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Budgetpropositionen för 2022 och Höständrings-
budget för 2021 
Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2022 
(2021/22:1) och Höständringsbudget för 2021 (2021/22:2). Vi sammanfattar de 
förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2022–2024. Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Den ekonomiska budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för 
perioden 2022–2024. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. 
Nedan sammanfattas några av satsningarna: 

• 900 miljoner kronor extra i generella statsbidrag till regionerna. 
• 6 miljarder för testning och smittspårning 2021, samt 2 miljarder för 2022. 
• För att jobba med uppskjuten vård satsas ytterligare 2 miljarder. 
• Personalsatsningar på 2 miljarder kronor för 2022. 
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Ekonomi 
Prognoser och antaganden för samhällsekonomin i budget- 
propositionen 
Här följer en kort sammanfattning av den samhällsekonomiska utvecklingen 
åren 2021–2024 utifrån regeringens huvudscenario som är grunden för proposit-
ionens beräkningar. 

I propositionen beskrivs utvecklingen i den globala och svenska ekonomin, vil-
ken visar på en stark återhämtning 2021 och 2022. 

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens beräkningar 
Procentuell förändring om inte annat anges; värden enligt ”Vårpropositionen 2021” inom parentes 
(15 april 2021) 

2020 2021 2022 2023 2024 

BNP1 –3,0 (–3,1) 4,3 (3,1) 3,5 (3,8) 1,6 (2,1) 1,5 (1,6) 

Arbetade timmar1 –3,8 (–3,8) 3,2 (3,0) 2,7 (2,4) 0,5 (1,1) 0,2 (0,5) 

Arbetslöshet2 8,3 (8,3) 8,8 (8,7) 7,7 (7,9) 7,0 (7,0) 7,0 (7,0) 

BNP-gap3 –3,8 (–3,9) –1,5 (–2,6) 0,3 (–0,5) 0,2 (0,0) 0,0 (0,0) 

Timlöner4 2,1 (2,0) 2,6 (2,5) 2,4 (2,3) 2,6 (2,5) 2,8 (2,7) 

KPIF, årsgenomsnitt 0,5 (0,5) 1,8 (1,5) 1,5 (1,3) 1,7 (1,6) 2,0 (1,9) 

Prisbasbelopp, tusen kronor 47,3 (47,3) 47,6 (47,6) 48,3 (48,1) 48,9 (48,6) 49,8 (49,2) 

Finansiellt sparande i off. sektor5 –3,0 (–3,1) –1,8 (–4,5) –0,7 (–1,0) 0,4 (0,5) 0,7 (1,0) 

Strukturellt sparande i off. sektor5 –1,0 (–1,3) –1,2 (–2,7) –0,6 (–0,3) 0,4 (0,6) 1,0 (1,1) 

Konsoliderad bruttoskuld5 39,7 (39,9) 37,8 (39,9) 35,4 (37,0) 32,9 (33,7) 31,1 (31,4) 
1Kalenderkorrigerat. 2Procent av arbetskraften. 3Procent av potentiell BNP. 
4Konjunkturlönestatistiken (Medlingsinstitutet).  5Procentandel av BNP. 

Källa: Budgetpropositionen för 2022 (Prop. 2021/2022:1) samt 2021 års ekonomiska vårproposition (Prop. 2020/21:100). 

Sammanfattande punkter 

● En fortsatt snabb återhämtning för BNP och antalet arbetade timmar antas 
ske 2021 och 2022, men ”lågkonjunkturen” dröjer ändå kvar till 2022 på ar-
betsmarknaden (sysselsättningsgapet är då ännu negativt). 

● Andelen arbetslösa fortsätter att stiga 2021 men minskar 2022 och 2023; den 
beräknas uppgå till 7 procent av arbetskraften 2023 och 2024. 

● Det finansiella sparandet i offentliga sektorn beräknas fortsatt att visa ett un-
derskott i år. Detta negativa sparande ligger i huvudsak i staten (–2,5 procent 
av BNP). Trots de betydande förslag som presenteras i budgetpropositionen 
(vilka höjer de offentliga utgifterna och sänker inkomsterna 2022) minskar 
sparandeunderskottet nästa år. Samma utveckling antas åren 2023–24 och 
den offentliga skuldkvoten sjunker därför årligen i regeringens beräkningar. I 
hög grad följer denna kalkylerade utveckling av ett antagande om att ingen 
ytterligare, förutom vad som aviseras i BP22, finanspolitik tillkommer (). 
Därmed blir uppräkningen av delar av de offentliga utgifterna låg – framför-
allt lägre än ökningen av de beräknade inkomsterna för den offentliga sektorn 
(vilka baseras på den ekonomiska utvecklingen). 
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Revideringar 

Jämfört med de beräkningar som låg till grund för 2021 års ekonomiska vårpro-
position räknar regeringen nu med en högre tillväxt 2021 för såväl BNP som an-
talet arbetade timmar. Medan ökningen av antalet arbetade timmar är upprevide-
rad även 2022 är BNP-tillväxten nedreviderad detta år. Andelen arbetslösa är 
marginellt uppreviderad i år men därefter densamma som i prognosen för vår-
propositionen. Generellt är prognoserna för löner och konsumentpriser något 
uppreviderade, såväl i år som åren därefter. 

Frågor om Ekonomi kan ställas till Anders Brunstedt tfn 08-452 78 19, Patrik 
Jonasson tfn 08-452 73 62 och Anna Kleen tfn 08-452 77 62, avdelningen för 
ekonomi och styrning. 

Regeringens skatteunderlagsprognos 
I den skatteunderlagsprognos som regeringen presenterar ökar skatteunderlaget 
med 16,7 procent på fem år, något mindre än SKR:s prognos från augusti. Skat-
teunderlagsprognosen från regeringen visar starkare utveckling i närtid men lite 
svagare på länge sikt. SKR prognosticerar en lägre lönesummetillväxt men 
större inkomster av övriga poster, och sammantaget en något större uppgång för 
skatteunderlaget (till 2024), jämfört med regeringen. 

Regeringens prognos på skatteunderlaget är uppreviderad jämfört med 2021 års 
vårproposition. Det bedöms nu sammantaget bli 0,5 procentenheter högre. Löne-
summan är uppreviderad med runt 3 procentenheter samtidigt som övriga posten 
är nedreviderade. 

Regeringen föreslår att skattereduktionerna för förvärvsinkomster och för sjuk- 
och aktivitetsersättning förstärks samt en ny skattereduktion för avgift till ar-
betslöshetskassa. Eftersom dessa skattelättnader har formen av skattereduktion 
påverkar de inte det kommunala skatteunderlaget. 

Däremot har en rad beloppsmässigt små förslag viss men ganska marginell på-
verkan på skatteunderlaget; dessa inbegriper 1) skattelättnad för cykelförmån, 2) 
förenklade regler om tjänsteställe, 3) skattefri ersättning vid tillfälliga anställ-
ningar liksom 4) lättnader i reglerna om beskattningen av personaloptioner. 

Tabell 2. Skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

2020 2021 2022 2023 2024 2020–2024 

Reg, sep 

Underliggande 

SKR, aug 

Underliggande 

2,0 

2,5 

2,1 

2,7 

4,3 

4,6 

3,7 

4,0 

3,8 

3,8 

3,6 

3,6 

2,8 

2,4 

3,4 

3,0 

2,8 

2,8 

3,1 

3,1 

16,7 

16,9 

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Frågor om Skatteunderlaget besvaras av Patrik Jonasson tfn 08-452 73 62, av-
delningen för ekonomi och styrning. 
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Kommunalekonomisk utjämning 
Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning, reg-
ioner 
I regeringens budgetproposition utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommu-
ner återfinns tabell 2.8 på sid 28, där förändringar i anslaget för kommunaleko-
nomisk utjämning jämförs med anvisat belopp i BP2021 för samtliga år. 

Nedanstående tabeller utgår, liksom tidigare års EkonomiNytt om budgetpropo-
sitionen, från föreslagna ramar i BP2021 för respektive år. I tabellerna redovisas 
endast förändringar som gjorts i BP 2022 jämfört med i de tidigare aviserade an-
slagsramarna. 

I samband med vår skatteunderlagsprognos den 30 september kommer uppdate-
ringsfiler till modellen skatter och bidrag och prognosunderlag att finnas till-
gängliga. Vi kommer också att uppdatera våra specifikationer över vissa statsbi-
drag så snart som möjligt. 

Tabell 2. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till regioner 
Miljoner kronor 

2021 2022 2023 2024 

Totalt enligt BP2021 EkonomiNytt 8/2020, inkl. skatteväx-
43 108

lingar 
Tillskott i enlighet med budgetpropositionen för 2022 

Tillkännagivande riksdagen, äldreomsorg 

Regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen 
Stärkt rätt till assistans (utg.omr. 9 avsnitt 7.5) 

Uppgiftslämning till MR-institutet (utg.omr. 1 avsnitt 10.10) 

Pneumokockvaccin (utg.omr. 9 avsnitt 5.5) 

Planering etc. gymnasial utbildning (utg.omr. 16 avsnitt 4.6)  

Spårsäkring, sexualbrott (utg.omr. 9 avsnitt 4.5) 

Övriga ekonomiska regleringar 
Cykelförmån (förslag till statens budget, finansplan, m.m., avsnitt 11.4) 

Bilförmån (förslag till statens budget, finansplan, mm, avsnitt 
11.5) 

Skatteavtalet Sverige Danmark 

Totalt enligt detta EkonomiNytt 43 108 

41 517 

900 

1 

40 

21 

2 

16 

–6 

42 491 

39 010 

900 

26 

1 

40 

21 

2 

32 

–2 

–6 

40 022 

38 920 

900 

1 170 

52 

1 

40 

21 

2 

47 

–4 

–6 

41 142 
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Tabell 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till regioner 
Kronor per invånare 

2021 2022 2023 2024 

Totalt enligt BP2021 EkonomiNytt 8/2020, inkl. skatteväx-
lingar 
Tillskott i enlighet med budgetpropositionen för 2022 

Tillkännagivande riksdagen, äldreomsorg 

Regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen 
Stärkt rätt till assistans (utg.omr. 9 avsnitt 7.5) 

Uppgiftslämning till MR-institutet (utg.omr. 1 avsnitt 10.10) 

Pneumokockvaccin (utg.omr. 9 avsnitt 5.5) 

Planering etc. gymnasial utbildning (utg.omr. 16 avsnitt 4.6)  

Spårsäkring, sexualbrott (utg.omr. 9 avsnitt 4.5) 

Övriga ekonomiska regleringar 
Cykelförmån (förslag till statens budget, finansplan, mm, av-
snitt 11.4) 

Bilförmån (förslag till statens budget, finansplan, m.m., avsnitt 
11.5) 

Skatteavtalet Sverige Danmark 

Totalt enligt detta EkonomiNytt 

4 154 

4 154 

3 982 

86 

0 

4 

2 

0 

2 

–1 

4 075 

3 724 

86 

2 

0 

4 

2 

0 

3 

0 

–1 

3 820 

3 699 

86 

111 

5 

0 

4 

2 

0 

4 

0 

–1 

3 910 

Tillskott och tillkännagivande 
I syfte att minska behovet av att höja kommunalskatterna och skära ner i verk-
samheter, och samtidigt ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att ut-
veckla välfärdens verksamheter, föreslår regeringen att anslaget ökas med 0,9 
miljarder kronor från och med 2022. 

Riksdagen har efter förslag i betänkandet Vissa ändringar i statens budget 2021 
– Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset beslutat att öka ansla-
get 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet inom utgiftsområde 9 
under 2021–2023. I syfte att under 2024 fördela samma belopp som riksdagen 
beslutat om, men via det generella statsbidraget, beräknar regeringen att anslaget 
för kommunalekonomisk utjämning ökas med 1,2 miljarder kronor 2024. 

Regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen 

Regeringen har inga beskrivningar av regleringarna enligt finansieringsprinci-
pen utan har endast hänvisningar till texter i olika utgiftsområden. Tyvärr är det 
oftast bara beskrivande texter där beloppen inte anges. 

Eftersom många regioner använder de regleringar som görs enligt finansie-
ringsprincipen för att fördela resurser mellan de olika verksamheterna är det 
mycket olyckligt att det inte tydligt framgår vad regleringen avser. Nedan har 
SKR försökt beskriva flertalet poster. 

Stärkt rätt till assistans (utgiftsområde 9 avsnitt 7.5) 

Regeringen bedömer att rätten till personlig assistans behöver stärkas. Syftet är att 
öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistanser-
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sättning. Förslagen innebär ett minskat åtagande för kommunerna och ett ökat åta-
gande för regionerna och föranleder därför att den kommunala finansieringsprinci-
pen tillämpas. 

Pneumokockvaccin (utgiftsområde 9 avsnitt 5.5) 

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den snarast ska vidta åtgärder så 
att samtliga regioner kan erbjuda personer som är 75 år och äldre samt personer 
i medicinska riskgrupper avgiftsfri vaccination mot pneumokocker. Finansiering 
sker via det generella statsbidraget med 40 miljoner kronor per år från och med 
2022. 

Planering etc. gymnasial utbildning (utgiftsområde 16 avsnitt 4.6) 

Regeringen avser att återkomma till riksdagen under mandatperioden med för-
slag som syftar till en bättre planering och dimensionering av den gymnasiala 
utbildningen. Förslagen innebär bland annat att utbudet av gymnasial utbildning 
ska beslutas både med hänsyn till elevernas efterfrågan och behoven på arbets-
marknaden. Kommunerna föreslås även träffa samverkansavtal avseende plane-
ring, dimensionering och erbjudande av utbildning. För implementering av 
denna reform aviserar regeringen en permanent förstärkning till regionerna och 
Gotlands kommun med 21 miljoner kronor från 2022 för att finansiera samver-
kan kring gymnasial utbildning inom ramen för regionalt kompetensförsörj-
ningsarbete. 

Spårsäkring, sexualbrott (utgiftsområde 9 avsnitt 4.5) 

2020 års sexualbrottsutredning har i sitt betänkande bland annat föreslagit att en 
ny lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter sexualbrott ska införas. En-
ligt utredningen saknas det i dag en tydlig reglering av hälso- och sjukvårdens-
ansvar att utföra spårsäkring efter sexualbrott om den inte sker med stöd av 6 
kap. 9 §patientsäkerhetslagen (2010:659). Utredningen konstaterar vidare att det 
även saknas reglering avseende hur lång tid en spårsäkringssats ska sparas. Att 
säkra spår kan vara avgörande för att ett brott ska kunna styrkas och det är där-
för viktigt att säkerställa att personer som har utsatts för eller kan ha utsatts för 
sexualbrott får en rättssäker, jämlik och enhetlig spårsäkring av hälso- och sjuk-
vården över hela landet. Regeringen avser därför att reglera hälso- och sjukvår-
dens ansvar för spårsäkring efter sexualbrott och avsätter 2 miljoner kronor per 
år från och med 2022. 

Övriga ekonomiska regleringar 

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark 

I skatteavtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor regleras hur 
länderna ska kompensera varandra för minskade skatteintäkter till följd av att 
pendlare mellan länderna beskattas i arbetslandet och inte i bosättningslandet. 
För 2022 föreslås en minskning av anslaget med 6 miljoner kronor för region-
erna. 
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Förmånsvärde personbilar 

Förmånsvärdet för personbilar förändrades 2021 (prop. 2020/21:156). Föränd-
ringen innebär att skatteintäkterna för kommunsektorn ökar. Anslaget minskas 
till följd av detta stegvis till och med 2025. Jämfört med budgetpropositionen 
2021 är det ingen förändring och ingår därför inte i tabellen ovan. 

Justerad pensionsålder 

Regeringen avser att lämna förslag om justerad åldersgräns för det förhöjda 
grundavdraget, från 65 år till 66 år 2023 och till 67 år 2026. Detta ökar kom-
munsektorns skatteinkomster och anslaget minskas till följd av detta med 2,6 
miljarder kronor från och med 2023. Preliminärt beräknas minskningen fördelas 
med 1,7 miljarder kronor för kommunerna och 0,9 miljarder kronor för region-
erna. Jämfört med budgetpropositionen 2021 är det ingen förändring och ingår 
därför inte i tabellen ovan. 

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

Hälso- och sjukvården 
Övergripande hälso- och sjukvård 
1 miljard satsas som ett riktat tillskott för hälso- och sjukvården för 2022. Med-
len är tillfälliga och ska användas som allmänt tillskott inom hälso- och sjukvår-
den. 

Någon närmare precisering av dessa medel görs inte i budgetpropositionen. 

Frågor om Övergripande hälso- och sjukvård besvaras av Ulrika Vestin tfn 08-
452 75 64, avdelningen för vård och omsorg 

Tillgänglighet och uppskjuten vård 
För 2022 fortsätter regeringen satsningen på 3 miljarder kronor för tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården. Detta för att uppnå kortare köer och väntetider i hälso- 
och sjukvården samt för att stödja och följa upp regionernas tillgänglighetsar-
bete (de så kallade tillgänglighetsmiljarderna). 

Regeringen tillför regionerna ytterligare 2 miljarder kronor för 2022 för arbete 
med uppskjuten vård utöver de 4 miljarder som redan aviserats. 

SKR är positiva till stöd till regionerna för arbete med tillgänglighet, uppskjuten 
vård på grund av covid-19 samt stöd i återhämtningen i hälso- och sjukvården 
efter coronapandemin. 

Frågor om tillgänglighet besvaras av Annika Brodin Blomberg tfn 08-452 74 36 
frågor om coronapandemin besvaras av Ulrika Vestin tfn 08-452 75 64, avdel-
ningen för vård och omsorg. 
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Testning och smittspårning 
I höständringsbudgeten ökas anslaget med 6 miljarder kronor för smittspridning. 
Syftet är att möjliggöra fortsatt storskalig testning och smittspårning under hös-
ten och vintern. 

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor för testning och smittspårning för 2022. 
Man lyfter att det finns osäkerhet kring hur omfattande testning och smittspår-
ning av covid-19 kommer behöva vara 2022. Satsningen är lika stor som för 
2021. 

SKR anser att det är positivt med fortsatt stöd till regionerna för testning och 
smittspårning för covid-19 även under 2022. 

Frågor om testning och smittspårning för covid-19 besvaras av Sofia Medin tfn 
08 452 79 40, avdelningen för hälso- och sjukvård. 

Vaccination 
Regeringen ökar anslaget med 500 miljoner kronor för 2021 för att täcka upp för 
kostnaderna med vaccinationer. 

SKR och regeringen har tecknat överenskommelse med regeringen kring vacci-
nering mot covid-19. Det är en huvudöverenskommelse och två tilläggsöverens-
kommelser. Dessa innebär att staten ersätter regionerna för arbete med vaccine-
ring genom inköp av vaccin, kostnader per vaccin och anat arbete kopplat till 
vaccinering. Regionernas arbete fortsätter för att uppnå en hög vaccinationstäck-
ning. 

Därtill budgeterar regeringen för 2,1 miljarder kronor 2022 för kostnader för 
vaccinationer mot covid-19. 

SKR är positiva till fortsatt stöd och ekonomisk ersättning för att genomföra 
vaccinering mot covid-19. 

Frågor om vaccin för covid-19 besvaras av Susanna Eklund tfn 08-452 75 23 
och Ulrika Vestin tfn 08-452 75 64 , avdelningen för hälso- och sjukvård. 

Covidbevis 
Staten avsätter 65 miljoner kronor för 2022. Medlen ska bland annat användas 
till att stärka de statliga myndigheternas arbete, till exempel kostnader för ut-
veckling, drift, förvaltning och support till enskilda, samt till regionerna för fort-
satt arbete med tillfrisknandebevis. Det framgår inte hur mycket av detta som 
tillfaller regionerna. 

SKR anser att myndigheterna har ett viktigt uppdrag kring arbetet med covidbe-
vis och hur mycket som tillfaller regionerna. 

Frågor om covidbevis besvaras av Susanna Eklund tfn 08-452 75 23, avdel-
ningen för hälso- och sjukvård. 
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Förstärkt ambulanssjukvård 
Regeringen vill att ambulanssjukvården utvecklas vad gäller kompetens, kvali-
tet, samordning samt tillgänglighet och har avsatt 100 miljoner kronor för att 
förstärka den under perioden 2021–2023. Under 2021 tilldelades regionerna 85 
miljoner kronor av dessa inom överenskommelsen mellan staten och SKR om 
god och nära vård 2021. 

Det är positivt att tidigare satsningar inom området fortsätter. 

Frågor om förstärkt ambulanssjukvård besvaras av Carin Renger tfn 08-
452 73 98, avdelningen för vård och omsorg. 

Stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning 
Regeringen avsätter närmare ytterligare 2 miljarder kronor, totalt 3 miljarder, för 
att stödja regioner och kommuner i arbetet med kompetensutveckling och kom-
petensförsörjning i hälso- och sjukvården. Medlen ska användas för att förbättra 
förutsättningarna på arbetsplatserna, utbilda framtidens medarbetare och ut-
veckla personalens kompetens. En del av dessa medel ska användas prestations-
baserat, utifrån hur många platser verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för stu-
denter på sjuksköterskeutbildning som regionerna tillhandahåller. Förutsättning-
arna för de verksamhetsförlagda delarna av sjuksköterskeutbildningen ska för-
bättras så att fler platser kan erbjudas och bättre möjligheter ges till att bedriva 
vårdutbildning i hela landet. 

Behovet av specialistsjuksköterskor i både den kommunalt och regionalt finansi-
erade sjukvården är stort och förväntas öka. Den nuvarande satsningen på vida-
reutbildning för sjuksköterskor är permanent och omfattar 400 miljoner kronor 
per år. Satsningen har haft en tillfällig förstärkning omfattande 100 miljoner 
2020–2022. Regeringen förlänger den tillfälliga förstärkningen och avser att 
fortsätta avsätta ytterligare 100 miljoner även under 2023 för att göra det mer at-
traktivt att bli specialistsjuksköterska. Regeringen har även en pågående sats-
ning för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter, däribland karriär-
tjänster om 100 miljoner per år. 

Det är positivt att tidigare satsningar inom området fortsätter. Medel för utbild-
ning kräver långsiktighet i planeringen. Prestationsbaserade medel baserade på 
antal platser för VFU är nytt för 2022. 

Frågor om förstärkt ambulanssjukvård besvaras av Carin Renger tfn 08-
452 73 98, avdelningen för vård och omsorg. 

Nära vård 
Regeringen fortsätter satsningen på nära vård cirka 3 miljarder kronor per år de 
närmaste åren för att stödja regioner och kommuner i arbetet med att stärka den 
nära vården. Regeringen lyfter fram satsningarna inom ramen för överenskom-
melsen Nära vård med primärvården som nav som viktiga. 
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Utvecklingen av nära vård och primärvårdsreformen syftar till att möta de utma-
ningar som hälso- och sjukvården står inför och att använda de gemensamma re-
surserna mer effektivt. I den pågående omställningen av hela hälso- och sjukvår-
den är tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet, bland annat genom fasta kon-
takter, viktiga. Samverkan mellan region och kommuner behöver fortsätta stär-
kas. 

För att driva utvecklingen av en stärkt primärvård i hela landet, inte minst i glest 
befolkade områden och socialt utsatta områden, ser regeringen att uppföljning 
av vårdnivån primärvård måste möjliggöras. Socialstyrelsen har tidigare i år 
lämnat ett förslag till att inkludera data från primärvården i patientregistret. 

Regeringen skriver också att inrättande av ett system för listning hos utförare är 
nödvändig för utvecklingen av den nära vården. Regeringen aviserar att ett ar-
bete med en nationellt samordnad listningsfunktion som är gemensam för samt-
liga regioner bör påbörjas. 

Regeringen avser dessutom att tillföra särskilda medel för att stärka primärvår-
dens arbete med psykisk ohälsa, liksom fortsatt satsning på kompetenshöjande 
insatser och arbetsplatsutveckling inom hälso- och sjukvården. 

Det är positivt att nuvarande satsningar inom området kan fortsätta. Det bidrar 
till en hållbar utveckling. Flera av de aviserade satsningarna inom både hälso- 
och sjukvården och omsorgen kan kopplas till utvecklingen till en nära vård 
med primärvården som nav. Vad vi kan utläsa riktas under 2022 extra medel 
(300 miljoner kronor) till utveckling av en nationell listningsfunktion samt stärkt 
vård i glesbygd. I budgetförslaget har vi inte kunnat utläsa något uppdrag om 
ett nationellt primärvårdsregister. 

Frågor om omställningen av hälso- och sjukvården till nära vård besvaras av 
Lisbeth Löpare Johansson, Avdelningen för vård och omsorg 

Sjukskrivning och rehabilitering 

Försäkringsmedicinska utredningar 

Lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar anger att en region ska 
tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskas-
san. Regionen har rätt till ersättning från staten för sina kostnader. Syftet med 
utredningarna är att tillgodose Försäkringskassans behov av att i rätt tid få till-
gång till kvalificerade medicinska underlag för beslut i vissa mer svårbedömda 
ärenden. För 2021 avsattes 250 miljoner kronor och dessa medel bedöms förbru-
kas i sin helhet. Från och med 2022 föreslås detta område minskas med sex mil-
joner kronor och utgifterna för 2022 beräknas till 244 miljoner. Motivet som tas 
upp är att Socialstyrelsen föreslås ges permanent ökade medel för arbetet med 
att stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och re-
habilitering. För detta arbete tillförs Socialstyrelsen sex miljoner kronor årligen 
från och med 2022. 

SKR anser att beräknade medel för försäkringsmedicinska utredningar riskerar 
att inte räcka för regionernas kostnader för dessa utredningar, som samtidigt 
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kan komma att öka i volymer framöver. Vidare poängterar SKR vikten av att er-
sättningsnivåerna räknas upp till dagens nivå. 

Samtidigt välkomna SKR att Socialstyrelsen får permanent ökade medel för ar-
betet med att stödja hälso- och sjukvården i sjukskrivningsprocessen. 

Ökade medel förslås till Försäkringskassan för införande av nya bestämmelser 
inom sjukförsäkringen 

Försäkringskassan föreslås få ökade resurser för att hantera förstärkningar inom 
sjukförsäkringens områden, bland annat för administrativa kostnader som beräk-
nas öka till följd av nya bestämmelser inom sjukförsäkringen. Därför föreslår re-
geringen att Försäkringskassan tillförs 45 miljoner kronor 2022. Från och med 
2023 beräknas anslaget öka med 9 miljoner för detta ändamål. De nya bestäm-
melserna rör förslag om särskilda regler för försäkrade som har som mest fem år 
kvar tills de uppnår en ålder då de inte längre kan få sjukersättning. Detta med 
utgångspunkt i det förslag som har lämnats av Utredningen om sjuk- och aktivi-
tetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04). I budgetproposit-
ion föreslås att taket i sjukpenningen ska höjas. 

I budgetpropositionen föreslås även flera andra reformer, bland annat att ett nytt 
omställningsstudiestöd ska införas, vilket medför ökade kostnader för Försäk-
ringskassan avseende införande, administration och kontroll. Regeringen avser 
även att lägga förslag för att stärka rätten till personlig assistans i linje med för-
slagen i betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för 
barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 
2021:37). Det lämnas även förslag på införandet av familjeveckan. 

SKR generell kommentar inom området: tidigare fanns medel för överenskom-
melsen mellan regeringen och SKR om en kvalitetssäker och effektiv sjukskriv-
ningsprocess i detta område i (åren 2006–2020). Överenskommelsen avslutades 
2020 och har ännu inte ersatts av något motsvarande/annat, förutom ersättning 
till regionerna om försäkringsmedicinska utredningar, samt ett generellt statsbi-
drag inom ramen för Lagen om koordineringsinsatser. 

Tillfälliga förändringar under pandemin 

Regeringen föreslår fortsatta satsningar för att hantera covid-19-pandemin, 
bland annat föreslås förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård 
och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola 
stänger under 2022. Många andra tillfälliga åtgärder inom sjukförsäkringen pla-
neras att upphöra 29 september 2021. 

SKR anser att det är bra att ovannämnda åtgärder fortgår 2022 på grund av 
den rådande pandemin och bedömningen om uppskjutna hälso- och sjukvårds-
insatser även över 2022. 

Frågor om sjukskrivning och rehabilitering besvaras av Cecilia Alfvén tfn 08-
452 76 27, avdelningen för vård och omsorg. 

12 (30) 



  

 

 

 

 

 

 

 

EkonomiNytt 10/2021 2021-09-21 

Psykiatri 
Regeringen fortsätter bidraget till psykiatrin på drygt 2,1 miljarder kronor för 
2022. Det motsvarar bidraget för 2021. För 2023 och 2024 föreslås en mindre 
höjning till drygt 2,2 miljarder. 

Anslaget får användas för utgifter för bidrag och statsbidrag för insatser inom 
psykiatri och psykisk hälsa samt för forskning inom psykiatri och psykisk hälsa. 
Insatserna föreslås bestå i uppdrag till myndigheter, bidrag till civilsamhället 
och en överenskommelse mellan staten och SKR (1,5 miljarder kronor), inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention på. Prioriterade områden för rege-
ringen är fortsatt arbete med att främja den psykiska hälsan hos barn och unga 
och att stärka arbetet för en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Men också 
att stärka primärvårdens arbete med psykisk ohälsa. 

Frågor om Psykiatri besvaras av Mikael Malm tfn 08-452 78 31 och Ing-Marie 
Wieselgren tfn 08- 08-452 77 92. avdelningen för vård och omsorg. 

Civilt försvar samt försörjningsberedskap 
Av propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) framgår målen 
för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Den pågående covid-19-
pandemin påverkar dock både Socialstyrelsens och regionernas möjligheter att 
fullt ut arbeta med det civila försvaret inom hälso- och sjukvården. Det bedöms 
därför vara mer ändamålsenligt för totalförsvarsplaneringen och samhällseffek-
tivt att omfördela 200 miljoner kronor av medlen som är avsatta för ändamålet 
2021 till 2022. Omfördelningen sker genom ett anslagssparande. 

Frågor om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar besvaras av Hasse 
Knutsson tfn 08-452 76 62, avdelningen för vård och omsorg. 

Arbetsmarknad 
Regeringen föreslår att 1 193 miljoner tillförs för fortsatt utbyggnad av stödet 
till arbetssökande genom matchningstjänster och arbetsförberedande insatser. 
Detta som ett fortsatt led i reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

Regeringen föreslår ökade medel med 31 miljoner till arbetsförberedande insat-
ser inom ramen för Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Introduktion till ar-
bete, bland annat i syfte att stärka stödet till personer med funktionsnedsättning. 

425 miljoner kronor satsas på att förstärka arbetsmarknadsutbildningen. En 
summa som ökar till 856 respektive 974 miljoner år 2022 respektive 2023. 

Mot bakgrund av den stigande långtidsarbetslösheten föreslår regeringen ett till-
skott med 701 miljoner kronor för fler extratjänster och introduktionsjobb. 
Dessa insatser ska riktas till dem som står längst från arbetsmarknaden. 

Nystartsjobben förstärks. De tidigare beslutade reformerna om nedsatta arbetsgi-
varavgifter för unga och det så kallade växa-stödet får konsekvensen att sub-
ventionsgraden sjunker när de kombineras med anställning med nystartsjobb. 
Regeringen föreslår ett tillskott med 85 miljoner kronor för att delvis motverka 
denna effekt. 

13 (30) 



  

 

 

 

 

EkonomiNytt 10/2021 2021-09-21 

En utökning föreslås på 21 miljoner kronor för att personer som är 55 år eller 
äldre ska kunna få nystartsjobb under en längre period. 

Regeringen föreslår ökade medel med 52 miljoner kronor för att möjliggöra fler 
praktikplatser så att fler personer ska kunna ta del av arbetsplatsförlagda aktivi-
teter. 

En väl fungerande samverkan mellan staten och kommunerna är betydelsefull 
för att individer ska komma i arbete. Regeringen förlänger därför uppdraget för 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) till och med den 28 febru-
ari 2023. Regeringen föreslår att medel tillförs med 20 miljoner kronor för att 
främja kommunernas samverkan med Arbetsförmedlingen för unga och nyan-
lända. 

Frågor om Arbetsmarknad besvaras av Per Överberg tfn 08-709 77 19, avdel-
ningen för utbildning och arbetsmarknad. 

Digitalisering 
Digital förvaltning 
Propositionen rymmer två förändringar som presenteras inom ramen för anslag 
2:7, Digital förvaltning. Dels aviseras 59 miljoner kronor för arbete med EU-
förordningen kring en gemensam digital ingång. Detta anslag föreslås också öka 
under 2023–2024. 

SKR välkomnar tillskottet. Kommunernas och regionernas del i arbetet kring att 
svara mot de krav som finns i EU-förordningen kommer att intensifieras under 
2022–2024. Under perioden ska också kravställningen mot kommuner och reg-
ioner förtydligas. 

Frågor om EU-förordningen kring gemensam digital ingång besvaras av Fredrik 
Carlsson tfn 08-452 78 95, avdelningen för ekonomi och styrning. 

Det andra förslaget avser 50 miljoner kronor som är öronmärkta för utveckling 
av den gemensamma infrastrukturen. I detta arbete lyfts SKR:s medlemmar fram 
som uttalad part när samverkan ska stärkas mellan stat, kommuner och regioner. 

SKR har under 2021 analyserat vilka förutsättningar som finns att samverka och 
ansluta till gemensam infrastruktur och ser att det finns stora behov av samord-
ning och statlig koordinering. Området har också lyfts fram som prioriterat av 
SKR inom ramen för Välfärdskommissionens arbete. 

Frågor om den digitala infrastrukturen besvaras av Torbjörn Karlsson tfn 08-
452 70 70, avdelningen för ekonomi och styrning. 

Rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen 

Myndigheten för digital förvaltning får ett tillskott om 11 miljoner kronor varav 
3 miljoner är vikta för arbete med de juridiska förutsättningarna för välfärdens 
digitalisering. Området ska tillföras ytterligare 3 + 3 miljoner 2023–2024. 
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SKR ser positivt på det fortsatta fokus som finns uttalat kring att både utveckla 
stöd för de juridiska frågeställningarna, men också att riva de rättsliga hinder 
som bromsar den digitala utvecklingen. 

Frågor om de juridiska förutsättningarna besvaras av Susanne Svanholm tfn 08-
452 72 79, avdelningen för juridik. 

Infrastruktur, trafik och regional utveckling 
Kollektivtrafik 
Regeringen avsätter 1 miljard kronor 2022 för riktat stöd till de regionala kollek-
tivtrafikmyndigheterna för det minskade resandet och de minskade biljettintäk-
ter som pandemin har medfört. Regeringen har som utgångspunkt för stödet att 
utbudet av kollektivtrafik ska upprätthållas i tillräcklig omfattning för att und-
vika trängsel och ökad smittspridning. 

SKR ser positivt på att regeringen ser behovet av fortsatt stöd till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna med anledning av pandemin. Samtidigt anser SKR 
att stödet hittills är långt ifrån tillräckligt för att täcka förlusterna av biljettin-
täkter och att det är rimligt att kravet på att upprätthålla en trafikvolym som fö-
rebygger trängsel tas bort då övriga restriktioner i samhället tas bort. 

Regeringen föreslår ytterligare 100 miljoner kronor för 2022 och 100 miljoner 
2023 för medfinansiering till regionerna för införandet av ett nationellt biljettsy-
stem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Medel skapas genom ökningar av flera 
anslag till Trafikverket och Transportstyrelsen. Det nationella biljettsystemet ska 
förenkla för resenärer att välja att resa med kollektiva färdmedel, vilket rege-
ringen bedömer ger positiva effekter för såväl fritidsresande som arbetspendling 
och gynna lokala och regionala arbetsmarknadsregioner. 

SKR tycker att det är bra att arbetet med det nationella biljettsystemet kommer 
igång. När det är på plats kommer det förenkla resandet och göra kollektivtrafi-
ken ännu mer attraktiv. Det är viktigt att börja med de åtgärder i uppbyggandet 
av ett nationellt biljettsystem som främst kan gynna kollektivtrafikens återstart 
efter pandemin. 

Frågor om kollektivtrafik besvaras av Sara Rhudin tfn 08-452 75 44, avdel-
ningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Kommunikation 
Vägunderhållet föreslås ökas med 750 miljoner kronor och ska främja en hållbar 
regional utveckling och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygder och fokus 
för vägunderhållet är bland annat på det finmaskiga vägnätet i landsbygder. 
Järnvägsunderhållet föreslås ökas med 1 miljard kronor. 

För vägunderhållet är fokus bland annat på det finmaskiga vägnätet i landsbyg-
der. Utöver att underhålla infrastrukturen är det viktigt att optimera den befint-
liga infrastrukturens användning. Regeringen föreslår därför också 500 miljoner 
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kronor extra på trimnings- och miljöåtgärder under 2022. Underhåll och trim-
nings- och miljöåtgärder bidrar till att förbättra tillgänglighet, kapaciteten, ro-
bustheten och miljön i befintlig infrastruktur. 

SKR anser att det är positivt att regeringen höjer anslaget till underhållsåtgär-
der på väg och järnväg, ett behov som SKR många gånger påtalat. Att vårda 
och effektivare nyttja den befintliga infrastrukturen är samhällsekonomiskt ef-
fektivt och viktigt inte minst ur klimat- och miljöhänseende. 

Trafikens miljöpåverkan behöver minska, inte minst i städer där förutsättning-
arna för bland annat cykeltrafik behöver förbättras ytterligare. Stadsmiljöavta-
len, som visat sig effektiva för att främja hållbara transporter, ges därför en till-
fällig förstärkning med särskilt fokus på cykling. Anslaget av statens transport-
infrastruktur ökas därför med 200 miljoner kronor 2022. 

SKR välkomnar satsningen på cykel men vill samtidigt uppmärksamma rege-
ringen på att investeringar i cykelinfrastruktur är förknippade med långa plane-
ringsprocesser och inte sällan försenas åtgärder på grund av kostnadsökningar 
eller bristande planeringsberedskap. SKR föredrar därför mer långsiktiga eko-
nomiska satsningar på cykelinfrastruktur eftersom det annars finns risk att me-
del inte kommer kunna arbetas upp. Detta skulle i så fall sända en felaktig sig-
nal om att behoven av medel till cykelinvesteringar inte är stora. 

Frågor om väg- och järnvägsinfrastruktur besvaras av Emma Ström tfn 08-
452 76 67 och Selda Taner tfn 08-452 78 96, avdelningen för tillväxt och sam-
hällsbyggnad. 

Flyg 
Under pandemin har behovet av temporära beredskapsflygplatser ökat, framför 
allt för flygtransporter för hälso- och sjukvård. För att säkerställa en fortsatt god 
tillgänglighet till beredskapsflygplatser för samhällsviktiga flygtransporter även 
under 2022 föreslås en förlängning av de temporära beredskapsflygplatserna. 
Anslaget ökar med 40,8 miljoner kronor. 

Då antalet beredskapsflygplatser behöver vara fler än de idag ordinarie utpe-
kade tio, anser SKR det positivt att de temporära förlängts 2021 ut. SKR anser 
dock att det regeringsuppdrag som Trafikverket redovisat i juni 2020 samt au-
gusti 2021 med ett större antal beredskapsflygplatser borde införas permanent 
istället för att regeringen förlänger de temporära beredskapsflygplatserna un-
der hela 2022. SKR anser det även orimligt att ersättningsnivån inte ger full 
kostnadstäckning för de temporära beredskapsflygplatserna. Budgetproposition-
ens förslag kommer innebära ytterligare ett helt år av underfinansiering för de 
regionala flygplatserna om de tecknar avtal om att vara beredskapsflygplats. 

Utökad ram under fjärde kvartalet 2021 för att möjliggöra förlängd statlig ersätt-
ning till temporära beredskapsflygplatser. Regeringen avser att ge Trafikverket i 
uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att vissa flygplatser fort-
satt ska vara temporära beredskapsflygplatser under perioden oktober–december 
2021. Anslaget ökas med 10,2 miljoner kronor. 
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Frågor om flyg besvaras av Ulrika Appelberg tfn 08-452 71 42, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad. 

Sjöfart 
För att ytterligare främja överflyttningen av gods till järnväg och sjöfart och un-
derlätta för intermodala godstransporter, satsar regeringen på en förlängd och 
breddad ekobonus. Stödet riktas bland annat till sjötransporter, järnvägstranspor-
ter och intermodala transportupplägg och avser att påskynda effektiviseringen 
vid omlastning av gods och stimulera till nya transportlösningar. För detta ända-
mål föreslår regeringen att anslaget ökas med 100 miljoner kronor 2022. 

SKR ser positivt på regeringens fortsatta finansiering och breddning av eko-
bonus. Detta kan även innebära att våra medlemmar som äger hamnar kan ta 
del av stödet och delta i att skapa förutsättning för en överflyttning av gods från 
väg och järnväg till sjöfart. 

Frågor om ekobonus besvaras av Ulrika Appelberg tfn 08-452 71 42, avdel-
ningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Tåg 
Operatörerna på järnvägsmarknaden har drabbats hårt ekonomiskt. EU har där-
för skapat en möjlighet för medlemsstaterna att tillåta att infrastrukturförvaltarna 
sänker banavgifterna tillfälligt. Regeringen föreslår nu att järnvägslagen tillfäl-
ligt ändras för att nyttja denna möjlighet och tillför samtidigt 1,37 miljarder kro-
nor till anslaget för vidmakthållande för att möjliggöra detta. 

SKR är positiva till att utnyttja möjligheten till tillfälligt reducerade banavgifter 
och har framfört att en konkurrensneutral och proportionerlig modell för av-
giftsreducering är att föredra så att samtliga marknadssegment behandlas lika. 
Genom en förutsägbar fördelningsmodell skapas, enligt SKR, stabila plane-
ringsförutsättningar. Regeringen kommer att arbeta vidare med utformningen 
av stödet. 

Frågor om järnväg besvaras av Sara Rhudin tfn 08-452 75 44, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad. 

Regional utveckling 
Regionala utvecklingsåtgärder stärks med 500 miljoner kronor för 2022, för att 
ge stöd till små och medelstora företag i en grön återstart. Fördelning enligt 
folkmängd. Insatserna ska vara i linje med regionala prioriteringar som återfinns 
i de regionala utvecklingsstrategierna, Sveriges klimatomställning och ta hänsyn 
till miljöeffekter. 

Frågor om regional utveckling besvaras av Helena Gidlöf tfn 08-452 73 77, av-
delningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Näringsliv 
Ytterligare resurser till regionalt exportfrämjande genom särskild satsning på 
den regionala expertrådgivningen. Alla län ska kunna få tillgång till likvärdiga 
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tjänster till stöd för internationalisering och export det vill säga exportrådgivare 
på Almis kontor. 

Den minskade regionala närvaron av exportrådgivare till följd av Business Swe-
dens omorganisering uppges av flera regioner ha utgjort en utmaning i arbetet 
med regional exportsamverkan. 

Stödet uppgår till 25 miljoner kronor år 2022, 15 miljoner för år 2023 och med 5 
miljoner 2024. 

SKR är positiv till denna satsning som innebär att Business Sweden åter igen 
upptar sin regionala verksamhet vilket då möter regionernas arbete med reg-
ional exportsamverkan. 

Frågor om Regional exportsatsning utveckling besvaras av Helena Gidlöf tfn 08-
452 73 77, Michaela Stenman tfn 08-452 72 63, avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad. 

Kultur 
Permanent förstärkning av kultursamverkansmodellen 
Regeringen föreslår att anslaget förstärks permanent med 100 miljoner kronor 
årligen och anslaget för 2022 föreslås bli 1,68 miljarder kronor. Med anledning 
av att tidsbegränsade stöd upphör minskar anslaget med 37 miljoner jämfört 
med 2021. 

SKR verkar för ett förstärkt statligt anslag till kultursamverkansmodellen. Där-
för är det positivt att man nu vill göra en permanent förstärkning av det statliga 
bidraget till regional kulturverksamhet. Det är viktigt att medel inom kultursam-
verkans modellen är generella och ej öronmärks. 

Frågor om kultursamverkansmodellen kan ställas till Louise Andersson tfn 08-
452 74 22, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Utveckling och införande av produktionsincitament för film- 
inspelningar 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte 
och samarbete ökas med 100 miljoner kronor årligen för införandet av produk-
tionsincitament för filminspelningar. 

SKR har under en längre tid arbetet för ett produktionsincitament – därför är 
det glädjande att regeringen presenterar ett förslag om införande av ett sådant 
stöd. Det är en åtgärd som bidrar till stärkt utvecklingskraft och tillväxt i hela 
landet, bland annat genom ökade skatteintäkter, starkare företag och ökad om-
sättning i den kulturella och kreativa sektorn. 

Flera regioner har i dag regionala produktionscentra för film. De både stödjer 
produktion av specifika filmer och arbetar för att öka antalet filminspelningar i 
Sverige generellt. Med ett produktionsincitament är även staten med och bidrar 
till en stark och konkurrenskraftig film- och tv-industri i landet. 
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Frågor om produktionsincitament kan ställas till Louise Andersson tfn 08-
452 74 22, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Bibliotek 
Regeringen avsätter 75 miljoner kronor extra under 2022 till satsningen Stärkta 
bibliotek. Det innebär att detta bidrag till kommunal biblioteksverksamhet under 
2022 ligger kvar på 150 miljoner, vilket är samma nivå som under 2021. För 
2023 beräknas 75 miljoner. Under perioden 2018–2020 har bidraget omfattat 
225 miljoner i stöd till kommunal biblioteksverksamhet. 

SKR anser att Stärkta bibliotek har varit en bra möjlighet för kommuner att 
själva prioritera hur de vill utveckla sin biblioteksverksamhet utifrån aktuella 
behov. Bidraget Stärkta bibliotek har inte varit lika styrt av bidragskriterier som 
andra riktade statsbidrag och Kulturrådet har beviljat ett brett register av an-
sökningar. Men generellt sett är permanentade bidrag alltid att föredra framför 
tillfälliga projektsatsningar och folkbibliotekens behov kommer att finnas kvar 
även efter 2023. 

Frågor om Stärkta bibliotek kan ställas till Erik Peurell tfn 08-452 73 04, avdel-
ningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Folkhögskola 
Regeringen förlänger den tillfälliga utbyggnaden av folkhögskolan som genom-
förts under 2020 och 2021 med anledning av pandemin. Regeringen skjuter till 
300 miljoner kronor för år 2022, vilket beräknas motsvara ungefär 3 000 årsplat-
ser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurs. Finansieringsansvaret för 
folkbildningen är normalt fördelat mellan staten, regioner, kommuner och hu-
vudmän, men för denna tillfälliga utbyggnad under 2022 avser staten att svara 
för hela kostnaden. 

SKR är positiva till att regeringen visar tilltro till att utbildningsformen folkhög-
skola har en viktig uppgift att fylla för att klara de utmaningar med en osäker 
arbetsmarknad som pandemin skapat. SKR vill dock peka på att tidigare statliga 
satsningar på utökning av antalet årsplatser vid folkhögskolan under 2010-talet 
satt ekonomisk press på de regioner som är ägare till folkhögskolor. Och de till-
fälliga satsningar under pandemin riskerar att på sikt skapa en överskjutning av 
kostnader på dessa regioner. SKR anser att staten måste ta sitt ansvar för en 
långsiktig finansiell lösning och föra dialog med de folkhögskoleägande region-
erna i dessa frågor. 

Frågor om Folkhögskola kan ställas till Erik Peurell tfn 08-452 73 04, avdel-
ningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Landsbygdspolitiska insatser 
Regeringen föreslår att medel tillförs ett särskilt investeringsbidrag till drivme-
delsstationer i områden där servicen är gles. Stöd till investeringar för drivme-
delsstationer, 75 miljoner kronor per år 2022–2023. 
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För att öka tillgängligheten till dagligvaror permanentar regeringen det särskilda 
driftstödet för dagligvarubutiker med 70 miljoner kronor per år. 

Medel fortsätter att tillföras för att fördela statsbidrag till 39 gles- och lands-
bygdskommuner. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja ut-
vecklingen av näringsliv och företagsklimat. 

Stöd till kommuner med få invånare eller som har särskilda utmaningar på 300 
miljoner kronor per år. Stödet ska användas för de ändamål som kommunerna 
anser bäst gynnar sina invånare. Stödet förmedlas via Tillväxtverket och till 2,4– 
7,4 miljoner per kommun. 

Frågor om landsbygd och bredband besvaras av Ellinor Ivarsson tfn 08-
452 78 44, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Bredband 
Regeringen avser att tillföra 500 miljoner kronor till det nationella stödsystemet 
för bredband (som beslutades i BP 2020). Det innebär totalt 1,3 miljarder kronor 
under 2022 för bredbandsutbyggnad. 

Tillgången till snabbt bredband är en förutsättning för människor och företag 
att leva och verka i hela landet. Skillnaden i bredbandsutbyggnad är stor mellan 
landets kommuner. 45 procent av alla hushåll utanför tätbebyggda områden 
saknar tillgång till 100 Mbit/s. Regeringens satsning är långt ifrån tillräckligt. 
Det behövs mycket mer än de budgetmedel som regeringen aviserat för att alla i 
Sverige ska ha tillgång till bredband. 

Frågor om landsbygd och bredband besvaras av Ellinor Ivarsson tfn 08-
452 78 44, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Klimat 
Klimatpåverkande utsläpp 
Klimatklivet får ökade resurser för lokala och regionala investeringar som mins-
kar klimatpåverkande utsläpp. Anslaget ökar med 800 miljoner kronor under 
2022, dubbelt så mycket 2023 och drygt 3 miljarder kronor 2024. Stödet omfat-
tar även utbyggnad av laddinfrastruktur. 

Produktion av biogas och elbusspremien 
För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft 
föreslås en satsning på 500 miljoner kronor för år 2022, med en ökning till 700 
miljoner följande två år och tänkt fortsättning till 2040. Elbusspremien förstärks 
med 1,1 miljarder kronor, till 20 procent av inköpspriset eller 40 procent av mer-
kostnaden för jämförbart fordon. Klimatpremien för lastbilar och arbetsmaskiner 
med låga utsläpp förstärks också. 
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Den regionala klimatomställningen 
Flera myndigheter får ökade resurser för satsningar som även kommer att på-
verka arbetet i kommuner och regioner. Länsstyrelsernas arbete med den region-
ala klimatomställningen föreslås öka från 25 till 80 miljoner kronor. Det kopplas 
till den klimatpolitiska handlingsplanen, den nationella vindkraftsstrategin och 
elektrifieringsstrategin på regional och lokal nivå. Klimatinvesteringar ska un-
derlättas genom 28 miljoner i ökade resurser för tillståndsprövning och tillsyns-
vägledning hos Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges domstolar. Till-
ståndsprocesser för utbyggnaden av elnät och en effektiv elmarknad ska under-
lättas genom 40 miljoner i ökat anslag till Energimarknadsinspektionen. 

Frågor om klimat besvaras av Andreas Hagnell tfn 08-452 78 66, avdelningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Klimatanpassning 
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 
För att stärka kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor ökar anslaget 
med 497 miljoner kronor till totalt 522 miljoner för 2022. 

SKR anser att det höjda anslaget är ett välkomnat tillskott för Sveriges kommu-
ner i deras arbete med förebyggande åtgärder inom befintlig bebyggelse. Det är 
dock osäkert vad stödet kommer räcka till. Många kommuner har stora utma-
ningar inom sitt klimatanpassningsarbete med ett föränderligt klimat och för-
ändrade prognoser. Förebyggande åtgärder av det här slaget är väldigt kost-
samma och ska till 40 procent finansieras av kommunen själv vilket riskerar 
medföra att åtgärder inte genomförs i önskvärd takt. 

Frågor om klimatanpassning besvaras av Emilie Gullberg tfn 08-452 73 50, av-
delningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Miljö 
Strandstädning 
Regeringen bedömer att det behövs ytterligare insatser för strandstädning. Rege-
ringen föreslår därför att anslaget ökas med 15 miljoner kronor år 2022. För 
2023 och 2024 beräknas anslaget ökas med motsvarande belopp för samma än-
damål. 

Giftfri miljö 
Det krävs en fortsatt hög ambitionsnivå inom kemikalieområdet för att nå en 
giftfri miljö. Regeringen bedömer att det behövs ytterligare insatser för avance-
rad rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar från av-
loppsvatten. Regeringen föreslår därför att anslaget ökas med 75 miljoner kronor 
år 2022. För 2023 beräknas anslaget ökas med motsvarande belopp för samma 
ändamål. 
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Frågor om miljö besvaras av Michael Öhlund tfn 08-452 79 63, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad. 

Plan och bygg 
Regeringen föreslår att medel tillförs för innovativa och hållbara samhällsbygg-
nadsprojekt i samband med företagsetableringar och företagsexpansioner samt 
stads- och ortsutvecklingsprocesser i ett antal kommuner i Norrbotten och Väs-
terbotten. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att anslaget Bostadspolitisk 
utveckling ökas med 15 miljoner kronor 2022, 30 miljoner 2023 och 40 miljoner 
per år 2024–2030. 

Frågor kring plan och bygg besvaras av Jan-Ove Östbrink tfn 08-452 71 05, av-
delningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Trygghet och säkerhet 

Lagstadgat kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete 

Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor för 2023 och 219 miljoner för 2024 
för ersättning till kommunerna för det föreslagna nya lagstadgade ansvaret att 
arbete med brottsförebyggande arbete som presenteras i utredningen SOU 
2021:49 Kommuner mot brott. 

Vidare föreslås att Brottsförebyggande rådet tillförs 4 miljoner kronor för 2022 
för att kunna arbeta med stöd och uppföljning gentemot kommunerna utifrån 
den föreslagna lagen. 

SKR har ännu inte avgivit yttrande över SOU 2021:49 Kommuner mot brott. 
SKR anser dock att utredningen saknar en ordentlig analys av vad de föreslagna 
uppgifterna faktiskt kostar för kommunerna. 

Frågor om brottsförebyggande arbete besvaras av Greta Berg tfn 08-452 79 58, 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Samhällsberedskap 

Regeringen ger MSB i uppgift att fortsätta att planera för och förbereda för Ra-
kel Generation 2 (G2). Syftet är att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa 
och försvar, såsom till exempel kommunal räddningstjänst och akutsjukvård, ska 
ha tillgång nästa generations säkra och robusta mobila kommunikationssystem 
för tal och data. 

SKR ser positivt på att regeringen fortsätter arbetet med Rakel G2. Tillgången 
till säker och robust kommunikation är viktigt för flera av kommunerna och reg-
ionernas verksamheter vid olyckor, kriser och höjd beredskap. SKR ser fram 
emot ett positivt besked om finansieringen av kommunerna och regionernas an-
vändning av Rakel G2. I arbetet med Rakel G2 har SKR har en god dialog med 
MSB. 

Frågor om Rakel besvaras av Johan Gert tfn 08-452 77 41, avdelningen för till-
växt och samhällsbyggnad. 
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Arbetsgivarfrågor 

Lönebildning 

Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen, där en av grundpe-
larna är att arbetsmarknadens parter har ett huvudansvar för lönebildningen. Re-
geringen agerar för att initiativ på EU-nivå, inklusive förslag om minimilön, ska 
respektera nationella system och arbetsmarknadens parters autonomi. 

Löneökningstakten bedöms öka under den kommande perioden. Timlöneök-
ningen bedöms bli 2,6 procent 2021 för att sedan avta något till 2022 (2,4 pro-
cent). Att löneökningarna bedöms bli lägre 2022 beror till del på avtalens kon-
struktion, med högre löneökningar i inledningen av avtalsperioden. Samtidigt 
finns en förväntad hög efterfrågan på arbetskraft vilket bidrar till att hålla uppe 
löneökningstakten. För 2023 prognostiseras en timlöneökning om 2,6 procent 
och för 2024 2,8 procent. Detta är något högre nivåer än bedömningen i vårpro-
positionen. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, vilket ökar den ekonomiska 
jämställdheten, men det går långsamt. Åtgärder krävs inom flera olika politik-
områden. 

Det särskilda statsbidraget för satsningen på lärarlöner kvarstår. 

Frågor om lönebildning besvaras av Sophia Olofsson tfn 08-452 77 37, avdel-
ningen för arbetsgivarpolitik. 

Arbetsmarknad och arbetsliv 
För att möta en ökad långtidsarbetslöshet föreslår regeringen ett tillskott av me-
del för extratjänster och introduktionsjobb. Dessa insatser ska riktas till dem 
som står längst från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga voly-
mer. 

De tidigare beslutade reformerna om nedsatta arbetsgivaravgifter för unga och 
det så kallade växa-stödet får konsekvensen att subventionsgraden sjunker när 
de kombineras med anställning med nystartsjobb. Regeringen föreslår ett till-
skott av medel för att delvis motverka denna effekt. I syfte att motverka lång-
tidsarbetslöshet bland äldre på arbetsmarknaden föreslår regeringen även ett till-
skott av medel för att personer som är 55 år eller äldre ska kunna få nystartsjobb 
under en längre period. 

Regeringen föreslår ökade medel för att möjliggöra fler praktikplatser så att fler 
personer ska kunna ta del av arbetsplatsförlagda aktiviteter. Syftet är att ge fler 
möjlighet att pröva ett arbete, stärka sina kontaktnät eller visa sina färdigheter 
för en arbetsgivare, vilket kan vara viktigt för att kunna komma in på arbets-
marknaden. 

Regeringen arbetar för att införa etableringsjobb, i enlighet med parternas för-
slag, första halvåret 2022. Genom etableringsjobben kommer staten stimulera att 
anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd för att öka 
deras chanser till jobb och varaktig etablering på arbetsmarknaden. 
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Regeringen anser att stödet för yrkesintroduktionsanställningar på sikt bör av-
skaffas. Stödet har en mycket låg omfattning vad gäller antal deltagare. Ett av-
skaffande bidrar även till en enklare struktur för de lönesubventioner som till-
handahålls. Regeringen avser att avskaffa stödet från och med 2024. 

Frågor om Fler anställningsstöd, nystartsjobb och praktikplatser besvaras av Tor 
Hatlevoll tfn 08-452 79 69, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen 

Regeringen föreslår en höjning av taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbas-
belopp från och med den 1 januari 2022. Som skäl för höjningen anges att in-
komstbortfallsprincipen i försäkringen har försvagats. De förmåner som föreslås 
omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepen-
ning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuk-
lön. 

Höjd garantinivå i sjukersättning och aktivitetsersättning 

Förslaget innebär att garantinivån för hel sjukersättning från och med den månad 
då den försäkrade fyller 30 år ska höjas med 0,25 prisbasbelopp, så att den för år 
räknat motsvarar 2,78 prisbasbelopp. Garantinivåerna för hel sjukersättning till 
och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 30 år samt för hel ak-
tivitetsersättning ska på motsvarande sätt höjas med 0,25 prisbasbelopp. Som 
skäl för förslaget anges att den ekonomiska tryggheten för personer med sjuker-
sättning och aktivitetsersättning behöver stärkas ytterligare. Ändringarna före-
slås träda i kraft den 1 januari 2022. 

En ytterligare möjlighet att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande 
arbete 

Regeringen anser att det behövs ytterligare undantag i rehabiliteringskedjan från 
bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid dag 
180. De föreslår att bedömningen om arbetsförmågan är nedsatt i förhållande till 
ett förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden ska skju-
tas upp om det finns särskilda skäl som grundas på att den försäkrade kan för-
väntas återgå i arbete hos arbetsgivaren före den tidpunkt då han eller hon har 
haft nedsatt arbetsförmåga i 550 dagar. 

Om arbetstagaren bedöms med hög sannolikhet kunna återgå i arbete före dag 
550, kan undantaget användas. Särskilda skäl innebär alltså ytterligare en möj-
lighet till undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekom-
mande arbete dag 180 och 365. Förslaget om undantag vid särskilda skäl blir då 
utöver redan gällande undantag för övervägande skäl samt när det är oskäligt att 
bedöma individens arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete. 

Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 februari 2022. 
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Förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder för sjukpenning 

Regeringen föreslår att personer som har begränsad tid kvar av arbetslivet ska 
undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete på arbetsmark-
naden. I stället ska dessa personer från och med dag 181 i sjukperioden få sin ar-
betsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren. Förslaget gäl-
ler personer med anställning som uppnått den ålder då inkomstpension tidigast 
kan lämnas. Idag är den åldern 62 år. 

Förslaget syftar till att ge människor i nära anslutning till pensionsåldern, som 
drabbats av sjukdom, möjlighet att fortsätta i sitt arbete partiellt och därmed 
möjlighet att förlänga sitt yrkesliv i stället för att hänvisas till en omställnings-
process i nära anslutning till den ålder när människor normalt lämnar yrkeslivet. 
Förslaget syftar också till att hindra att berörda äldre tar ut sin ålderspension i 
förtid och på det sättet får en lägre ålderspension livet ut. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022. 

Undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten 
vård eller rehabilitering på grund av effekter av sjukdomen covid-19 

Regeringens bedömning är att det kommer att ta tid innan situationen inom 
hälso- och sjukvården helt har normaliserats och vårdköerna kortats och att det 
under 2022 fortfarande kommer att finnas försäkrade som fått sjukperioden för-
längd på grund av att nödvändiga insatser från hälso- och sjukvården eller ar-
betsgivaren har behövt skjutas upp av covid-19-relaterade skäl. Undantaget från 
bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid upp-
skjuten vård föreslås därför fortsätta gälla till och med den 31 december 2022. 

Förslaget innebär alltså att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt före-
kommande arbete efter dag 180 och dag 365 i sjukperioden ska skjutas upp om 
den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av 
sjukdomen covid-19 och övervägande skäl talar för att han eller hon kan förvän-
tas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården 
eller rehabiliteringen har slutförts. 

Utökade möjligheter för försäkrade som arbetar vid behov att få sin arbetsför-
måga bedömd mot behovsanställningen 

Regeringen vill förbättra tryggheten vid sjukdom för personer med så kallad be-
hovsanställning. Förslaget innebär att om det kan antas att den försäkrade skulle 
ha förvärvsarbetat om han eller hon inte hade blivit sjuk, ska den behovsan-
ställde få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen i sjukpenningä-
renden. Det innebär en ökad möjlighet för behovsanställda att få sjukpenning 
som baseras på behovsanställningen, istället för bedömning och ersättning 
såsom om denne var arbetslös. Något krav att arbetspass ska finnas inbokade vid 
insjuknande finns alltså inte, utan förslaget innebär att en helhetsbedömning ska 
göras i denna del. Vid tillämpning av socialförsäkringsbalkens bestämmelser om 
rätt till sjukpenning ska med behovsanställd avses en försäkrad som vid behov 
kallas in för att arbeta i en tidsbegränsad anställning eller som är anställd för att 
arbeta vid behov. 
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Från och med den tidpunkt då den behovsanställde har haft nedsatt arbetsför-
måga under 90 dagar ska det dessutom beaktas om den behovsanställde har så-
dan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete 
som är tillgängligt för honom eller henne. Bedömningen av arbetsförmågans 
nedsättning ska då göras i förhållande till högst ett heltidsarbete. Det ska införas 
en bestämmelse som upplyser om att de vanliga bestämmelserna om bedömning 
av arbetsförmåga i rehabiliteringskedjan gäller om den behovsanställde omfattas 
av en överenskommelse om att utföra arbete under en särskilt angiven tid. Den 
som får arbetsförmågan bedömd mot sin behovsanställning ska inte få sjukpen-
ningen begränsad till det högsta belopp som kan betalas ut till den som är arbets-
lös. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022. 

Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning 

Regeringen föreslår att Försäkringskassan ska kunna bevilja sjukpenning på del-
tid utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att arbetstiden minskas med 
lika mycket varje dag, om en sådan förläggning inte försämrar möjligheterna till 
återgång i arbete. Som skäl för ändringsförslaget anges bland annat att gällande 
regelverk om att undantag från huvudregeln om att reducering av arbetstiden 
varje dag behöver vara medicinskt motiverad, gör det svårt att förutse när partiell 
sjukpenning kan beviljas utifrån en annan förläggning av arbetstiden. Ändringen 
skulle innebära att även andra skäl än rent medicinska ska kunna motivera ett så-
dant undantag. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022. 

Frågor om Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning besvaras 
av Annika Bjursell tfn 08-452 76 19, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Ekonomisk trygghet vid ålderdom 
Det möjliga bostadstillägget föreslås höjas med 500 kronor för den som är ogift 
och 250 kronor för var och en som är gift. Man föreslår också en höjning av be-
loppen för vad som ska anses utgöra skälig levnadsnivå och skälig bostadskost-
nad. 

Regeringen vill ändra begreppet ”pensionär” till att framöver avse någon som 
till någon del tar ut allmän pension. Detta på grund av att anpassa begreppet uti-
från riktålder och förändrade åldersgränser i pensionssystemet istället för att be-
greppet kopplas till 65 år. 

En försäkrad som har ett förvärvsarbete och som har uppnått den ålder då in-
komstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas (62 år i år) föreslås inte få sin 
arbetsförmåga bedömd mot normalt förekommande arbeten. I stället ska den för-
säkrades arbetsförmåga bedömas mot arbete hos arbetsgivaren och mot annat 
lämpligt arbete. Undantaget ska gälla fram till den tidpunkt då den försäkrade ti-
digast kan ta ut garantipension. SKR har i remissvar avstyrkt förslaget. 

26 (30) 



  

 

 

 

 

EkonomiNytt 10/2021 2021-09-21 

Regeringen avser att återkomma med ett förslag om att införa en så kallad trygg-
hetspension inom ramen för sjukersättningen för försäkrade som har som mest 
fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte längre kan få sjukersättning. 

Analyser av nivån för den allmänna pensionsavgiften fortsätter. För att pension-
erna ska vara tillräckliga framåt behöver pensionsavgiften vara på rätt nivå. 

Regeringen diskuterar i prognosen om att följsamhetsindex förväntas öka nästa 
år (det vill säga ingen balansering eller sänkta allmänna pensioner förväntas). 

Frågor om Ekonomisk trygghet vid ålderdom besvaras av Ossian Wennström tfn 
08-452 79 17 och Victoria Bergner tfn 08-452 75 07, avdelningen för arbetsgi-
varpolitik. 

Arbetsmiljö 

Utökad tillsyn av arbetslivskriminalitet inom arbetsmiljön 

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet är ett allvarligt samhälls-
problem. Regeringen avsätter riktade medel för att stärka samverkan mot arbets-
livskriminalitet. Regeringen vill därför särskilt förstärka kontrollen av arbetsmil-
jön genom utökad tillsyn. 

Anslaget för att finansiera denna utökade tillsyn av arbetslivskriminalitet på ar-
betsmiljöområdet är 25 miljoner kronor 2022, 50 miljoner 2023 och 75 miljoner 
2024. 

Frågor om Arbetsmiljö besvaras av Gunnar Sundqvist tfn 08-452 71 08, avdel-
ningen för arbetsgivarpolitik. 

Jämställdhet 
Regeringens generella bedömning är att även om jämställdhetsarbetet ger resul-
tat och går framåt behöver arbetet fortsätta om målen ska kunna nås. 

Arbetet med jämställdhetsintegrering stärks och utvecklas 

Regeringen avser att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering på lokal och 
regional nivå, bland annat med fokus på delmålen om ekonomisk jämställdhet 
och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Satsningen förstärker bland annat 
länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering. 

Jämn fördelning av makt och inflytande 

Utvecklingen mot en jämn fördelning av makt och inflytande har på vissa håll 
stagnerat eller backat. Regeringen avser att stärka arbetet mot hot och hat mot 
förtroendevalda samt ge Jämställdhetsmyndigheten fortsatt uppdrag när det gäl-
ler delaktighet och deltagande i den lokala demokratin. 

Ekonomisk jämställdhet 

Trots ett mångårigt arbete för att uppnå ekonomisk jämställdhet råder det fortfa-
rande olika förutsättningar för kvinnor och män att delta och utvecklas i arbetsli-
vet. Kommissionen för jämställda livsinkomster kommer i februari 2022 att 

27 (30) 



  

 

 

 

 

EkonomiNytt 10/2021 2021-09-21 

lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten 
mellan kvinnor och män. 

Arbetet med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen (2008: 567) är 
viktigt för att åstadkomma jämställda löner och ett jämställt arbetsliv. Det finns 
tecken på att lagstiftningen inte följs. Därför behövs ytterligare insatser för att 
säkerställa att arbetsgivare följer de krav som ställs i lagen. 

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

Fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är alltjämt ojämn. SCB:s 
uppdrag att genomföra en studie av tidsanvändning bland kvinnor respektive 
män (TID) ger under 2022 regeringen nytt underlag för att följa upp hur det obe-
talda hem- och omsorgsarbetet fördelas mellan könen. 

Regeringen påbörjar införandet av en familjevecka. Reformen främjar det jäm-
ställda föräldraskapet genom att ge män och kvinnor lika möjligheter att vara le-
diga tillsammans med barnen. 

Frågor om Jämställdhet besvaras av Charlotta Undén tfn 08-452 71 62, avdel-
ningen för arbetsgivarpolitik. 

Läraryrket och lärarutbildning 

Professionsprogram 

Ytterligare medel avsätts från och med 2023 för att implementera professions-
programmet. Förslag om professionsprogram som budgetmedlen gäller är för 
närvarande under remissbehandling (Professionsprogram för rektorer, lärare 
och förskollärare U2021/03373). 

Åtgärder för fler lärare 

Regeringen satsar på en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU) för grundlärare och ämneslärare. Försöksverksam-
heten ska pågå mellan 2022 och 2027 och målgruppen är personer med tidigare 
akademisk examen. 

Satsningen på att validera tidigare utbildnings- och yrkeserfarenhet för att bli be-
hörig till KPU fortsätter. 

Frågor om Läraryrket och lärarutbildningen besvaras av Somia Frej tfn 08-
452 77 06, och Kalle Berg tfn 08-452 73 67, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkesutbildning 

Återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen 

Regeringen bedömer att det krävs fortsatta åtgärder för att vända den negativa 
trenden när det gäller antalet sökande till gymnasieskolans yrkesprogram. Rege-
ringen avser därför att lämna förslag till riksdagen om att införa en utökad möj-
lighet för elever på yrkesprogrammen att läsa kurser för grundläggande behörig-
het. 
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World Skills Sweden 

För att förbättra yrkesutbildningen deltar den svenska staten i ett trepartssamar-
bete med Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenskt Näringsliv genom 
World Skills Sweden.. Regeringen avser förlänga sin delfinansiering av detta 
samarbete. För detta föreslås anslaget ökas med 10 miljoner kronor 2023. 

Tekniksprånget 

Regeringen avser förlänga sin del av finansieringen av den praktiksatsning som 
ungdomar efter avslutat naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasie-
skolan erbjuds inom tekniksektorn – det så kallade Tekniksprånget. Regeringen 
anser att satsningen på ett positivt sätt bidrar till att stärka Sverige som en le-
dande kunskaps- och industrination. 

Kombinationsutbildningar 

Satsning på högre ersättning till kommunerna för kombinationsutbildningar, det 
vill säga utbildningar som kombinerar sfi eller svenska som andraspråk med en 
gymnasial yrkesutbildning, fortsätter. Detsamma gäller de slopade kraven på 
kommunal medfinansiering av kombinationsutbildningarna. 

Språkträning i äldreomsorgen 

Den pågående satsningen på språkträning inom äldreomsorgen breddas till att 
omfatta hela välfärden och förstärks med 30 miljoner kronor för 2022 och 61 
miljoner för 2023 och 2024. 

Validering 

Den pågående försöksverksamheten med inledande kartläggning och validering 
förlängs till och med 2023 med 70 miljoner kronor för 2022 och 35 miljoner för 
2023. 

Regeringen avser också att lämna förslag om att kommunerna ska bli skyldiga 
att erbjuda inledande kartläggning och validering inom komvux. Regeringen fö-
reslår att 30 miljoner kronor avsätts för 2022. Från och med 2023 beräknar rege-
ringen att 60 miljoner avsätts för satsningen årligen. Vidare bör den försöks-
verksamhet med kartläggning och validering – komvux flex – som inletts 2021 
fortsätta under 2022 och 2023. 

Frågor om Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkesutbildning besvaras av 
Katarina Storm Åsell tfn 08-452 75 95, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Högre utbildning och universitetsforskning 

Vårdutbildningar 

I budgetpropositionen framhålls särskilt att regioner och kommuner behöver 
möta regeringens satsningar på utbildningsplatser inom vårdområdet med fler 
VFU-platser och handledare. Regeringen anser att det behövs en nationell sats-
ning på VFU-samordning och föreslår en satsning för att öka ersättningen till de 
som tar emot studenter på VFU utifrån tydliga åtaganden för fler studenter. För 
detta avsätts 25 miljoner kronor för 2022 och 50 miljoner vardera för 2023 och 
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2024. Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att stödja den förstärkta sam-
ordningen av VFU. 

Även under utgiftsområde 9, Fortsatta investeringar för att stärka hälso- och 
sjukvårdens kompetensförsörjning, nämns prestationsbaserade medel kopplat till 
VFU-platser för sjuksköterskeutbildning. 

Regeringen föreslår också särskilda medel till några lärosäten för att möjliggöra 
decentraliserad vårdutbildning, och 20 miljoner kronor om året tillförs för 2022, 
2023 och 2024. 

Frågor om Högre utbildning och universitetsforskning besvaras av Anna-Clara 
Olsson tfn 08-452 76 47, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Arbetsrätt 
Utvecklingen på arbetsmarknaden har inneburit nya förutsättningar och behov 
för arbetsgivare och arbetstagare vad gäller bland annat anställningsskyddet. Re-
geringen menar att arbetsgivare behöver ökad flexibilitet och förutsägbarhet för 
att kunna anpassa sina verksamheter och klara konkurrensen. Arbetstagarna å 
sin sida behöver ett skydd som är anpassat för den nya arbetsmarknaden, där en 
viktig del av tryggheten består av en stärkt omställningsförmåga och därigenom 
förstärkt anställningsbarhet. Möjligheterna att ställa om mitt i yrkeslivet ska bli 
fler och mer tillgängliga. 

Regeringen föreslår därför ett omställningspaket och avser att föreslå lagänd-
ringar så att arbetsmarknaden kan reformeras i linje med den principöverens-
kommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd som träffats mellan 
Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket 
Metall (IF Metall) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om 
trygghet, omställning och anställningsskydd. Promemorian Grundläggande om-
ställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16) remitterats. I promemorian lämnas 
förslag om en ny offentlig omställningsorganisation. Den nya offentliga omställ-
ningsorganisationen avses inrättas vid Kammarkollegiet. Regeringen föreslår att 
resurser tillförs för ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompe-
tensstöd för arbetstagare. Regeringen föreslår även att resurser tillförs för att 
kompensera arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd. För-
slag på hur dessa delar ska utformas ingår i promemorian. 

Frågor om Arbetsrätt besvaras av Malin Looberger tfn 08-452 75 58 eller Tomas 
Björk tfn 08-452 78 38, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Sektionen för ekonomisk analys 
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