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Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

STK-2020-463
Sammanfattning

För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som
står i proportion till de uppgifter som ska utföras och till den service och välfärd som
invånarna har rätt till. Kommunerna ställs dock inför stora utmaningar, bland annat till följd
av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Polariseringen mellan
olika kommuner ökar när det gäller exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska
förutsättningar. En parlamentariskt sammansatt kommitté har därför haft regeringens
uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina
uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har antagit namnet
Kommunutredningen och har nu lämnat slutbetänkandet Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8).
Kommunutredningen sätter genom flera förslag igång processer som kommer behövas under
överskådlig tid i ett arbete med frågor som stärker kommunerna. Diskussionen behöver
därför fortsätta för att utveckla konkreta lösningar på aktuella och framtida utmaningar för
kommunerna. Kommunutredningen menar att betänkandet ger en god grund för en sådan
diskussion. Stadskontoret instämmer i detta resonemang och vill i sammanhanget understryka
att kommunerna är en given och naturlig partner i det fortsatta arbetet. Stadskontoret vill
särskilt betona vikten av en helhetssyn på Sveriges kommuner och storstädernas
framträdande roll. I förslaget till yttrande framkommer stadskontorets och Malmö stads
nämnders synpunkter på strukturella åtgärder, kommunernas ekonomi,
kompetensförsörjning, digitalisering och utredningens övriga förslag och bedömningar. Ett
genomgående tema är förhållandet mellan statlig samordning och kommunal självstyrelse.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande och skickar det till
Finansdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ändra i förslag till yttrande på sidan 2 under rubriken
"Bostadsbristen: kommunernas ansvar behöver åtföljas av verktyg för att förändra" med att
stryka stycket som börjar med: "Med de nuvarande förutsättningarna…" och ersätta det med
följande:
"Kommunerna måste därför få ett förtydligat uppdrag och nödvändiga resurser för att vidta åtgärder som
syftar till att stärka människors arbetskraftsdeltagande och därmed deras förmåga att efterfråga en bostad. I
Malmö är situationen med strukturell hemlöshet den att en majoritet av de strukturellt hemlösa är relativt
nyanlända till Sverige. Detta innebär att Malmö drabbas av merkostnader på grund av att nyanlända inte
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hinner att etablera sig på arbetsmarknaden, och därmed uppnår förmåga att efterfråga en bostad, under
etableringstiden. Staten behöver därmed ta ett större ekonomiskt ansvar för nyanländas etablering på
arbetsmarknaden, istället för att välta över kostnaden på landets kommuner."
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag
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