Lokal fördelning av satsningar i samband med vårändringsbudgeten 2022
Gotlands län
1. Satsningar som ger mer pengar i plånboken för vanligt folk
Förlängning av elpriskompensationen

Rysslands invasion av Ukraina driver även upp priserna på gas och i förlängningen svenska elpriser i södra och mellersta Sverige. Regeringen
föreslår därför för mars månad en modifierad förlängd elpriskompensation. Förlängningen kommer att gälla för elprisområdena 3 och 4, alltså
södra och mellersta Sverige där priserna ökat mest. Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en
elpriskompensation för december 2021, samt januari och februari 2022 som avsåg kompensation till hushåll i hela Sverige.
I denna nedbrytning visas ej fördelning av beloppet utan enbart vilka kommuner som kan komma att beröras av satsningen.
Ytterligare medel för klimatbonus

Elektrifieringen inom transportsektorn går snabbt, och försäljningen av antalet bilar som är berättigade till klimatbonus har ökat mer än vad som
tidigare beräknats. För att bibehålla den höga omställningstakten tillför regeringen 3,9 miljarder kronor i förstärkt klimatbonus. Medel betalas ut
till privatpersoner och företag som köper klimatbonusbilar i enlighet med förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar.
Fördelningen är en uppskattning och bygger på regional fördelning av nyregistrerade fordon för 2021. Fördelningen tar enbart sikte på privatägda fordon, regional
fördelningsanalys har ej genomförts för företag. Beloppen är indikativa och bör tolkas med försiktighet.
Garantitillägg till pensionärer

Regeringen föreslår att en ny skattefri förmån, som kallas garantitillägg, till pensionärer med låga inkomster ska införas fr.o.m. augusti 2022.
Reformen ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt omfattas drygt en miljon pensionärer som i
genomsnitt får förstärkt ekonomi med 750 kronor per månad. Reformen beräknas öka de statliga utgifterna med ca 4 miljarder kronor 2022 och
ca 9,4 miljarder kronor 2023. Garantitillägget beräknas utifrån storleken på den allmänna inkomstgrundade pensionen.

Beloppen är preliminära och bygger på befolkningsstatistik och historiska utfall. Fördelningen beräknas enbart på statliga utgifter för 2022, dvs. 4 miljarder kronor.
Fördelningen bör tolkas med försiktighet.
Tilläggsbelopp bostadsbidrag till barnfamiljer

För att skydda barnfamiljer med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar föreslår regeringen ett tillfälligt tilläggsbelopp inom bostadsbidraget
under perioden juli-december 2022. Tilläggsbeloppet motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och som mest kommer stödet att
uppgå till 1 325 kronor per månad per hushåll. De statliga utgifterna beräknas öka med drygt 500 miljoner kronor 2022. Utifrån uppskattningar
baserade på 2021 års bostadsbidrag till barnfamiljer förväntas upp emot 170 000 unika barnfamiljer beröras av reformen.
Beloppen är preliminära och bygger på befolkningsstatistik och historiska utfall. Fördelningen bör tolkas med försiktighet.

2. Ökade resurser till kommuner och regioner
Satsning för att öka antalet vårdplatser

Hälso- och sjukvårdens kapacitet har under de senaste åren blivit alltmer ansträngd, vilket lett till sämre tillgänglighet för patienterna. För att öka
kapaciteten i vården föreslår regeringen därför 500 miljoner kronor till regionerna för att utöka antalet vårdplatser genom bl.a. anställa fler
sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön.
Åtgärden är under utformning, varför fördelningen är indikativ och bör tolkas med försiktighet.
Förstärka kommuners och regioners arbete med civilt försvar

Det drastiskt försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har medfört ett behov av att vidta åtgärder för att stärka det civila
försvaret. I detta ingår att kommunerna och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar behöver utvecklas och stärkas. Regeringen
föreslår därför att bidragen till kommunerna och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ökas med 100 miljoner kronor 2022,
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 nedan är en uppskattning
fördelat efter bl.a. befolkningsstorlek. De nedbrutna beloppen är därför indikativa.
Skyddsrumssatsning

Det finns även behov av att förstärka skyddet av civilbefolkningen. Bland annat behövs en upprustning av befintliga befolkningsskyddsrum.
Regeringen föreslår därför att 51 miljoner kronor anslås för detta. Medlen kommer att fördelas och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
Kommunernas beräknade stöd kommer att fördelas bland de kommuner som har befolkningsskyddsrum. I denna nedbrytning visar vi inte fördelning av beloppet utan
enbart vilka kommuner som kan komma att beröras av satsningen.

Tabell 1. Elpriskompensation, klimatbonus, garantitillägg till pensionärer samt tilläggsbelopp bostadsbidrag till barnfamiljer
Satsning

Elpriskompensation Klimatbonus

Garantitillägg till pensionärer

Berörda kommuner

Antal berörda
fordonsägare

Kod

1A

1B

Klimatbonus i snitt
per nyregistrerat
berört fordon
(kronor)
1C

Hela regionen

1

203

Gotland

X

-

Kommun

Tillägg bostadsbidrag till barnfamiljer

Antal berörda
individer

Tilläggsökning i snitt
per individ
(kronor/mån)

Antal berörda
familjer

Tilläggsökning i snitt
per familj
(kronor/mån)

1D

1E

1F

1G

34 730

9 641

805

855

484

-

9 641

805

855

484

Tabell 2. Ökade vårdplatser, stärkt civilförsvar för kommuner och regioner samt skyddsrum
Satsning
Kommun
Kod
Hela regionen
Gotland

Ökade vårdplatser

Stärkt civilförsvar för kommuner och regioner

Skyddsrum

Tillskott –
Regioner
(miljoner kronor)
2A

Tillskott –
Kommuner
(miljoner kronor)
2B

Tillskott –
Regioner
(miljoner kronor)
2C

2,9

0,4

0,5

-

-

0,4

-

-

Berörda kommuner
2D

