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Vad de ekonomiska konsekvenserna av corona-krisen blir är i dagsläget omöjligt att avgöra. Vi 

socialdemokrater avstår därför från att lägga något eget budgetförslag för 2021 nu. I vår budget 

som presenteras till hösten kommer vi återkomma med de åtgärder vi vill se för såväl personal, 

vården som kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i stort. 

Vi hade gärna sett att samtliga partier hade kommit överens om att skjuta på budgetbeslutet tills i 

november så som det gjorts i Region Skåne, Jönköping, Gävleborg och Östergötland för att nämna 

några exempel på regioner som skjuter upp sitt budgetbeslut. 

Hela världen har snabbt försatts i en djup kris till följd av coronapandemin. Det är ett tufft läge för 

att rädda liv och klara sjukvården och det är tufft också på arbetsmarknaden och i näringslivet till 

följd av drastiskt sjunkande efterfrågan och med det varsel och permitteringar. Den 

socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort starka insatser, tillsammans med samarbetspartierna, 

för att i möjligaste mån överbrygga effekterna. Regioner och kommuner har fått garantier om att 

kostnader för vård och omsorg kopplade till coronaviruset kommer att ersättas. Redan har 

historiskt stora satsningar har gjorts – i dagsläget omkring 170 miljarder kronor – och mer kommer 

att göras. Som statsminister Stefan Löfven har uttryckt det: ”Brist på pengar får inte, ska inte och 

kommer inte vara ett hinder för att begränsa smittspridningen eller vårda sjuka.” Men ingen, 

någonstans, kan idag säger vad de samlade konsekvenserna blir av pandemin och den ekonomiska 

krisen. 

Coronakrisen har inneburit en global konjunkturkollaps. De ekonomiska konsekvenserna riskerar 

att bli förödande. Hur hårt det kommer att slå mot Sverige och vår region, såväl kort- som 

långsiktigt, vet ingen i dagsläget. När osäkerheten är så stor finns risk att snarare öka oron än 



 
 
 
dämpa den med partipolitiska ekonomiska spekulationer. Det gäller även i Västra 

Götalandsregionen. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar i sin senaste rapport att osäkerheten är hög 

”… och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de 

smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen 

samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala 

chocken. Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga 

konjunkturprognoser i nuläget.” 

Även Sveriges finansminister, Magdalena Andersson, uttrycker svårigheten att göra en prognos 

som ”alla prognoser i dagsläget är egentligen bara räkneövningar”. 

I koncernens uppföljningsrapport för mars 2020 kan man läsa: ”Prognosen för 2020 är mycket 

svårbedömd eftersom ingen i dagsläget känner till hur länge vi kommer påverkas av covid-19. 

Påverkan på ekonomin gäller både intäkter, främst uteblivna biljettintäkter, men också kostnader, 

som ökade personalkostnader och högre materialkostnader inom hälso-och sjukvården. VGR 

kommer att påverkas även efter att de direkta konsekvenserna av covid-19 är borta, som effekterna 

från högre arbetslöshet och minskad tillväxt vilket främst kommer att påverka skatteintäkterna”. 

Den senaste prognosen för helåret 2020 är -1 500 miljoner kronor men SKRs senaste 

skatteunderlagsprognos kommer att försämra den siffran ytterligare med hundratals miljoner 

kronor.  

Det går i dagsläget inte heller att arbeta med måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål. 

Kort sagt finns är det i dagsläget omöjligt att överblicka påverkan på både ekonomi och 

verksamhet. 

Slutligen bygger vårt ställningstagande att inte lägga en budget nu om ett ansvar och respekt för 

den demokratiska processen. I ett läge med reducerat antal ledamöter i regionfullmäktige och 

svårigheter att föra politiska diskussioner med medlemmar och invånare så är det bättre att avvakta 

med att lägga en budget. 

Den demokratiska debatten, förankrandet av en budget hos medlemmar och invånare, och att 

påvisa de politiska skillnaderna är ett av de viktigaste uppdrag vi har som politiker i Västra 

Götalandsregionen. Vi vill därför redan nu att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige håller 

en budgetdebatt under så normala former som vanligt vid mötet i november 2020 och att partierna 

ges rimliga förutsättningar att ta fram sina budgetförslag. 

 


