Alliansen har utarmat småkommunerna med 240 miljoner kr
Fem alliansriksdagsmän för på Vk debatt 18/12 ett försök att dölja Alliansens svek
mot landsbygdens kommuner i länet. Bland annat påstås att Nordmaling skulle fått
så mycket mer i statsbidrag. Jag har granskat statsbidragens utveckling från 19992012 och ser något helt annat. På Göran Perssons tid 1999 till 2006 ökade
statsbidraget för Nordmaling från 85,5 mkr till 103,4 mkr (+26%). Under Alliansens tid
har de ökat från 100,3 till 109,4mkr (+7%). Men eftersom lönerna under Alliansens tid
har ökat med 22% har Nordmaling utarmats på resurser motsvarande ca 22 kr.
Alliansen har ökat skillnaderna mellan Stockholmskommunerna och Norrlands
glesbygd. Exempelvis har Huddinges statsbidrag ökat så mycket att man sänkt
skatten med 38 öre och ligger 3,60 kr lägre 2014 i kommunalskatt än Nordmaling.
Ni påstår att ”välfärden” stärkts med 30 miljarder. Men glömmer att säga att det
motsvarar inte löneutvecklingen. Fullständiga tabeller för alla glesbygdskommuner
i länet finns på www.framtid2030.se.
Att skatteintäkterna ökat i glesbygdskommunerna består i huvudsak av att de
tvingats till ökade kommunalskatter. Dorotea har nu landets dyraste
kommunalskatt. Jag har även kollat upp hur prognoserna ser ut fram till 2017 med
Alliansens politik. Kommunpolitiker kan räkna med fortsatta besparingar och
skattehöjningar.
Ni har från 2006 till 2012 tagit av Västerbottens små kommuner 240 miljoner kronor i
statsbidrag när man räknar i förhållande till lönernas utveckling.
Glesbygdskommunernas statsbidrag har endast ökat med 7% under Er tid. Under
Göran Perssons tid ökade de i alla Västerbottens glesbygdskommuner med 26%.
Motsvarande siffra för Alliansen är endast 7%.
Hotet mot glesbygden är även i framtiden en fortsatt Alliansregering. Jag har själv
arbetat kommunalt i 20 år och har på kommunernas ekonomikontor sett
urholkningen av statsbidragen. Rader av besparingar har vi räknat fram. Och
politikerna har genomfört.
Stå för vad Ni och SD gjort istället för att försöka att dölja fakta! Stå för att Ni i
riksdagen röstat emot ökade statsbidrag från de röd-gröna! Jag är ingen
socialdemokrat men konstaterar att statsbidragen faktiskt var mycket bättre på
Göran Perssons tid! Det fanns en omtanke om kommunerna då. Men idag
ironiserar ni ju friskt om ”bidragspartierna”.
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