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Vårpropositionen för år 2012
Den 16 april presenterade regeringen 2012 års vårproposition (2011/12:100). Vi
sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2012–
2016. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. Kort sammanfattning av de viktigaste förslagen:
• I denna vårproposition presenteras inga skarpa förslag som påverkar sektorn,
utan förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition.
Förbundet anser därför att besked om reformer och förändringar bör ligga i vårpropositionen för att kommunsektorns planeringsförutsättningar ska underlättas.
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Ekonomi
Svensk ekonomi: Nolltillväxt i år men bättre 2013
Anders Borg presenterade idag regeringens bedömning av det ekonomiska läget.
Den höga farten i svensk ekonomi har mattats betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. BNP (budgetpropositionens bedömning inom
parentes), som ökade med 3,9 (4,1) procent 2011, förväntas öka med beskedliga
0,4 (1,3) procent i år och med 3,3 (3,5) procent år 2013.
Under hösten och vintern har den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin
och i Sverige kommit av sig. Oron har varit stor för de finansiella marknaderna
och de skuldsatta staterna. Situationen är nu mer stabil. ECB:s utfärdande av treåriga lån till låg ränta har påtagligt minskat risken för att de statsfinansiella problemen sprider sig till banksektorn. Däremot kvarstår bekymren för hur Europas
skuldsatta ekonomier ska kunna klara av att få tillväxt i sina ekonomier då besparingskraven är mycket stora. Det innebär att det finns risk för att recessionen i
Europa kvarstår även nästa år. Huvudscenariot är dock att det blir en viss BNP
ökning i Europa från och med 2013 men att återhämtningen tar mycket lång tid.
Tabell 1. BNP, prognos 2011–2016
Procentuell volymförändring
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hushållens konsumtion

2,1

1,5

3,6

3,7

3,4

3,2

Offentlig konsumtion

1,8

0,5

0,2

0,3

0,1

–0,1

Fasta bruttoinvesteringar

5,8

1,4

5,3

8,1

7,9

6,6

Lager

0,7

–0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Export

6,8

0,3

6,3

7,2

6,9

6,3

Import

6,1

0,4

6,1

7,5

7,2

6,6

BNP

3,9

0,4

3,3

3,7

3,6

3,2

BNP kalenderkorr.

4,0

0,7

3,3

3,9

3,4

2,9

Kommunal konsumtion

1,8

0,3

0,5

0,6

0,5

0,3

Källa: 2012 års ekonomiska vårproposition.

Den svagare internationella efterfrågan leder till att den svenska exporten inte
ökar alls 2012 och även till låga investeringar. Hushållen är också försiktiga med
att konsumera inte minst på grund av oron i omvärlden. De grundläggande förutsättningar i den svenska ekonomin i form av hushållens ekonomi, offentliga finanser, skuldsättning och konkurrenskraft är emellertid relativt goda. Efterfrågan i
ekonomin väntas öka i och med att förtroendet hos företag och hushåll stärks när
situationen på de finansiella marknaderna fortsätter att stabiliseras. Finansdepartementet bedömer att det blir en ”traditionell återhämtning” i den svenska ekonomin med ökad export, investeringar och ökad hushållskonsumtion. Men att det tar
lite längre tid än vad de tidigare bedömt. Anders Borg poängterar dock att risken i
prognosen ligger på nedåtsidan.
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Mycket svag kommunal konsumtion hela prognosperioden
Även den offentliga konsumtionen beräknas öka långsamt med 0,5 procent i år.
Men även åren framöver, när ekonomin återhämtats, bedöms den offentliga konsumtionen i stort sett vara oförändrad. Den kommunala konsumtionens ökningstakt begränsas till ca 0,5 procent per år under perioden medan hushållens konsumtion beräknas öka med ca 3,5 procent årligen.
Det är inte ovanligt att regeringen räknar med mycket låg kommunal konsumtion.
Prognosen baseras på att konsumtionsutgifterna ska öka i takt med inkomsterna.
Detta medför således ett mycket svagt utrymme för kommunal konsumtion. Inkomsterna utvecklas i takt med skatteunderlaget och statsbidrag. De generella
statsbidragen minskar med 3 miljarder kronor år 2012 och är i prognosen oförändrade därefter. Vårpropositionens prognos över kommunal konsumtion återspeglar inte behoven inom sektorn.
Tabell 2. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen
Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2011–2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,9

0,4

3,3

3,7

3,6

3,2

2,3

–0,3

0,5

1,6

1,5

0,9

Arbetslöshet

7,5

7,8

7,7

6,9

5,7

5,2

BNP-gap

–1,0

–2,7

–2,1

–0,9

–0,4

0,0

Timlöner3

2,4

3,2

3,1

3,3

3,7

3,7

3,0

1,2

1,3

1,6

2,5

2,8

0,1

–0,3

0,3

1,6

3,0

3,7

37,7

35,4

31,8

27,5

22,5

BNP
Arbetade

timmar1
2

KPI
4

Finansiellt sparande
Bruttoskuld4

1Kalenderkorrigerade.

38,4
2Procent

av arbetskraften.

3Konjunkturlönestatistiken.

4Andel

av BNP.

Källa: 2012 års ekonomiska vårproposition.

Arbetslösheten ökar till 7,8 procent år 2012 och ligger kvar på denna höga nivå
även 2013. Ett stort problem är om den pågående inbromsningen i svensk ekonomi får större negativa permanenta effekter på arbetsmarknaden; framförallt genom att grupper som i nuläget står långt från arbetsmarknaden inte kommer in på
den. Det finns även indikationer på att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats den senaste tiden. Om detta beror på strukturella faktorer kan jämviktsarbetslösheten bli högre än vad som antas i prognosen, vilket i så fall ger sämre tillväxtförutsättningar framöver. Jämfört med föregående prognos har antalet arbetade timmar reviderats upp kraftigt avseende historiska år och utvecklingen av
arbetade timmar är något svagare i prognosen framåt än vid tidigare långtidsbedömningar.
Regeringen litar till att Riksbanken stimulerar ekonomin
Det låga resursutnyttjandet och relativt låga löneökningar leder till att den underliggande inflationen kommer vara under två procent och regeringen antar att riksbanken sänker reporäntan från dagens 1,5 procent till 1,0 procent under sommaren
2012. Denna räntenivå beräknas kvarstå ca ett år innan reporäntan höjs i takt med
den starkare konjunkturen.
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Det finansiella sparandet väntas visa svagt underskott i år men förstärks betydligt
när konjunkturen stärks. Diskussionen kring det låga resursutnyttjandet i svensk
ekonomi, i kombination med hyfsat starka statsfinanser som borde kunna användas till att stimulera ekonomin, kommenterar finansministern med att vid en svagare konjunktur försvagas statsfinanserna snabbt och i dagens turbulenta tid är det
nödvändigt att ha ordentliga säkerhetsmarginaler. Han aviserar dock att om läget
fortsätter att stabiliseras torde det finnas visst utrymme i höstens budgetproposition för mer strukturåtgärder.
I vårpropositionen bedömer regeringen att kommunsektorn klarar balanskravet
med hänvisning till att sektorn bedöms anpassa sina kostnader till balanskravet.
Men man påpekar dock att det är stora skillnader mellan olika kommuner.
SKL delar regeringens uppfattning att kommuner och landsting så långt möjligt
strävar efter att uppnå balanskravet. Vi delar även uppfattningen att det är betydande skillnader mellan olika kommuners finansiella ställning och möjlighet att
uppnå balanskravsresultatet. Det är därför av yttersta vikt att det förslag till nytt
utjämningssystem som överlämnades till regeringen våren 2011 hanteras och
rådande obalanser minimeras.
Frågor om Ekonomi kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51 eller Annika
Wallenskog tfn 08-452 77 46, avdelningen för ekonomi och styrning.
Preliminära arbetsgivaravgifter för 2013
I vårpropositionen finns ingen information om förändrade lagstadgade arbetsgivaravgifter avseende år 2013. Vi utgår därför att dessa är preliminärt oförändrade,
dvs. 31,42 procent. Regeringen kan återkomma i budgetpropositionen i september med eventuella förändringar.
Uppdaterad Excelfil med preliminära arbetsgivaravgifter för år 2013 går att ladda
ned från förbundets webbplats från denna sida:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/budget_och_planering/arbetsgivaravgi
fter
Observera att angivna procentsatser för avtalsförsäkringspremier ännu är preliminära och kan komma att justeras.
Frågor om arbetsgivaravgifter kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51,
eller Kajsa Jansson tfn 08-452 78 62, avdelningen för ekonomi och styrning.
Regeringen räknar med stark skatteunderlagstillväxt
Regeringen räknar med högre skatteunderlagstillväxt än SKL varje år i kalkylperioden. Kommentarerna till prognoserna är knapphändiga. Skillnaden förklaras
dock främst av att regeringen förutser en större ökning av arbetade timmar.
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Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011–2015

VP, apr 2012

3,5

3,4

3,8

4,3

4,9

4,7

21,6

ESV, mar 2012

3,4

3,7

3,7

4,1

4,7

4,7

21,1

SKL, feb 2012

3,0

3,2

3,6

4,0

4,7

4,7

19,9

BP, sep 2011

2,3*

3,3*

3,8

4,8

4,4

20,0

*Fastställda uppräkningsfaktorer.
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Skillnaden för inkomståret 2011 är anmärkningsvärt stor. Detta år är regeringens
prognos baserad på samma lönesumma som SKL:s. Differensen beror framför allt
på att regeringen utgår från större pensionsinkomster, vilket delvis förklaras av att
nationalräkenskapernas utfall visar större inkomster av avtalspensioner än SKL
prognostiserade i februari.
Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34,
avdelningen för ekonomi och styrning.
Kommunalekonomisk utjämning
I vårpropositionen anges att de generella statsbidragen under anslaget 1:1 kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 ökar år 2013 bland annat till
följd av ekonomiska regleringar med anledning av reformer som gjorts inom utbildningsområdet.
Enligt regeringen ökar de generella statsbidragen 2013 till följd av reformer inom
utbildningsområdet. Så är icke fallet, merparten av ökningen kommer istället från
tredje steget i tandvårdsreformen samt den uppdaterade högkostnadstrappan för
läkemedel. Under 2013 finansierar regeringen visserligen reformen om ökad
undervisningstid i matematik och lärarlegitimationen med ett par hundra miljoner
kronor men fortsätter indragningen av statsbidragen för gymnasiereformen som
år 2013 motsvaras av ett sparbeting på 895 miljoner kronor.
Att vi inte får besked i vårpropositionen om genomförande av förslag som påverkar sektorn kommande år innebär att planeringsförutsättningarna för åren 2013–
2016 blir svåra att hantera.
Frågor om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Derk de Beer tfn 08452 77 42, avdelningen för ekonomi och styrning.

Barn och utbildning
I vårpropositionen presenteras de reformer och satsningar på utbildningsområdet
som regeringen sedan tillträdet 2006 genomfört eller som pågår i syfte att höja
kvaliteten i utbildningen. För kommentarer om nyanlända elever och unga i arbete
läs mer under avsnitten Flyktingmottagande och integration på arbetsmarknaden
samt Arbetsmarknadspolitik.
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Gymnasiereformen 2011
Regeringens indragning av statsbidragen fortsätter. För 2013 är minskningen 895
miljoner, år 2014 uppgår den till 1 360 miljoner och från och med år 2015 dras
1 930 miljoner kronor in.
Frågor om Barn och utbildning kan ställas till Mats Söderberg tfn 08-452 79 42,
Kristina Cunningham tfn 08-452 79 14, avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

Flyktingmottagande och integration på arbetsmarknaden
Inom flyktingmottagandet och utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden pekas insatser och satsningar ut som regeringen avser att genomföra. Propositionen
innehåller dock inga preciseringar kring omfattningen eller när regeringen avser
att genomföra dem. Följande insatser och satsningar nämns:
• Regeringen överväger förstärkningar av etableringsreformen, till exempel
ökade möjligheter till praktik för individer och stärkta incitament för kommunerna för förkortade väntetider. Det framgår dock inte av propositionen vilka
väntetider som avses.
• För att hjälpa nyanlända med utländsk utbildning är även fortsatta insatser
kring validering möjliga.
• Regeringen avser också vidta åtgärder för unga utrikes födda som varken studerar eller arbetar.
• Regeringen vill förbättra förutsättningarna för elever som anländer efter skolstart och förbättra lärandemiljöer i utsatta områden. Möjliga åtgärder är till exempel stöd för bättre kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, ökad
undervisningstid och kompetensutveckling för lärare.
• Regeringen har för avsikt att pröva möjligheterna att vidta åtgärder för att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Inom Regeringskansliet bereds det delbetänkande om nyanländas uttag av föräldrapenning
som har lämnats av Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande och snabbare
etablering på arbetsmarknaden bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (dir. 2011:88).
Frågor om ekonomiskt bistånd och finansiell samordning kan ställas till Roy
Melchert tfn 08-452 78 16, avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

Kultur och fritid
Regeringen föreslår att de verksamhetsstöd som avser idrottens studie-, bildningsoch utbildningsverksamhet flyttas från vuxenutbildningen till utgiftsområde 17
Kultur och fritid. Motiveringen är att (SISU), som är idrottens studieförbund, i
likhet med övriga studieförbund bör behandlas inom ramen för folkbildningen.
Vidare anser regeringen att Institutet för språk och folkminnen bör ta över det
ansvar för lexikaliskt arbete inom tolkområdet som i dag bedrivs av Tolk- och
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översättarinstitutet vid Stockholms universitet och föreslår att även detta anslag
flyttas till utgiftsområde 17 Kultur och fritid.

Samhällsplanering och bostadsförsörjning
Regeringen ser sedan tidigare över regelverket som rör plangenomförandet –
vägen från beslutad detaljplan till färdig bostad. Regeringen avser att ge Boverket
och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av utfall och tillämpning av
det nya regelverket för strandskydd och vid behov föreslå förändringar. Till arbetet knyts en referensgrupp bestående av företrädare för kommuner och naturvården. Boverket ges också i uppdrag att göra en översyn av bostadsförsörjningslagen i syfte att förtydliga det kommunala ansvaret och det regionala perspektivet i
planeringen.
Regeringen har tillsatt en utredning om de tekniska egenskapskrav många kommuner ställer, ofta olika i olika kommuner, vid byggande i syfte att förbättra regelverken för att öka förutsägbarheten för dem som ska bygga.
I budgetpropositionen 2013 avser man föreslå åtgärder för att öka utbudet av bostäder och utnyttjandet av befintliga bostäder:
• sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter
• utökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation, samt
• förhöjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder.
Inga besked om medfinansiering
Regeringen lämnar inget besked om några principer för medfinansiering från
kommuner och landsting av statlig transportinfrastruktur. De avser ”att återkomma med förslag för att skapa ökade förutsättningar för kommunerna att medverka i finansieringen av statlig infrastruktur.”
I likhet med den proposition som regeringen nyligen lämnat till riksdagen om nytt
planeringssystem för transportinfrastrukturen (prop. 2011/12:118) finns inga resonemang kring principer eller avgränsningar, vilket SKL krävt för att ställa sig
bakom medfinansieringen.
Frågor om samhällsplanering och bostadsförsörjning kan ställas till Anna Eklund,
tfn 08-452 75 84 och Anette Jansson, tfn 08-452 78 68, avdelningen för tillväxt
och samhällsbyggnad och om medfinansiering till Peter Sjöquist, tfn 08452 77 44, avdelningen för ekonomi och styrning.

Näringslivsverksamhet och företagande
Bättre företagsklimat
Villkoren för företagande, investeringar och sysselsättning ska bland annat stärkas
genom en utveckling av företagsklimatet. Genom att begränsa skatteplanering
med bland annat ränteavdrag stärks förutsättningarna för beskattning på lika villkor. Dessutom skapar åtgärderna ett utrymme att minska bolagssektorns skattebelastning, vilket bland annat kan ske genom att bolagsskatten sänks. Regeringen
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reformerar dessutom det statliga riskkapitalsystemet genom att slå samman Almi
Företagspartner AB med Innovationsbron AB, bland annat för att skapa bättre
förutsättningar för kommersialisering i tidiga skeden.
Utveckla andra mått för att mäta välstånd
Regeringen menar att fördelningspolitiken och analysen av den materiella standarden behöver kompletteras med mått och verktyg för att analysera politikens
effekter och andra faktorer som påverkar exempelvis relationer, sammanhållning
och välbefinnande. Framtidens utmaningar ligger bl.a. i att främja ett inkluderande
samhälle, att stärka förmågan och möjligheterna till mellanmänskliga relationer
och gemenskap i vårt framtida samhälle samt att bygga vidare på vår grundläggande tillit, tolerans och solidaritet mellan människor. Viktigt att notera ur ett
kommunalt perspektiv är att det civila samhällets utveckling anses ha en extra
viktig roll i detta. En utredning ska tillsättas för att följa och mäta dimensioner av
samhällsutveckling såsom välbefinnande samt vilka indikatorer som kan ge en
sådan bild och som kan användas som beslutsunderlag.
Med SKL:s erfarenhet av Öppna Jämförelser och kunskap om lokala förhållanden
bör förbundet vara en viktig samtalspartner i det fortsatta arbetet, speciellt om
mätningarna avses att göras på kommunal eller regional nivå.
Frågor om företagande och näringsliv kan ställas till Jan Torége, tfn 08452 78 89, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Arbetsmarknadspolitik
Regeringen bedömer att utgifterna under utgiftsområdet kommer att bli 1,9 miljarder kronor lägre än ursprungligt anvisade medel i statens budget. Förklaringen
till den lägre prognosen är framför allt att utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen
reviderats ner till följd av färre ersättningstagare och att aktivitetsstödet reviderats
ned på grund av lägre styckkostnader. Regeringen bedömer att arbetslösheten
kommer att öka något under 2012. Det är först 2014 som minskningen av arbetslösheten tar fart och konjunkturläget bedöms normaliseras 2016, nära 8 år efter att
nedgången inleddes i kölvattnet av finanskrisen 2008.
Unga i arbete
Regeringen avser att förbättra möjligheterna till ökad sysselsättning bland unga.
Det handlar om åtgärder inom såväl arbetsmarknads- och utbildningspolitiken,
inklusive yrkesprogram och stärkt arbetsplatsförlagd utbildning samt entreprenörskap i utbildningen.
Arbetsförmedlingens arbete följs upp
Regeringen avser att noga följa upp Arbetsförmedlingens arbete med profilering,
hur det nya arbetssättet implementeras och om det fungerar som det var tänkt. De
aviserar att man kommer att återkomma med förslag bland annat på hur Arbetsförmedlingens effektivitet, styrning och kontroll ska säkerställas. Man har gett
Statskontoret i uppdrag att genomlysa Arbetsförmedlingens resursanvändning,
som ett underlag för att effektivisera verksamheten.
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Arbetsförmedlingens insatser
Vad gäller subventionerade anställningar avser regeringen att återkomma med
förslag i syfte att öka övergångarna till osubventionerat arbete och insatser för att
öka arbetsgivarnas vilja att anställa med subvention. Vidare anser regeringen att
det fortsatt är angeläget att jobb- och utvecklingsgarantin är ändamålsenligt utformad. Regeringen kommer noga att följa utvecklingen av jobbgarantin och jobboch utvecklingsgarantin.
Långtidsarbetslösa med kort utbildning kan också vara i behov av ytterligare utbildning för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, anser regeringen.
Frågor om Arbetsmarknadspolitik besvaras av Vivi Libietis tfn 08-452 78 20,
Åsa Karlsson tfn 08-452 78 25, Tor Hatlevoll tfn 08-452 79 69, avdelningen för
lärande och arbetsmarknad samt Phia Moberg tfn 08-452 76 28, avdelningen för
arbetsgivarpolitik.

Arbetsgivarfrågor
Lönebildning
Oron på de finansiella marknaderna har avtagit under inledningen av 2012. Den
internationella konjunkturutvecklingen är däremot fortsatt mycket osäker. Tillväxten i stora delar av omvärlden är svag de närmaste åren och tillväxten i Sverige
bedöms bli låg 2012.
Större delen av industrins löneavtal blev klara under slutet av 2011. Ett fortsatt
lågt resursutnyttjande på arbetsmarknaden och konjunkturavmattningen under
hösten 2011 bidrog till måttliga löneökningar i industrins centrala avtal, även om
löneökningarna i de centrala avtalen blev högre i denna avtalsrörelse än 2010. För
de avtal som slutits i inledningen av 2012 har industrins avtal varit normerande
och de avtal som är kvar att slutas under 2012 beräknas i stort följa industrin.
Den relativt svaga produktivitetstillväxten under 2012 bidrar till att företagens
möjligheter att klara kraftiga löneökningar är begränsade. Löneökningstakten förväntas bli något lägre 2013 än 2012 och lönerna i hela ekonomin bedöms öka med
3,2 procent 2012 och 3,1 procent 2013. I takt med att arbetsmarknaden förbättras
stiger lönerna gradvis snabbare under 2014–2016. Lönerna bedöms dock öka något långsammare än det historiska genomsnittet sedan början av 1990-talet.
Det låga resursutnyttjandet och den förhållandevis svaga produktivitetstillväxten
medför att ökningstakten av reallönen 2012–2016 bedöms bli marginellt lägre än
det historiska genomsnittet sedan början av 1990-talet. Däremot är ökningstakten
av reallönen betydligt högre än den var 2006–2011.
Frågor om Lönebildning besvaras av Henrik Stävberg, 08-452 77 79,
avdelningen för arbetsgivarpolitik.
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Socialförsäkring
Regeringens politik med jobbskatteavdrag i flera steg har stärkt drivkrafterna att
arbeta för framför allt låg- och medelinkomsttagare. Både skattesystemets och
socialförsäkringarnas utformning påverkar drivkrafterna för arbete, varför regeringens politik även fortsättningsvis är inriktad på att stärka arbetslinjen. Reformerna av trygghetssystemen ska följas upp och behovet av justeringar prövas för
att ingen ska falla mellan stolarna och för att underlätta vägen tillbaka till arbete.
Frågor om Socialförsäkring besvaras av Catharina Bäck, tfn 08-452 76 21, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
Utbildning, universitetsforskning samt kompetensutveckling inom
äldreomsorgen
Förstärkning av utbildnings- och forskningspolitiken i fokus

För att stärka kvalitén i svensk forskning kommer under hösten 2012 en forsknings- och innovationsproposition att överlämnas till riksdagen. Propositionen
kommer bland annat att innehålla en översyn av rörligheten mellan olika lärosäten
och mellan lärosäten och näringsliv/samhälle. Vidare ska systemet för kompetensförsörjning ses över och incitamenten för högkvalitativ forskning stärkas. Regeringen kommer också till hösten presentera en innovationsstrategi som lyfter
ovanstående frågor.
Frågor om Utbildning och universitetsforskning, m.m. besvaras av Ylva Sundholm, tfn 08-452 74 73 och Carin Renger, tfn 08-452 75 09, avdelningen för
arbetsgivarpolitik.
Läraryrket och lärarutbildning
Ett system med nya karriärvägar

Regeringen planerar att införa ett system med nya karriärvägar för lärare från och
med 2013.
Frågor om Läraryrket och lärarutbildningen besvaras av Ulrika Wallén, tfn 08452 76 03, och Henrik Stävberg, tfn 08-452 77 79, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
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Arbetsrätt
Underlätta etablering på arbetsmarknaden och förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt

Regeringen vill aktivt stödja initiativ från arbetsmarknadens parter som leder till
högre sysselsättning och lägre jämviktsarbetslöshet. Särskilt viktigt är initiativ för
grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Initiativ har redan tagits tillsammans med parterna för att skapa ett system för korttidsarbete som ska kunna
aktiveras nästa gång en exceptionellt kraftig lågkonjunktur av det slag som inträffade 2009 drabbar Sverige. Ett system för så kallat korttidsarbete innebär att staten
subventionerar avtal mellan arbetsmarknadens parter om att arbetstagarna tillfälligt går ned i arbetstid och lön i företag som möter en vikande efterfrågan. Regeringen avser att återkomma i frågan.
Frågor om Arbetsrätt besvaras av Malin Looberger, tfn 08-452 76 28 och Göran
Söderlöf, tfn 08-452 76 18, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
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