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Budgetpropositionen för år 2012
Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2012 (2011/12:1).
Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2012–
2015. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv
stil. I detta cirkulär presenterar vi:
Kort sammanfattning av de viktigaste förslagen:
• Anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskar i enlighet med tidigare
budgetproposition med det under 2011 tillfälliga tillskottet om 2 100 miljoner
kronor.
• 5 miljarder satsas på infrastruktur, främst drift- och underhåll, reinvesteringar
och trimningsåtgärder
• En karriärutvecklingsreform införs för yrkesskickliga lärare inom grund- och
gymnasieskolan som ska permanentas från år 2016.
• Högre krav och ambition i den nya gymnasieskolan innebär på sikt en minskning av det statliga bidraget med nästan 2 miljarder kronor.
Förhandlingarna avslutades formellt i september 2011 utan att parterna var
överens. SKL:s uppfattning är att reformen inte leder till någon besparing.
• Förslag till förändrad beräkning av underlaget för ekonomiskt bistånd.
• Höjt bostadstillägg för ålderspensionärerna, 500 miljoner per år.
• För att bl.a. stärka skyddet för utsatta barn föreslår regeringen att 140 miljoner
kronor avsätts för år 2012 och 200 miljoner årligen från och med 2013.
Förbundet anser att riktade statsbidrag bör permanentas.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se

Org nr: 222000-0315

www.skl.se
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Ekonomi
Svensk ekonomi: betydligt svagare tillväxt 2012
Anders Borg sällar sig till de efter sommaren publicerade konjunkturbedömningarna (däribland SKL:s) och presenterar en betydligt svagare utveckling av Sveriges ekonomi de närmaste åren. Den höga farten i svensk ekonomi mattas nu betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. BNP beräknas
öka med 4,1(4,6) procent i år och med beskedliga 1,3 (3,8) procent år 2012. Således en rätt dramatisk omsvängning jämfört med vårpropositionens prognos.
Det är den svagare internationella utvecklingen med statsfinansiella problem och
finansiell oro som gör att den svenska återhämtningen tappar fart. Sverige är som
bekant en liten exportberoende ekonomi. Den svagare internationella efterfrågan
leder till en svagare export och även till mindre behov av investeringar. Hushållen
som enligt tidigare prognoser skulle ta över och vara lite av dragloket i den
svenska ekonomin väljer att fortsätta spara. Den turbulenta situationen på de finansiella marknaderna med stora prisfall på aktier gör hushållen mer försiktiga.
En faktor som gör att tillväxten blir så låg som 1,3 procent nästa år är att minskade
lagerinvesteringar bidrar negativt med hela 0,9 procentenhet.
Tabell 1. BNP, prognos 2011–2015
Procentuell volymförändring
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hushållens konsumtion

3,4

1,8

1,6

3,5

4,2

3,8

Offentlig konsumtion

2,5

0,8

0,1

0,4

0,6

0,6

Fasta bruttoinvesteringar

7,1

8,0

5,5

6,7

7,4

5,5

Lager

2,1

0,6

–0,9

0,2

–0,1

0,0

Export

11,0

8,2

4,3

5,9

6,9

7,5

Import

12,8

7,1

4,1

6,4

7,0

7,3

BNP

5,7

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

BNP kalenderkorr.

5,4

4,2

1,6

3,5

4,0

3,5

bidrag från Nettoexport

0,0

1,0

0,3

0,2

0,4

0,6

Även den offentliga konsumtionen beräknas öka i långsammare takt, 0,1 procent,
jämfört med prognoserna i vårpropositionen (0,6 procent). En anledning är att
regeringen nu bedömer att kommunsektorn kommer att minska sin volym under
2012 med 0,4 procent. I våras gjordes bedömningen att kommunsektorns volym
skulle öka med 0,6 procent år 2012. Anledningen till den minskade volymutvecklingen anges vara utfasningen av konjunkturstödet samtidigt som skatteintäkterna
inte beräknas öka i samma takt som enligt tidigare prognos.
Regeringen ser en paus i återhämtningen på arbetsmarknaden med en oförändrad
sysselsättning och en viss ökning i arbetslösheten. Arbetslösheten ökar till 7,8
procent år 2012 innan den återigen minskar något då återhämtningen väntas
komma igång igen hösten 2012.
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Från år 2013 har regeringen lagt en betydligt högre ökningstakt i ekonomin, vilket
förutsätter att den internationella utvecklingen förbättras något. Återhämtningen i
omvärlden bedöms dock bli långsam och därmed blir det en lång period med lågt
resursutnyttjande i Sverige. Det finns fortfarande ett ”arbetsmarknadsgap” år 2015
då arbetslösheten enligt bedömningen uppgår till 5,5 procent.
Detta leder i sin tur till förhållandevis låga löneökningar och låg inflation, vilket
även innebär att riksbanken kan hålla en låg ränta.
Tabell 2. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i budgetpropositionen
Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2011–2015

BNP
Arbetade

timmar1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,7

4,1

1,3

3,5

3,9

3,7

1,9

1,5

0,2

0,9

2,0

1,9

Arbetslöshet2

8,4

7,5

7,8

7,7

6,6

5,5

BNP-gap

–3,9

–2,2

–3,6

–2,9

–1,6

–0,9

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,3

1,2

3,0

1,2

1,8

2,6

2,5

–0,3

0,1

0,0

0,7

2,1

3,3

39,7

36,4

36,2

34,0

30,2

26,0

3

Timlöner
KPI

Finansiellt

sparande4
4ej

Bruttoskuld

1Kalenderkorrigerade.

2Procent

av arbetskraften.

3Konjunkturlönestatistiken.

4Andel

av BNP.

Källa: 2012 års budgetproposition.

Regeringen bedömer att risken för denna ”osäkra” konjunkturprognos ligger på
nedsidan. Framförallt är risken att de statsfinansiella problemen förvärras och att
den finansiella oron ökar och sprids till banksektorn. Sverige har en stor banksektor som kan bli indragen i en internationell finansiell kris, även om de svenska
bankerna inte har ”dåliga” krediter så hänger finansieringen ihop i hela banksektorn. För att skapa utrymme för Sverige att klara en finansiell kris lägger regeringen en budget med ett stort överskott i det finansiella sparandet åren efter 2012.
Frågor om Ekonomi kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51 eller Annika
Wallenskog tfn 08-452 77 46, avdelningen för ekonomi och styrning.
Preliminära arbetsgivaravgifter för 2012
I budgetpropositionen föreslår regeringen oförändrade lagstadgade arbetsgivaravgifter, dvs. 31,42 procent. En omfördelning görs dock av de olika ingående
delarna. Föräldraförsäkringsavgiften och arbetsskadeavgiften förändras eftersom
respektive avgift ska återspegla kostnaden för sitt område. Förändringen av dessa
avgifter motsvaras dock av en kompenserande sänkning av den allmänna löneavgiften. Detta innebär således att den totala lagstadgade arbetsgivaravgiften är
oförändrad.
Uppdaterad Excelfil med preliminära arbetsgivaravgifter för år 2012 går att ladda
ned från förbundets webbplats från denna sida:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/budget_och_planering/arbetsgivaravgi
fter
5

CIRKULÄR 11:37
2011-09-21

6 (38)

Observera att angivna procentsatser för avtalsförsäkringspremier ännu är preliminära och kan komma att justeras.
Frågor om arbetsgivaravgifter kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51,
eller Kajsa Jansson tfn 08-452 78 62, avdelningen för ekonomi och styrning.
Satsning på kommunala nyckeltal
För att utveckla de nyckeltal som RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) publicerar och för att kunna få ut flerdimensionella analyser och analyser på
enhetsnivå i den nya databasen Kolada (kommun och landstingsdatabasen) satsar
regeringen 2,5 miljoner kronor år 2012, varav 1,55 miljoner avser investering i ny
databas. Förutsättningen är att SKL bidrar med samma belopp. Från och med år
2013 får RKA av regeringen ett ökat bidrag till driften med 950 000 kronor, förutsättningen är även då att SKL bidrar med samma belopp.
Frågor om Kolada kan ställas till Derk de Beer tfn 08-452 77 42 och Signild Östgren 08-452 77 45, avdelningen för ekonomi och styrning.
Det kommunala skatteunderlaget
Regeringen räknar med att skatteunderlaget växer med 22,8 procent åren 2010–
2015, se tabell 3. Ökningen 2011 beror främst på att antalet arbetade timmar i
näringslivet beräknas öka förhållandevis starkt. År 2012 väntas enligt regeringen
tillväxten mattas till följd av inbromsningen i den ekonomiska återhämtningen.
Regeringen bedömer vidare att ekonomin därefter tar fart igen och för åren 2013–
2015 görs bedömningen att skatteunderlaget växer med 4–5 procent årligen, vilket
motsvarar den genomsnittliga utvecklingen 2000–2008.
Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010–2015

BP, sep 2011

2,3

2,3

3,3

3,8

4,8

4,4

22,8

SKL, aug 2011

2,1

2,8

3,3

3,8

4,5

4,4

22,9

ESV, jun 2011

2,4

2,7

4,1

4,4

4,1

4,2

24,1

VP, apr 2011

2,6

1,7

4,8

4,9

4,5

4,6

25,4

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringens prognos för utvecklingen perioden 2010–2015 landar på en tiondels
procentenhet mindre än enligt den bedömning SKL gjorde i augusti (se cirkulär
11:34). Regeringens prognos visar dock svagare utveckling än SKL:s år 2011 och
högre ökningstakt 2014. Skillnaden i bedömning av år 2011 kan till stor del hänföras till att regeringen förutser lägre löneökningstakt enligt nationalräkenskapernas definition. Mot slutet av kalkylperioden visar regeringens prognos starkare
sysselsättningsutveckling än SKL:s. Detta motverkas delvis av mindre löneökningar. SKL avser att publicera nästa skatteunderlagsprognos den 14 oktober.
Skatteunderlaget påverkas av tre regelförändringar som träder i kraft den 1 januari
2012:
6
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• De så kallade 3:12-reglerna för beskattning av aktiva ägare till fåmansbolag
förändras.
• Den så kallade expertskatten förenklas genom införande av en schablonlönenivå.
• Beloppsgränsen över vilken reseavdrag får göras höjs från 9 000 till 10 000
kronor.
Förändringen av 3:12-reglerna beräknas föranleda en minskning av skatteunderlaget med knappt 700 miljoner kronor. Effekten regleras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med 141 miljoner för kommunerna.
Syftet med expertskatten är att skapa incitament för internationella företag att
välja Sverige för nyetableringar och stimulera företag att förlägga eller behålla
bland annat koncernledande funktioner som kräver utländsk personal i Sverige.
Förenklingen innebär enligt regeringen att tillkommande inkomstskatt från utländska experter som flyttar till Sverige blir cirka 355 miljoner kronor mindre än
med nuvarande regler. Enligt SKL:s beräkningar berör ca 125 miljoner av skattebortfallet kommuner. Någon reglering av statsbidrag för effekter av förenklad
expertskatt föreslås inte.
Den höjda beloppsgränsen över vilken reseavdrag får göras kan beräknas öka
kommunernas skatteintäkter med knappt 200 miljoner kronor. Någon reglering för
denna effekt föreslås inte.
I budgetpropositionen föreslås också en skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Till skillnad från skatteavdrag påverkar skattereduktionen inte det kommunala skatteunderlaget.
Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, avdelningen för ekonomi och styrning.
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Kommunalekonomisk utjämning
Tabell 4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Miljoner kronor

Totalt enligt VP cirkulär 11:14

2012

2013

2014

2015

58 657

58 743

58 528

58 528

Regleringar enligt finansieringsprincipen
Nationella prov åk 6 och 9

–80

Lärarlegitimation

128

256

256

256

4

7

7

7

Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar
Övriga regleringar
Högre krav nya gymnasieskolan
Anhörigstöd överföring UO9

–570
–2

–2

–2

Utjämningsbelopp (netto) avtal Danmark och Sverige

–41

–41

–41

–41

3:12-reglerna

141

141

141

141

58 807

59 104

58 889

58 322

2012

2013

2014

2015

6 146

6 115

6 055

6 019

Nationella prov åk 6 och 9

–8

0

0

0

Lärarlegitimation

13

27

26

26

0

1

1

1

Högre krav nya gymnasieskolan

0

0

0

–59

Anhörigstöd överföring UO9

0

0

0

0

Utjämningsbelopp (netto) avtal Danmark och Sverige

–4

–4

–4

–4

3:12-reglerna

15

15

15

15

6 162

6 153

6 092

5 998

Totalt enligt detta cirkulär

Tabell 5. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Kronor per invånare

Totalt enligt VP cirkulär 11:14
Regleringar enligt finansieringsprincipen

Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar
Övriga regleringar

Totalt enligt detta cirkulär

Tillskott och indragningar
Anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas i enlighet med tidigare
budgetproposition med det under 2011 tillfälliga tillskottet om 2 100 miljoner
kronor.
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Regleringar enligt finansieringsprincipen
I budgetpropositionen för 2011 tillfördes kommunerna 40 miljoner kronor för att
täcka ökade kostnader föranledda av införandet av nationella prov i fler ämnen i
årskurserna 6 och 9. Då dessa kommer att införas först 2013 föreslår regeringen
att anslaget för 2012 tillfälligt minskas med 80 miljoner. Regeringen passar därmed på att både ta tillbaka anslaget för 2012 och det redan utbetalda bidraget för
2011.
Anslaget tillförs 128 miljoner kronor 2012 och ytterligare 128 miljoner 2013 för
att finansiera förslaget att nyutexaminerade lärare och förskolelärare ska genomgå
en ettårig introduktionsperiod med tidsbegränsad anställning och mentorsstöd.
För att täcka kostnadsökningar föranledda av förslaget i SOU 2011:30 om rätten
för elever i grundskola och särskola att delvis få sin utbildning i specialskola och
utökad rätt till teckenspråksundervisning tillförs anslaget 4 miljoner kronor från
2012 och ytterligare 3 miljoner från 2013.
Övriga regleringar
Regeringen har tidigare gjort bedömningen att förslagen kring högre krav och
kvalitet i den nya gymnasieskolan skulle leda till en effektivisering. Nu föreslås
att ytterligare 570 miljoner kronor dras in från anslaget från 2015 utöver neddragningen av de 1 360 miljoner från 2014 som trappats upp från 2012. Kommentar
kring förhandlingar och ekonomiska konsekvenser läs mer under Barn och utbildning.
Regeringen föreslår även att det tidigare tillskottet för anhörigstöd om 300 miljoner dras ned med drygt 2 miljoner kronor som tilldelas Socialstyrelsen för uppdraget att lämna en årlig rapport.
Övriga regleringar som föreslås av regeringen i Budgetpropositionen avser beslut
som påverkar det kommunala skatteunderlaget. En ökning av de svenska skatteintäkterna relativt de danska, inom ramen för skatteavtalet rörande arbetspendlingen
över Öresund, medför en minskning av anslaget med 41 miljoner. Anslaget ökas
med 141 miljoner kronor från 2012 till följd av de negativa effekter på det kommunala skatteunderlaget som förändringar av de s.k. 3:12 reglerna beräknas få.
Frågor om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Derk de Beer, tfn 08452 77 42, avdelningen för ekonomi och styrning.

Barn och utbildning
Satsning på förbättrad matematikundervisning och förlängd MNTsatsning
Regeringen avser, mot bakgrund av behoven av förstärkt lärarkompetens i matematik, att genomföra en särskild fortbildningssatsning för lärare som undervisar i
matematik i grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en riktad satsning på matematik,
naturvetenskap och teknik (MNT) skulle förlängas och att 200 miljoner kronor
9
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skulle avsättas under 2012. Regeringen avser nu att förlänga satsningen ytterligare
till 2015 och beräknar att 200 miljoner per år avsätts.
Från höstterminen 2013 utökas undervisningstiden i matematik i grundskolan med
120 timmar. Anslaget för Kommunalekonomisk utjämning utökas med 250 miljoner kronor 2013 och 500 miljoner per år från och med 2014. Pengarna är aviserade redan i tidigare cirkulär.
På Kommunala skolriksdagen i april 2011 presenterades SKL:s femåriga matematiksatsning. SKL har satt upp mål utifrån Sveriges placering i PISA och målet
är att Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna om fem år. Andelen som
når lägstanivån ska halveras och andelen som når högstanivån ska öka. Förbundet anser att regeringens satsning kompletterar SKL:s matematiksatsning på ett
bra sätt.
Tekniksprånget – en riktad satsning
Regeringen avser att, i samverkan med representanter för näringslivet, ta initiativ
till en satsning där ungdomar ges möjlighet till praktik i tekniksektorn i syfte att
öka deras intresse för en högskoleutbildning och i förlängningen även en karriär
inom området. Regeringen beräknar att 20 miljoner kronor avsätts under 2013 att
40 miljoner avsätts 2014 och 2015.
Entreprenörskap inom skolväsendet fortsätter
Regeringen avser att fortsätta stimulera entreprenörskap inom utbildningsområdet
under perioden 2013–2014 med 15 miljoner kronor årligen till organisationer och
huvudmän som arbetar med entreprenörskap inom skolväsendet.
Satsning på elevhälsan till 2015
Regeringen avsätter 54 miljoner år 2012, 156 miljoner år 2013 och 210 miljoner
under perioden 2014–2015. I satsningen ska bl.a. ett riktat statbidrag erbjudas
skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan.
IFAU ges utökat uppdrag om att utvärdera utbildningsområdet
Regeringen anser att en utvärderingsfunktion för utbildningsområdet bör inrättas.
Ett utvidgat uppdrag till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
bedöms vara det mest ändamålsenliga alternativet. IFAU föreslås därför också få
utökade resurser.
Flexibel specialskola och höjda ersättningsnivåer
Regeringen avser att genomföra en tidsbegränsad satsning för att förbättra
måluppfyllelsen för elever i behov av teckenspråk. Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett kommunernas ersättning för elever i Specialskolan. I syfte att
göra förutsättningarna mellan olika huvudmän mer likvärdiga avser regeringen att
höja ersättningen från och med hösten 2012. Se ovan under Kommunalekonomisk
utjämning.
SKL är i sitt remissyttrande kritiska till utredarens förslag till hur ett nytt ersättningssystem ska utformas.
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Utredning om nyanlända elever och stimulansmedel till grundskolor
för förbättrade resultat
Regeringen anser att det finns behov av förändring av introduktionen av nyanlända elever i den svenska skolan och avser därför att tillsätta en utredning under
2012 som bl.a. behandlar utbildningen för nyanlända elever (se även avsnittet om
Integration). Regeringen föreslår även en särskild satsning på ett antal grundskolor
i stadsdelar med omfattande utanförskap och har för avsikt att avsätta 20 miljoner
kronor per år 2012−2014. Satsningen ska bestå av tillfälliga ekonomiska incitament för skolor att förbättra sina resultat.
Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd
Utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd har
lämnat betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5). Med utgångspunkt i de
förslag som lämnats av utredningen ska rätten till skolgång utökas.
Skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet
Regeringen tillsatte 2010 en utredning om att införa en motsvarighet till Lex Sarah för skolväsendet. Utredningen har lämnat betänkandet Rapportera, anmäla och
avhjälpa missförhållanden – för barn och elevers bästa (SOU 2011:33). Regeringen återkommer till riksdagen med en proposition i frågan.
Kommunaliseringsutredningen
En rad faktorer har sedan 1990-talets början påverkat skolans resultat. Regeringen
avser att tillsätta en utredning som ska analysera kommunaliseringens effekter för
elevernas resultat, läraryrkets status och likvärdigheten i skolväsendet.
Läsa, skriva, räkna fortsätter i ett år
Det särskilda stimlansbidrag som sedan 2008 finns för att stärka basfärdigheterna
läsa, skriva och räkna förlängs med ett år. 2012 är sista året för den riktade satsningen.
Ökad måluppfyllelse för elever med vissa funktionshinder
Regeringen avser att genomföra en särskild satsning i syfte att stärka förutsättningarna för samtliga skolhuvudmän att nå ökad måluppfyllelse för elever med
vissa funktionsnedsättningar. För detta ändamål föreslår regeringen att anslaget
omvårdnad och habilitering för elever som deltar i Rh-anpassad gymnasieutbildning ökas med 17 miljoner kronor under 2012 och beräknar att anslaget ökas med
37 miljoner 2013 och 2014.
Regeringen gör en bred satsning på lärare.
En karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom
grund- och gymnasieskolan. Utvecklingsstegen med eventuella behörighetskrav
skrivs in i skollagen. Löner och anställningsvillkor regleras av parterna. Staten
täcker skolhuvudmännens kostnader genom ett statsbidrag. Från 2016 ska karriärutvecklingsreformerna permanentas och således läggas in i anslaget för Kommu11
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nalekonomisk utjämning. Regeringen inför också ett andra lärarlyft ”Lärarlyftet
II”. Den avser en satsning på de lärare som saknar behörighet inom något av de
ämnen eller årskurser som de undervisar i så att de ska kunna uppnå denna behörighet. Totalt sett är ökningen 200 miljoner jämfört med vad som tidigare aviserats
(år 2007).
Vidare sker en viss satsning på fortbildning för yrkeslärare, vilket innebär att de
erbjuds möjligheter att regelbundet delta i praktisk verksamhet på en arbetsplats i
sin bransch. Satsningen förutsätter att också huvudmannen står för hälften av
kostnaderna. Förskollärare och förskolechefer erbjuds fortbildningsinsatser inom
två områden, barn i behov av särskilt stöd och utvärdering av verksamhetens kvalitet.
Regeringen föreslår en satsning på frivillig fortbildning i pedagogiskt ledarskap
för dem som genomgått den statliga rektorsutbildningen. Vidare föreslås en satsning på forskarskolor för att fler lärare och förskollärare ska få möjlighet att bli
forskarutbildade.
Läs mer om lärarsatsningen under avsnittet Läraryrket och lärarutbildning.
Tabell 6. Lärarsatsningar 2012–2015
Miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

2012–2015

Permanent

26

187

468

749

1 430

880

2. Lärarlyftet II

132

187

337

200

856

3. Yrkeslärare

17

17

17

22

73

4. Kompetensutveckling för förskollärare och -chefer

41

41

41

122

310

265

115

690

20

20

20

60

100

150

150

400

70

115

15

200

716

982

1 163

Nya satsningar i BP 2012
1. Karriärutvecklingsreform

22

Tidigare beslutade satsningar för 2012–2015
5. Lärarlyftet II*
6. Rektorslyft
7. Vidareutbildning av obehöriga
lärare (VAL)
8. Forskarskolor för lärare
Totalt

971

3 831

*I BP 2011 avsattes 310 miljoner kronor för 2012, 265 miljoner för 2013 och 115 miljoner för 2014 till lärarfortbildning. Dessa medel går nu in i Lärarlyftet II.

Gymnasieskola 2011
Höstterminen 2011 började eleverna i åk 1 i den reformerade gymnasieskolan som
innebär höjda förkunskapskrav, större åtskillnad mellan program som är högskoleförberedande och yrkesinriktade, fler nationella program och 60 nationella inriktningar i stället för tidigare 30.
Regeringen har på ett tidigt stadium fastslagit att reformen kommer att innebära
besparingar som kommer att riktas mot kommunerna, fullt ut 1,9 miljarder kronor
årligen år 2015 och framåt. 1,35 miljarder hänför sig till en bedömning att den nya
gymnasieskolan leder till minskade kostnader genom att gruppstorlekarna kan
12
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öka, ge förutsättningar för färre håltimmar och en effektivare schemaläggning.
SKL har framhållit att regeringens ställningstagande är för löst underbyggt och
ställt krav på att inga nedskärningar sker redan nu, att en gemensam statlig –
kommunal kostnadsuppföljning sker samt att frågan om huvudmännens kostnader
för implementeringar av statligt beslutade reformer också förs upp på agendan.
SKL har skickat en enkät till ett stort antal kommuner för att klarlägga deras bedömning knappt tre månader innan reformen trädde i kraft. Den visar att möjligheterna till ökade gruppstorlekar normalt inte föreligger vare sig för yrkesprogram
eller studieförberedande program och att reformen inte leder till färre håltimmar
eller förutsättningar för effektivare schemaläggning.
Vidare framgår att de nya introduktionsprogrammen inte blir mindre kostsamma
än nuvarande individuella program, vilket regeringen däremot anfört. Mer än åtta
av tio kommuner anser att introduktionsprogrammen blir dyrare eller mycket dyrare.
Kommunerna kommer också att ha ökade kostnader för att under ett par års tid
samtidigt arbeta med den nya och gamla programstrukturen, något som än mer
talar emot att nedskärningar kan motiveras i rådande läge. SKL kommer under
hösten att ha överläggningar med regeringen om hur reformen ska följas upp.
År

Statlig indragning på gymnasieskolan

2012

675 miljoner kr

2013

895 miljoner kr

2014

1 360 miljoner kr

2015

1 930 miljoner kr

2016 framåt

1 930 miljoner kr

Vuxenutbildning
Den grundläggande vuxenutbildningen har under en lång följd av år haft samma
syfte och uppdrag. Detta trots att målgruppen idag ser helt annorlunda ut den som
fanns vid den tidpunkt när denna utbildningsform etablerades. Idag består den i
huvudsak av invandrare med en högst varierande utbildningsbakgrund. SKL välkomnar därför att regeringen aviserar en utredning i syfte att se över den grundläggande vuxenutbildningen. Tidigare har tanken varit att satsningen på yrkesvux
skulle avslutas i och med 2011, med undantag för ett mindre antal platser avsedda
för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningens alla nivåer. Regeringen aviserar
nu en förlängning med ytterligare två år för yrkesvux med sammanlagt cirka 5000
platser 2012 och cirka 1000 platser 2013, anslaget förstärks med 300 miljoner år
2012 och 60 miljoner år 2013.
SKL ser mycket positivt på att yrkesvuxsatsningen, som i år omfattat drygt 20 000
årselevplatser mer successivt fasas ut än vad som tidigare varit planerat. Det är
svårt för kommunerna att minska en verksamhet tvärt om man samtidigt skall
kunna använda den resursram som erhållits för 2011. Denna utfasning kommer
att möjliggöra att medel för 2011 kan användas bättre, även om beskeden tyvärr
kommer sent för att kunna få full effekt. Förbundet betonar också att det är viktigt
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att yrkesvux har en roll och viss volym i tider av ekonomisk tillväxt och högkonjunktur när de lediga jobben uppstår.
Regeringen föreslår också en tillfällig satsning på yrkeshögskolan med ca 1 000
platser 2012 och beräknar att satsningen kommer att uppgå till ca 500 platser
2013. Den föreslagna satsningen bedöms öka de statliga utgifterna med 60 miljoner kronor 2012 och med 30 miljoner 2013.
För att stimulera kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala
vuxenutbildningen har regeringen inrättat ett särskilt lärlingsstatsbidrag. Satsningen föreslås uppgå till 102 miljoner kronor för 2012 och beräknas uppgå till 126
miljoner respektive 157 miljoner för 2013 och 2014. vilket motsvarar ungefär
1 500 årselevplatser inklusive kostnader för studiestöd.
SKL ser positivt på denna satsning som bidrar till att stärka sambandet mellan
vuxenutbildningen och arbetslivet.
Utredning om sfi
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå hur valfrihet och
individuell anpassning kan ökas inom sfi, bl.a. genom ett system med sfi-peng.
Frågor om Barn och utbildning kan ställas till Mats Söderberg tfn 08-452 79 42,
Kristina Cunningham tfn 08-452 79 14, avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

Funktionshindrade
Psykiatrisatsningen fortsätter
Den tidigare redan beslutade psykiatrisatsningen kommer att pågå även under
nuvarande mandatperiod. Det övergripande syftet är att vård- och stödinsatser ska
vara kunskapsbaserade, att tillgängligheten ska vara god och att det ska finnas ett
bra och varierat utbud av arbete, sysselsättning, boendeinsatser och hjälpmedel för
förbättrad hälsa och vardagsliv för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.
Regeringen lyfter fram satsningar inom den specialiserade psykiatrin och första
linjens psykiatri t ex fortsatt utbildningssatsning för personal, behovet av en samverkan för individens bästa, individens rätt till gott bemötande och delaktighet,
fortsatt kunskapssatsning samt behovet av förbättrad statistik och uppföljning
inom psykiatriområdet. Angeläget är också åtgärder som motverkar psykisk
ohälsa i befolkningen och särskilt med fokus på insatser för våra barn och unga.
Satsningar på förskola, elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård för psykisk
ohälsa är positivt men ställer stora krav på samordning på såväl nationell som lokal nivå för att bli effektiva.
Det är bra att satsningar på sysselsättning finns med. Den del av satsningen som
finns presenterad om individuellt anpassat stöd för att komma ut på arbetsmarknaden är ett bra initiativ som överensstämmer med de Nationella riktlinjerna.
Ytterligare satsningar aviseras men är ännu ej konkretiserade.
14
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SKL förutsätter att beslut och anvisningar för respektive satsning kommer tidigt
under 2012 så att kommuner och landsting får rimliga förutsättningar att planer
och genomföra tänkta satsningar.
Statsbidragen för personliga ombud fortsätter med samma omfattning.
Frågor om psykiatrisatsningen kan ställas till Karin Lindström tfn 08-452 77 31,
avdelningen för vård och omsorg.

Äldreomsorg
Stimulansbidrag till äldreområdet prestationsrelateras
Regeringens ambition är att stimulansbidrag framförallt ska kopplas till resultat
och prestationsbaserade mål. Under de kommande åren kommer politiken bl.a. att
prioritera åtgärder som underlättar en sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre, höja kompetensen bland personalen samt utveckla nya trygga boendeformer. Totalt beräknas satsningen för de mest sjuka äldre personerna uppgå till ca
3,75 miljarder kronor under mandatperioden.
Prestationsbaserat bidrag till de mest sjuka äldre

De medel som avsätts för år 2012 och framåt ska huvudsakligen fördelas enligt en
prestationsbaserad modell och utges till de huvudmän som uppfyller på förhand
bestämda krav. Ersättningen ska utformas som ett erbjudande till kommuner och
landsting för att förstärka arbetet med att gemensamt ta ansvar för de mest sjuka
äldre. För 2012 avsätts en miljard kronor. Regeringens ambition är att sluta en
överenskommelse med SKL inför år 2012.
Stöd till boendeformer

Utveckling av boendeformer sker under mandatperioden genom en satsning på
trygghetsboenden och andra anpassade äldreboenden och åtgärder för att äldre par
ska kunna fortsätta bo tillsammans i särskilt boende. Ett förslag till lagändring har
arbetats fram inom regeringskansliet och kommer att gå ut på remiss. Medel söks
hos Boverket. Totalt beräknas satsningar på boendet uppgå till 1,7 miljarder kronor under mandatperioden.
Stöd till kompetensutveckling

Totalt beräknas satsning på kompetensutveckling, det så kallade Omvårdnadslyftet, uppgå till ca en miljard kronor under hela mandatperioden.
Implementering av värdegrunden

Totalt 500 miljoner kronor under mandatperioden avsätts för implementering av
värdegrunden.
Införande av värdighetsgarantier

100 miljoner kronor per år avsätts för införandet av värdighetsgarantier.
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Program för god äldreomsorg, tillfälligt år 2012

Regeringen stödjer huvudmännen i ett systematiskt förbättringsarbete för att omsätta kunskaper till praktik och avsätter 50 miljoner under år 2012 för detta.
Anhörigstödet läggs in i det generella statsbidraget

Socialstyrelsen har under flera år utbetalat 300 miljoner kronor till landets kommuner för att genomföra den nya bestämmelsen om anhörigstöd. Från och med
2011 har regeringen fört över dessa 300 miljoner till Allmänna bidrag till kommuner anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning (prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående). Det innebär att anslaget ökar med 32
kronor per invånare. För perioden 2012–2014 minskas anslaget med 2 miljoner
per år för att Socialstyrelsen ska ha medel för att utvärdera området.
Frågor om prestationsbidraget kan ställas till Kristina Jennbert tfn 08-452 78 47,
om boendeformer till Per-Olof Nylander tfn 08-452 77 94, båda vid avdelningen
för vård och omsorg samt frågor om kompetensutveckling till Zenita Cider, tfn
08-452 76 24, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorg satsar regeringen under 2012 särskilt på barnoch ungdomsvården. För att bl.a. stärka skyddet för utsatta barn föreslår regeringen att 140 miljoner kronor avsätts för år 2012. Regeringen avser även att avsätta
200 miljoner årligen från och med 2013.
Ökad säkerhet för placerade barn
Regeringen avser att föreslå att varje placerat barn ska ha en ansvarig socialsekreterare i likhet med Barnskyddsutredningens förslag. Kommunernas ökade kostnader för detta kommer att kompenseras genom höjda generella statsbidrag.
Regeringen bedömer även att medel bör avsättas för att utveckla ett nationellt säkerhetsprogram för barn och unga i samhällsvård och att möjligheterna att stärka
uppföljningen av den sociala barn- och ungdomsvården på nationell nivå ses över.
SKL gav i sitt yttrande till Barnskyddsutredningens betänkande stöd till förslaget
om att varje placerat barn ska ha en egen ansvarig socialsekreterare. SKL samarbetar med Socialdepartementet och Socialstyrelsen i det pågående arbetet med
ökad trygghet och säkerhet för placerade barn och samordnar de regionala utvecklingsledare som har tillsatts inom ramen för överenskommelsen mellan SKL
och regeringen om stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst.
Höjt bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn
Bostadsbidrag i form av de särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med
350 kronor till 1300 kronor per månad för barn ett, med 450 kronor per månad till
1750 kronor för barn två och med 600 kronor per barn till 2350 kronor per månad
för tre eller flera barn. Träder i kraft 1 januari 2012.
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Höjt bostadsbidrag till unga utan barn
Bostadsbidrag i form av bidrag till bostadskostnader till hushåll utan barn ska höjas så att bidrag lämnas med 90 procent, i stället för med 75 procent, av den del av
bostadskostnaden per månad som överstiger 1 800 kronor men inte 2 600 kronor,
och med 65 procent, i stället för med 50 procent, av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till 3 600 kronor. Bestämmelserna ska träda i kraft den 1
januari 2012.
Höjt bostadsbidrag genom sänkt nedre gräns för barnfamiljers
bostadskostnader
Bostadsbidrag i form av bidrag till bostadskostnader ska för barnfamiljer höjas på
så sätt att den nedre gränsen för de bostadskostnader för vilka det lämnas bidrag
till, sänks från 2 000 kronor till 1 400 kronor per månad. Den nya bostadskostnadsgränsen ska gälla även för de föräldrar som är under 29 år och som inte får
bostadsbidrag i form av särskilt bidrag. Bestämmelserna ska träda i kraft den 1
januari 2012.
Höjt bostadstillägg till ålderspensionärer
I syfte att ytterligare minska andelen med låg ekonomisk standard föreslår regeringen i denna proposition att bostadstillägget till pensionärer höjs med 170 kronor per månad för varje ålderspensionär som får BTP. Samtidigt föreslås en höjning av den skäliga levnadsnivån inom förmånerna särskilt bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd. Till följd av detta föreslås anslaget Bostadstillägg till pensionärer ökas med 500 miljoner kronor 2012. För 2013, 2014 och 2015 beräknas
anslaget öka med 500 miljoner respektive år.
Ekonomiskt bistånd
Kostnaderna för det ekonomiska biståndet beräknas i år enligt regeringen uppgå
till 10,6 miljarder kronor. För år 2012 beräknas kostnaderna sjunka med cirka 10
procent. Därefter anser regeringen att de kommer att ligga kvar på den nivån år
2013 och år 2014.
Regeringen föreslår vidare att endast en del av en arbetsinkomst ska medräknas
när en beräkning görs av nivån för det ekonomiska biståndet. Syftet med förändringen är att det ska bli mer lönsamt för biståndsmottagare att ta tillfälliga jobb
och utöka sin arbetstid. De exakta formerna för förändringen ska analyseras närmare och förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. De statliga utgifterna
bedöms öka med 150 miljoner kronor år 2013 och 300 miljoner per år fr.o.m. år
2014
Utvecklingen av kostnaderna för det ekonomiska biståndet är svårbedömt. Dessutom varierar kostnaderna avsevärt mellan kommunerna.
SKL anser att det är positivt att regeringen stärker arbetslinjen och gör det mer
lönsamt att gå från bidrag till arbete. Förslaget behöver dock utredas vidare.
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Samverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunerna
För personer som hänvisas till ekonomiskt bistånd för sin försörjning krävs åtgärder inom olika områden eftersom orsakerna inte sällan är komplexa. Insatser från
både kommuner och Arbetsförmedling är nödvändiga och kräver effektiva och
samordnade lösningar. Regeringen avser att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser till personer med ekonomiskt bistånd som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen samt kartlägga samverkan
mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.
Den finansiella samordningen
Regeringen föreslår att kopplingen till fem procent av sjukpenningsanslaget som
finansiering av den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser bör slopas.
I stället bör statens samlade medel för finansiell samordning enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser finansieras med
medel från ett speciellt anslag.
Samordningsförbunden förslås få 280 miljoner kronor 2012, vilket är en ökning
med 20 miljoner jämfört med 2011. Bakgrunden till den ökade medelstilldelningen är att antalet samordningsförbund och kommuner som deltar i samordningsförbund successivt har ökat.
Ett eget anslag kommer att underlätta för samordningsförbunden och förbättrar
förutsägbarheten för den finansiella samordningen.
SKL:s uppfattning är att det finns skäl till att den finansiella samordningen tilldelas än mer medel för att klara sitt nödvändiga rehabiliteringsuppdrag.
Frågor om social barn- och ungdomsvård besvaras av Sara Roxell, tfn 08452 78 98, avdelningen för vård och omsorg, övriga frågor kan ställas till Leif
Klingensjö, tfn 08-452 78 51, avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

Integration och nyanländas etablering
Reformen om nyanländas etablering
Regeringen bedömer att genomförandet av etableringsreformen fungerar väl men
redovisar vissa problem. Det handlar till exempel om den enskildes försörjning
under den inledande delen av etableringsprocessen och ledtider till etableringsinsatser.
Regeringen följer utvecklingen och avser att genomföra förändringar i etableringsreformen under 2012. Nyanlända som påbörjat en etableringsplan ska få behålla
hela sin etableringsersättning i samband med förvärvsarbete. Syftet är att öka incitamenten att arbeta under etableringstiden.
SKL anser att det är positivt att regeringen stärker arbetslinjen och gör det mer
lönsamt att gå från bidrag till arbete. Regeringen går inte närmare in på vilka
andra förändringar som kan bli aktuella under 2012. SKL tolkar skrivningarna
som att regeringen avser att genomföra fler förändringar. Förbundet har tidigare
framfört att regeringen särskilt bör åtgärda det ”glapp” som uppstår initialt i de
statliga ersättningarna till individer. Regeringen bör också uppmärksamma att
18
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kommuner som har anläggningsboenden kan behöva stå för etableringsinsatser,
trots att statsbidrag saknas för sådan verksamhet.
Samhällsorientering
Den planerade utvidgningen av målgruppen nyanlända som får rätt till samhällsorientering kommer inte att bli lika omfattande som utredningen om samhällsorientering föreslog. Regeringen avsätter 40 miljoner kronor för utvidgningen, i avvaktan på en proposition om samhällsorientering.
SLK har tidigare uttalat sig positivt till att målgruppen med rätt till samhällsorientering utvidgas.
Övrigt inom integrationsområdet
Regeringen avser att tillsätta en utredning under 2012 om utbildningen för nyanlända elever. Regeringen föreslår också en särskild satsning på ett antal grundskolor i stadsdelar med omfattande utanförskap. Regeringen har för avsikt att avsätta
20 miljoner kronor per år 2012−2014. Satsningen ska bestå av tillfälliga ekonomiska incitament för skolor att förbättra sina resultat.
SKL välkomnar att regeringen uppmärksammar nyanlända barn och ungas etablering. Det är ett område som inte har utretts och varit föremål för reformer på
samma sätt som etableringen för vuxna.

Kultur och fritid
Ungdomspolitik
Regeringen föreslår att anslaget till Ungdomsstyrelsens verksamhet ligger kvar på
27 miljoner kronor för år 2012. Anslagen till nationell och internationell ungdomsverksamhet motsvarade år 2011 250 miljoner och föreslås ligga kvar på
samma nivå 2012. Regeringen beslutade i januari 2011 om den nya förordningen
(2011:65) om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer, vilket kommer att
tillämpas första gången bidragsåret 2013.
Bättre möjlighet för unga föräldrar att fullfölja sin utbildning
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att genomföra insatser som syftar till att främja
unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning i grund- och gymnasieskola.
I uppdraget ingår bland annat att sprida ett stödmaterial till skolhuvudmännen.
Uppdraget ska redovisas i februari 2012.
Kultursamverkansmodellen
Regeringen föreslår att det statliga stödet inom ramen för kultursamverkansmodellen tillförs 75 miljoner kronor under perioden 2012–2014 fördelat på 25 miljoner per år. Kulturrådets förvaltningsanslag föreslås utökas med 2 miljoner per år
2012 och 2013, för 2011 görs en förstärkning om 1 miljon kronor för samma ändamål. Förstärkningen av kultursamverkansmodellen ska inriktas på verksamheter
som förnyar och utvecklar kulturområdet både vad gäller konstnärliga uttryck och
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nydanande sätt att tillgängliggöra och sprida kulturen till nya och bredare publikgrupper.
Kulturarv för framtiden
Kulturarvslyftet

Se avsnittet om Arbetsmarknadspolitik.
Digitalisering

För att skapa bättre möjligheter till samverkan mellan berörda aktörer och för att
möta behovet av fortsatt utveckling har regeringen inrättat ett samordningssekretariat kring digitalisering av kulturarvet. Sekretariatet finns vid Riksarkivet.
Hus med historia

Regeringen föreslår att förlänga satsningen Hus med historia ytterligare ett år och
att 10 miljoner kronor avsätts för ändamålet inom ramen för anslaget till kulturmiljövård.
Villkor för den nyskapande kulturen
Genom avvecklingen av Stiftelsen Svenska Rikskonserter har medel kunnat frigöras som nu satsas direkt på det fria musiklivet, genom bidragsgivning via Statens
kulturråd, Konstnärsnämnden och Statens musikverk. Sammantaget föreslås 26
miljoner kronor omdisponeras för den fria scenkonsten.
Statens kulturråd
Statskontoret har genomfört en analys av verksamheten vid Statens kulturråd som
överlämnades till regeringen i juni 2011. Enligt Statskontoret bör flexibiliteten i
bidragsgivningen öka och Kulturrådets roll inom ramen för kultursamverkansmodellen tydliggöras. Regeringen avser att vidareutveckla styrningen av Statens kulturråds verksamhet.
Stöd till Idrotten
Statens anslag till idrotten uppgår år 2011 till 1,7 miljarder kronor. Regeringen
föreslår att anslaget för år 2012–2015 ligger kvar på samma nivå. Anslaget används bland annat till att finansiera idrottens barn- och ungdomsverksamhet, Idrottslyftet, antidoping samt olympisk och paralympisk verksamhet.
Idrottslyftet

Regeringen föreslår att den särskilda satsningen Idrottslyftet som inleddes 2007
bör fortsätta. I detta arbete anser man att folkhälsomålen bör vara centrala i fördelningen av medel. Den fortsatta satsningen bör även ha en närmare koppling till
skolan arbete för att främja fysisk aktivitet. Idrottslyftet anses även behöva breddas för att omfatta andra typer av motionsaktiviteter än idrott t.ex. genom samverkan med friluftsorganisationer med syfte att nå fler barn och ungdomar, särskilt
flickor och barn med invandrarbakgrund. Regeringen har beslutat att Riksidrotts20
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förbundet hösten 2011 ska redovisa hur arbetet har inletts, och vilka initiativ som
tagits.
En ny nationell antidopingorganisation

Organisationsutredningen mot doping lämnade i februari 2011 sitt betänkande.
Utredningen föreslår att staten och Riksidrottsförbundet tillsammans bildar en ny
nationell antidopingorganisation – Antidoping Sverige AB.
Friluftspolitik
Statens anslag till friluftsorganisationer fördelas av Svenskt friluftsliv. År 2011
uppgick summan till ca 27,8 miljon kronor och anslaget förelås ligga kvar på
samma nivå år 2012. För att utveckla friluftspolitiken arbetar naturvårdsverket
tillsammans med berörda myndigheter för att ta fram mätbara mål för friluftslivet.
Förslag till mål redovisas i mars 2012.
Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
En skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet införs 1 januari 2012. Skattereduktionen utgår till den som under ett kalenderår skänkt mer än 2000 kr till ideella
organisationer. Skattereduktionen utgår med 25 procent av gåvounderlaget dock
högst 1 500 kronor för ett beskattningsår.
De organisationer som kan vara gåvomottagare skall ansöka om detta hos skatteverket.
Skapande skola utökas till hela grundskolan
Regeringen föreslår att Skapande skola-satsningen byggs ut fr.o.m. 2011 till att
även omfatta årskurserna 1–3. Anslaget till Skapande skola uppgår till totalt 150
miljoner kronor riktat till årskurserna 1–9.
Frågor om kultur och fritid kan ställas till Martin Englund tfn 08-452 79 96, och
Calle Nathansson tfn 08-452 74 22, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Miljö och energi
Regeringen inrättar ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Det är
en fortsättning på tidigare satsningar för att öka kunskapen om klimatanpassning
på SGI, Lantmäteriet, MSB och länsstyrelserna. Satsningen ligger kvar på cirka
100 miljoner kronor per år och omfattar även länsstyrelsernas samordning för lokalt arbete.
Supermiljöbilspremie inrättas
Supermiljöbilspremien som inrättas från 2012 föreslås nu omfatta även offentlig
sektor och företag. Premien på 40 000 kronor per bil går till inköp av bilar som
släpper ut högst 50 gram koldioxid per km, främst elbilar och laddhybrider.
För att bygga upp den nya havsplaneringen förs resurser över till den nya Havsoch vattenmyndigheten från Naturvårdsverket. För kalkning ges fortsatt stöd om
200 miljoner kronor per år.
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Totalt sett minskas anslagen till miljöpolitiken något.
Regeringen föreslår förlängt stöd till kommunala energi- och klimatrådgivare om
140 miljoner kronor per år 2013 och 2014.
För biogas görs en fortsatt satsning på 120 miljoner kronor på två år för utveckling, demonstration och marknadsintroduktion av ny teknik och nya lösningar som
stärker biogasens lönsamhet och bidrar till ökad produktion. Stödet ges via Energimyndigheten.
Frågor om miljö, energi och klimat besvaras av Bo Rutberg tfn 08-452 79 63 och
Andreas Hagnell tfn 08-452 78 66, om klimatanpassning av Emilie Gullberg tfn
08-452 73 50, samtliga på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Samhällsplanering och bostadsförsörjning
Byggfelsförsäkringen
Behovet av förenkling och effektivisering har varit en återkommande fråga i olika
utredningar om plan- och bygglagstiftningen under de senaste åren. I linje med
detta bereder Regeringskansliet för närvarande ett förslag om att ta bort den obligatoriska byggfelsförsäkringen.
Översyn av kommunala särkrav
Olika krav på tekniska egenskaper såsom tillgänglighet och energi i samband med
nyproduktion av bostäder är ett hinder för ett standardiserat och industriellt bostadsbyggande. Regeringen avser att ge en utredare i uppdrag att bl.a. kartlägga
kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i planoch bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. Utredningen ska även analysera effekterna av tillämpningen samt föreslå de förändringar som behövs i syfte att underlätta byggandet. Vidare ska utredningen se över
frågan om byggherreansvar.
Sammanslagning av Boverket och Statens bostadskreditnämnd
Regeringen bedömer att kunskapsunderlagen och analyserna på bostadsområdet
behöver förbättras och kommer därför att lämna ett gemensamt uppdrag till Boverket och Statens bostadskreditnämnd (BKN) att utreda konsekvenserna av en
eventuell sammanslagning av myndigheterna samt hur en förstärkt analysfunktion
ska kunna erhållas på den ombildade myndigheten utan att tillföra ökade resurser.
Översyn av strandskyddet
Det finns indikationer som tyder på att den ändring av strandskyddsreglerna som
trädde ikraft 2009 och 2010, med syfte att bland annat underlätta för viss byggnation i strandnära lägen, inte har fyllt sitt syfte, har tillämpats olika över landet och
har lett till oavsedda effekter. Under tre år avsätts 23 miljoner kronor per år för att
underlätta för attraktivt boende på landsbygden. Regeringen avser att ge Boverket
och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av utfall och tillämpning av
det nya regelverket och vid behov föreslå förändringar. Förslaget innebär även en
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informations- och kompetensinsats vad gäller strandskyddsreglerna, kompletterat
med ett planeringsstöd till landsbygdskommuner.
Ny- och ombyggnad av bostäder i landsbygden
För att underlätta ny- och ombyggnad av bostäder i landsbygden har regeringen
för avsikt att ge BKN i uppdrag att etablera en rådgivningsfunktion, där enskilda
och företag som avser att bygga bostäder, utöver egnahem för eget boende, kan få
hjälp att skapa en finansieringslösning som kan inkludera flera parter. Vid uppbyggnaden ska erfarenheterna från Almis företagsrådgivning användas. För att
öka möjligheterna att finansiera ny- och ombyggnad av bostäder i landsbygden
avser regeringen att vidga BKN:s möjligheter att ställa ut garantier, med fullgoda
säkerheter, utöver marknadsvärdet.
Ny lagstiftning för allmännyttan kan öka behovet av nedskrivningar
på svaga bostadsmarknader
En analys av de svaga bostadsmarknaderna (103 kommuner) som BKN gjort visar
på fortsatta behov av omstruktureringsstöd under de kommande åren. Från och
med 1 jan 2011 verkar de allmännyttiga bostadsföretagen enligt affärsmässiga
principer, vilket kan öka behovet av nedskrivningar av fastighetsvärdena i dessa
företag. Regeringen upprepar att en översyn ska göras av stödet till kommunala
bostadsföretag i kris på svaga bostadsmarknader. Syftet med översynen är att undersöka hur en stödordning för sådana bostadsföretag kan genomföras på ett sätt
som uppfyller EU-rättens krav.
Infrastrukturen byggs ut
Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2012 att föreslå en satsning på totalt 5 miljarder kronor till infrastruktur 2012 och 2013. Satsningen innebär ett tillskott av medel. Åtgärdsplanen för 2010–2021 ligger fast.
Järnväg

Regeringen föreslår en järnvägssatsning på sammanlagt 3,6 miljarder kronor eller
1,8 miljarder kronor per år 2012 och 2013. Satsningen riktas i första hand mot
drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder.
Väg

Regeringen föreslår en satsning på väghållning på 1,4 miljarder kronor eller 950
miljoner kronor 2012 och 450 miljoner 2013. Satsningen riktas i första hand mot
underhållsåtgärder, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, miljöåtgärder samt trimningsåtgärder.
Trygghet och säkerhet
Ett system med beredskapsflygplatser införs

Regeringen avsätter 7 miljoner kronor för att införa beredskap vid vissa flygplatser om att kunna öppna för bl.a. akuta sjuktransporter och räddningsinsatser.
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Regeringen avser att ge Trafikverket i uppdrag att ingå frivilliga överenskommelser med flygplatser om beredskap.
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Regeringen anser inte att regleringen av sotningsverksamheten överensstämmer
med ansvarfördelningen i övrigt i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det
bör därför prövas om ansvaret för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
som genomförs kan överföras till ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader
eller andra anläggningar.
SOS Alarm

Mot bakgrund av utvecklingen inom krisberedskapsområdet och de behov av
alarmering och kommunikation som finns inom detta område samt den tekniska
utvecklingen av bl.a. kommunikationsmöjligheter som skett under senare år bör
en översyn av samhällets alarmeringstjänst och anknytande tjänster genomföras.
Rakel

Regeringen vill framhålla vikten av att anslutningsprocessen görs så enkel och
lättillgänglig som möjligt. Regeringen avser att se över finansieringsmodellen och
noggrant följa utvecklingen för att vid behov vidta de åtgärder som behövs. Regeringen kan vidare konstatera att anslutningsgraden till Rakel fortfarande är lägre
än förväntat, vilket medför ett ekonomiskt underskott i verksamheten som under
2012 föreslås finansieras genom att ytterligare medel tillskjuts.
Frågor om Samhällsplanering och bostadsförsörjning besvaras av Anna Eklund,
tfn 08-452 75 84, Anette Jansson, tfn 08-452 78 68 och frågor om Trygghet och
säkerhet besvaras av Markus Planmo, 08-452 79 65, avdelningen för tillväxt och
samhällsbyggnad.

Näringsliv
Satsning på innovationsupphandling
Som ett led i att steg för steg förbättra innovationsklimatet, och därmed möjligheten till nya jobb och fler företag i Sverige, satsar regeringen 24 miljoner kronor i
höstens budget på offentlig innovationsupphandling. Syftet med regeringens satsning är att innovationsupphandling ska används i större utsträckning som en del i
att skapa bättre lösningar inom de samhällsuppdrag som finansieras med skattebetalarnas pengar inom stat, kommun och landsting. Vinnova kommer använda
medlen till att stötta uppbyggnaden och utbytet av kompetens, metod och erfarenhet för innovationsupphandling.
Ökade medel för bredband på landsbygden
Regeringen föreslår att landsbygdsprogrammet ska stärkas med 300 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till bredband på landsbygden samt att Post- och
telestyrelsen tillförs totalt 75 miljoner för offentlig medfinansiering.
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Ökat regionalt inflytande över statliga resurser
Regeringen ser positivt på ett ökat regionalt ansvarstagande. Regeringen anser att
regionala företrädare ska ha ett ökat inflytande över de statliga tillväxtresurserna.
Medborgare och företag kan därmed få bättre förutsättningar att påverka utvecklingen i sin egen region. Ett ökat regionalt inflytande innebär ett större ansvar för
det regionala tillväxtarbetet. Regeringen lämnar dock inga konkreta besked om
vilka områden eller anslag som avses.
Förenkla för företagen – regelförenkling – åtgärder på regional och
lokal nivå
Att förenkla vardagen för Sveriges entreprenörer och företag kommer även under
denna mandatperiod att vara en av regeringens viktigaste insatser för att skapa fler
jobb och ökad välfärd. Det innebär bl.a. ett kvalitets- och effektivitetsarbete i
fråga om statlig regelgivning och styrning. Attityder och förhållningssätt liksom
en medvetenhet och förståelse för företagens villkor och verklighet är av grundläggande betydelse i det förändringsarbete som regelförenkling utgör.
På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Kronobergs län och Tillväxtverket
lämnat förslag till insatser för att få ett ökat genomslag för förenklingsarbetet även
på regional och lokal nivå. Tillväxtverket föreslår bl.a. att följande åtgärder ska
genomföras i närtid: inrättande av ett sektorsövergripande förenklingsforum, fortsatta utbildningsinsatser i samarbete med SKL och att i samråd med näringslivet
välja ut och analysera områden där det är särskilt angeläget att korta och tydliggöra handläggningstiden för företag. Regeringen delar i huvudsak de bedömningar
som Länsstyrelsen och Tillväxtverket gör avseende vilka insatser som bör genomföras. Därför har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att under en fyraårsperiod genomföra insatser för att främja arbetet med att förenkla för företagen på
lokal nivå.
Sänkt restaurangmoms
Restaurang- och cateringtjänster beskattas i dag med normalskattesatsen 25 procent. Mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringtjänster sänks från
25 procent till 12 procent. Sänkningen gäller dock inte för tillhandahållande av
spritdrycker, vin och starköl. Förslaget beräknas kosta staten 5,4 miljarder år
2012. Den långsiktiga offentligfinansiella kostnaden beräknas till ca 3,6 miljarder.
Frågor om Näringslivspolitiken kan ställas till Klas Danerlöv tfn 08-452 78 24
och Renée Berglund tfn 08-452 78 77, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.
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Arbetsmarknadspolitik och Arbetsgivarfrågor
Arbetsmarknadspolitik
Fler platser i utbildning och praktik

Regeringen tillför resurser för motsvarande 1 150 platser i arbetsmarknadsutbildning och 4 300 i arbetspraktik under 2012 (avser årsplatser). Satsningen görs för
att möta inbromsningen på arbetsmarknaden och regeringen föreslår därför en
tillfällig förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som kan ges tidigt
under arbetslösheten. Berörda är personer som riskerar långtidsarbetslöshet. Träder i kraft 1 januari 2012.
Folkhögskolesatsningen förlängs

Förslaget innebär att folkhögskolesatsningen som genomförs under 2010 och 2011
förlängs med två år till att gälla även under 2012 och 2013. Samtliga arbetslösa
ungdomar under 25 år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola kan
ta del av insatsen från första dagen i arbetslöshet.
Höjt studiemedel för ungdomar 20–24 år

Förslaget innebär att arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning och som är inskrivna i någon av
garantierna under 2012 kan påbörja studier med den högre bidragsnivån, för att
komplettera sina betyg vid komvux under högst tre år.
Den högre bidragsnivån inom studiemedlen uppgår för närvarande till 6 332 kronor per fyraveckorsperiod. Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år som senast
vid halvårsskiftet 2010 har avbrutit sin grundskole- eller gymnasieutbildning och
som är inskriva i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin
omfattas av den tillfälliga satsningen. Satsningen fortsätter under 2012.
Insatser för ett aktivt arbetssökande

Uppföljningen av arbetssökandet bör utvecklas. Efter några månader i arbetslöshet
blir uppföljningen extra viktig. För att förbättra uppföljningen avsätts särskilda
medel för att öka antalet personliga möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Som ett komplement avser regeringen att reformera uppföljningsåtgärderna
så att de blir fler men mildare. Även handlingsplanens roll som en viktig utgångspunkt vid bedömningen av aktivt arbetssökande bör tydliggöras. Det nya arbetssättet vid förmedlingen berör breda grupper arbetslösa. Uppdraget träder i kraft
den 1 januari 2012 (uppföljningsåtgärder juli 2013).
Möjlighet till tidigt förstärkt stöd

Individanpassat stöd i form av framför allt förstärkta förmedlingsinsatser ska
kunna ges tidigt i arbetslösheten till en begränsad grupp individer som riskerar att
fastna i långvarigt utanförskap. Även programinsatser kan komma ifråga. Arbetsförmedlaren har en viktig roll i att avgöra vilka som är i behov av det förstärkta
stödet. Profilering kan också användas i bedömningen av de arbetssökandes jobb26
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chanser. Målgruppen är personer som bedöms riskera långtidsarbetslöshet. Träder
i kraft den 1 januari 2012.
Jobbgarantin för unga

Regeringen tillför resurser för att förbättra kvaliteten och aktiviteten i jobbgarantin för ungdomar, genom en satsning på fler handläggare i garantin. Detta gör att
Arbetsförmedlingen kan jobba mer aktivt med arbetslösa ungdomar samt att möjligheterna att t.ex. ordna fram bra praktikplatser förbättras. Särskilt ska man satsa
resurser som möjliggör individuella insatser och kontakter med arbetsgivare. Träder i kraft den 1 januari 2012.
Tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin

Förslaget innebär att de som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
kommer att kvalificera sig för jobb- och utvecklingsgarantin efter 14 i stället för
18 månaders arbetslöshet. De som berörs är personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som inte har arbetslöshetsersättning men som under 14 sammanhängande månader varit arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program. Träder i kraft
i början av 2012.
Jobb- och utvecklingsgarantin

Kvaliteten och aktiviteten i jobb- och utvecklingsgarantin höjs genom att förmedlarresurserna ökas och arbetet bedrivs effektivare. En särskilt stor satsning
görs 2012. Deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin kommer därmed i större
utsträckning att kunna få aktiva insatser, exempelvis i form av arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. Fler arbetsförmedlare förväntas öka aktiviteten och
kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantin och leda till ett ökat utflöde till arbete
och utbildning. Vidare förväntas Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter utvecklas vilket också väntas gynna garantideltagarna. Träder i kraft den 1
januari 2012.
Fas 3

För deltagare i sysselsättningsfasen (fas tre) innebär förslagen ökade förmedlarresurser 2012, fortsatt möjlighet till arbetsmarknadsutbildning 2012, samt möjlighet
till särskilt anställningsstöd med ett förhöjt handledarstöd 2012–2013 för personer
med långa inskrivningstider i sysselsättningsfasen. Handledarstödet uppgår till
150 kronor per dag under de tre första månaderna och sedan till 100 kronor per
dag under resterande nio månader. Det motsvarar i genomsnitt ca 2 500 kronor per
månad. Förslagen motsvarar 2 400 platser 2012 och 1 400 platser 2013.
Behov av förbättringar och förändringar av sysselsättningsfasen har identifierats
av regeringen och även uppmärksammats av riksdagen. Aktivitetsnivån i de inledande faserna av jobb- och utvecklingsgarantin har varit för låg. Det har inneburit
att inte alla deltagare har fått ta del av tillräckliga insatser innan sysselsättningsfasen. Tillfälliga åtgärder är därför motiverade.
Den riktade förstärkningen av det särskilda anställningsstödet inom sysselsättningsfasen förväntas leda till att fler personer får ett arbete med anställningsstöd.
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Stödet ska fungera som en brygga från sysselsättningsfasen till ett arbete utan stöd
eller till nystartsjobb, lönebidrag etc. för dem som behöver stöd under längre tid.
Det förstärkta särskilda anställningsstödet gäller även 2013.
Det särskilda anställningsstödet förlängs ett år

För att bättre stödja personer som står långt från arbetsmarknaden har regeringen
tidigare höjt ersättningstaket i det särskilda anställningsstödet från 750 till 890
kronor per dag upp till 85 procent av lönekostnaden för 2011 och 2012. Dessutom
infördes ett ekonomiskt stöd för handledning, som uppgår till 50 kronor per dag i
tre månader, till arbetsgivare som anställer personer med särskilt anställningsstöd.
Regeringen avser nu att förlänga denna satsning till att även gälla under 2013.
Nystartsjobb för äldre förlängs

Regeringen har tidigare beslutat att tillfälligt förkorta kvalificeringstiden för äldre
till nystartsjobb fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2012. Denna satsning
förlängas t.o.m. den 31 december 2013. Personer som har fyllt 55 år kan därmed
kvalificera sig till nystartsjobb redan efter 6 månaders frånvaro från arbetsmarknaden, i stället för efter 12 månader. En arbetsgivare som anställer en person med
ett nystartsjobb får en ekonomisk kompensation motsvarande nästan halva lönekostnaden. Totalt beräknas ca 500 personer omfattas av satsningen 2012 och 1
100 personer 2013.
Kulturarvslyftet

270 miljoner kronor avsätts för Kulturarvslyftet. Det skapas arbetstillfällen för
funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga som har lämnat sjukförsäkringen
inom kulturarvsområdet och i Samhall AB. Inom satsningen Kulturarvslyftet
kommer dessa personer att få möjlighet till meningsfull och utvecklande sysselsättning samtidigt som stora värden för kulturarvet skapas. Även anställningarna i
Samhall AB kommer att utformas för att ge individerna möjlighet till utveckling
och möjlighet att finna vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Målgruppen för satsningarna är funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga som har lämnat sjukförsäkringen och sedan deltagit i arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen.
Under 2012 beräknas 2 200 personer få del av dessa arbetstillfällen, år 2013 beräknas antalet bli 3 000 och 2014 beräknas antalet bli 1 700. Insatserna beräknas
pågå under åren 2012–2014.
Lyft

Lyft är en aktiveringsinsats som tillfälligt infördes under 2010. Lyft administreras
och anvisas av Arbetsförmedlingen. Lyft kommer att upphöra efter årsskiftet
2010/2011. Redan fattade anvisningsbeslut kommer dock att fortsätta gälla även
under 2011.
Frågor om Arbetsmarknadspolitik besvaras av Vivi Libietis, tfn 08-452 78 20,
Åsa Karlsson tfn 08-452 78 25, Tor Hatlevoll tfn 08-452 79 69, avdelningen för
lärande och arbetsmarknad.
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Arbetsgivarfrågor
Lönebildning

Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att lönebildningen har en avgörande
betydelse för konkurrenskraft, sysselsättning, inflation och andra viktiga delar av
den samhällsekonomiska utvecklingen. En viktig aspekt av lönebildningen är dess
inverkan på sysselsättningen. En väl fungerande lönebildning möjliggör en långsiktigt högre sysselsättning och en lägre jämviktsarbetslöshet. Det finns långsiktiga tecken som indikerar att lönebildningen under de senaste tio åren har haft en
positiv inverkan på sysselsättningen.
Regeringen anser i budgetpropositionen att lönebildningen är en fråga för arbetsmarknadens parter. Avtal mellan parterna är att föredra framför lagstiftning, eftersom samförstånd mellan parterna skapar legitimitet och stabilitet för träffade
överenskommelser. Statens roll inskränker sig till att skapa ett grundläggande regelverk. Målet för lönebildningen enligt budgetspropositionen är en lönebildning i
samhällsekonomisk balans och arbetsfred.
Löneökningstakten bromsade in påtagligt under 2010. Enligt preliminära utfall
från konjunkturlönestatistiken för 2010 uppgick löneökningarna till 2,4 procent
för hela arbetsmarknaden, att jämföras med 3,4 procent 2009. Minskningen är en
återspegling av försämringen på arbetsmarknaden under 2009.
Löneökningarna i de centrala avtal som slöts under 2010 års avtalsrörelse kom på
grund av den då rådande djupa lågkonjunkturen att bli de lägsta sedan industriavtalets tillkomst 1997. Detta bidrar till relativt låga löneökningstakter under 2010
och 2011. Eftersom lönerna under större delen av 2012 styrs av avtal som är
slutna under 2010 och 2011, förväntas löneökningstakten även under 2012 att vara
relativt måttlig. Löneökningarna 2012 är dock högre än under 2011 eftersom
många avtal är konstruerade så att de högsta löneökningstakterna kommer mot
slutet av avtalsperioden.
Det fortsatt låga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och konjunkturavmattningen 2012 talar för att också 2011 års avtalsrörelse resulterar i måttliga löneökningar, även om löneökningarna bedöms bli högre i denna avtalsrunda än i den
förra. Sammantaget bedöms enligt budgetpropositionen lönerna i hela ekonomin
öka med 2,7 procent 2011 och 2,9 procent 2012 enligt konjunkturlönestatistiken.
Lönerna i hela ekonomin bedöms enligt samma proposition öka med 3,1 procent
2013 samt 3,3 procent för vardera av år 2014 och 2015.
Frågor om lönebildning besvaras av Henrik Stävberg tfn 08-452 77 79, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöpolitik
I september 2010 överlämnade regeringen skrivelsen En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015 till riksdagen (Skr. 2009/10:248).
Den nationella handlingsplanen gäller under perioden 2010–2015, med en halv29
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tidsavstämning 2013. En utvärdering ska redovisas till riksdagen under våren
2016. Resultaten i form av genomförda åtgärder ska årligen redovisas i budgetpropositionen. I budgetpropositionen 2011 och framåt har regeringen avsatt 47
miljoner kronor per år för extra arbetsmiljöinsatser. Satsningen utgår från inriktningen för den förnyade arbetsmiljöpolitiken, som innebär att politiken ska bidra
till den samlade jobbpolitiken och lyfta fram arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket (AV) föreslås få 608 miljoner kronor 2012, en ökning med 28
miljoner jämfört med 2011. Arbetsmiljöverket har tillförts extra medel inom tre
områden; informations- och kunskapssatsning, förstärkt information till utländska
företag och arbetstagare samt marknadskontroll och standardiseringsarbete.
Informations- och kunskapssatsning

Arbetsmiljöverket har märkt en kraftigt ökad efterfrågan på information i digital
form. Verket har tillsammans med externa intressenter försökt anpassa information till mottagarna och fortsätter sin satsning på en ökad grad av interaktivitet.
Förstärkt information till utländska företag och arbetstagare

Arbetsmiljöverket har tagit fram informationsmaterial som innehåller de aktuella
lagtexterna samt en översikt över vad som gäller vid utstationering i Sverige. Arbete med att identifiera och nå särskilda grupper fortsätter.
Marknadskontroll och standardiseringsarbete

Marknadskontroll är en obligatorisk uppgift som följer av EU-medlemskapet och
en central del av åtgärderna för en väl fungerande inre marknad för säkra varor.
Arbetsmiljöverket är marknadskontrollmyndighet för fem harmoniserade produktområden, maskiner, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, tryckbärande
anordningar och utrustning för explosionsfarlig miljö och även för vissa produkter
inom ”det oharmoniserade området” – de produkttyper som inte omfattas av särskilda EU-gemensamma produktregler. Det handlar om produkter som är avsedda
för användning både inom arbetslivet och privat.
Coacher över tröskeln

I samband med budgetpropositionen för 2011 gav regeringen Arbetsförmedlingen
och AV i uppdrag att i samverkan genomföra ett försök med coacher över tröskeln
dvs. coacher med särskild arbetsmiljökompetens upphandlade som kompletterande aktörer till stöd för både arbetsgivare och arbetstagare. Försöket ska genomföras under perioden 2011–2013 och syftar till att öka möjligheterna för arbetssökande med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden att behålla sin praktikplats
eller anställning. Försöket kommer att genomföras i Göteborg, Östersund och
Örnsköldsvik med planerad start under sista kvartalet 2011.
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Kvinnors arbetsmiljö

Under 2011 gav regeringen AV i uppdrag att utveckla och genomföra särskilda
insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget som ska pågå under perioden 2011–2014, ska
fokusera på att förebygga förslitningsskador på grund av felaktig arbetsbelastning.
För genomförande av uppdraget har totalt 20,5 miljoner kronor avsatts.
Företagshälsovården
Regeringen har sedan 2008 satsat på en utveckling av företagshälsovård för att
öka arbetstagarens möjlighet att återgå i arbete genom tidiga och anpassade insatser. I budgeten finns det 689,5 miljoner kronor 2012 och 643,5 miljoner 2013 avsatt för företagshälsovårdssatsningen. Hittills har medel i stor utsträckning använts
till utbetalning av grundbidrag och tilläggsbidrag för medicinsk service medan
mycket av medel avsatt till koordinerade insatser har ej förbrukats. Regeringen
har avsatt medel för att utvärdera företagshälsovårdssatsningen och slutredovisningen ska lämnas senast 30 november 2011.
Frågor om Arbetsmiljö besvaras av Ned Carter tfn 08-452 76 23, avdelningen för
arbetsgivarpolitik.

Socialförsäkring
I regeringens budget 2012 redovisas att sjukfrånvaron minskar och att sjukskrivningsprocessen i allt större utsträckning präglas av tidiga och aktiva insatser.
Sjukfrånvaron närmar sig en låg och stabil nivå, samtidigt som betydligt färre
lämnar arbetsmarknaden genom förtidspensionering än tidigare. Regeringen menar att denna gynnsamma utveckling till stor del kan förklaras av de reformer som
genomförts. De förbättringar regeringen föreslår i propositionen syftar dels till att
komma till rätta med icke avsedda effekter av sjukförsäkringsreformen, dels till
att ytterligare stärka förutsättningarna för en väl fungerande sjukförsäkring.
Regeringens förslag om sjukförsäkringen
Förslagen regeringen föreslår i budgetpropositionen 2012 avseende sjukförsäkringen innebär i korthet följande:
Ökade möjligheter till individuella bedömningar

Sjukpenning kan betalas ut i 2,5 år (914 dagar). Därefter finns möjlighet till ytterligare dagar med sjukpenning i de fall något av de undantag som finns idag är
uppfyllda. Förslaget innebär att utöver redan gällande undantag ska sjukpenning
kunna fortsätta att betalas ut på fortsättningsnivån om det skulle framstå som
oskäligt att inte betala ut sjukpenning.
Nya ersättningar införs – sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda
fall och boendetillägg

Två nya förmåner införs – sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall. Ersättningarna ska kunna betalas ut till dem som haft tidsbegränsad
sjukersättning maximal tid och inte har någon eller har låg sjukpenninggrundande
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inkomst, SGI. Sjukpenning i särskilda fall kan utbetalas till personer som är sjukskrivna och rehabiliteringspenning i särskilda fall till personer som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett nytt bostadsstöd införs, boendetillägg. Boendetillägget kan betalas ut för personer som tidigare haft ersättningen tidsbegränsad
sjukersättning maximal tid och har låg eller saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Ytterligare satsning på rehabilitering, tidiga och aktiva insatser

Regeringen avsätter 500 miljoner kronor årligen från och med 2012 till förstärkta
rehabiliteringsinsatser i samverkan. Regeringen bedömer att stödet till den enskilde behöver förstärkas för att skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och
för att tillvarata människors förmåga till arbete. De flesta som inte längre är sjukskrivna återupptar sitt tidigare arbete eller annat arbete hos sin arbetsgivare. För
vissa behövs dock ett nytt arbete hos annan arbetsgivare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården ska medverka till en sådan omställning.
Särskild proposition hösten 2012 avseende sjuklön

Regeringen avser även att lämna förslag om att arbetsgivare inte ska behöva betala sjuklön för en anställd som efter att ha deltagit i arbetslivsintroduktionen hos
Arbetsförmedlingen blir sjukskriven på nytt. Eftersom förslaget bör remitteras till
Lagrådet kommer det att avlämnas till riksdagen i en särskild proposition under
hösten 2012.
Frågor om socialförsäkringen besvaras av Catharina Bäck tfn 08-452 76 21, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
Läraryrket och lärarutbildning
Lärarlyftet II – utbildning för tillsvidareanställda lärare som har lärarexamen men
undervisar i ämnen de inte har behörighet för

Lärarlyftet II planeras att pågå under åren 2012–2015 med en total satsning på
1 546 miljoner kr. Satsningen riktar sig till tillsvidareanställda lärare med lärarexamen så att de ska kunna få behörighet i ämnen de undervisar i men saknar behörighet för. Nya regler kommer att gälla för satsningen (jämfört med Lärarlyftet I)
som inriktas på behörighetsgivande kurser för fritidspedagoger och legitimerade
lärare.
Kompetensutveckling i förskolan

Som fortsättning på det tidigare s.k. Förskolelyftet föreslår regeringen en satsning
på kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer på totalt 120 miljoner kr under åren 2012–2014. Satsningen ska göras inom områdena uppföljning
och utvärdering samt barn i behov av särskilt stöd.
Rektorslyftet

Rektorslyftet är en frivillig fortsättning på den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Inriktningen på Rektorslyftet är styrnings- och ledarskapsfrå32
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gor. Rektorslyftet har påbörjats hösten 2011 och föreslås fortsätta till 2014 med ett
anslag på 20 miljoner kr per år.
Kompetensutveckling för yrkeslärare

Under perioden 2012–2014 införs ett statligt stöd på 17 miljoner kr per år för att
göra det möjligt för yrkeslärare att tillbringa tid på en arbetsplats inom aktuell
bransch. Förslaget utgår ifrån att huvudmannen står för hälften av kostnaderna.
Vidareutbildning för obehöriga lärare, VAL

Den tidigare VAL-satsningen föreslås fortsätta fram till år 2014. År 2012 anslås
100 miljoner kr och åren 2013 och 2014 anslås 150 miljoner kr per år. VAL är till
för att verksamma lärare som saknar lärarexamen ska kunna komplettera sin tidigare utbildning för att nå lärarexamen.
Forskarskolor för lärare och förskollärare

Satsningen på forskarskolor för lärare och förskollärare fortsätter till 2014.
Karriärutvecklingsreform för yrkesskickliga lärare

Regeringen föreslår i budgetpropositionen en karriärutvecklingsreform inom läraryrket innebärande utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och
gymnasieskolan. Syftet är enligt propositionen att premiera de bästa lärarna. Utvecklingsstegen med eventuella behörighetskrav ska beskrivas i skollagen. Beslut
om vem som ska anställas liksom ansvarsområden och arbetsinnehåll samt anställningsvillkor ska bestämmas av huvudmannen. En given utgångspunkt för reformen är att lönesättningen för lärare är en fråga för parterna. Reformen innebär
inte en övergång till statlig lönepolitik. Av finansieringsprincipen följer att en
lagreglering som ökar kommunernas åtaganden finansieras av staten. För att täcka
kostnaderna för reformen utgår ett statsbidrag om 26 miljoner kronor 2012, 187
miljoner 2013, 468 miljoner 2014 och 749 miljoner 2015. Från 2016 och framåt är
tillskottet 880 miljoner per år. Regeringen avser utse en utredare för att se över
hur denna karriärutvecklingsreform ska utformas.
Läs mer om lärarsatsningen under rubriken Barn och unga.
Införande av legitimation för lärare och förskollärare

Inom ramen för legitimationsreformen skall nyutexaminerade lärare och förskollärare genomgå en ettårig introduktionsperiod. I den kommunalekonomiska utjämningen tillförs kommunerna 128 miljoner kr för 2012 och 256 miljoner kr årligen
från 2013.
Frågor om Läraryrket och lärarutbildningen besvaras av Ulla Gummesson tfn 08452 75 09, och Henrik Stävberg tfn 08-452 77 79, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
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Arbetsrätt
Anmälningsskyldighet vid utstationering
En departementspromemoria Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (Ds 2011:22) har under våren 2011 utarbetats inom Regeringskansliet. I
promemorian föreslås bl.a. att det införs bestämmelser i utstationeringslagen om
att utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket (AV) om utstationeringen och utse
en kontaktperson i Sverige. Med anledning av riksdagens tillkännagivande om
Lex Laval m.m. (Bet. 2010/11:AU10, rskr. 2010/11:299) bereds frågan för närvarande inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma i frågan.
Förtydligande i anställningsskyddslagen med anledning av direktiv
om ramavtalet om visstidsarbete
Den 22 mars 2010 fick Sverige en formell underrättelse av Europeiska kommissionen angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 1999/70/EG av den 28
juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och
CEEP.
Departementspromemorian Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen
(Ds 2011:22) innehåller förslag till förtydligande av rättsläget på så sätt att det
direkt av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska framgå att om tidsbegränsade anställningar respektive provanställning enligt LAS kombineras på ett
sätt som utgör ett missbruk, kan arbetstagaren få domstols förklaring om att avtalet ska gälla tills vidare. Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 juni 2012.
Promemorian har remitterats och remisstiden löper ut den 14 oktober 2011.
Gymnasial lärlingsanställning och utredning om lärlingsprovanställning
Lärlingsutredningen lämnade i mars 2010 sitt betänkande Lärling – en bro mellan
skola och arbetsliv (SOU 2010:19), där man bland annat granskade förutsättningarna för att inom gymnasial lärlingsutbildning kombinera anställning och studier.
Elever som går en lärlingsutbildning på gymnasienivå ska ingå ett skriftligt utbildningskontrakt med arbetsplatsen där de är lärlingar (prop. 2010/11:104). Det
är möjligt att påbörja gymnasial lärlingsutbildning från och med skolåret
2011/2012. Frågan om en ny anställningsform för den som går en gymnasial lärlingsutbildning bereds inom Regeringskansliet. I budgetpropositionen för 2011
aviserades att regeringen vill inrätta lärlingsprovanställningar som ska underlätta
ungas inträde på arbetsmarknaden. Regeringen har för avsikt att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och föreslå lösningar avseende den nya anställningsformen. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
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Utredning om kostnader för arbetsgivare vid tvist om uppsägning
I budgetpropositionen för 2011 aviserades att regeringen vill minska arbetsgivarnas kostnader vid tvist om uppsägning. Regeringen har därför för avsikt att ge en
särskild utredare i uppdrag (dir. 2011:76) att se över reglerna om tvister i samband
med uppsägning och lämna förslag på hur kostnaderna kan begränsas. Syftet med
de regeländringar som ska föreslås är att nyanställningar ska främjas.
Utredning om rätten att kvarstå i anställning till 69 år
Den 14 april 2011 utsåg regeringen en särskild utredare (dir. 2011:34) med uppdrag att analysera hur den genomsnittliga pensionsåldern kan höjas och att ta fram
konkreta förslag till åtgärder för att fler ska kunna arbeta längre. Uppdraget omfattar frågan om möjligheterna till höjd ålder för rätten att kvarstå i anställning från
67 till 69 år. Utredaren ska redovisa uppdraget genom ett delbetänkande senast
den 16 januari 2012 och ett slutbetänkande senast den 1 april 2013.
Uppdrag till Medlingsinstitutet
Enligt budgetpropositionen för 2011 ska Medlingsinstitutet (MI) ges ett tydligt
uppdrag att informera företagare om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal. Avsikten är att genomföra satsningen under mandatperioden. Under 2011 gavs
MI därför uppdraget att lämna ett förslag till regeringen hur en sådan informationstjänst kan utformas. I sin redovisning av uppdraget (dnr A2011/2396/ARM)
framhåller MI att även om det finns en del information om arbetsrätt och kollektivavtal publicerade av vissa myndigheter, finns ändå möjligheter till betydande
förbättringar. Exempelvis saknas en fullständig sammanställning över vilka kollektivavtal som finns, när de löper ut och vilka de avtalsslutande parterna är.
Genomförande av direktiv om bemanningsföretag
I november 2008 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av
den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Direktivet ställer krav på att medlemsstaterna efter samråd med arbetsmarknadens parter ska göra en översyn av eventuella begränsningar eller förbud mot arbete som
utförs av personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Bemanningsutredningen
överlämnade sitt betänkande den 24 januari 2011 (SOU 2011:5). I betänkandet
föreslås att bemanningsdirektivet genomförs i Sverige genom en ny lag om uthyrning av arbetstagare. Kärnan i den föreslagna lagen är en likabehandlingsprincip,
som motsvarar den som finns i direktivet. Utredaren föreslår viktiga undantag från
likabehandlingsprincipen. Bland annat ska arbetsmarknadens parter få ingå kollektivavtal som avviker från likabehandlingsprincipen under förutsättning att det
övergripande skyddet för uthyrda arbetstagare respekteras. Vidare föreslås ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, som innebär att utstationerade uthyrda arbetstagare kan göra anspråk på mer förmånliga villkor än
andra utstationerade arbetstagare. Betänkandet har remitterats och frågan bereds
för närvarande inom Regeringskansliet.
Frågor om Arbetsrätt besvaras av Malin Looberger tfn 08-452 76 28 och Göran
Söderlöf tfn 08-452 76 18, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
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Diskriminering
För år 2012 beräknas utgifterna inom området öka med 1,5 miljoner kronor jämfört med 2011, då anslaget åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. tillförs
medel för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.
Förebygga diskriminering i arbetslivet – domar i diskrimineringsmål
På uppdrag av Regeringskansliet redovisades under 2010 en förstudie om domar i
diskrimineringsmål 1999–2009 hos AD och allmänna domstolar. Syftet var att
analysera domar i diskrimineringsmål för att ge en bild av de eventuella skillnader, som kan finnas bland annat vad gäller utgången i målen och – om möjligt –
förklara dessa skillnader.
Enligt rapporten går det inte att dra alltför långtgående slutsatser. Förstudien visar
på mycket påtagliga skillnader mellan diskrimineringsmål som förts i Arbetsdomstolen resp. de allmänna domstolarna. Enligt resultaten i förstudien gäller det
främst möjligheten att vinna bifall med en sådan talan, men också hur den s.k.
bevisbörderegeln redovisas och tillämpas av domstolarna.
Lagstiftningsarbete m.m.
Regeringen arbetar vidare med att säkerställa samma skydd oavsett diskrimineringsgrund. Utvidgat skydd mot diskriminering p.g.a. ålder, och förslagen i departementspromemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet för personer
med funktionshinder som en form av diskriminering (Ds 2010:20) bereds f.n. inom
Regeringskansliet.
Europarådets medlemsländer enades den 31 mars 2010 om en rekommendation
som ger uttryckligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller
könsidentitet. Den 17 juni 2011 antogs en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter som uttrycker stor oro för våld mot och diskriminering av homosexuella,
bisexuella och transpersoner. En treårig satsning för kunskapshöjande insatser för
barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans
kommer att genomföras under perioden 2012–2014.
Frågor om diskriminering besvaras av Dag Linde tfn 08-452 72 41, avdelningen
för arbetsgivarpolitik.

Jämställdhet
Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande och redovisas därför inom olika
verksamhetsområden. Under perioden 2011–2014 satsar regeringen 240 miljoner
per år för särskilda jämställdhetsåtgärder. Det övergripande jämställdhetsmålet är
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I
syfte att utveckla jämställdhetsstatistiken och indikatorer kopplade till de olika
målen har Statistiska centralbyrån erhållit 1 miljon kronor.
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Jämställdhetsintegrering och särskilda åtgärder
Erfarenheter i jämställdhetsarbet visar att långsiktighet i stödet till olika verksamheter har betydelse för måluppfyllelsen. Regeringen fortsätter med strategin jämställdhetsintegrering (att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet) i
syfte att kvalitetssäkra offentligt finansierad verksamhet inom stat, landsting och
kommun för att garantera en jämställd medborgarservice. Områden som regeringen pekar ut som viktiga att beakta för särskilda insatser är arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck i samkönade relationer, jämställdhet i arbetslivet och näringslivet samt kvinnors och mäns rätt till
utbildning på lika villkor.
Jämställda verksamheter inom kommun och landsting
Under innevarande mandatperiod beviljas SKL 80 miljoner kronor för att genomföra fortsättningen av programmet Hållbar Jämställdhet. SKL kan fullfölja stöd till
och samordning av berörda aktörer för att uppnådda resultat och erfarenheter tillvaratas och får bestående verkan.
Jämställdhet i arbetslivet och skolan
Problem som utpekas är könsuppdelad arbetsmarknad och könsuppdelat näringsliv, ojämnställda arbetsvillkor och villkor för entreprenörskap, samt ojämnställt
deltagande i arbetslivet. Aktuella frågor är lika lön för lika och likvärdigt arbete,
kvinnors deltidsarbete och karriärmöjligheter, samt deltagande i beslutsfattande
nivåer.
När alla löner räknas om till heltid var den genomsnittliga månadslönen för kvinnor 85,7 procent av männens 2010. Korrigeras lönerna för olika lönepåverkande
faktorer, t.ex. yrke, utbildning och ålder genom s.k. standardvägning, uppgick
kvinnors månadslön till 94,1 procent av männens 2010. De ojämställda lönerna
bidrar till att upprätthålla arbetsfördelningen i hemmet, men även på arbetsmarknaden.
Pojkars och flickors, mäns och kvinnors möjligheter att göra studieval utifrån
egna förutsättningar oberoende av kön betonas. Samhällets behov av att tillvarata
kompetens gynnas av möjlighet att frångå könsbundna studieval. En jämställdhetssatsning i skolan kommer att presenteras senare utifrån slutsatser i Delegationen för jämställdhet i skolan, Flickor, pojkar, individer – om betydelse av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99).
Förena förvärvs- och hushållsarbete
Förutsättningar för att förena förvärvs- och hemarbete avser regeringen möjliggöra genom skatteavdrag för hushållsnära tjänster samt en förenklad jämställdhetsbonus. Den förenklade jämställdhetsbonusen innebär att bonusen utbetalas
med föräldrapenningen.
Regeringen har vidare föreslagit att fr.o.m. den 1 januari 2012 ge en möjlighet för
föräldrar till samtida uttag av föräldrapenning i trettio dagar under barnets första
levnadsår. Rätten gäller de föräldrapenningdagar som kan överlåtas och inte de
två månader som är reserverade för respektive förälder. De nuvarande tio s.k.
pappadagarna finns kvar.
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Frågor om Jämställdhet besvaras av Anna Ulveson 08-452 74 67, och Christin N.
Granberg 08-452 76 30, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sektionen för ekonomisk analys
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