
Lokal fördelning av satsningar i samband med budgetpropositionen 2023 

Kronobergs län 

Förstärkning av de generella statsbidragen 

Kommuner och regioner riskerar att drabbas hårt av stigande priser. De kommunala utgifterna ökar, bl.a. på grund av den höga inflationen, 

samtidigt som de kommunala skatteintäkterna inte ökar i samma takt. Regeringen vill undvika neddragningar i välfärden som kan leda till att 

sysselsättningen minskar och föreslår därför att de generella statsbidragen till kommuner och regioner förstärks med 6 miljarder kronor fr.o.m. 

2023. 

1. Ökade resurser för att stärka hälso-och sjukvården

Ökade kostnader för läkemedelsförmånerna 

Staten ersätter regionerna genom ett särskilt statsbidrag för deras kostnader för läkemedelsförmånerna. Kostnaderna för läkemedel ökar och 

regeringen föreslår därför att ytterligare 911 miljoner kronor tillförs anslaget för Läkemedelsförmånerna 2023. 

Regionernas beräknade stöd är baserat på historisk fördelning under 2022. De nedbrtuta beloppen är därför indikativa. 

Medel för fortsatt arbete inom hälso- och sjukvård 

För att möjliggöra en fortsättning av vissa pågående satsningar inom hälso- och sjukvård, bland annat satsningen på god och nära vård, tillförs 1 

miljard kronor för 2023. 

Kommunernas och regionernas beräknade stöd är en uppskattning fördelat efter bl.a. befolkningsstorlek. De nedbrutna beloppen är därför indikativa. 

Satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa 

Regeringen ser behov av förstärkta och fortsatta satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Regeringen föreslår därför ytterligare 200 

miljoner kronor 2023. 



Kommunernas och regionernas beräknade stöd är en uppskattning fördelat efter bl.a. befolkningsstorlek. De nedbrutna beloppen är därför indikativa. 

Vaccinationer covid-19: Medel till regionerna för vaccinationer under 2023 

Regeringen bedömer att det även för 2023 kan bli aktuellt att genomföra vaccinationer mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. För 2023 föreslås att  500 miljoner kronor avsätts för att kunna ersätta regionerna för de vaccinationer som kan komma att 

utföras. 

Kommunernas och regionernas beräknade stöd är en uppskattning fördelat efter bl.a. befolkningsstorlek. De nedbrutna beloppen är därför indikativa. 

2.   Nya satsningar för att lösa problemen i svensk skola  

Satsningar på skolan 

I budgetpropositionen för 2023 uppgår de nya enskilda satsningarna på skolan till totalt 1,6 miljarder kronor, varav 1,4 miljarder kronor är nya 

medel som tillförs skolan. Övriga medel är omfördelningar inom statens budget. Regeringen ser behov av att staten ersätter skolhuvudmännen 

för kostnader inom vissa områden och i viss utsträckning riktar statsbidrag till specifika områden med stora utvecklingsbehov. Regeringen 

föreslår i denna budgetproposition riktade bidrag inom bl.a. frågor som rör vikten av läromedel av hög kvalitet, tillgången till speciallärare och 

särskilt stöd samt insatser för stärkt trygghet och arbetsro. Utformningen av de enskilda satsningarna bereds för närvarande inom 

Regeringskansliet. 

Kommunernas och regionernas stöd är ej beräknat eftersom utformningen av satsningarna ännu är under beredning. 

3.   Satsningar som stärker Sveriges civila försvar 

Civilt försvar: Kommuners och regioners arbete med civilt försvar 

Den väsentligt försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde understryker behovet av ett starkt civilt försvar och en stärkt 

krishanteringsförmåga. Den pågående utvecklingen av det civila försvaret och samhällets krisberedskap behöver fortsätta och påskyndas under 



kommande år. Regeringen föreslår därför att bidragen till kommunerna och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar fortsätter 

och tillför 100 miljoner årligen, varav 80 miljoner kronor till kommunerna och 20 miljoner kronor till regionerna. 

Medlen kommer att fördelas och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunernas och regionernas beräknade stöd är en uppskattning fördelat 

efter bl.a. befolkningsstorlek. De nedbrutna beloppen är därför indikativa. 

Civilt försvar: Kommunernas sjukvård och socialtjänst 

Det blir allt tydligare att kriser av olika slag uppstår återkommande och att dessa i stor utsträckning också påverkar socialtjänsten och den 

kommunala hälso- och sjukvården.  Det försämrade säkerhetsläget, tidigare erfarenheter av kriser, utvärderingar samt kartläggningar har 

tydliggjort att beredskapen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas och utvecklas. Regeringen föreslår att 

100 miljoner kronor avsätts för 2023 för att stärka och utveckla kommunernas arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och 

sjukvårdens civila försvar. Därefter beräknar regeringen att avsätta 300 miljoner kronor årligen för ändamålet. 

Kommunernas och regionernas beräknade stöd är en uppskattning fördelat efter bl.a. befolkningsstorlek. De nedbrutna beloppen är därför indikativa. 

Civilt försvar: Regionernas sjukvård 

Hälso- och sjukvården har en central roll i det civila försvaret. Det är viktigt att kunna upprätthålla en fungerande sjukvård i kris och krig för att 

minska konsekvenserna för människors liv och hälsa. Regeringen föreslår att ytterligare 100 miljoner kronor avsätts 2023 för att påskynda 

regionernas arbete med att stärka det civila försvaret. 

Kommunernas och regionernas beräknade stöd är en uppskattning fördelat efter bl.a. befolkningsstorlek. De nedbrutna beloppen är därför indikativa. 

4.   Skydd för svenska hushåll, företag, kommuner och regioner mot ökade energipriser 

Högkostnadsskydd för höga elpriser (Ej i budgetpropositionen 2023) 

Flaskhalsintäkter ska under normala omständigheter användas för att bibehålla och öka överföringskapaciteten i elnätet. På grund av de nu 

extrema omständigheter som råder på energimarknaden finns nu möjlighet till undantag från unionens regler och medlen kan användas till stöd 



för elanvändarna. Även kommuner och regioner, med eget elnätsavtal, i elområde 3 och 4 kan få del av det stöd som betalas ut från 

flaskhalsintäkterna. Totalt avses ca 55 miljarder kronor att betalas ut i stöd. Dessa medel finns inte med i budgetpropositionen 2023 utan kan 

betalas ut om Energimarknadsinspektionen godkänner ansökan från Svenska Kraftnät. Ersättningsmodellen för stödet bygger på ett referenspris 

på 75 öre kWh. De elområden som har haft ett högre medelpris på elbörsen under 12-månadersperioden jämfört mot referenspriset får stöd. I 

elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Innan ett stöd kan utbetalas kommer en 

oberoende prövning av tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen göras. Svenska kraftnät har den 27 oktober 2022 inkommit till 

Energimarknadsinspektionen med sin ansökan om att finansiera ett stöd till elnätskunder genom intäkter från överbelastning.  

Kommunernas och regionernas beräknade stöd är en uppskattning baserat på regional elförbrukning under 2020. De nedbrutna beloppen är därför indikativa och bör 

tolkas med försiktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Ökade resurser för att stärka hälso-och sjukvården 

Satsning Läkemedelsförmånerna 
Medel för fortsatt arbete inom 
hälso- och sjukvård 

Förlossningsvård och kvinnors hälsa Vaccinationer Covid-19 

Kommun Medel (mnkr)  Medel (mnkr) Medel (mnkr) Medel (mnkr) 

Kod 1A 1B 1C 1D 

Hela regionen 18,0 19,5 3,9 9,7 

 

Tabell 2. Generella statsbidrag och satsningar som stärker Sveriges civila försvar 

Satsning Förstärkning av de generalla statsbidragen Stärkt civilförsvar kommuner och regioner 

 Tillskott till kommuner och regioner 
Kommuners och regioners arbete med civilt 
försvar 

Kommunernas sjukvård 
och socialtjänst 

Regionernas sjukvård 

Kommun 
Medel – 

Kommuner  (mnkr) 
Medel –  

Regioner (mnkr) 
Medel – 

Kommuner (mnkr) 
Medel – 

Regioner (mnkr) 
Medel – 

kommuner (mnkr) 
Medel –  

Regioner (mnkr) 

Kod 2A 2B 2C 2D 2E 2F 

Hela regionen 81,7 35,0 1,9 0,7 1,9 1,9 

Alvesta 8,1 - 0,2 - 0,2 - 

Lessebo 3,4 - 0,2 - 0,1 - 

Ljungby 11,4 - 0,2 - 0,3 - 

Markaryd 4,1 - 0,2 - 0,1 - 

Tingsryd 5,0 - 0,2 - 0,1 - 

Uppvidinge 3,8 - 0,2 - 0,1 - 

Växjö 38,6 - 0,5 - 0,9 - 

Älmhult 7,2 - 0,2 - 0,2 - 

 



Tabell 3. Högkostnadsskydd för höga elpriser (ej i budgetpropositionen 2023) 

Satsning Stöd till elnätskunder genom Svenska Kraftnät 

Kommun Medel (mnkr) 

Kod 3A 

Hela regionen 1 508,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Översikt av satsningar som huvudsakligen går till kommunsektorn i budgetpropositionen 2023 (Hela riket) 

Nedan följer en översikt av nya, utökade eller förlängda satsningar som går till kommunsektorn i budgetpropositionen 2023. Översikten ska inte 

ses som en fullständig förteckning utav samtliga satsningar som går till kommunsektorn, då det kan förekomma ytterligare satsningar som 

kommer kommuner och regioner till del, utan bör förstås som en övergripande sammanställning.  

Kommunernas och regionernas beräknade andelar är en uppskattning och det faktiska utfallet kan komma att skilja sig från denna.  

Satsning UO 
Andel 

kommuner (%) 
Andel  

regioner (%) 
Anslag 2023 

(mnkr) 

Civilt försvar: Kommuner och regioners arbete med civilt försvar 6 80% 20% 100 

Civilt försvar: Kommunernas sjukvård och socialtjänst 9 100% 0% 100 

Civilt försvar: Regionernas sjukvård 9 0% 100% 100 

Förebyggandepaket - Ett nationellt hembesöksprogram 9 0% 100% 50 

Förebyggandepaket - Temporär subvention LVU-placeringar 9 100% 0% 484 

Förebyggandepaket - Utökning föräldrastödsprogram 9 80% 0% 200 

Förlängd satsning vård landsbygd 9 0% 100% 300 

Medel för fortsatt arbete inom hälso- och sjukvård 9 0% 100% 1 000 

Motverka äldres ensamhet kommuner 9 100% 0% 50 

Nytt statsbidrag för att förebygga ofrivillig ensamhet genom fler äldresamtal 9 100% 0% 145 

Personligt ombud 9 100% 0% 30 

Satsning kvinnors hälsa 9 0% 100% 200 

Utökad bostad först satsning 9 100% 0% 40 



 

 

Vaccinationer covid-19, medel till regionerna för vaccinationer under 2023 9 0% 100% 500 

Ökad vårdkapacitet 9 0% 100% 1 000 

Ökade kostnader för läkemedelsförmånerna 9 0% 100% 911 

Fler speciallärare 16 100% 0% 400 

Jour- och akutskolor 16 100% 0% 50 

Lovskola 16 100% 0% 100 

Läromedel 16 100% 0% 685 

Sociala team 16 100% 0% 75 

Spetsklasser 16 100% 0% 20 

Stöd till vuxenutbildning - paket (reg. yrkesvux) 16 100% 0% 270 

Laddinfrastruktur 20 22% 0% 90 

Förstärkning av de generella statsbidragen 25 70% 30% 6 000 

Prop. Konfessionella skolor 25 100% 0% 7 

Prop. Vägar till hållbara vattentjänster 25 100% 0% 45 

Justering för medel som omfördelats - - - - 390 

Totalt:  - - - 12 562 

    - varav kommuner - - - 6 696 

    - varav regioner - - - 5 756 
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