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2001 års ekonomiska vårproposition
Den 17 april lade regeringen fram 2001 års ekonomiska vårproposition
(2000/01:100) med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. I detta
cirkulär sammanfattar vi de förslag som berör kommunerna. Kommunförbundets kommentarer är skrivna i kursiv stil.
Den 27 april återkommer finanssektionen till kommunstyrelsen och ekonomi/finans med en ny skatteunderlagsprognos och kommunvisa beräkningar. I mitten av maj kommer en preliminär kostnadsutjämning för år 2001.
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Ekonomi
Lugnare utveckling i svensk ekonomi
Liksom de flesta bedömare reviderar regeringen ned sin tillväxtprognos för i
år och nästa år. BNP bedöms nu öka med 2,7 respektive 2,6 procent åren 2001
och 2002. Försvagningen i den internationella konjunkturen blir relativt kortvarig och lättnader i penningpolitiken världen över leder till att BNP-tillväxten snart ökar igen. För åren 2003–2004 gör regeringen ingen egentlig konjunkturbedömning utan utvecklingen dessa år är en tillväxttakt som regeringen bedömer är förenlig med svensk ekonomi och arbetsmarknad på
längre sikt.
Kommunförbundets senaste bedömning av makroekonomin gjordes redan i
december. Den låg också till grund för kalkylerna i Kommunernas ekonomiska
läge som publicerades i mars. Jämfört med Kommunförbundets prognos innebär regeringens nya prognos en något svagare BNP-utveckling i år. Se tabell 1. Kommunförbundets nya bedömning kommer den 27 april.
Tabell 1 – Jämförelse av nyckeltal
Procentuell förändring
2000*

2001

2002

2003

2004

KEL, mars -01

3,6

3,0

2,6

2,5

2,4

VP, april -01

3,6

2,7

2,6

2,3

2,1

BNP

Öppen arbetslöshet, andel av arbetskraften
KEL, mars -00

4,7

4,0

3,9

3,9

3,7

VP, april -00

4,7

3,9

3,7

4,0

4,0

KEL, mars -00

3,8

4,1

3,9

3,7

3,7

VP, april -00

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

KEL, mars -00

1,3

1,5

2,0

2,0

2,0

VP, april -00

1,3

1,5

1,6

1,8

2,0

Timlön

KPI, årsgenomsnitt

*Utfall.

Trots försvagningen i konjunkturen fortsätter arbetslösheten att sjunka. Enligt
regeringens prognos går arbetslösheten ned till 3,7 procent år 2002. Sysselsättningen har under hösten 2000 och de första månaderna i år utvecklats
mycket starkt. Trots att sysselsättningen nu försvagas kommer sysselsättningen som årsgenomsnitt att öka i god takt även under år 2001. De arbetade
timmarna bedöms öka med 1,3 procent. Åren därefter utvecklas sysselsättningen svagare eftersom arbetskraftsutbudet är begränsat. Ur ett arbets-
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kraftsperspektiv är den demografiska utvecklingen mindre gynnsam framöver. Befolkningen ökar främst i åldrar med lågt arbetskraftsdeltagande. Noterbart i regeringens kalkyl är den svaga timlöneutvecklingen. Regeringen
antar att timlöneökningarna kommer att öka med 3,5 procent alla åren. Det är
ungefär en halv procent lägre än övriga bedömares.
De offentliga finanserna fortsätter att visa stora överskott
I år väntas de offentliga finanserna visa ett överskott motsvarande 3,6 procent
av BNP och nästa år bedöms det uppgå till 3,1 procent av BNP. Saldot överstiger således det i budgetpropositionen specificerade målet på 2,5 procent för
2001 med god marginal. Regeringen meddelar att man avser återkomma i
höstens budgetproposition om överskottsmålet år 2002.
Två sidokalkyler: lågtillväxt- och högtillväxtalternativen
Regeringen visar också två sidokalkyler. Den första är den så kallade lågtillväxtkalkylen. Enligt denna blir den internationella utvecklingen betydligt
svagare, vilket leder till att Sverige går in i en internationellt betingad lågkonjunktur. Detta medför en betydligt svagare BNP- och sysselsättningsutveckling. Räknekalkylen visar att svensk ekonomi klarar en betydande nedgång
utan att de offentliga finanserna skadas allvarligt.
Den andra sidokalkylen skisserar en bättre utveckling. Svensk ekonomi kan
fortsätta att växa i en högre takt på grund av att arbetsmarknaden fungerar
bättre. Enligt det så kallade högväxtalternativet uppnås sysselsättningsmålet
som innebär att sysselsättningsgraden uppgår till 80 procent år 2004. Detta
innebär att arbetslösheten kommer ned på 3,2 procent år 2002 och därefter
kan ligga kvar på denna nivå utan att arbetsmarknaden blir överhettad.

Starkare utveckling av kommunernas skatteunderlag år 2000
Regeringen har reviderat upp sin prognos för skatteunderlagets utveckling
åren 2000 och 2001. Främst är det lönesumman år 2000 som bedöms ha ökat
mer än man tidigare trott. Även sjukersättningarna har ökat starkare. De kraftiga ökningstalen år 2003 hänger samman med förändringar i pensionssystemet som medför att skatteunderlaget växer. Detta kommer dock att regleras
med ett minskat generellt statsbidrag.
Tabell 2 – Skatteunderlagets utveckling
Procentuell förändring
2000

2001

2002

2003

2004

Cirkulär 2001:4

6,4

6,1

4,7

6,9*

4,2

VP, april -01

7,0

5,3

4,0

8,0

4,0

Regeleffekter

1,5

1,0

0

3,3

0

*Sedan vår bedömning har det tillkommit en regeländringseffekt, vilken bidrar med 0,7 procent.
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Utvecklingen av skatteunderlaget till och med 2001 är i genomsnitt under
perioden någon tiondel lägre än vad vi presenterade i marsutgåvan av Kommunernas ekonomiska läge. Vår nya skatteunderlagsprognos kommer den 27
april.
Kommunernas konsumtionsutgifter kan öka med en procent per år till 2004
Regeringen bedömer att kommunernas har ett finansiellt utrymme att öka sin
konsumtion med 1 procent per år under perioden 2001–2004.
Detta är ett större utrymme för volymökning av de kommunala konsumtionsutgifterna än vad som medgavs i vår senaste beräkning i Kommunernas ekonomiska
läge i mars. Eftersom konsumtionen till cirka 70 procent består av utgifter för löner
med mera, kan skillnaden i stor utsträckning förklaras med att regeringen till och
med 2004 förutsätter en betydligt blygsammare timlöneutveckling (det vill säga priset på arbetskraften) än vad vi gör. För att kommunernas konsumtionsutgifter ska
kunna fortsätta växa, till exempel genom nyanställningar, förutsätts inte bara att
skatteinkomsterna ökar utan också att kommunernas löneökningar understiger, eller
som mest hamnar på samma nivå som löneökningarna i riket totalt.

Aktuella förändringar i de generella statsbidragen
Regleringar på grund av förändrat skatteunderlag
Det särskilda grundavdraget för folkpensionärer (SGA) avskaffas när förtidspensionssystemet reformeras. För att nettoersättningarna ska behållas oförändrade höjs bruttobeloppen. Detta ökar skatteunderlaget och ger därmed
högre skatteintäkter för kommunerna. Detta regleras genom att statsbidraget
minskas med 1 886 miljoner kronor. Statsbidraget reduceras dessutom med
67 miljoner till följd av att även garantipensionen görs beskattningsbar.
Regleringar enligt finansieringsprincipen
Den 1 juli 2001 börjar barnomsorgsreformen införas stegvis. Vi har informerat
om detta i cirkulär 2000:16 och 2000:17. De delar av barnomsorgsreformen
som är obligatoriska regleras via det generella statsbidraget. Totalt ökar det
generella statsbidraget med 1 700 miljoner kronor när dessa delar är genomförda. Det är rätt till förskola för barn till arbetslösa som träder i kraft den 1
juli 2001. Detta regleras på tilläggsbudget för 2001 och Statistiska centralbyrån (SCB) informerar om storleken på bidraget.
Regeringen föreslår att ett förbehållsbelopp införs inom äldreomsorgen från
den 1 januari 2002. Detta kommer att minska de kommunala avgiftsintäkterna. Regeringen föreslår att statsbidraget höjs med 650 miljoner kronor från
2002.
Regeringen föreslår också att ett äldreförsörjningsstöd införs. Det beräknas
minska kommunernas kostnader för försörjningsstöd med 305 miljoner kronor och det generella statsbidraget föreslås minskas med motsvarande belopp.
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Förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen har ännu ej varit föremål för reglering enligt
finansieringsprincipen. Kommunförbundet förutsätter att reformen kommer att bli
till fullo finansierad.
Det åldersrelaterade statsbidraget
Sedan 1998 har en del av det generella statsbidraget fördelats efter ålderskriterier. Nuvarande lagstiftning upphör att gälla vid utgången av 2001. Det
åldersrelaterade statsbidraget uppgår till 6 740 miljoner kronor år 2001. Regeringen avser att återkomma till hur dessa medel ska fördelas från 2002 i höstens budgetproposition.
Kommunförbundet har i beräkningarna i tabellerna 3 och 4 antagit att det
åldersrelaterade statsbidraget ligger kvar på en oförändrad nivå åren 2002 till
2004.

Generella statsbidrag åren 2001–2004
Aktuella förändringar av de generella statsbidragen 2001–2004 sammanfattas
i tabellerna nedan.
Tabell 3 – Generella statsbidrag till kommunerna åren 2001–2004
Miljoner kronor

Statsbidragsram enligt BP 2001
varav åldersrelaterat
Barnomsorgsreformen
prop. 1999/2000:129, cirkulär 2001:16
Statsbidragsram cirkulär 2001:17
varav åldersrelaterat

2001

2002

2003

58 851
6 740

59 647
6 740

54 492
6 740

150

500

1 700

1 700

59 001

60 147

56 193

56 193

6 740

6 740

6 740

6 740

–67

–67

–1 886

–1 886

Skatteunderlagseffekter
Garantipension
Slopat grundavdrag pensionärer
Regleringar enligt finansieringsprincipen
Förbehållsbelopp

650

Införande av äldreförsörjningsstöd

650

650

–305

–305

Övrigt
Vårdöverenskommelse, cirkulär. 2000:67
Summa tillskott o regleringar
Statsbidragsram enligt VP 2001
varav åldersrelaterat

2004

300
0

650

–1 608

–1 308

59 001
6 740

60 797
6 740

54 584
6 740

54 885
6 740
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Tabell 4 – Generella statsbidrag till kommunerna åren 2001–2004
Kronor per invånare

Statsbidragsram enligt BP 2001
varav åldersrelaterat
Barnomsorgsreformen
Prop. 1999/2000:129, cirkulär 2001:16
Statsbidragsram cirkulär 2001:17
varav åldersrelaterat

2001

2002

2003

6 627

6 706

6 116

759

758

757

17

56

191

190

6 644

6 763

6 307

6 296

759

758

757

755

Skatteunderlagseffekter
Garantipension
Slopat grundavdrag pensionärer
Regleringar enligt finansieringsprincipen
Förbehållsbelopp äldreomsorg

73

Införande av äldreförsörjningsstöd

2004

–8

–8

–212

–211

73

73

–34

–34

Övrigt
Vårdöverenskommelse, cirkulär. 2000:67

34

Summa tillskott o regleringar
Statsbidragsram enligt VP 2001
varav åldersrelaterat

6 644
759

73

–181

–147

6 836
758

6 127
757

6 149
755

Ett särskilt statsbidrag för befolkningsminskning
Regeringen bedömer att ytterligare 200 miljoner kronor per år bör tillföras
kommunerna och landstingen år 2003 och framåt. Statsbidraget ska gå till de
kommuner och landsting som har befolkningsminskning. Regeringen återkommer med information om hur statsbidraget ska utformas.
I rapporten Växa och krympa (Kommunförbundet, 2000) har Kommunförbundet
uppmärksammat befolkningsförändringarnas inverkan på den kommunala ekonomin,
och då främst på inkomster från skatter och statsbidrag. Förbundet menar att nuvarande utjämningssystem inte bör belastas med uppgifter som åvilar staten. De ekonomiska problem som uppstår i vissa kommuner i samband med stora befolkningsomflyttningar bör således lösas utanför utjämningssystemet.
Kommunförbundet noterar att det inte finns några medel avsatta för ekonomiska
problem i kommuner som växer kraftigt.

Kommunkontosystemet återkommer i höstens budgetproposition
Regeringen avser att tillsätta en intern arbetsgrupp med uppgift att se över
kommunkontosystemet. Utgångspunkten ska vara att föreslå alternativa lösningar till dagens system. I budgetpropositionen för år 2002 (som kommer i
september 2001) återkommer regeringen med ett förslag till nytt system för
de kommunala momsavdragen. Lösningen att staten tar över finansieringen
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av systemet kommer att övervägas. Vid en eventuell statlig finansiering
kommer det att ske en reglering av det generella statsbidraget.
Det nya systemet är tänkt att införas från och med den första januari 2002.
Kommunförbundet har i samarbete med Landstingsförbundet verkat för att staten ska
ta över finansieringen av kommunkontosystemet. Den kommunala finansieringen av
systemet skapar stora problem. Ett problem är att kommunsektorn som helhet straffas
ekonomiskt om fler kommuner väljer att i större utsträckning upphandla momspliktig
verksamhet. Ju fler skattepliktiga tjänster som upphandlas desto större kostnader
uppstår i kommunkontosystemet – kostnader som måste täckas av kommunerna.
Konkurrensneutraliteten fungerar för den enskilda kommunen, men inte för kommunkollektivet.
Förbundet har i många olika sammanhang påtalat för staten att vi står bakom systemets konkurrensneutraliserande syfte, men att det är orimligt att upprätthålla en
kommunal finansiering av systemet.

Tillskottet av 200-kronan upphör från år 2002
Under åren 1999 till 2001 har kommunerna erhållit den statliga skatt om 200
kronor som fysiska personer betalar på sina förvärvsinkomster. År 2001 ger
det kommunerna cirka 850 miljoner. Detta tillskott upphör från 2002.
Kommunförbundet har i samband med överläggningar med regeringen framfört önskemål om att kommunerna även fortsättningsvis ska få ta del av denna intäkt, antingen i nuvarande form eller genom att statsbidraget höjs med motsvarande belopp.

Utjämningssystemet
Under vintern har två utredningar om utjämningssystemet presenterats, Förenklad kommunal utjämning (SOU 2000:120) samt Rättvis kommunal utjämning
(SOU 2000:127).
Den första utredningen har inte skickats ut på remiss utan kommer enbart att
behandlas på ett remissmöte som regeringen kommer att kalla till i juni månad. Den andra utredningen är ute på remiss hos ett antal utvalda kommuner. Kommunförbundets styrelse kommer att behandla förslaget den 11 maj.

Nya kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag kommer
den 27 april
Några kommunvisa beräkningar bifogas inte med detta cirkulär. Vi återkommer med effekterna av propositionen i samband med att vi presenterar
vår nya skatteunderlagsprognos den 27 april.
Frågor om ekonomiavsnittet kan ställas till Siv Stjernborg, tfn 08-452 77 51,
Henrik Berggren, tfn 08-452 77 42, Anders Jonsson, tfn 08-452 77 46.
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Vård och omsorg
Nationellt förbehållsbelopp inom äldreomsorgen
Regeringen avser att under 2001 lämna en proposition med förslag om förbehållsbelopp inom äldreomsorgen. Förbehållsbeloppet innebär att de som betalar avgift för äldre- och handikappomsorg garanteras att en viss summa ska
finnas kvar efter det att avgiften är betald. Införandet av förbehållsbeloppet
innebär att avgiftsintäkterna minskar. Det har avsatts 650 miljoner kronor till
att öka de generella statsbidragen. Frågan om en s.k. maxtaxa bereds vidare.
Kommunförbundet har ej förhandlat frågan om förbehållsbelopp enligt finansieringsprincipen men förutsätter att reformen kommer att bli fullständigt finansierad.

Fortsatt stöd till 15 regionala FoU-center inom äldreomsorgen
Regeringen avser att bevilja fortsatt stöd till uppbyggnad av regionala FoUcenter med sammanlagt 60 miljoner även under perioden 2002–2004.

Landstingen får mer resurser för att öka tillgängligheten i vården
Regeringen avser att göra en särskild satsning för att förkorta väntetider och
förbättra tillgängligheten till behandlingar inom sjukvården. Satsningen innebär en höjning av det generella statsbidraget för landstingen med 1 250
miljoner kronor från och med 2002.
Kommunförbundet tycker det är positivt att ökade resurser satsas på tillgängligheten
i sjukvården men vill påpeka att en stor del av vården produceras i kommunerna. Det
är därför angeläget att kommande satsningar kommer denna del tillgodo.

Utjämning av LSS-kostnader
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté (dir. 2000:99) som ska
lämna förslag till en permanent nationell utjämning av verksamhetskostnader
för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Förslaget ska ersätta det tillfälliga bidrag som utgår under 2001 och
2002 och gälla från 2003.
Kommunförbundet har i Skattebasberedningen föreslagit att staten tar över finansieringen av LSS. Vi har därför begärt att denna fråga utreds av den tillsatta kommittén.

Försörjningsstöd för äldre invandrare införs 2003
Regeringen avser att i en särskild proposition föreslå ett äldreförsörjningsstöd
för äldre invandrare som är hänvisade till socialbidrag för sin försörjning.
Reformen beräknas kosta 710 miljoner kronor och ska införas 2003. Förslaget
innebär att kommunerna avlastas kostnader för socialbidrag. För dem som
omfattas av det kommunala flyktingmottagandet får kommunerna idag ersättning av staten för utgivet socialbidrag, vilket motsvarar cirka hälften av
dem som kan komma att beröras av äldreförsörjningsstödet. Den statliga
schablonersättningen för flyktingmottagandet beräknas genomsnittligt täcka
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kostnaderna för de äldre under de 20 första månaderna. Därefter kan kommunerna återsöka de faktiska kostnaderna för utgivet socialbidrag och introduktionsersättning fram till tidpunkten då personerna i fråga blir svenska
medborgare, lämnar landet eller avlider.
När äldreförsörjningsstödet införs bör schablonersättningen för personer
över 65 år minskas så att den bara täcker andra kostnader än kostnaderna för
försörjning. Detta beräknas minska statens kostnader med cirka 20 miljoner
kronor per år. Den direkta statliga ersättningen till kommunerna för utgivet
socialbidrag till flyktingar över 65 år uppgick år 1999 till cirka 310 miljoner
kronor. De totalt 330 miljoner kronor som på detta sätt frigörs används som
delfinansiering av äldreförsörjningsstödet.
Då staten tar över försörjningskostnaderna för dem som kommer att omfattas
av äldreförsörjningsstödet föreslås återstoden av kostnaderna finansieras
genom en minskning av det generella statsbidraget. Eftersom äldreförsörjningsstödets skäliga levnadsnivå ligger på en högre nivå jämfört med den
nivå som gäller för socialbidrag uppkommer en merkostnad på 75 miljoner
kronor. I budgetpropositionen för 2003 avser regeringen föreslå att ett nytt
anslag anvisas för äldreförsörjningsstödet.
Förslagen medför att vissa ändringar måste göras i Förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Regeringen avser att återkomma
med förslag till konkreta förändringar i ersättningsreglerna.
Kommunförbundet anser att det är tillfredsställande att det nu finns ett förslag på en
fråga som diskuterats och utretts under många år.

Förändringar i välfärdssystemet påverkar socialbidraget positivt
Ett av regeringens mål är att halvera antalet socialbidragstagare under perioden 1999–2004. Ökad sysselsättning men också olika förslag till förändringar
i det sociala välfärdssystemet minskar kommunernas kostnader för försörjningsstöd:
• Införande av maxtaxa.
• Garantinivån i föräldraförsäkringen höjs från 60 kronor per dag till 120
kronor per dag från 1 januari 2002.
• Golvet och taket i arbetslöshetsersättningen höjs.
• Ytterligare förändringar av bostadstillägget för pensionärer (BTP) från år
2002. BTP ersätter 91 procent av hela bostadskostnaden upp till 4 500 kronor per månad.
• 100 miljoner kronor för att motverka långtidssjukskrivningar.
• Ytterligare satsning på tandvårdsstödet med 300 miljoner år 2002 och 300
miljoner år 2003. Pengarna ska användas till ett skydd mot höga kostnader
där de äldre prioriteras. Den sammanlagda nivåhöjningen uppgår då till
700 miljoner kronor.

10

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2001-04-20

• Förslag inom arbetsmarknadspolitiken till exempel ökad satsning på långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och invandrare. (Se även avsnitt om
arbetsmarknad.)
Kommunförbundet ser positivt på att staten inom ramen för de generella välfärdssystemen löser behoven för grupper som har andra behov än de som socialbidraget är
avsett för. Flera förslag i vårpropositionen innebär steg i denna riktning. Trots detta
kvarstår vissa ”systemfel” som till exempel för studerande, arbetslösa och ensamstående. Alltför många personer är också beroende av socialbidrag under lång tid. Att
arbetsmarknaden och dess regelsystem fungerar bättre är av största vikt för att
minska socialbidragskostnaderna. En ökad satsning på arbetshandikappade och rehabilitering är även av stor betydelse.

Försöksverksamheten med insatser för hemlösa förlängs till 2004
Försöksverksamheten med insatser för hemlösa förlängs till 2004. Totalt avsätts 10 miljoner kronor per år för detta ändamål.
Frågor om socialbidrag och individ- och familjeomsorg kan ställas till Anita
Sundin tfn 08-452 78 53 och Leif Klingensjö tfn 08-452 78 51, sektionen för
socialtjänst, samt Maj-Lis Åkerlund tfn 08-452 77 54, finanssektionen.

Obligatorisk introduktionsersättning för flyktingar
Regeringen kommer i en särskild proposition att föreslå att kommunerna ska
ha skyldighet att betala ut introduktionsersättning i stället för socialbidrag till
flyktingar under introduktionstiden. Förslaget föreslås gälla från 1 januari
2002. Ersättningen ska även fortsättningsvis vara kommunal och finansieras
genom den statliga schablonersättningen i samband med det kommunala
flyktingmottagandet. Nivån för bidraget ska kommunerna även i fortsättningen kunna bestämma. Introduktionsersättningen ska förbli obeskattad och
inte kvalificera för sociala förmåner.
Förbundet har i många sammanhang påpekat för regering och riksdag att statens
ersättning till kommunerna inte täcker kostnaderna för flyktingmottagandet på det
sätt som var avsikten när generalschablonen infördes 1991. Kommunernas faktiska
kostnader är 10–15 procent högre än ersättningen under de 3,5 år som generalschablonen är avsedd att täcka. Kommunförbundets egna studier visar att det tar betydligt längre tid än vad man räknade med innan flyktingarna får fotfäste på arbetsmarknaden. Detta gäller även om situationen sannolikt är på väg att förändras nu
när situationen på arbetsmarknaden är så mycket bättre.
Förbundet anser att innan en obligatorisk introduktionsersättning införs måste nivån på ersättningen höjas så att kommunerna kompenseras fullt ut för introduktionsperioden, och dessutom att den sträcker sig över en längre tidsperiod.
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Utbildning
Skolsatsningen
Regeringen har i förordningen (2001:26)om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem beslutat om hur det särskilda bidraget ska fördelas. Bidraget får även användas för att motverka en minskning av personaltätheten till kommuner som fått bidrag från anslaget Bidrag för särskilda
insatser i vissa kommuner och landsting.
Tabell 5 – Riktade medel till skolan
Miljarder kronor
2001

2002

2003

2004

2005

2006

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,0

Kommunförbundet kan konstatera att det finns stora förväntningar på det riktade
statsbidraget till personalförstärkningar i skolan som riksdagen beslutat om. Bidraget
trappas upp successivt och ska sedan läggas till de generella bidragen, ”påsen”. Det
dröjer innan beloppen kommer att märkas i verksamheten. År 1999 satsade kommunerna i genomsnitt 56 352 kronor per elev i åldrarna 6–18 år. År 2001 blir tillskottet
på grund av denna satsning 339 kronor per elev. Fullt genomfört innebär satsningen
år 2006 att 3 452 kronor/elev tillförs skolan.

Förskola, skola och skolbarnsomsorg för asylsökande barn
Asylsökande barn och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd ska
få tillgång till utbildning inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen på i huvudsak samma villkor som gäller för de
barn som är bosatta i Sverige. Det är innebörden av propositionen Asylsökande barns skolgång m.m. (2000/01:115) som regeringen presenterade för riksdagen den 18 april. I vårpropositionen har 40 miljoner kronor tillförts kommunerna för detta ändamål 2002 och 50 miljoner 2003.
Kommunförbundet är självfallet positivt till att svensk lagstiftning förändras så att
den bättre överensstämmer med FN:s barnkonvention. Men om en sådan förändring
ska bli realistisk och inte enbart ett slag i luften måste den också finansieras fullt ut.
Kommunförbundet anser emellertid inte att så är fallet. Kostnadsersättningen från
staten är beräknad på marginalkostnaden. Kommunförbundet anser att den bör utges
med kommunernas totala kostnader för verksamheten på samma sätt som gäller övriga kostnadsersättningar kommunerna emellan samt mellan kommuner och friskolor. Full kostnadskompensation är en förutsättning för att det här förslaget ska kunna
realiseras i enlighet med FN:s barnkonvention.

Ny myndighet för handikappfrågor i skolan
En ny myndighet, Specialpedagogiska institutet, inrättats från och med 1 juli
2001. Vissa resurscenter och kunskapscenter kommer att föras till institutet.
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Färre i vuxenutbildning
I propositionen om vuxnas lärande har regeringen lämnat ett förslag om ett
statsbidrag för vuxenutbildningen som motsvarar cirka 54 000 platser. Regeringen har även förslag och en strategi för utveckling av vuxenutbildningen i
perspektivet av ett livslångt lärande.

Ökat studiebidrag och studiestöd
Från och med 2003 föreslås att studiebidraget utökas till att utgå under 10
istället för 9 månader. Bidraget utgår till ungdomar mellan 16 och 20 år som
studerar i gymnasieskolan. Reformen beräknas kosta 300 miljoner kronor.
Studiestödsystemet reformeras och studiebidragets andel av studiemedlen
höjs den 1 juli 2001 från 27,8 procent till 34,5 procent.
Från och med 2003 införs ett nytt vuxenstudiesystem som ersätter det särskilda utbildningsbidraget. Det nya stödet riktas till personer som är eller
riskerar att bli arbetslösa samt till vissa funktionshindrade.
Kommunförbundet anser att studiestödssystemet bör utvecklas till den nya situationen med livslångt lärande och en större andel personer över 25 år som studerar. Kommunförbundet har i en undersökning konstaterat att 1999 utbetalades uppskattningsvis 200 miljoner kronor i försörjningsstöd till högskolestuderande. Studiestödet
måste sättas in i ett samband och ses i relation till övriga möjliga generella ekonomiska stöd till enskilda. Ett studiestödssystem ska vara hållbart under lång tid. På så
vis stimuleras nödvändig kompetensutveckling.

Arbetsmarknadspolitik
Regeringen framhåller i vårpropositionen att arbetet nu ska inriktas på att
öka sysselsättningen och rättvisan i samhället. Som en följd av detta ska antalet socialbidragsberoende halveras mellan 1999 och 2004. Alla människors
vilja till arbete ska tas tillvara. Regeringen föreslår därför en rad åtgärder för
att öka arbetskraftsutbudet och sysselsättningen.

Mobilisera grupper som idag har låg sysselsättningsgrad eller står
utanför arbetsmarknaden
Regeringen framhåller att det är särskilt viktigt att sysselsättningen kan öka
och att det måste ske en mobilisering av grupper som idag har låg sysselsättningsgrad. Det gäller personer med utländsk bakgrund, i synnerhet kvinnor,
och andra grupper som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Ett
program för att öka sysselsättningen bland invandrare kommer att genomföras under perioden 2001 till 2003. Regeringen framhåller att man vill öka invandrares möjligheter att delta i arbetslivet genom olika insatser, till exempel
med en förbättrad introduktion och svenskundervisning, kompletteringsutbildning och validering av utländsk yrkeskompetens. För närvarande pågår
tre pilotprojekt med validering av utländsk yrkeskompetens. Erfarenheterna
från pilotprojekten kommer att redovisas den 1 oktober i år.

13

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2001-04-20

Regeringen skriver att år 2000 var ett av de bästa åren på flera decennier vad
gäller antalet nya jobb.
Kommunförbundet vill framhålla att utvecklingen inte varit lika positiv i alla delar
av landet och vissa grupper har en mycket högre arbetslöshet än andra. Det sistnämnda gäller till exempel lågutbildade, äldre arbetslösa och invandrare.
Kommunförbundet stöder självklart målet att halvera antalet socialbidragstagare.
Men om regeringen ska nå detta mål och sysselsättningsmålet krävs lokal kraftsamling och samverkan mellan alla berörda aktörer.
Kommunförbundet välkomnar att regeringen uttrycker en vilja att mobilisera grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Det är positivt att regeringen vill vidta
insatser för att stödja funktionshindrade, arbetslösa socialbidragstagare, invandrare
och kvinnor som vill starta företag. Kommunförbundet vill dock framhålla behovet av
alternativa driftsformer och nödvändigheten av samverkan mellan olika lokala aktörer, inte minst med frivilligorganisationer och invandrarföreningar.

Arbetslöshetsförsäkringen och ersättningsnivåerna
Den 5 februari infördes förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med
förändringarna var att stärka dess roll som omställningsförsäkring. Med ändringarna vill man tydliggöra vilka krav som ska ställas på den arbetssökande
och ge en mer strukturell sökprocess för att bryta rundgången mellan öppen
arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska program. En viktig del vid införandet av den nya arbetslöshetsförsäkringen är aktivitetsgarantin och möjligheten för arbetslösa att delta i åtgärden. Aktivitetsgarantin behandlas under
ett eget avsnitt nedan.
Regeringen avser att höja de lägsta och högsta nivåerna i arbetslöshetsersättningen från den 1 juli 2001. Den högsta ersättningen under de första 100 dagarna av en ersättningsperiod höjs från 580 kronor per dag till 680 kronor per
dag. Samtidigt höjs grundbeloppet från 240 kronor per dag till 270 kronor per
dag under hela ersättningsperioden.
Motsvarande höjning kommer att ske av aktivitetsstödet. Finansieringen sker
i huvudsak genom de regelförändringar som föreslogs i propositionen En
rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring (1999/2000:139). Nästa år skall
ersättningen i a-kassan höjas ytterligare under förutsättning att det statsfinansiella läget så tillåter. Regeringen avser att följa upp och utvärdera effekterna av propositionen 1999/2000:139 inför en eventuell förändring.
Kommunförbundet ser med tillfredsställelse att arbetslöshetsförsäkringen fått rollen
som en omställningsförsäkring och att nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen höjs.

Aktivitetsgarantin
Aktivitetsgarantin infördes över hela landet i augusti 2001 och innebär att en
person som är eller riskerar att bli långtidsinskriven skall erbjudas plats inom
ramen för aktivitetsgarantin inom 27 månader. Redan vid årsskiftet 2000/
2001 blev det uppenbart att arbetsförmedlingen skulle vara tvungen att den 5
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februari 2001 erbjuda ett så stort antal arbetslösa plats inom aktivitetsgarantin
att kvaliteten i åtgärden inte skulle kunna upprätthållas.
Regeringen bedömde därför att det inte var möjligt att realisera förslaget när
en arbetslös skall erbjudas plats inom aktivitetsgarantin. Istället tillämpas för
närvarande en ordning som innebär att de arbetslösa som bäst behöver det
och som uppfyller kraven på att vara långtidsinskrivna eller riskera långtidsinskrivning prioriteras vid erbjudande av plats i aktivitetsgarantin. Likaså
prioriteras de arbetslösa som riskerar att utförsäkras från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen framhåller, att man genom att begränsa antalet personer
som erbjuds plats i aktivitetsgarantin kan upprätthålla kvaliteten och även
förstärka den. Regeringen anser att denna mer flexibla ordning för erbjudande av plats inom aktivitetsgarantin är att föredra framför den mer strikta
ordning som föreslagits i proposition 1999/2000:139.
Regeringen anser att tidigare riksdagsbeslut som innebar att erbjudande om
heltidsaktivitet inom ramen för aktivitetsgarantin skall ske senast inom 27
månader från arbetslöshetens inträde bör ändras. Genom att ändra skall erbjudas till bör erbjudas anser regeringen att den flexibilitet som krävs för att
aktivitetsgarantin skall kunna fungera med god kvalitet uppnås. Regeringen
föreslår därför att riksdagen upphäver sitt tidigare beslut i denna fråga och i
stället beslutar i enlighet med regeringens nu föreliggande förslag.
Regeringen aviserar att regler i syfte att stoppa risken för rundgång mellan
aktivitetsgarantin och öppen arbetslöshet kommer att träda ikraft kring årsskiftet 2001/2002.
Kommunförbundet anser att aktivitetsgarantin erbjuder unika möjligheter till
ett brett spektrum av individualiserade insatser under en längre tid. Från
kommunalt håll finns det intresse för att samarbeta med af/LAN kring aktivitetsgarantin. En förutsättning är emellertid att man kan komma överens om
vilka målgrupper som ska prioriteras, vilka insatser man ska erbjuda och de
ekonomiska villkoren för kommunernas eventuella åtaganden.
Kommunförbundet hyser emellertid oro för att insatserna inom aktivitetsgarantin
inte håller tillräckligt hög kvalitet. Vad gäller arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden är det nödvändigt att hitta formerna för lokal samverkan mellan berörda myndigheter och insatserna måste utgå från den enskildes behov.
Kommunförbundet befarar att det inte är de arbetslösa som bäst behöver aktivitetsgaranti som anvisas till detta program. Insatser inom ramen för aktivitetsgarantin ska
vara långsiktiga. Det är därför viktigt att hitta former för att särskilt stödja arbetslösa
med en svag ställning på arbetsmarknaden och som behöver stöd under en längre
tidsperiod.

Arbetsmarknadsverket och dess verksamhet
Regeringen gav i början av april AMS i uppdrag att bland annat utveckla
verksamhetens styrning, ledning med mera. Det sistnämnda uppdraget skall
avrapporteras till regeringen den 31 oktober 2001. Regeringen föreslår en
förändrad organisation för Arbetsmarknadsverket (AMV) och en ny till-
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synsmyndighet för tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen skall
införas.
Regeringen föreslår att de 700 miljoner som Arbetsmarknadsverket de senaste åren fått använda för tillfällig personal vid arbetsförmedlingarna permanentas fr.o.m. år 2002. Under 2002 skall 165 miljoner av dessa medel användas för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med
utländsk bakgrund.
Regeringen föreslår att ramanslagen för utgiftsområdet arbetsmarknadspolitik minskas både år 2002 och 2003. Förändringarna i förhållande till budgetpropositionen för 2001 förklaras främst med lägre antal personer i arbetsmarknadspolitiska program. Regeringen bedömer nu behovet av programplatser till i genomsnitt 107 000 personer per månad i år istället för de 121 500
per månad som man beräknade i budgetpropositionen för 2001.
Kommunförbundet förutsätter att lokala och regionala aktörer i AMS nya organisation ges möjlighet att påverka en regional anpassning av arbetsmarknadspolitiken.
Kommunernas inflytande över den lokala arbetsmarknadspolitiken måste garanteras
t.ex. när det gäller samverkansfrågor och beslut om vilka arbetslösa som ska kunna
delta i olika arbetsmarknadspolitiska program.
Frågor om arbetsmarknadspolitik besvaras av Vivi Jacobson-Libietis, enheten
för tillväxt och regional utveckling tfn 08-452 78 20 eller Åsa Person, samma
enhet, 08-452 78 24.

Arbetsgivarfrågor
Regeringen framhåller i propositionen att alla människors vilja till arbete ska
tas tillvara. Därför föreslås olika insatser för att öka arbetskraftsutbudet och
sysselsättningen. Målet är att andelen sysselsatta bland personer i åldrarna
20–64 år ska öka från 77,2 procent 2000 till 80 procent 2004. Regeringen anser
att en hög andel sysselsatta dels främjar jämställdheten, dels är av central
betydelse för att mildra konsekvenserna av den förändrade åldersstrukturen.
Allt färre människor i aktiv ålder måste i framtiden försörja allt fler äldre.
Regeringen konstaterar att arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar att
reformera arbetslivet så att fler kan och vill arbeta längre.

Insatser för att minska deltidsarbetslösheten
Regeringen avsätter 100 miljoner kronor per år under 2002–2004 för insatser
för att minska deltidsarbetslösheten. Regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2002 med utformningen av satsningen.
Frågor om insatser för att minska deltidsarbetslösheten kan ställas till LarsOve Brander, arbetsgivarpolitiska sektionen, tfn 08-452 76 32 eller Roland
Olofsson, förhandlingssektionen, tfn 08-452 76 14.

Insatser för arbetshandikappade
Mot bakgrund av det förbättrade arbetsmarknadsläget anser regeringen att
övergången från lönebidrag till osubventionerad anställning ska öka, i syfte
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att frigöra utrymme för fler arbetshandikappade att få fotfäste på arbetsmarknaden.
Frågor om insatser för arbetshandikappade kan ställas till Lars-Gösta Andréen, förhandlingssektionen, tfn 08-452 75 92.

Insatser för att motverka långtidssjukskrivningar
Regeringen avser att tillsammans med arbetsmarknadens parter finna vägar
som underlättar både förebyggande av skador och sjukdomar i arbetet och
rehabilitering av de långtidssjuka. Regeringen anser att vikten av ett ökat
arbetsgivaransvar bör lyftas fram i syfte att minska antalet sjukskrivna och
därigenom minska kostnaderna.
Regeringen anser att det krävs särskilda insatser för att de långtidssjuka ska
kunna få en rimlig möjlighet till återgång till arbete. Regeringen avser att i
samarbete med de offentliga arbetsgivarna genomföra försök att förbättra det
förebyggande arbetsmiljöarbetet och minska sjukfrånvaron och öka återgången till arbete. Regeringen avser att föreslå att 100 miljoner kronor avsätts
för försöksverksamhet i syfte att motverka långtidssjukskrivningar.
Regeringen vill att informationsinsatser ska genomföras om möjligheterna till
vilande förtidspension för förtidspensionärer som vill pröva sina möjligheter
att arbeta. Alla förtidspensionärer ska kunna utnyttja sin resterande arbetsförmåga fullt ut. Marginaleffekterna av förtidspensionärernas arbetsinkomster bör reduceras. En aktiv uppföljning och efterkontroll av beviljade förtidspensioner bör göras enligt regeringen.
Frågor om insatser för att motverka långtidssjukskrivningar kan ställas till
Cajsa Linder, förhandlingssektionen, tfn 08-452 76 09.

Ersättningsnivåerna i sjuk- och föräldraförsäkringarna
Som en följd av de senaste årens ökade reallöner har antalet personer som får
ersättning med 80 procent av inkomstbortfallet i sjuk- och föräldraförsäkringarna minskat. Mot bakgrund av att det är angeläget att bevara och utveckla
den generella välfärden, avser regeringen att se över ersättningsnivåerna i
försäkringssystemen och återkommer till frågan i budgetpropositionen för
2002.
Föräldrapenning enligt garantinivån utges till föräldrar som saknar inkomst,
har låg inkomst eller inte uppfyller kvalifikationskraven inom föräldraförsäkringen. Garantiersättningen har varit oförändrad sedan 1987 och uppgår till
60 kronor per dag. Regeringen avser att höja garantinivån i föräldraförsäkringen till 120 kronor per dag från och med den 1 januari 2002. Vidare avser
regeringen att höja garantinivån till 150 kronor 2003 och till 180 kronor per
dag från och med 2004. Höjningen avser endast den del av försäkringen som
utgör ersättning på sjukpenningnivå, dvs. 390 av de 480 dagarna. (Från och
med den 1 januari 2002 förlängs genom SFS 2001:142 antalet dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå från 360 till 390 dagar, dvs. det totala antalet föräldralediga dagar höjs från 450 till 480.)
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Frågor om sjuk- och föräldraförsäkringarna kan ställas till Ann-Charlotte
Ohlsson, förhandlingssektionen, tfn 08-452 78 93.

Arbetsskadeförsäkringen reformeras
Regeringen avser att föreslå riksdagen att arbetsskadeförsäkringen reformeras. I samband med detta föreslås att försäkringen tillförs en halv miljard
kronor 2002 och en miljard kronor per år från och med 2003. Reformen tar
sikte på att bl.a. förändra bevisreglerna för att få arbetsskadeersättning. Regeringen har noterat att det finns en omfattande kritik mot dagens bevisregler
utifrån att det är svårt att bevisa att en viss sjukdom eller skada är arbetsskada i det individuella fallet. Det finns enligt regeringen även en del som
tyder på att kvinnor har svårare än män att få arbetsskador godkända.
Frågor om arbetsskadeförsäkringen kan ställas till Cajsa Linder, förhandlingssektionen, tfn 08-452 76 09.

Individuellt kompetenssparande
Regeringen framhåller att framtidens arbetsliv kommer att ställa allt större
krav på ett livslångt lärande. Regeringen bereder för närvarande ett utredningsförslag om individuellt kompetenssparande.
Frågor om individuellt kompetenssparande kan ställas till Lars-Gösta Andréen, förhandlingssektionen, tfn 08-452 75 92.

Arbetstidsfrågan
Utgångspunkter för regeringens arbete i arbetstidsfrågan är att det är angeläget att korta arbetstiderna och att öka individernas inflytande över arbetstidens förläggning. Frågan är för närvarande föremål för en parlamentarisk
utredning.
Frågor om arbetstid kan ställas till Ann Garö, förhandlingssektionen, tfn 08452 75 99.

Infrastruktur, näringsliv, bostäder och miljö
Regional utjämning och utveckling
I avvaktan på proposition baserad på den regionalpolitiska utredningen lämnar regeringen inga förslag på området.
Det anslag som funnits till nedsättning av arbetsgivaravgifterna inom stödområdena kan användas till att främja användningen av modern informationsteknik i företag i de regionalpolitiskt mest utsatta områdena.
Anslaget ska dels kunna användas för utbyggnad av infrastrukturen, dels till
ett särskilt program för att främja användningen av informationsteknik i företag inom området.
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Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder
Regeringen föreslås få bemyndigande att besluta om stöd till investeringar
för nybyggnad av hyresbostäder i områden med bostadsbrist. Sammanlagt
ska bidrag om 2,5 miljarder kronor kunna lämnas under fem år. Bakgrunden
till förslaget är bland annat att det råder bostadsbrist i 61 kommuner som
omfattar 45 procent av landets befolkning.
Bidraget avser nyproduktion av hyresrätt av främst små och medelstora hyreslägenheter som ska produceras till rimliga kostnader i områden med bostadsbrist. Bidraget ska kunna lämnas för bostäder som påbörjas under tiden
17 april 2001–31 december 2004 och färdigställs inom två år från påbörjandet.
Det innebär att bostäderna ska vara färdigställda innan utgången av år 2006
för att bidrag ska kunna erhållas.
Bland de förutsättningar som nämns i propositionen är bland annat att de
bostäder som byggs med stödet skall förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen.
Utformningen av och nivån på bidraget kommer i en förordning som regeringen beslutar om efter riksdagens beslut om vårbudgeten och investeringsbidraget i juni 2001. Bidraget kan sökas av såväl privata som kommunala
bygg- och bostadsföretag. Länsstyrelserna föreslås bereda och besluta om
bidragen enligt föreskrifter som Boverket ska utfärda.

Kommunikationer
Inga förslag i avvaktan på den infrastrukturproposition som ska komma till
hösten. Propositionen kommer att innehålla ambitionshöjningar i närtid.
Bredbandsutredningens förslag till prioriterade transportnätsförbindelser
bereds för närvarande av regeringen som kommer att fatta beslut under året.

Vägunderhållet viktigt för kommunernas infrastruktur och
näringsliv
Vårpropositionen har föregåtts av ett flertal uttalanden av såväl statsministern som näringsministern om det stora behovet av satsningar på väginfrastrukturen och att medel nu skulle ställas till förfogande för omfattande
väghållningsåtgärder.
Vårpropositionen innehåller dock mycket lite vad gäller vägsektorn – inga
nya pengar aviseras.
Vägverkets anslag för administration föreslås minskas med 257 miljoner
kronor för att bl.a. finansiera en ökning av anslaget till väghållning och
statsbidrag. En del pengar omfördelas också till SMHI och Myndigheten för
företagsutveckling. Regeringen bedömer att fördelningen av medel behöver
justeras med hänsyn tagen till myndigheternas uppgifter.
Anslaget till väghållning och statsbidrag föreslås öka med 230 miljoner kronor. Vägverket behöver använda medlen främst med anledning av översvämningarna sommaren år 2000, samt för viss anslagsfinansierad myndig-
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hetsutövning. Innebörden är alltså att en del av Vägverkets administrationsanslag år 2001 kan användas för väghållningsåtgärder.
Kommunförbundet konstaterar att i augusti 2000 bedömde Vägverket att skadorna
till följd av översvämningarna skulle uppgå till mellan 480 och 550 miljoner kronor.
Något utrymme för nyinvesteringar verkar det därför inte finnas, vilket också djupt
oroar Vägverket enligt en kommentar till propositionen. Verket bedömer att eftersläpningen av drift och underhåll av de statliga vägarna uppgår till 13 miljarder
kronor. Dåligt underhållna statliga vägar återverkar negativt på infrastruktur och
näringsliv i kommunerna.
Frågor besvaras av Bengt Skagersjö, tfn 08-452 79 64, e-post:
bengt.skagersjo@svekom.se.

Näringsliv
Ytterligare satsning på åtgärder som främjar kooperativt företagande samt
kvinnors och invandrares företagande, med sammanlagt 14 miljoner kronor
år 2002, 24 miljoner kronor år 2003 och 34 miljoner kronor år 2004. Den närmare fördelningen av dessa medel specificeras i budgetpropositionen för
2002

Miljömålsproposition väntas under senvåren
På miljösidan aviserar staten ytterligare förstärkningar för åren 2002–2004,
bland annat utifrån den miljömålsproposition som väntas under senvåren
2001. De största satsningarna görs på marksanering och biologisk mångfald.
En klimatproposition väntas till hösten 2001. Ett klimatinvesteringsprogram
inrättas och tillförs 400 miljoner kronor 2004.
De föreslagna satsningarna kommer delvis leda till miljöinvesteringar i kommunerna.
Kontaktperson: Andreas Hagnell, Plan- och miljösektionen, tfn 08-452 78 66.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Finanssektionen

Maj-Lis Åkerlund
Karin Skilje
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