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Kommuner och regioner under Coronakrisen och vägen tillbaka till 
normaltillstånd 

Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen har med tillfredsställelse noterat det ökade nordiska 
samarbetet i samband med hanteringen av Coronakrisen. Nu är det viktigt att detta samarbete 
fortsätter med oförminskad styrka för att få i gång ekonomin igen och återskapa jobb för alla 
som blivit arbetslösa. Fackföreningsrörelsen i Norden står beredd med sina bidrag inför detta 
arbete. Krisen har hittills visat styrkan i det trepartssamarbete som kännetecknar de nordiska 
välfärdssamfunden och som är en viktig del av den nordiska modellen.   
 
Kommunanställdas Nordiska Samarbete (KNS) är ett samarbete mellan de största förbunden 
som organiserar anställda i kommuner och regioner i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi 
har sett hur den nordiska modellens styrka har varit väsentlig i arbetet med att begränsa 
skadeverkningarna av Coronakrisen på såväl individ- som på samhällsnivå. Kommuner och 
regioner har varit helt centrala i detta arbete.. För det första genom att ansvara för tjänsterna 
som ska hjälpa dem som blivit sjuka av viruset. För det andra genom det arbete som görs lokalt 
för att begränsa virusets spridning. För det tredje genom det arbete som nu ska göras för att få 
igång ekonomierna igen. Genom att hålla den kommunala sektorns verksamhet på en så hög 
nivå som möjligt kommer vi att kunna skydda de nationella ekonomierna. Därför är det mycket 
viktigt att kommunerna i den nuvarande situationen inte permitterar eller säger upp anställda.  
 
Hälsosektorn, kommunerna och regionerna har som följd av arbetet med att begränsa 
pandemins skadeverkningar fått enorma extraordinära kostnader i en redan pressad ekonomisk 
situation. Vidare har den väldiga ökningen i antalet arbetslösa gjort att skatteintäkterna för 2020 



              
   

 
Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Fagforbundet 
JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena / Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
Fag og Arbejde FOA 
 
Sekretariatets adress: 
KNS, Box 19039, 104 32 Stockholm, Sverige.  
 
 

 
 

 

(och framöver) också kommer att sjunka dramatiskt. Vid sidan av att det är nödvändigt att 
upprätthålla ett bra utbud av tjänster till medborgarna i våra länder, kommer en satsning inom 
dessa områden också att bidra positivt till den ekonomiska återhämtningen. Det kommer i sin 
tur innebära att satsningar här bidrar snabbt till att få flera i arbete, ökar skatteintäkterna och får 
fart på ekonomierna. Flera människor  i arbete kommer också att bidra till att öka 
medborgarnas samlade köpkraft. Något som i sin tur kommer att vara mycket viktigt för många 
privata verksamheter som idag upplever framtiden som väldigt osäker.  
 
Krisen har också visat hur viktigt det varit att ha starka offentliga och universella hälso- och 
välfärdstjänster. De anställda har uppvisat en stor förmåga till flexibilitet och omställning i 
förhållande till de förändrade behov som krisen har skapat. Det faktum att tjänsterna är 
offentliga och universella har gjort det enklare för myndigheterna att genomföra ändringar som 
varit nödvändiga för att skydda befolkningen mot virusets konsekvenser. En ökad satsning på 
goda offentliga välfärdstjänster har förutom en social också en grön dimension som bidrar till 
en mer hållbar utveckling.  
 
De nordiska parlamenten och riksdagsförsamlingarna arbetar för närvarande med ändringar i 
statsbudgetarna. I år som en följd av krisen vi är mitt uppe i, kommer dessa ändringar bli 
betydligt mer omfattande än brukligt. Det är nu viktigt att man inte upprepar felen från tidigare 
kriser då fokus legat på åtstramningar och besparingsåtgärder. Den här gången måste det satsas 
på stimuleringsåtgärder och utveckling för att få fart på arbetsmarknaden och produktion av 
varor och tjänster i såväl privata som offentliga verksamheter. En bra start är att kompensera 
hälsosektorn, kommuner och regioner för de merutgifter de haft som en följd av Coronakrisen. 
Även om mycket varit bra, har krisen avslöjat stora hål i både beredskapsarbetet och 
tjänsteutbudet vid allvarliga händelser. De flesta länderna har till exempel upplevt betydande 
problem knutna till bland annat testning och smittskyddsutrustning. Nu är hög tid att starta 
arbetet för att täppa till dessa hål. Bättre arbetsmiljö, bättre löne- och arbetsvillkor, samt fasta 
heltidsanställningar kommer att öka tryggheten och säkra god rekrytering av personalen inom 
dessa verksamheter.  
 
Våra medlemmar har varit helt centrala i arbetet med att hantera krisen, antingen där de arbetar 
inom hälso- och omsorgsverksamheten, inom renhållning, inom kollektivtrafiken eller andra 
samhällsviktiga verksamheter. De har äntligen fått ett erkännande för det viktiga jobb de utför. 
Många av dessa tillhör låglöneyrken. Det är viktigt att vi inte glömmer dessa grupper och deras 
insats i framtiden, antingen de gäller löneuppgörelser eller finansieringen av tjänsterna de utför.  
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Krisen visade dessutom tydligt för alla vilket enormt värde det varit för de nordiska länderna att 
ha ett bra och etablerat system för trepartssamarbete. Fackföreningsrörelsen har tagit sitt ansvar 
på stort allvar i krisen och aktivt bidragit med att finna konstruktiva lösningar till löpande samt 
nya problem. Vi är beredda att fortsätta detta samarbete och önskar att bidra konstruktivt under 
vägen ut ur krisen till mer normala tillstånd. Vi står redo till att samarbeta vidare på nordisk, 
nationell, regional och lokal nivå. Låt oss även i framtiden fortsätta att dra nytta av styrkorna i 
den nordiska modellen. 
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