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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2017 
Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudget för 2017 (2016/17: 99) och 
2017 års ekonomiska vårproposition (2016/17:100). Vi sammanfattar de förslag inom 
olika områden som berör kommunerna åren 2017–2020. Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 
2017–2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan samman-
fattas några av satsningarna: 

• Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 150 miljoner år 2017. 
• Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till nationella program 

i gymnasieskolan, 500 miljoner år 2017. 
• Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 miljoner år 2017. 
• Förstärkning av klimatklivet, 500 miljoner år 2017. 

Det är endast i Vårändringsbudgeten som ovanstående medel tillförts till kommu-
nerna. SKL hade hellre sett att resurser till sektorn kommer som generella långsiktiga 
bidrag i stället för tillskott under pågående år, vilka först beslutas om i juni dvs. som 
tilläggsbudget. 

På regeringens webbplats finns fördelning per kommun av välfärdsmiljarderna och 
den tillfälliga förstärkningen av barn- och ungdomsvården. Observera att regeringen 
ännu inte presenterat någon kommunvis fördelning av välfärdsmiljarderna 2018. 

Se bilagan Fördelning av tillskott till kommunerna 2017. 

 

mailto:info@skl.se
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Ekonomi 
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen 
Regeringens bedömning är att Sveriges tillväxt blir fortsatt hög 2017 men faller till-
baka något 2018, se tabell 1. Under 2019 väntas efterfrågeutvecklingen bli i stort sett 
balanserad. Resursutnyttjandet bedöms vara något ansträngt 2017, mätt med BNP-ga-
pet. Enligt regeringen bidrar flera faktorer till osäkerhet i prognosen om såväl den in-
ternationella som den svenska utvecklingen. En risk som nämns är att den offentliga 
konsumtionen 2017 kan bli svagare än enligt prognosen om kommunerna och lands-
tingen inte i tillräcklig omfattning lyckas rekrytera personal. På grund av osäkerhet-
erna redovisas utöver prognosen två alternativa scenarier. 

Tillväxten i världshandeln och den globala industriproduktionen steg i slutet av 2016 
och indikatorer under inledningen av 2017 tyder enligt regeringen på en starkare eko-
nomisk utveckling i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. I våra nordiska 
grannländer väntas dock fortsatt dämpad utveckling. Samtidigt bidrar stigande råvaru-
priser till att regeringen förutser en återhämtning i flera råvaruexporterande framväx-
ande ekonomier som haft svag utveckling de senaste åren. 

Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den 
svenska exporten bedöms växa snabbare 2017. Hushållens konsumtion utvecklades 
förhållandevis svagt 2016. Men ett ökat konsumentförtroende enligt Konjunkturbaro-
metern och fortsatt goda ekonomiska förutsättningar talar för att hushållens konsumt-
ion kommer att växa något starkare framöver, anser regeringen. 

Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren och denna utveckling 
väntar regeringen ska fortsätta 2017. Utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan 
på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, 
det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden. Efterfrågan på 
kommunala välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Däremot beräknas den of-
fentliga konsumtionen totalt sett minska, framför allt till följd av minskade migrat-
ionsrelaterade utgifter. Dessutom bidrar den prognosprincip regeringen tillämpar till 
en dämpad utveckling. Denna innebär att man utgår från nominellt oförändrade stats-
bidrag och oförändrade kommunala skattesatser. Den kommunala konsumtionen an-
passas därefter i prognosen så att det kommunala balanskravet uppfylls, även då det 
innebär mindre ökning av den kommunala konsumtionen än vad demografin kräver. 

Investeringarna, framförallt i bostäder, ökade snabbt 2015 och 2016. Till följd av den 
stora befolkningstillväxten finns fortsatt stort behov av bostäder. Regeringen räknar 
därför med att bostadsinvesteringarna blir fortsatt höga, även om tillväxten avtar något 
till följd av ett alltmer ansträngt resursutnyttjande i byggsektorn. Investeringarna i nä-
ringslivet väntas växa i svagare takt än 2016 både 2017 och 2018. De offentliga inve-
steringarna bedöms däremot växa i hög takt 2017, för att nästa år öka i en lägre takt 
när kommunsektorns investeringar i framförallt byggnader och infrastruktur minskar. 

Regeringens BNP-prognos ligger högre än förbundets bedömningar för 2019–2020 i 
MakroNytt 1/2017. Förklaringen är framför allt att regeringens beräkningar baseras 
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på en högre potentiell tillväxt, vilket innebär större ökning av arbetade timmar dessa 
år. 

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen 
Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2016–2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP1 3,0 2,9 2,2 2,0 2,2 

Arbetade timmar1 1,7 1,5 0,9 0,7 0,7 

Arbetslöshet2 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 

BNP-gap3 –0,1 0,5 0,4 0,1 0,0 

Timlöner4 2,5 2,9 3,2 3,4 3,4 

KPIF, årsgenomsnitt 1,4 1,7 1,7 1,9 2,0 

Prisbasbelopp 44 300 44 800 45 500 46 200 47 200 

Finansiellt sparande i off. sektor5 0,9 0,3 0,6 1,4 2,1 

Konsoliderad bruttoskuld5 41,6 39,5 37,3 34,7 31,4 

1Kalenderkorrigerade.   2Procent av arbetskraften. 3Procent av potentiell BNP.   
4Konjunkturlönestatistiken.   5Andel av BNP. 

Källa: 2017 års vårproposition. 

Regeringen väntar sig en stark utveckling på arbetsmarknaden. Framåtblickande 
indikatorer tyder på att efterfrågan på arbetskraft blir fortsatt stark. Antalet sysselsatta 
väntas fortsätta öka snabbt 2017 och långsammare 2018. Sysselsättningsökningen var 
2016 särskilt stark inom de kommunala myndigheterna. Även 2017 väntas de kom-
munala myndigheterna bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska 
utvecklingen medför ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Arbetslösheten minskade 
2016 och väntas enligt regeringen fortsätta minska gradvis framöver. 

Löneutvecklingen var dämpad 2016. Även 2017 väntas den bli lägre än genomsnittet 
1993–2016 trots det starka arbetsmarknadsläget. I kommunsektorn förväntas lönerna 
öka snabbare än i näringslivet, bl.a. till följd av det statliga lärarlönelyftet, en särskild 
satsning på löner för undersköterskor och ett stort behov av att snabbt rekrytera perso-
nal i många av välfärdens verksamheter. Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har 
stigit vilket påverkar löneökningstakten med viss fördröjning. Regeringen räknar där-
för med högre löneökningar 2018. 

Inflationstakten bedöms stiga 2017. Högre energipriser förväntas ge ett positivt bidrag 
tillsammans med högre importpriser. Dessutom förväntas det något ansträngda resurs-
utnyttjandet öka företagens möjligheter att höja priserna framöver. 

Frågor om Ekonomi kan ställas till Bo Legerius tfn 08-452 77 34, avdelningen för 
ekonomi och styrning. 

Regeringens skatteunderlagsprognos 
Regeringen förutser samma skatteunderlagsutveckling som SKL 2016 och en något 
större ökning av skatteunderlaget 2017 än enligt den prognos SKL publicerade i febru-
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ari. Åren därefter visar regeringens skatteunderlagsprognos avsevärt större skatteun-
derlagstillväxt än SKL:s. Det beror till övervägande del på snabbare ökning av arbe-
tade timmar i regeringens prognos. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2016 2017 2018 2019 2020 2016–2020 

SKL feb 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6 22,0 

Reg apr 4,9 4,8 4,1 4,2 3,9 24,0 

ESV Apr 5,4 4,6 3,8 3,8 3,8 23,3 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Regeringens kommentar om skatteunderlaget är att det bedöms ha ökat relativt kraftigt 
2016 och bedöms fortsätta att öka 2017. Under den senare delen av prognosperioden 
(2018–2020) fortsätter skatteunderlaget att öka, men i en något långsammare takt. Den 
relativt starka ökningstakten under prognosperioden förklaras främst av en stark 
tillväxt av lönesumman. Regeringens bedömning är att arbetade timmar kommer att 
öka med 0,7 procent per år 2019 och 2020 medan SKL:s februariprognos utgick från 
oförändrat antal arbetade timmar dessa år. 

Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, 
avdelningen för ekonomi och styrning. 

Kommunalekonomisk utjämning 
Eftersom inga skarpa förslag finns om förändringar i anslaget för kommunalekono-
misk utjämning i Vårpropositionen utan kommer i Budgetpropositionen i höst så gäl-
ler de uppgifter som fanns i cirkulär 17:6 oförändrat. 

Frågor om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Mona Fridell tfn 08-
452 79 10, Signild Östgren tfn 08-452 77 45, avdelningen för ekonomi och styrning. 

Välfärdsmiljarderna 
Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas via det kommunalekonomiska 
utjämningsanslaget dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hän-
syn tas till antal asylsökande och nyanlända. 

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och lands-
tingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och 
nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är 
preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2018. I 
vårpropositionen står inget om när regeringen kommer att fatta beslut om fördelningen 
inför år 2018. 
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Tabell 3. Fördelning av 10 miljarder till välfärden, kommuner 

År 
Totalt, 

 miljoner kronor 
Generell fördelning, 

 mnkr 
Generell fördelning, 

 kronor/invånare 
Modellberäknad 

 fördelning, mnkr 

2016 8 330 0 0 8 330 

2017 7 700 2 100 213 5 600 

2018 7 700 2 100 208 5 600 

2019 7 500 3 500 341 4 000 

2020 7 300 4 900 470 2 400 

2021 7 000 7 000 662 0 

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting. 

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. 

Frågor om tillskottet kan ställas till Måns Norberg tfn 452 77 99 eller till Signild Öst-
gren tfn 08-452 77 45, avdelningen för ekonomi och styrning. 

Barn och utbildning 
650 miljoner för att minska skolsegregationen 
Genom ändringar i befintliga anslag avsätts under innevarande år 650 miljoner kronor 
för att stärka de skolor som har störst utmaningar att nå tillfredsställande kunskapsre-
sultat. 

• 500 miljoner, av regeringen kallat en särskild jämlikhetspeng, avsätts till grundsko-
lor med låg andel behöriga elever till gymnasieskolans nationella program för in-
satser efter huvudmannens behov. Regeringen anser att ytterligare åtgärder behövs 
inom detta område och avser att återkomma i frågan i budgetpropositionen för 
2018. 

• Resterande 150 miljoner kronor avses fördelas till gymnasieskolors introduktions-
program. Utgångspunkten för satsningen är att medlen fördelas utifrån de behov 
som finns hos skolhuvudmännen. Det kan enligt regeringen handla om anställning 
av olika personalkategorier, samverkan med det civila samhället eller insatser för 
ökad kontakt med vårdnadshavare. 

Det finns i dagsläget inte någon närmare information om hur bidragen kommer att 
fördelas och om de ska sökas, rekvireras eller betalas ut automatiskt. Dock blir det 
sannolikt Skolverket som kommer att administrera bidragen, varför förbundet råder 
kommunerna att hålla utkik efter mer information på https://www.skolverket.se/skolut-
veckling/statsbidrag 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag
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Individ- och familjeomsorg 
Förstärkning till myndighetsutövningen 
Regeringen anser att kommunernas individ- och familjeomsorgen har varit ansträngd 
under många år, inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att han-
tera belastningen i kommunerna och det stora trycket på bemanningen inom den soci-
ala barn- och ungdomsvården föreslår regeringen i propositionen Vårändringsbudget 
för 2017 att en ytterligare förstärkning med 150 miljoner kronor tillförs för åtgärder 
för att öka bemanningen. Medlen får användas till socialsekreterare, arbetsledare och 
administratörer men inte till bemanningsföretag. Regeringen anser att det behövs yt-
terligare åtgärder inom detta område och avser att återkomma i denna fråga i budget-
propositionen för 2018. 

Den fördelningsnyckel som kommer att användas bygger på antalet uppskattade ären-
den i den sociala barn- och ungdomsvården och andel uppskattade ärenden i relation 
till antalet barn och unga i kommunen, samt andel av befolkningen som saknas efter-
gymnasial utbildning. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp satsningen. 

Statens institutionsstyrelse får pengar till fler platser 
Anslaget ökas med 65 miljoner kronor. Orsaken är en större efterfrågan som kan för-
klaras av att gruppen som kan bli aktuell för vård inom myndigheten har blivit större. 
Inom ungdomsvården förklaras ökningen av att antalet ensamkommande barn och 
unga har ökat och av större barnkullar i de åldersgrupper som kan behöva beredas 
vård inom myndigheten. Anslaget behöver tillföras ytterligare medel för att täcka de 
kostnader som uppstår till följd av att fler vårdplatser tagits i bruk. 
Frågor om Individ- och familjeomsorg kan ställas till Kjerstin Bergman tfn 08-
452 76 57, avdelningen för vård och omsorg. 

Infrastruktur, fastigheter och krisberedskap 
Länsstyrelserna får utökade medel 
Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet samt händelser 
som visat på samhällets sårbarhet ser regeringen ett behov av att förstärka totalförsva-
ret under 2017 med 15 miljoner. Medel tillförs länsstyrelserna för att stärka deras för-
utsättningar att bedriva en ändamålsenlig planering, bl.a. när det gäller stöd till kom-
munerna och samverkan med berörda aktörer. 

Utökade medel för krisberedskap 
För att stärka kommunernas och landstingens arbete med det civila försvaret, t.ex. att 
stärka säkerhetsskyddet samt delta i nödvändiga utbildningar och i övningar som För-
svarsmakten m.fl. anordnar behöver ytterligare medel tillföras. Anslaget för krisbered-
skap utökas därför i Vårändringsbudgeten för 2017 med 60 miljoner kronor. 

För att möjliggöra viss finansiering av kostnader som uppstår hos offentliga aktörer i 
samband med hantering av extraordinära händelser behöver ändamålet för anslaget 
vidgas. Regeringen anser därför att anslaget för Krisberedskap även i viss utsträckning 
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bör få användas för att finansiera offentliga aktörers kostnader i samband med extraor-
dinära händelser. 

SKL har verkat för att regeringen ska ange att medlen ska finnas kvar även över kom-
mande år. Därmed hade framförallt landstingen kunnat rekrytera personal för att ar-
beta med civilt försvar. Något sådant besked ges dock inte i propositionen. SKL vet 
ännu inte hur pengarna kommer att fördelas eller användas. SKL har en dialog med 
MSB om den fortsatta processen framåt. 

Regeringen föreslår även ett vidgat ändamål för anslag för Krisberedskap. Det inne-
bär att anslaget även ska kunna användas för att finansiera aktörernas kostnader vid 
kriser. Både SKL och MSB har flera gånger föreslagit att det bör skapas ett operativt 
anslag för hantering av kriser. 

Livsmedelsverket övertar ansvaret för vattenkatastrofgruppen 
Livsmedelsverket har en nationell vattenkatastrofgrupp som fungerar som ett stöd för i 
första hand kommuner och dricksvattenproducenter vid kriser som rör dricksvatten. 
Vattenkatastrofgruppen har byggts upp och drivits med hjälp av krisberedskapsmedel 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Nu föreslår regeringen att medel 
tillförs Livsmedelsverket. 

SKL har i flera år arbetat för att säkra VAKA:s långsiktiga finansiering. Nu konstate-
rar vi att arbetet har gett resultat och att den långsiktiga finansieringen är säkrad! 

Frågor om Infrastruktur och fastigheter kan ställas till Peter Haglund tfn 08-452 71 58 
och om krisberedskap till Marcus Planmo tfn 08-452 79 65, avdelningen för tillväxt 
och samhällsbyggnad. 

Identitetskontroller 
Anslaget får även användas till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader för 
identitetskontroller som utförs med stöd av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder 
vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. 

Bra att ersätta transportörer för kostnader för uppgifter som går utöver ordinarie åta-
ganden. 

Interregional kollektivtrafik 
Regeringen föreslår i Vårändringsbudget för 2017 ytterligare medel till statens trafi-
kavtal för att säkra goda möjligheter till interregional kollektivtrafik. Regeringen anser 
att det är angeläget att nattågstrafik och regionalpolitiskt motiverad trafik över läns-
gränser kan bedrivas med en hög ambition och avser att återkomma i frågan. 

SKL anser att det är tydligt enligt kollektivtrafiklagen att de regionala kollektivtrafik-
myndigheterna kan upphandla trafik i storregionala system och välkomnar ett tydlig-
görande i frågan. Det finns olika tolkningar av kollektivtrafiklagen och dess ambit-
ioner, vilket gör att spelplanen kan behöva förtydligas. 
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Elbusspremien ses över 
Elbusspremien ses över så att det ska vara möjligt att besluta om elbusspremie redan i 
planeringsfasen och därför behöver ett bemyndigande knytas till anslaget. 

Det är positivt med ett förhandsbesked för att kunna använda elbusspremien redan i 
planeringsfasen. På så sätt kan satsningen användas fullt ut, då det finns en säkerhet 
för den sökande parten att det finns medel kvar. 

Frågor om Identitetskontroller, interregional kollektivtrafik och elbusspremie kan 
ställas till Sara Rhudin tfn 08-452 75 44, avdelningen för tillväxt och samhälls-
byggnad. 

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 
För att kunna genomföra prioriterade projekt som syftar till att minska sårbarheten i 
infrastrukturen för elektronisk kommunikation behöver medel om 145 miljoner tillfö-
ras och samtidigt förlängs tiden för satsningen fram till och med 2022. 

Den digitala kommunikationen är redan idag mycket viktig för att samhället ska fun-
gera på ett tillfredställande sätt. SKL ser mycket positivt på att regeringen satsar på 
att garantera utvecklingen av säker digital kommunikation. 

Frågor om elektronisk kommunikation kan ställas till Dan Lems tfn 08-452 78 54, 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Miljö och energi 
Ökade medel till klimatinvesteringar 
Klimatklivet är en av regeringens viktigaste satsningar för att få igång klimatåtgärder 
över hela landet. I Vårändringsbudgeten för 2017 föreslår regeringen att Klimatklivet 
stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställ-
ningen till ett fossilfritt Sverige. Satsningar ska generellt sett matchas med minst 50 
procents medfinansiering av företag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar. 

Frågor om Miljö och energi kan ställas till Ann-Sofie Eriksson tfn 08-452 78 63 och 
Erik Levander tfn 08-452 79 55, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Arbetsgivarfrågor 
Lönebildning 
Regeringen anser att den svenska lönebildningsmodellen, med den internationellt kon-
kurrensutsatta sektorn som lönenormerande, under lång tid har bidragit till en god re-
allöneutveckling (i genomsnitt 2,8 procent under åren 1995–2015). Samtidigt har in-
flationen varit dämpad. Trots det starka arbetsmarknadsläget väntas reallönerna växa 
något långsammare på grund av ökande inflationstakt. Då bristen på arbetskraft stigit 
förväntas löneökningstakten, med en viss fördröjning, göra detsamma under 2018. En-
ligt konjunkturlönestatistiken ökar timlönerna i hela ekonomin med 2,5 procent under 
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2016, medan prognosen för timlöneutvecklingen för år 2017 och 2018 är 2,9 procent 
respektive 3,2 procent. 

I kommunsektorn (inklusive landsting/region) väntas lönerna öka snabbare än i nä-
ringslivet, bland annat till följd av den särskilda satsningen på löner för undersköters-
kor, regeringens satsning på höjda lärarlöner och det stora rekryteringsbehovet i 
många verksamheter. Enligt konjunkturlönestatistiken ökar timlönerna för sektorn 
med 2,8 procent under 2016, medan prognosen för timlöneutvecklingen för år 2017 
och 2018 ligger på 3,1 procent respektive 3,3 procent. 

Regeringen fortsätter lyfta fram vikten av åtgärder mot skillnader i löne- och anställ-
ningsvillkor mellan kvinnor och män (t.ex. frågan om heltid), samt vikten av minskad 
arbetslöshet och en mer omfördelande politik som bidrag till reducerade inkomstklyf-
tor generellt. 

Frågor om lönebildning besvaras av Pia Murphy, tfn 08-452 79 38, avdelningen för 
arbetsgivarpolitik. 

Arbetsmarknad och integration i arbetslivet 
Regeringen för fram att sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Arbetslös-
heten är dock fortsatt hög i vissa grupper. Svårast att komma in på arbetsmarknaden 
har personer utan fullföljd gymnasieutbildning, personer med en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga och utrikes födda, i synnerhet nyanlända. Samtidigt 
råder det arbetskraftsbrist inom vissa yrken. 

Från den 1 januari 2018 föreslår regeringen att regelverket för etableringsinsatser i 
större utsträckning ska harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken. Regel-
verket för nyanlända inom etableringsuppdraget ska bli mer likt det som gäller för öv-
riga arbetssökande. Som ett led i detta föreslår regeringen att finansieringen av insat-
ser inom etableringsuppdraget samlas med finansieringen av de arbetsmarknadspoli-
tiska programmen. 

I propositionen ”Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och 
samhällslivet” (prop. 2016/17:175) görs bedömningen att Försäkringskassan bör ta 
över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen i likhet med 
den ansvarsfördelning som gäller mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
inom arbetsmarknadspolitiken i övrigt. 

Regeringens tidigare aviserade och genomförda satsningar i form av extratjänster, 
kunskapslyft mm fortsätter, med justeringar avseende vissa anslag för ex. traineejobb 
beroende på att beräknat inflöde minskar jämfört med tidigare prognos. 

Frågor om Arbetsmarknad besvaras av Phia Moberg tfn 08-452 76 28 och Sandra 
Bergendorff tfn 08-452 76 20, och frågor om Integration i arbetslivet besvaras av 
Anders Barane tfn 08-452 74 38, samtliga på avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Mer pengar till sommarjobb 
Regeringen har inom Arbetsförmedlingens område omdisponerat 105 miljoner kronor 
för att stärka sommarjobb för ungdomar i kommunerna. Pengarna ska fördelas till 
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kommunerna via Arbetsförmedlingen med kraven att detta inte påverkar tillkomsten 
av redan planerade sommarjobb. 

Medlen finns inte med i Vårändringsbudgeten för 2017 eller Vårpropositionen, men 
lanseras i pressmeddelande från regeringen som om de gjorde det. 

Frågor om Arbetsmarknad kan ställas till Vivi Jacobson-Libietis tfn 08-452 78 20, av-
delningen för utbildning och arbetsmarknad. 

Nytt nationellt centrum för arbetsmiljö 
Regeringen avser även att inrätta ett nationellt centrum för arbetsmiljö. Utredningen 
(SOU 2017:28) har lämnat sitt betänkande den 28 mars 2017. 

Stärkt bemanning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård 
För att hantera belastningen på kommunerna och det stora trycket på bemanningen 
inom den sociala barn- och ungdomsvården föreslår regeringen i propositionen 
Vårändringsbudget för 2017 att en ytterligare förstärkning med 150 miljoner kronor 
tillförs för åtgärder för att öka bemanningen. (Se även under Individ- och familje-
omsorg.) 

Frågor om arbetsmiljö besvaras av Ned Carter tfn 08-452 76 23 och Gunnar 
Sundqvist tfn 08-452 71 08, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Jämställdhet och diskriminering 
Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet i januari 2018. I regeringens 
skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 
2016/17:10) redogörs för skälen att inrätta myndigheten. Regeringen avser att inom 
ramen för myndigheten permanenta och samordna flera uppdrag på jämställdhetspoli-
tikens område. Detta bedöms bidra till en mer sammanhållen organisation, förbättrad 
samordning, effektivitet och ett starkare genomslag för regeringens jämställdhetspoli-
tik. 

Frågor om Jämställdhet besvaras av Charlotta Undén och Anna Ulveson tfn 08-
452 71 62, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Sektionen för ekonomisk analys 

 

 

Niclas Johansson 

 Signild Östgren 
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