
 

 

Sabba inte Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. 
 
Som centerpartister tycker vi att det är självklart att landsbygdskommuner med tuffa ekonomiska 
utmaningar, avfolkning, stora avstånd och minskande befolkning i arbetsför ålder kompenseras 
ekonomiskt. Men även Stockholmsregionen har mycket svåra utmaningar att bemästra som 
anstränger resurserna till det yttersta. Därför tycker vi att det är fel av regering och riksdag att 
tvinga oss att lämna ifrån oss ännu mer av våra skatteinkomster som vi behöver för att bygga 
skolor, äldreboenden, kollektivtrafik och sjukhus.  
 
Den extra utjämning Region Stockholm ska betala enligt regeringens förslag kommer att landa på 
omkring 1,6 miljarder. Pengar som istället skulle behövas för att säkra kvaliteten i vården och 
bygga ut kollektivtrafiken. Samtidigt drabbas många kommuner i Stockholms län hårt ekonomiskt. 
Det är kommuner som växer kraftigt och tillsammans ska bygga tiotusentals nya bostäder de 
kommande tio åren vilket ställer krav på stora investeringar. 
 
Konsekvenserna riskerar bland annat att bli ökad trängsel i trafiken och bostadsbrist, om 
utbyggnaden av kollektivtrafik inte kan finansieras och om kommunerna drar slutsatsen att nya 
bostäder bara leder till ökade kostnader och inga nya skatteintäkter. Stockholmsregionen är redan 
en av Europas mest trängseldrabbade storstäder och har dålig tillgång på bostäder, och risken är 
därför att fler innovationsföretag och huvudkontor väljer att lämna landet.  
 
Det är farligt för Sverige om stad och land ställs emot varandra. Vi är och kommer alltid att vara 
ömsesidigt beroende av varandra. Som företrädare för Region Stockholm och kommuner i 
Stockholmsområdet är vi väl medvetna om hur nära storstadens ekonomi hänger samman med 
övriga landets. Framgångsrika industriföretag runt om i landet är basen för en blomstrande 
huvudkontorsekonomi, företagstjänster, världsledande forskning och Europas mest framgångsrika 
IT-kluster. Vi är beroende av en god utveckling i hela Sverige.  
 
Samtidigt är också övriga Sverige beroende av en konkurrenskraftig Stockholmsregion. Om vi blir 
en sämre plats för huvudkontor, forskning, företagstjänster och start-ups så kommer det att 
försvaga konkurrenskraften för de företag som driver utvecklingen och ger jobb och skatteintäkter 
i stora delar av Sverige. I värsta fall kan makten över företagen flytta bort från landet. Stockholm 
konkurrerar inte med övriga Sverige utan med andra storstadsregioner i Europa om stora och små 
företag, europeiska myndigheter och arbetskraft. En konkurrenskraftig Stockholmsregion är en 
viktig komponent i Sveriges gemensamma tillväxtmotor.  
 
Vi anser därför att det stöd som många kommuner och regioner utanför storstäderna är i behov av 
för att få rättvisa villkor, bör ske genom att de får en större del av statsbidragen, inte genom att 
Stockholmsregionens kommuner tvingas betala pengarna. Redan idag står Stockholm län för 
närmare hälften av den totala statliga skatteintäkten, samtidigt som vår region och kommuner i 
vårt län totalt bidrar mest till inkomstutjämningen.  
 
Vi är ömsesidigt beroende av varandra i Sverige oavsett om vi bor i storstad, industriort eller 
landsbygd. Vi behöver garantera att alla delar av vårt land har möjlighet att både bidra till 
tillväxten och erbjuda sina invånare välfärd av god kvalitet. Att säkerställa likvärdigheten är statens 
ansvar. Ställ inte stad och land emot varandra. 
 
Alla riksdagspartier har ett ansvar för utredningen som regeringen nu föreslår ska genomföras. Vi 
vill därför uppmana både regering och riksdag att ta fram ett nytt förslag där landsbygden får det 



 

 

stöd de behöver utan att ta av de kommunala och regionala resurser som är helt nödvändiga för 
att säkra Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft och viktiga funktion i Sveriges 
ekonomiska ekosystem. 
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