarder kr

4. Över 30 miljarder kr

5. Vet ej
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Om du är ansluten via en webbläsare har du inte möjlighet att svara på frågan. 
Du får gärna dela dina tankar i Q&A!



2. Hur uppfattar du tempot så långt i digitaliseringen av 
välfärden? 

1. Det går för snabbt

2. Det går lagom snabbt

3. Det går för långsamt

4. Vet ej
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Om du är ansluten via en webbläsare har du inte möjlighet att svara på frågan. 
Du får gärna dela dina tankar i Q&A!



3. Hur ser du framför dig att den administrativa bördan i 
välfärden förändras över kommande år? 

1. Ökar

2. Förblir oförändrad

3. Minskar

4. Vet ej
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Om du är ansluten via en webbläsare har du inte möjlighet att svara på frågan. 
Du får gärna dela dina tankar i Q&A!



4. Tror du att dagens skattenivåer räcker för att långsiktigt 
behålla nuvarande kvalitet i välfärden?  

1. Ja

2. Nej

3. Vet ej
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Om du är ansluten via en webbläsare har du inte möjlighet att svara på frågan. 
Du får gärna dela dina tankar i Q&A!



Paneldiskussion
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kommuninvest.se/valfardsekonomerna

Tack för idag!


