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Budgetpropositionen för år 2013
Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2013 (2012/13:1).
Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2013–
2016. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv
stil. I detta cirkulär presenterar vi:
Kort sammanfattning av de viktigaste förslagen:
• Under år 2013 läggs inte sparbetinget för GY11 ut på kommunernas gymnasieskolor, vilket innebär att verksamheten inte behöver spara 895 miljoner kronor
som sparbetinget var för nästa år.
• 40 miljoner avsätts till utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför
flyktingmottagandet.
• 65 miljoner kronor avsätts för stärkt stöd och skydd för barn och unga, den s.k. Barnskyddsutredningen.
• Skattesänkning till pensionärerna kompenseras med 717 miljoner kronor.
• Sänkt kommunal fastighetsavgift för hyreshusenheter från 1 januari 2013 kompenseras
med 550 miljoner kronor.
• Vi redovisar också en sammanfattning av Kommunala resultatutjämningsre-

server (prop. 2011/12:172)
Förbundet anser att riktade statsbidrag bör permanentas.

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

Org nr: 222000-0315

www.skl.se
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Ekonomi
Dämpad internationell konjunktur
I spåren av eurokrisen har den globala tillväxten bromsat in. Det kommer att ta tid
innan en stabil lösning på de statsfinansiella problemen i euroområdet kommer på
plats. På presskonferensen sade Anders Borg att Euroländerna har kommit långt i
att stärka de offentliga finanserna. Valutafonden och Kommissionen räknar med
måttliga 2–3 procents underskott de kommande åren. I Italien, Grekland och Spanien kan det dock komma nya orosvågor och vare sig USA eller Kina har så stark
ekonomi att de förnärvarande kan fungera som särskilt starka draglok.
Borg nämnde vidare att ECB, Federal Reserve, och Bank of Japan har genomfört
flera stimulanspaket, men att det saknas långsiktiga lösningar. Skulden i Europa
ser ut att stabiliseras kring 90 procent, men troligen har Grekland inte infört nödvändiga åtgärder. I Spanien beräknas ett underskott i det offentliga finansiella
sparandet på ca 5 procent nästa år och de har fått någorlunda kontroll över sin
ekonomi. Banksystemet i Spanien har dock fortfarande problem. Man har haft
höga löneökningar och låg produktivitet i många europeiska länder och det tar
lång tid att växa sig ur denna situation, vilket gör att Europa även på lite längre
sikt kommer att fortsätta ha låg tillväxt. Fortsättningsvis måste en expansiv politik
bedrivas, för att stimulera Europas ekonomi.
Svensk ekonomi visar god motståndskraft
Svensk ekonomi har visat god motståndskraft det första halvåret 2012. En fortsatt
finansiell oro och en svag internationell konjunktur dämpar dock den svenska tillväxten 2012 och 2013.
Enligt Anders Borg har Sverige bland de starkaste offentliga finanserna i Europa,
och är ett av länderna med lägst offentliga skulder. Tack vare den säkerhetsmarginal som finns i de offentliga finanserna, törs därför regeringen lägga en framtidsorienterad budget för att på lång sikt försöka stärka investeringsviljan. De gör bedömningen att det finns tre saker som stärker investeringarna; forskning, infrastruktur och lägre bolagsskatter. Detta är viktigt för framöver kan en tilltagande
internationell konkurrens väntas.
Förra året var BNP-tillväxten 3,9 procent och i år väntas den bli 1,6 procent. Huvudorsaken till att ekonomin bromsar in i år är osäkerheten kring världsekonomin
och att det saknas långsiktigt hållbara lösningar på skuldkrisen i euroområdet.
Denna osäkerhet minskar hushållens och företagens vilja att konsumera och investera samtidigt som efterfrågan på svenska exportprodukter minskar. Nästa år väntas ekonomin vända upp igen och BNP-tillväxten ökar med 2,7 procent, en något
högre tillväxt än vad regeringen trodde i den förra prognosen (som presenterades i
den ekonomiska vårpropositionen). De följande åren väntas ekonomin växa i god
takt och tillväxten öka med i genomsnitt 3,4 procent per år 2014–2016. I jämförelse med många andra EU-länder har Sverige dock haft god motståndskraft mot
krisen.
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Tabell 1. BNP, prognos 2011–2015
Procentuell volymförändring
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hushållens konsumtion

2,0

1,9

2,9

3,8

3,7

3,1

Offentlig konsumtion

1,8

0,8

0,4

0,5

0,3

0,4

Fasta bruttoinvesteringar

6,2

3,9

4,6

7,9

6,9

5,8

Lager

0,6

–0,7

0.0

0.0

0.0

0.0

Export

6,9

1,5

5.0

6,9

6,8

6,5

Import

6,3

0,5

5.0

7,2

7,2

7.0

BNP

3,9

1,6

2,7

3,7

3,5

3,0

BNP kalenderkorr.

3,9

2,0

2,7

3,9

3,3

2,7

Källa: 2013 års budgetproposition.

Det dämpade konjunkturläget 2012 och 2013 leder till att arbetsmarknaden utvecklas svagt dessa år. Sysselsättningen ökar långsamt och arbetslösheten sjunker
något 2013.
Tabell 2. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i budgetpropositionen
Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2011–2015
2011

2012

2013

2014

2015

2016

BNP

3,9

1,6

2,7

3,7

3,5

3,0

Arbetade timmar1

2,3

0,3

0,6

1,5

1,5

0,8

Arbetslöshet2

7,5

7,6

7,5

6,7

5,5

5,2

BNP-gap

–0,9

–1,4

–1,7

–0,4

–0,1

0,0

Timlöner3

2,9

3,2

3,2

3,4

3,5

3,6

KPI

3,0

1,0

1,2

1,7

2,4

2,6

Offentligt finansiellt sparande4

0,1

–0,3

–0,6

0,3

1,7

2,5

39,7

36,4

36,2

34,0

30,2

26,0

Bruttoskuld4
1Kalenderkorrigerade.

2Procent

av arbetskraften 15–74 år.

3Nationalräkenskaperna.

4Andel

av BNP.

Källa: 2013 års budgetproposition.

Det låga resursutnyttjandet, den starka kronan och enhetsarbetskostnadernas måttliga utvecklingstakt bidrar till en låg inflation de närmaste åren, vilket leder till att
Riksbanken för en expansiv penningpolitik.
När osäkerheten lagt sig, och den internationella konjunkturen tar fart, växer
svensk ekonomi återigen i god takt 2014–2016. Sysselsättningen ökar starkt, samtidigt som arbetslösheten sjunker till drygt 5 procent. Det råder dock stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Sammantaget bedöms riskerna för
en svagare utveckling dominera. Framför allt finns det en risk för att konjunkturnedgången i Europa förvärras ytterligare.
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.
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Det kommunala skatteunderlaget
Regeringen förutser en skatteunderlagstillväxt på drygt 27 procent åren 2011–
2016. Störst bidrag kommer från lönehöjningar, växande sysselsättning och pensionsinkomster.
Regeringens prognos visar en ökning för perioden 2011–2016 som är nästan två
procentenheter mer än enligt förbundets prognos från augusti. Skillnaderna förklaras av att regeringen räknar med en starkare ekonomisk tillväxt de närmaste åren,
med mer gynnsam utveckling på arbetsmarknaden och större löneökningar som
följd.
Den största skillnaden i utvecklingstakt mellan de båda prognoserna föreligger för
åren 2013 och 2014. Dessa år beror differensen till helt övervägande del på att
regeringen räknar med större sysselsättningsökning och högre lönehöjningar i
regeringens prognos. Även år 2015 prognostiserar regeringen större ökning av
skatteunderlaget än förbundet, till följd av större ökning av pensionsinkomsterna
och mindre grundavdragsökning.
Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2011

2012

2013

2014

2015

2016

BP, sep 2012*

3,0

4,1

4,1

4,2

4,8

4,5

27,4

ESV, sep 2012

3,1

4,1

3,7

3,9

4,4

4,5

26,2

SKL, aug 2012

3,2

4,0

3,4

3,6

4,4

4,6

25,6

VP, apr 2012

3,5

3,4

3,8

4,3

4,9

4,7

27,3

2011–2016

* Det är bara prognosen i BP från september 2012 som inkluderar förslaget att grundavdraget för personer
som fyllt 65 år höjs år 2013. Effekten av detta är minus 0,2 procentenheter år 2013.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att grundavdraget för personer som
fyllt 65 år ska höjas i ytterligare ett steg från och med år 2013. Detta beräknas
hålla tillbaka skatteunderlaget motsvarande 0,2 procent. Förslaget beräknas medföra en minskning av kommunernas och landstingens skatteintäkter med 717 respektive 383 miljoner kronor, vilket regleras genom en höjning av bidraget Kommunalekonomisk utjämning med dessa belopp.
Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, avdelningen för ekonomi och styrning.
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Kommunalekonomisk utjämning
Tabell 4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Miljoner kronor
2013

2014

2015

2016

58 620

58 405

57 835

57 835

0

0

0

0

Nya gymnasiesärskolan

9

14

18

17

Nationella prov Komvux

15

30

30

30

Stärkt stöd och skydd för barn och unga

65

65

65

65

0,4

0,4

0,4

40

40

40

40

717

717

717

717

86

86

86

86

550

550

550

2

2

59 344

59 343

Totalt enligt VP, cirkulär 12:14
Tillskott/Indragningar
Regleringar enligt finansieringsprincipen

Sekretess i skolväsendet
Utökad målgrupp för nyanlända
Övriga regleringar
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)
Utjämningsbelopp (netto) enligt avtal mellan Danmark o Sverige
Högre krav nya gymnasieskolan

895

Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter

550

Överföring till UO9 anhörigstöd
Totalt enligt detta cirkulär

60 998

59 907

Tabell 5. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Kronor per invånare
2013

2014

2015

2016

6 133

6 055

5 944

5 893

0

0

0

0

Nya gymnasiesärskolan

1

1

2

2

Nationella prov Komvux

2

3

3

3

Stärkt stöd och skydd för barn och unga

7

7

7

7

0

0

0

4

4

4

4

75

74

74

73

9

9

9

9

Högre krav nya gymnasieskolan

94

0

0

0

Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter

58

57

57

56

0

0

0

0

6 381

6 211

6 099

6 047

Totalt enligt VP, cirkulär 12:14
Tillskott/Indragningar
Regleringar enligt finansieringsprincipen

Sekretess i skolväsendet
Utökad målgrupp för nyanlända
Övriga regleringar
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)
Utjämningsbelopp (netto) enligt avtal mellan Danmark o Sverige

Överföring till UO9 anhörigstöd
Totalt enligt detta cirkulär
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Endast regleringar, inga tillskott
I Budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen inga generella tillskott till anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Det innebär en oförändrad nivå på
anslaget med undantag för enstaka regleringar enligt finansieringsprincipen eller
för minskningar av skatteunderlag till följd av andra förslag från regeringen.
Regleringar enligt finansieringsprincipen
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas med 9,4 miljoner kronor
2013 då kommunsektorns utgifter ökar följd av förslagen i propositionen En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9, rskr.
2011/12:141). För 2014 ökas anslaget med ytterligare 4,1 miljoner och för 2015
med ytterligare 4,4 miljoner. År 2015 minskas anslaget med 1 miljon.
Införandet av nationella prov i kommunal vuxenutbildning bedöms ge utökade
kostnader för lärares tid att rätta elevlösningar. För detta föreslås anslaget ökas med 15
miljoner kronor 2013 avseende höstterminen samma år och ytterligare 15 miljoner
fr.o.m. 2014.
Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet Regeringen avser att i december 2012 lämna en proposition till
riksdagen med förslag i departementspromemorian Utökad målgrupp för samhällsorientering (Ds 2012:24). Utökningen beräknas medföra en kostnad på 40
miljoner kronor för kommunerna, vilket föreslås regleras via anslaget för kommunalekonomisk utjämning.
Likaså föreslås anslaget regleras med 65 miljoner kronor på grund av regeringens
beslut om en lagrådsremiss om stärkt stöd och skydd för barn och unga.
Övriga ekonomiska regleringar
Regeringen har sedan tidigare i prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den
nya gymnasieskolan gjort bedömningen att förslaget skulle leda till en effektivisering och minskat anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 675 miljoner
kronor 2012, 895 miljoner 2013, 1 360 miljoner 2014 samt 1 930 miljoner fr.o.m.
2015. Regeringen bedömer i Budgetpropositionen för 2013 att kommunerna bör
kompenseras för det sparbeting som förelåg 2013 på så sätt att anslaget ökas med
895 miljoner. Från 2014 fortsätter besparingen på gymnasieskolan med full kraft
enligt Budgetpropositionen för 2012.
Regeringen föreslår i budgetproposition sänkt kommunal fastighetsavgift för
hyreshusenheter från den 1 januari 2013, vilket beräknas påverka kommunernas
intäkter negativt. För att neutralisera effekten av förslaget föreslås en höjning av
de generella statsbidragen med 550 miljoner kronor fr.o.m. 2013.
Från 2015 återförs de 2,2 miljoner kronor per år som Socialstyrelsen har tilldelas
för att årligen under perioden 2012–2014 lämna en rapport till regeringen med
anledning av den ändrade bestämmelsen i socialtjänstlagen avseende anhörigstöd.
Övriga regleringar som föreslås av regeringen i budgetpropositionen avser beslut
som påverkar det kommunala skatteunderlaget. Regeringen föreslår en fortsatt
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sänkning av skatten för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag motsvarande
717 miljoner kronors effekt på kommunernas skatteintäkter. En fortsatt minskning
av de svenska skatteintäkterna till följd av att arbetspendlingen över Öresund har
ökat medför en ökning av anslaget med 86 miljoner.
Frågor om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Derk de Beer, tfn 08452 77 42, avdelningen för ekonomi och styrning.

Kommunala resultatutjämningsreserver
Regeringen har nu lagt propositionen Kommunala resultatutjämningsreserver
(prop. 2011/12:172). Riksdagen förväntas fatta beslut om förändrad lagstiftning i
höst så att de nya lagreglerna blir tillämpliga från och med 1 januari 2013.
De tidigare lagreglerna om God ekonomisk hushållning är i stor utsträckning
alltjämt tillämpliga, de nya reglerna är ett komplement och en vidareutveckling av
befintliga regelverk. Syftet med de nya reglerna är att förbättra möjligheterna för
kommuner och landsting att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom på ett
bättre sätt kunna möta effekterna av konjunkturvariationer.
Kortfattat innebär förslaget att kommuner och landsting under vissa förutsättningar ges en möjlighet att inom ramen för sin balanskravsutredning och det egna kapitalet kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver. Dessa reserver gör
det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider och sedan använda
medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur.
Reserveringen till en resultatutjämningsreserv får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när
reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.
De kommuner och landsting som väljer att använda sig av resultatutjämningsreserver ska besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.
En möjlighet införs även att reservera överskott som är upparbetade i boksluten
för åren 2010, 2011 och 2012. Beslut om sådana överskott måste dock tas under år
2013.
I SOU 2011:59 Spara i goda tider fanns ett förslag att också införa en statlig
kommunstabiliseringsfond, i propositionen görs nu bedömningen att en sådan
fond inte bör införas.
Frågor om Kommunalekonomiska utjämningsreserver kan ställas till Anders
Nilsson, tfn 08-452 76 42, avdelningen för ekonomi och styrning.
Preliminära arbetsgivaravgifter för 2013
Det totala preliminära Personalomkostnadstillägget för 2013 är oförändrat jämfört
med tidigare publicerat, 38,46 procent på lönesumman.
I budgetpropositionen föreslår regeringen oförändrade lagstadgade arbetsgivaravgifter, dvs. 31,42 procent. En omfördelning görs mellan sjukförsäkrings-
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avgiften och den allmänna löneavgiften. Uppdaterad Excelfil med preliminära
arbetsgivaravgifter för år 2013 går att ladda ned från förbundets webbplats
www.skl.se på sidan: Vi arbetar med/Ekonomi / Budget och planering / Arbetsgivaravgifter.
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.
Diverse momsfrågor
Omvänd skrotmoms 2013

Omvänd skattskyldighet införs för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot
av vissa metaller.
Rak kontantmetod

Näringslivet har framfört önskemål om förenklad skatteredovisning för småföretag. Regeringen kommer att analysera möjliga åtgärder för att underlätta redovisningen för dessa företag. En sådan åtgärd är t.ex. en rak kontantmetod.
Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning

Reglerna om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av verksamhetslokaler har kritiserats för att vara komplicerad och administrativt betungande. Regeringen avser att göra en bredare översyn med syfte att förenkla regelverket.
Ideella sektorn

Regeringen kommer att arbeta vidare med att säkerställa goda förutsättningar för
en stark ideell sektor. I dialogen med kommissionen är regeringen tydlig med att
den ideella sektorns värdefulla verksamhet måste främjas. Regeringens utgångspunkt är att villkoren för de svenska ideella föreningarna inte ska försämras.
Krogmoms

Regeringens sammantagna bedömning är att sänkningen av mervärdesskattesatsen
på restaurang- och cateringtjänster hittills har haft positiv inverkan och förbättrat
förutsättningarna att minska ungdomsarbetslösheten samt minskat de administrativa kostnaderna.
Frågor om moms kan ställas till Jeanette Fored, tfn 08-452 79 24, avdelningen för
juridik.

Barn och utbildning
Omsorg på kvällar, nätter och helger
För att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar,
nätter och helger avser regeringen att införa ett riktat statsbidrag om sammanlagt
108,5 miljoner kronor 2013–2016. Regeringen föreslår därför att 15,5 miljoner
avsätts för detta ändamål för 2013 och beräknar att 31 miljoner per år avsätts under 2014–2016.
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Evidensbaserad skola
Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor avsätts för forskarskolor för lärare och
förskollärare under 2013 och beräknar att samma belopp avsätts årligen fr.o.m.
2014. Regeringen föreslår vidare att 20 miljoner avsätts för sammanställning och
spridning av forskningsresultat under 2013 och beräknar att samma belopp avsätts
årligen fr.o.m. 2014. Slutligen föreslår regeringen att 5 miljoner avsätts under
2013 för att stimulera och sprida ämnesdidaktisk forskning inom bl.a. naturvetenskap och teknik och beräknar att samma belopp avsätts årligen fr.o.m. 2014.
Förbundet välkomnar regeringens förslag om insatser för en evidensbaserad
skola. Förbundet vill betona vikten av att kommande insatser bygger på ett aktivt
deltagande av professionen, akademin, huvudmännen och avnämarna. SKL har
tillsammans med Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv kommit överens om att
tillsammans arbeta för att stärka kopplingen mellan forskning och skola och har
lämnat ett gemensamt underlag till regeringen inför den kommande forskningsoch innovationspropositionen.
Integration i skolväsendet
Undervisningstiden är viktig för den nyanlända elevens möjlighet att komma
ikapp andra elever. Som en del i arbetet för att stärka nyanlända elevers resultat
avser regeringen att genom ett riktat statsbidrag möjliggöra en försöksverksamhet
med utökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan. För 2013 föreslås 15 miljoner kronor avsättas. Under 2014–2016 beräknas statsbidraget uppgå
till 30 miljoner årligen. Försöksverksamheten ska utvärderas för att tillsammans
med resultaten från satsningen på skolor i utanförskapsområden och utredningen
om nyanlända elevers kunskapsresultat ligga till grund för insatser på detta område.
Skolverket fick i maj 2012 i uppdrag att föreslå hur kartläggnings- och uppföljningsmaterial skulle kunna utformas (U2012/2890/S). Regeringen föreslår att 18,5
miljoner avsätts för 2013 för framtagningen och spridandet av sådant material.
Regeringen beräknar att sammanlagt 65 miljoner kronor avsätts under perioden
2013–2016 för samma ändamål.
Lärarnas kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma goda
skolresultat. Även rektorn har en mycket viktig roll för att skapa goda förutsättningar på skolan. Det gäller inte minst för att tillgodose behoven hos nyanlända
elever eller elever med annat modersmål än svenska. Regeringen föreslår därför i
denna budgetproposition en satsning på kompetensutveckling för lärare och rektorer främst inriktad mot att stödja elevernas språkutveckling. För 2013 föreslås
11,9 miljoner kronor avsättas. Satsningen beräknas omfatta 55 miljoner under
perioden 2013–2016.
Undersökningar visar att nyanlända elever och elever i utanförskapsområden i
mindre utsträckning än andra elever utnyttjar de fördelar som det fria skolvalet
medför. Dessutom är kunskapen hos dessa elever och deras föräldrar jämförelsevis låg vad gäller rättigheter och skyldigheter i skolan. För att kunna dra nytta av
de möjligheter som valfriheten i skolan ger, krävs att eleverna och deras föräldrar
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känner till sina rättigheter och skyldigheter. Regeringen föreslår därför i denna
budgetproposition att 2 miljoner kronor avsätts för 2013 och beräknar att sammanlagt 8 miljoner avsätts under perioden 2013–2016 för att ta fram och sprida informationsmaterial på olika språk riktat till elever och föräldrar.
Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd
I Sverige finns en generell rätt till utbildning för alla barn men denna rätt omfattar
inte barn som vistas i landet utan tillstånd. Barn som vistas i Sverige utan tillstånd
lever ofta i en utsatt situation som de själva inte kan råda över. Regeringen anser
att även dessa barn ska ha rätt till skolgång för att bidra till att de får stöd i sin
kunskapsutveckling. Utifrån regeringens målsättning och för att upprätthålla en
human, rättssäker och ordnad migrationspolitik träffade regeringen och Miljöpartiet de gröna i mars 2011 en ramöverenskommelse om migrationsfrågor, som bl.a.
innebär en rätt till utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd. Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor avsätts under 2013 för kommunernas kostnad
för reformen. Fr.o.m. 2014 beräknas 50 miljoner avsättas per år. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen i frågan.
Utveckling och kvalitetssäkring av nationella prov
Regeringen gav i november 2011 Skolverket i uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa att syftet med de nationella proven
uppfylls (U2011/6543/S). I Budgetpropositionen för 2012 beräknade regeringen
att 15 miljoner kronor per år skulle avsättas fr.o.m. 2013 för detta ändamål. Vissa
ytterligare resurser bör också tillföras för hantering av de nationella proven i
gymnasieskolan och utbildningen i svenska för invandrare samt för att täcka kostnaderna för de lärosäten som Skolverket anlitar för att konstruera prov och bedömningsmaterial. Därför föreslår regeringen att 11,5 miljoner avsätts för detta
ändamål 2013 och beräknar att 11,5 miljoner avsätts per år fr.o.m. 2014.
Elevhälsosatsning
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt
elevhälsa. I uppdraget ingår dels ett riktat statsbidrag till personalförstärkningar
inom elevhälsan, dels utbildningsinsatser om elevhälsans inriktning och organisation, om skolans ansvar för elever med psykisk ohälsa samt om barn som far illa. I
uppdraget ingår också att utarbeta en modell för att följa upp kvaliteten på och
tillgången till elevhälsa. Regeringen planerar att totalt avsätta 650 miljoner kronor
för uppdraget som pågår under perioden 2012‒2015. Regeringen föreslår en omfördelning mellan åren för att bättre anpassa fördelningen till de behov som finns.
Regeringen föreslår att 207 miljoner kronor avsätts för ändamålet 2013, och beräknar 270 miljoner för 2014 och 114 miljoner för 2015.
Studie- och yrkesvägledning
Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Därför föreslår regeringen att 10 miljoner kronor avsätts 2013 för främst fortbildning
av studie- och yrkesvägledare samt beräknar för samma ändamål 11 miljoner för
2014, 10 miljoner för 2015 och 5 miljoner för 2016.
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Fler i lärarutbildning
Skolverket har under 2011 och 2012 på uppdrag av regeringen genomfört informationskampanjen ”För det vidare” om lärar- och förskolläraryrkena och de nya
lärar- och förskollärarutbildningarna. Kampanjen har syftat till att fler ungdomar
och unga vuxna med ett genuint intresse för pedagogik och lärande ska vilja bli
lärare eller förskollärare. När det gäller ämneslärare med inriktning mot årskurserna 7–9 är situationen fortfarande problematisk, framför allt inom de naturorienterande ämnena och teknik. För att ytterligare öka intresset för lärarutbildningarna
avser regeringen därför att kampanjen ska fortsätta under de kommande tre åren.
Den bör främst inriktas på att locka fler till lärarutbildning med inriktning mot
naturvetenskap och teknik. Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för
detta ändamål under 2013 samt beräknar samma belopp per år för 2014 och 2015.
Regeringen överväger också insatser för att studenter med en tidigare examen som
har genomfört utbildningen med goda studieresultat ska kunna ges möjlighet att
läsa en kompletterande pedagogisk utbildning samtidigt som de arbetar i en skola
med låg måluppfyllelse. Organisationen Teach for Sweden arbetar med denna
fråga. För en försöksverksamhet föreslår regeringen att 1,5 miljoner kronor avsätts
under 2013 och beräknar att 5 miljoner avsätts 2014, 6 miljoner 2015 och 2,5 miljoner under 2016. Medlen ska i huvudsak bekosta den kompletterande pedagogiska utbildningen.
Finansieringen av gymnasiereformen, Gy 2011.
Enligt tidigare planer skulle statsmakterna genomföra omfattande besparingar på
gymnasieskolan, eftersom det fanns ett antagande i gymnasieutredningen om att
GY2011 skulle medföra betydligt lägre kostnader. Totalt skulle staten spara 1,9
miljarder kronor på kommunerna enligt följande trappa:
Budgetåret 2012
Budgetåret 2013
Budgetåret 2014
Budgetåret 2015
och fortsatt därefter

675 miljoner kr
895 miljoner kr
1360 miljoner kr
1 930 miljoner kr

Sveriges Kommuner och Landsting har inte delat den uppfattningen och har visat
på att det inte finns grund att rikta sådana besparingar på kommunerna utifrån
gymnasiereformen. Statskontoret har den 6 oktober avgivit en rapport, Organisatoriska konsekvenser av Gymnasiereformen 2011.
De ändringar som nu aviseras innebär att 895 miljoner ”läggs tillbaka” år 2013.
Det innebär att en besparing år 2012 är genomförd enligt trappans första steg, men
att kommunerna år 2013 kommer tillbaks till samma nivå som år 2011. Det innebär alltså att en kommun 2013 har i princip samma ram som 2011. Något ytterligare tillskott i kassan är det således inte fråga om. Några besked om 2014 och
2015 finns inte.
Yrkeslärare
Det har under många år varit brist på yrkeslärare. Blivande yrkeslärare är en målgrupp med delvis annan bakgrund och andra förutsättningar än vad som annars är
vanligt för högskolestuderande. De har redan genomfört en yrkeskarriär inom sitt
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tidigare yrkesområde. De är ofta äldre och har i högre grad etablerat sig på sin
hemort med familj och bostad etc. För att öka andelen yrkeslärare med lärarexamen avser regeringen att genomföra en satsning som syftar till att underlätta en
kombination av arbete och studier för yrkeslärare. Staten bekostar viss nedsättning
i tjänstgöringsgrad för att lärarna ska kunna genomföra sin lärarutbildning. Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor avsätts för satsningen 2013. För 2014 beräknas 38 miljoner avsättas och för 2015 och 2016 beräknas 50 miljoner per år.
Yrkesintroduktion i gymnasieskolan
Regeringen avser att erbjuda huvudmännen stimulansmedel för att utveckla kvaliteten i yrkesintroduktionen och ge Skolverket i uppdrag att utveckla yrkesintroduktion av varierande längd som förbereder för konkreta arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. I uppdraget bör det bl.a. ingå att utveckla stöd för dokumentation
av yrkeskunskaper. För satsningen föreslår regeringen att 30 miljoner kronor avsätts 2013. Motsvarande belopp beräknas avsättas årligen under 2014–2016.
Ökad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet
Kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet är av stor betydelse för yrkesutbildningens relevans för arbetsmarknaden. Statens skolverk har getts i uppdrag att
genomföra insatser för att bidra till att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda
lärandet (U2012/757/GV). Regeringen avser att komplettera insatserna med särskilda stimulansmedel till skolhuvudmännen för att vidareutveckla kvaliteten i det
arbetsplatsförlagda lärandet som sker inom ramen för den skolförlagda yrkesutbildningen. Satsningen föreslås omfatta 25 miljoner kronor 2013 och beräknas
omfatta 50 miljoner årligen 2014–2016.
Förlängning och höjning av bidraget för att anordna en lärlingsutbildning av hög kvalitet
Lärlingsutbildningen innebär en stor förändring i svenskt utbildningsväsende –
både genom att den är omfattande när det gäller antalet ungdomar som berörs och
för att den till sitt innehåll är annorlunda jämfört med hur yrkesutbildningen fungerat tidigare. Utbildningsformen ställer andra krav inte bara på lärlingarna utan
också på skolorna och arbetsplatserna. Ett bidrag för att anordna utbildningen på
25 000 kronor per elev och år har hittills lämnats till skola och arbetsplats för att
stimulera att lärlingsutbildning av hög kvalitet ska kunna komma till stånd.
Regeringen avser att permanenta anordnarbidraget samt höja den delen av bidraget som riktas till arbetsgivaren med 15 000 kronor per elev och år för att stimulera fler arbetsplatser att erbjuda lärlingsutbildning. För dessa satsningar föreslår
regeringen att 113 miljoner kronor anvisas 2013 och beräknar 162 miljoner 2014,
518 miljoner 2015 och 567 miljoner 2016.
Utbildning för handledare till lärlingar och yrkeselever
Regeringen avser lämna uppdrag till Skolverket att planera och genomföra en nationell handledarutbildning för att ge förutsättningar för att så många handledare
som möjligt ska nås av utbildningen. Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor
avsätts för 2013 inom ramen för tidigare beräknade medel och beräknar att 30
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miljoner avsätts för 2014 inom ramen för tidigare beräknade medel för detta ändamål. För 2015 och 2016 beräknas 30 miljoner per år avsättas.
Ett fjärde tekniskt år
Regeringen avser att noga följa försöksverksamheten och dess resultat samt närmare utreda vilka förutsättningarna och kostnaderna är för ett införande av det
fjärde tekniska året som ett permanent inslag inom gymnasieskolan. I avvaktan på
resultatet av detta arbete avser regeringen att förlänga försöksverksamheten med
ett läsår. För denna satsning beräknas 21 miljoner kronor 2015 varav 3,6 miljoner
avses studiehjälpen.
Vuxenutbildning
För att möta den svaga konjunkturutvecklingen avser regeringen att skapa fler
tillfälliga utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Totalt för åren 2013–2016
beräknas 2 151 miljoner kronor för ca 35 000 årsplatser. Därutöver tillkommer
kostnaderna för studiemedel.
Satsningar inom kommunernas gymnasiala vuxenutbildning
Under lågkonjunkturen har yrkesvuxsatsningen varit en viktig åtgärd för att
minska arbetslöshet och utanförskap. För att möta den svaga konjunkturen och det
osäkra läget på arbetsmarknaden bedömer regeringen att det krävs ytterligare
satsningar. Därför föreslår regeringen nu att 395 miljoner kronor avsätts under
2013 för en ytterligare satsning på ca 7 900 årsplatser. För 2014 beräknas 270
miljoner vilket innebär ca 5 400 årsplatser.
För att stimulera kommunerna att bedriva arbetsplatsförlagt lärande genom lärlingsutbildning har regeringen inrättat ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning
inom vuxenutbildningen. Sådan utbildning ska inkludera personer som tillhör
särskolans personkrets. Regeringen föreslår att 160 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 2 000 nya årsplatser inom satsningen på lärlingsutbildning för vuxna,
avsätts under 2013. En satsning av motsvarande storlek beräknas årligen för
2014–2016. Därutöver föreslår regeringen att 24 miljoner avsätts under 2013, och
beräknar att 30 miljoner avsätts årligen fr.o.m. 2014, för att den del av bidraget
som går till arbetsplatser höjs med 15 000 kronor per årsplats. För att permanenta
den del av bidraget som går till anordnarna av lärlingsplatserna beräknar regeringen att 57 miljoner kronor avsätts årligen fr.o.m. 2015. Detta förstärker den redan
tidigare aviserade satsningen på lärlingsutbildningar inom vuxenutbildningen.
Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
Regeringen föreslår ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom sfi.
Satsningen föreslås omfatta 50 miljoner kronor 2013 och beräknas omfatta lika
mycket 2014 och 2015. Statsbidraget ska kunna sökas av huvudmän för insatser
som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbildningen, t.ex. genom
fler undervisningstimmar per dag eller ökad möjlighet att kombinera sfi med samhällsinformation, arbetslivsorientering, entreprenörskap, praktik eller annan utbildning.
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Yrkeshögskolan får fler platser
Regeringen vill satsa på fler platser till Yrkeshögskolan. Utöver nuvarande ram
kommer det att finnas ytterligare 1 500 platser 2013. År 2014 och 2015 avses utökningen vara 3 000 platser och 1 500 platser år 2016.
Frågor om Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Eftergymnasial yrkesutbildning kan
ställas till Mats Söderberg tfn 08-452 79 42, om förskola och pedagogisk verksamhet samt grundskolan Hanna Åkesson 08-452 76 72 samt om Evidensbaserad
skola till Helena Bjelvenius, tfn 08-452 79 27, samtliga på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

Psykiatrisatsningen fortsätter
Som presenterat i regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa 2012-2016
kommer regeringen att satsa 863 miljoner kronor på området för 2013 vilket är
något lägre än de i handlingsplanen utlovade 870 miljonerna. Anslagen till psykiatrisatsningen beräknas hålla ungefär samma nivå 2013 till 2016.
I satsningen fokuseras mycket av stödet till två utsatta grupper: Barn och unga,
samt till dem med komplicerad eller omfattande problematik vilket stämmer överens med både regeringens PRIO-plan såväl som Sveriges Kommuner och Landstings långsiktiga handlingsplan. Insatserna kommer i huvudsak att bestå av en
bred överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting
med syfte att skapa förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt
förbättringsarbete, samt ett antal uppdrag till olika myndigheter och organisationer.
Möjligheten för organisationer att söka pengar för att tillhandahålla meningsfull
sysselsättning för personer med psykisk ohälsa kommer att fortsätta även 2013.
Även medel för ett ökat antal utbildningsplatser på psykologprogrammet vid Karolinska institutet tas från satsningen. Samtidigt fortsätter satsningen för nationella
kvalitetsregister.
Bidraget till Arbetsförmedlingen att i samverkan med Försäkringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning fortsätter för 2013 och
2014. Under 2013 har juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till
målgruppen fortsatt möjlighet att söka statsbidrag från Socialstyrelsen. Även
Handisams attityd-projekt Hjärnkoll fortsätter som planerat.
Tre miljoner kommer att tilldelas Nationellt kunskapscenter för anhöriga för att
stödja anhöriga och närståendes insatser.
Frågor om psykiatrisatsningen kan ställas till Elina Berg tfn 08-452 74 01, avdelningen för vård och omsorg.

Funktionshindrade
De ändringar i LSS, med anledning av ”fuskutredningen” om personlig assistans,
som regeringen la fram till Lagrådet i juni i år föreslås genomföras 1 juli 2013.
Förslagen finns i sin helhet i budgetproppen, vi återkommer med mer information
senare.
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Regeringen föreslår också att en särskild utredare ska tillsättas som ska komma
med förslag till förändringar av ersättningen för personlig assistans.
Förbundet är positiv till detta och vill dessutom att frågan om kommunernas ansvar för sjuklönekostnader tas med i översynen om den inte kan lösas innan dess.
Frågor om funktionshinderområdet kan ställas till Peter Sjöquist, tfn 08452 77 44, avdelningen för ekonomi och styrning.

Äldreomsorg
En nationell värdegrund
Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år under mandatperioden i prestationsersättning till de kommuner som förbereder och utvecklar värdighetsgarantier.
Nya krav för prestationsersättning för 2013 kommer att utarbetas.
Satsningen på de mest sjuka äldre
Satsningen beräknas uppgå till cirka 4,3 miljarder kronor under mandatperioden.
De medel som avsattes för 2012 och som avsätts resten av mandatperioden fördelas huvudsakligen enligt en prestationsbaserad modell. Ersättningen utformas som
ett erbjudande till kommuner och landsting för att stärka arbetet med att gemensamt ta ansvar för de mest sjuka äldre. En ny överenskommelse med förbundet för
2013 kommer att slutas under året. Inför 2013 kommer inträdeskraven till de prestationsbaserade medlen bl.a. vara att kommuner och landsting har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9.
Nationell ledarskapsutbildning inom äldreomsorgen
Regeringen avser att avsätta ca 100 miljoner kronor under åren 2013-2015 till en
ledarskapsutbildning inom anslaget för äldrepolitiken. Kommunsektorn förväntas
ta huvudansvaret för finansieringen av utbildningen.
LOV
En särskild utredare ska analysera och utvärdera effekterna av införandet av lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Utifrån utvärderingen ska utredaren bl.a.
överväga för- och nackdelar med att införa en obligatorisk lagstiftning om valfrihetssystem på socialtjänstområdet. I bedömningen ska beaktas i vilken utsträckning landets kommuner redan har infört valfrihetssystem på frivillig väg. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2014.
Satsningar på boende för äldre
Regeringen beslöt i december 2011 att förlänga investeringsstödet för trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre t.o.m. den 31 december 2014. Sammantaget beräknas satsningar på boendet uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor under
mandatperioden.
Sänkt skatt för pensionärer
Regeringen föreslår att inkomstskatten för de som vid årets ingång är 65 år eller
äldre sänks med sammanlagt 1,15 miljarder kronor från 1 januari 2013. Detta
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medför (beroende på kommunalskatt) en ökning av nettoinkomsten med mellan
664 och 790 kronor per år för en pensionär med en årsinkomst på 150 000 kronor.
Frågor om äldreomsorgen kan ställas till Kristina Jennbert tfn 08-452 78 47 eller
Emma Everitt, tfn 08-452 77 94, båda vid avdelningen för vård och omsorg.

Individ- och familjeomsorg
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Den 13 september beslutade regeringen om propositionen Stärkt stöd och skydd
för barn och unga. Regeringen föreslår ändringar i framförallt socialtjänstlagen i
syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Därutöver görs ett flertal ändringar i nuvarande bestämmelser.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
Regeringen anser att kommunerna ska kompenseras med 65 miljoner kronor för
nya åtaganden och ambitionshöjningar från och med den 1 januari 2013 och tills
vidare. För att de nya bestämmelserna ska få genomslag behövs även insatser på
lokal och regional nivå. Det kan avse informationsmaterial, seminarier m.m. Regeringen avser att i särskild ordning besluta om formerna för detta. Ett alternativ
är att det sker inom ramen för den årliga överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting om en evidensbaserad praktik.
Stöd till ekonomiskt utsatta
I syfte att säkerställa att alla får del av tillväxten och förstärka inkomsterna bland
ekonomiskt utsatta föreslås vissa riktade insatser:
• barntillägget för studerande med barn höjs med 10 procent
• höjd grundnivå i föräldrapenningen från 180 till 225 kronor per dag, totalt ökar
utgifterna med 300 miljoner kronor per år
• höjning av bostadstillägget för ogifta ålderspensionärer med 170 kronor/månad
Underlätta övergången från ekonomiskt bistånd till arbete
Regeringen avser att föreslå förändringar i beräkningen av försörjningsstödet. För
att stärka drivkrafterna för övergång till arbete eller utökning av arbetstid för personer med ekonomiskt bistånd kommer beräkningen av försörjningsstöd att ändras
så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar bedömningen av rätten till bistånd. Förändringen avses träda i kraft den 1 juli 2013. Kommunernas ökade utgifter för försörjningsstöd bedöms uppgå till 100 miljoner kronor 2013 och 200
miljoner fr.o.m. 2014. Regeringen avser att återkomma till riksdagen om reformens närmare utformning och om kompensation till kommunerna.
År 2008 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebar att det i beräkningen av försörjningsstödets storlek ska bortses från barns och skolungdomars
arbetsinkomster upp till ett halvt prisbasbelopp per kalenderår. Syftet med ändringen var att stärka anknytningen till arbetsmarknaden för ungdomar i hushåll
som är beroende av försörjningsstöd. Regeringen aviserar nu en höjning av denna
inkomstgräns till ett prisbasbelopp. Regeringen avser att återkomma till riksdagen
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även i denna fråga och har räknat med att förändringen ska gälla från 1 juli 2013
och beräknat kostnaden till 10 miljoner kronor.
Ekonomiskt bistånd
Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att främja informationsspridningen om hur kommuner och Arbetsförmedlingen kan samverka för att stödja
arbetssökandet hos biståndstagare. Läs mer under avsnittet Arbetsmarknad
Förbundet är positivt till att ytterligare steg tas för att förstärka samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen samt förbättra uppföljningen av dem
med ekonomsikt bistånd.
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Som ett led i regeringens arbete för att motverka och förhindra hedersrelaterat
våld och förtryck har flera åtgärder vidtagits för att förhindra att unga gifts bort
mot sin vilja. Trots att den nuvarande lagstiftningen på flera sätt ger uttryck för att
tvångsäktenskap och barnäktenskap inte accepteras i Sverige förekommer det att
unga människor tvingas ingå äktenskap. En utredare har därför haft i uppdrag att
bland annat se över relevant lagstiftning i syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. I maj 2012 lämnade utredningen om stärkt skydd mot
tvångsäktenskap och barnäktenskap (Ju 2010:06) sitt betänkande, (SOU 2012:35).
Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Ambitionen är att
lämna en proposition till riksdagen under mandatperioden.
Frågor om social barn- och ungdomsvård besvaras av Sara Roxell, tfn 08452 78 98, avdelningen för vård och omsorg, om ekonomiskt bistånd kan ställas
till Leif Klingensjö, tfn 08-452 78 51, avdelningen för lärande och arbetsmarknad
samt om kvinnofridsfrågor till Jenny Norén, tfn 08-452 7796 avdelningen för vård
och omsorg.

Integration och nyanländas etablering
Utvidgad målgrupp för etableringsreformen
Under hösten 2012 kommer en proposition om en utvidgning av målgruppen i
etableringslagen som föreslås gälla från februari 2013. Den utvidgade målgruppen
avser framförallt somaliska anhöriga som på grund av tidigare rättspraxis inte har
kunnat återförenas med sina anhöriga i Sverige. Regeringen avser också att återkomma till riksdagen under våren 2013 med en proposition om en permanent förändring av den s.k. tvåårsregeln för anhöriga inom flyktingmottagandet. Förslaget
innebär att anhöriga till flyktingar kan omfattas av etableringsinsatser om de söker
uppehållstillstånd inom 6 år från att den anhöriga i Sverige fick uppehållstillstånd.
Motsvarande förändring kommer också att föreslås för kommunersättningarna.
Prestationsbaserad grundersättning
Regeringen avser att se över reglerna för grundersättningen till kommuner som
sluter avtal med staten om flyktingmottagande. Syftet är att införa en prestationsbaserad grundersättning. Grundersättningen uppgår i dagsläget till 444 000 kronor
per kommun men det prestationsbaserade systemet beräknas medföra ökade utgifter för staten med 10 miljoner 2013 och 250 miljoner kronor 2014-2016.
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Ersättning för tomhyror
En möjlighet införs för kommuner att få upp till 12 000 kronor per familj för hyreskostnader som uppstått i samband med en bosättningsanvisning och innan den
nyanlände flyttar in.
Kvalitetshöjande insatser inom Sfi
Regeringen föreslår ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom sfi
på 50 miljoner kronor per år under perioden 2013-2015. Statsbidraget ska kunna
sökas av huvudmän för insatser som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbildningen, till exempel genom fler undervisningstimmar per dag eller
ökad möjlighet att kombinera sfi med samhällsinformation, arbetslivsorientering,
entreprenörskap, praktik eller annan utbildning (beskrivs även under avsnitt Barn
och utbildning).
Valideringsinsatser
Regeringen avser att analysera hur validerings- och bedömningsverksamheten
fungerar i dag. Vidare samlas bedömningsverksamheten av utländsk utbildning,
som idag är delad mellan flera myndigheter, hos den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet. Regeringen avsätter 11 miljoner kronor år 2013, 9 miljoner år 2014, 3 miljoner år 2015 och 3 miljoner år 2016 för valideringsinsatser.
Stimulansbidrag för flyktingguider
Ett stimulansbidrag på sammanlagt 11 miljoner kronor till kommunerna för att
engagera flyktingguider och familjekontakter för nyanlända kommer att införas
under 2013.
Krav att flytta till lämpligt arbete
Regeringen avser att införa krav på nyanlända i etableringsreformen att acceptera
ett erbjudande om lämpligt arbete i hela landet liknande de krav som ställs i arbetslöshetsersättningen.
Praktiskt basår och arbetsträning
Inom ramen för de arbetsförberedande insatserna i etableringsreformen ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla två nya insatser, ett s.k. basår och arbetsträning.
Personer som är över 30 år och har högst nio års utbildning ska kunna få del av
basåret. Basåret ska bestå av arbetsträning som kan kombineras med yrkesinriktad
svenskundervisning, sfi och teoretisk utbildning inriktad mot behoven på den aktuella arbetsplatsen. Det framgår inte av propositionen vilken organisation som
skall tillhandahålla yrkesinriktad Sfi. För den del av basåret som består av arbetsträning betalas ersättning med 200 kronor per dag till arbetsgivaren. Regeringen
bedömer att 1000 basårsplatser per år kan skapas.
Privata eller offentliga aktörer som anordnar arbetsträning för nyanlända ska under vissa förutsättningar få merkostnadsersättning på 150 kronor per dag i upp till
sex månader. Regeringen bedömer att drygt 3 000 arbetsträningsplatser ska skapas.
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Arbetskraftsinvandring
Sveriges reformerade regelverk för arbetskraftsinvandring (2008) ger människor
från tredje land större möjlighet att komma till Sverige för att arbeta. Samtidigt är
det viktigt att förhindra missbruk av regelverket. Migrationsverkets insatser på
detta område kommer att fortsätta och fördjupas ytterligare bl.a. i form av viss
kontroll av arbetsgivare vid anställning av tredjelandsmedborgare. Den arbetsgivare som anställer en tredjelandsmedborgare som inte har rätt att vistas i landet
kommer att drabbas av sanktioner.
Jobb- och utvecklingsgarantin eller ungdomsgarantin efter etableringsperioden
Personer som omfattas av etableringsinsatser under två år och ännu inte har etablerats på arbetsmarknaden kommer som regel att skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.
Förändring av föräldrapenningen
Regeringen bedömer att föräldraförsäkringens konstruktion försenar nyanlända
kvinnors etablering på arbetsmarknaden och avser därför att återkomma med förslag om förändringar av föräldrapenningen under 2014. Förslaget kommer att innebära att högst 20 procent av föräldrapenningdagarna kan användas efter att barnet har fyllt 4 år.
Översyn av hemutrustningslånet
I huvudsak samma målgrupp som omfattas av etableringslagen har rätt till hemutrustningslån. Inom regeringskansliet pågår en översyn av hemutrustningslånet för
att förbättra återbetalningsfrekvensen och förenkla regelverket. Nya regler beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2013.
Ökat arbetskraftsdeltagande för nyanlända kvinnor
Utredningen (dir. 2011:88) om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare presenterar sitt slutbetänkande den 15
oktober 2012. Regeringen avser därefter att ta ställning till behovet av ytterligare
insatser i syfte att öka arbetskraftsdeltagandet i denna grupp.
Prestationsbaserat stöd till urban utveckling
Regeringen avsätter 100 miljoner kronor per år under år 2013 och 2014 till det
urbana utvecklingsarbetet i de 15 stadsdelar i nio kommuner som omfattas av
satsningen. Stödet föreslås få formen av ett prestationsbaserat bidrag till dessa
kommuner. Bidraget ska betalas ut enligt en fördelningsmodell som baseras på
förbättrade resultat inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.
Frågor om integration kan ställas till Karin Perols, tfn 08-4527682, avdelningen
lärande och arbetsmarknad, om arbetskraftinvandring besvaras av Örjan Lutz, tfn
08-452 74 82 (Arbetslivssektionen).
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Kultur och fritid
Kultursamverkansmodellen
Statsbidraget urholkas och riskerar att lägga en större börda på regioner, landsting
och kommuner för att skapa förutsättningar för att upprätthålla och utveckla kulturverksamheten i Sverige. Regeringen anser också att barn- och ungdomsperspektivet bör vidareutvecklas inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Skapande skola
Skapande skola byggs ut till att även omfatta förskoleklass och föreslås tillföras
17 miljoner kronor from 2013. Idag omfattar Skapande skola årskurs 1-9.
Umeå kulturhuvudstad 2014
Regeringen beräknar att Umeå i egenskap av kulturhuvudstad 2014 tillförs 75
miljoner kronor fördelat på 2013 och 2014 för i första hand kulturprogramsverksamhet. I budgetpropositionen lyfts också anslaget till regional kulturverksamhet
fram som en möjlighet till ytterligare statligt stöd. Det framgår inte om detta påverkar anslagen till andra regioner.
Ungdomspolitik
Regeringen ska under mandatperioden återkomma med en ungdomspolitisk proposition där bl.a. de nya målen och inriktningen för ungdomspolitiken presenteras.
Detta är relevant för förbundet och SKL arbetar för närvarande med ett svar till
ungdomsministern avseende framtida utmaningar inom det ungdomspolitiska området.
Civila samhället
Ett system för uppföljningen av politiken för det civila samhället i förhållande till
de statliga målen på området har vidareutvecklats under 2012 och samtliga åtgärder som aviserades i prop.2009/10:55 En politik för det civila samhället är under
genomförande. Ungdomsstyrelsen utgör från och med 2012 ett myndighetsstöd
för politiken för det civila samhället och ska samverka med andra berörda myndigheter och organisationer.
Frågor om kultur och fritid kan ställas till Louise Andersson tfn 08-452 74 22 och
Nils-Olof Zethrin tfn 08-452 79 96 samt Martin Englund tfn 08-452 79 96, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Miljö och energi
Regeringen anger de prioriterade områdena Biologisk mångfald, Havs- och vattenmiljö, Kemikalier och Klimat. Inga större eller mer genomgripande satsningar
görs.
Regeringen vill höja anslagen till rovdjursförvaltning med 14 miljoner kronor
under år 2013. Satsningen ska användas av länsstyrelserna i arbetet med en ökad
dialog och närvaro, akutgrupper för rovdjur, informationsinsatser och kunskapsunderlag för rovdjursförvaltningen.
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För att hindra att invasiva främmande arter orsakar stora problem för biologisk
mångfald förstärks budgeten med 5 miljoner kronor per år för 2013-2016. Medlen
avsätts bland annat för att kunna fortsätta arbetet med att hindra mårdhundens
etablering i Sverige.
För att den nya organisationen med mark- och miljödomstolar ska kunna fungera
som tänkt och för att syftet med reformen ska uppnås behövs ytterligare medel.
Detta kommer att medge en effektivare hantering av till exempel tillstånd för förnybar energi och prövning av bland annat gruvnäring och täkter. Anslaget ökas
därför med 35 miljoner kronor 2013. Från och med 2014 beräknas anslaget öka
med 25 miljoner.
För 2013 ökas miljöforskningens ram med ca 60 miljoner till 592 miljoner kronor.
Energi – fortsatta satsningar på energieffektivt byggande, solceller
och biogas
För att underlätta genomförandet av EU-kraven på nära-nollenergibyggnader och
utarbetandet av nya byggregler satsar regeringen på främjandeåtgärder som demonstrationsprojekt och bättre kunskapsunderlag. 120 miljoner fördelas under en
treårsperiod, inom ramen för tidigare anslag om uthållig energianvändning. Näringsdepartementet lyfter fram att stora delar av byggbranschen efterlyser tuffare
krav, att det finns exempel på energisnåla byggnader utan stora merkostnader
samt att de mest aktiva kommunerna går före och ställer tuffare krav än det nationella regelverket.
I syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för utvecklingen och etableringen av
solceller förlängs stödet för installation av solceller. Även stödet för utökad produktion, distribution och användning av biogas utökas och förlängs. Den sammanlagda ramen för stödet till energiteknik ligger kvar på drygt 100 mkr per år till och
med 2016.
Frågor om besvaras av Bo Rutberg tfn 08-452 79 63 (vatten), Gunnar Fredriksson
tfn 08-452 77 85 (avfall och kemikalier), Tove Göthner, tfn 08-452 79 25 (tillsyn
och prövning), Andreas Hagnell tfn 08-452 78 66 och Sonja Pagrotsky tfn, 08452 76 26 (energi), samtliga på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Samhällsplanering och bostadbyggande
Kortare handläggningstider
Regeringen bedömer att ytterligare åtgärder än de som kom till genom nya planoch bygglagen behövs för att korta tiderna. Handläggningstiderna för överklagade
plan- och bygglovsärenden bör åtgärdas genom exempelvis inriktningsmål för
länsstyrelsernas handläggningstider och ökade resurser till länsstyrelser och markoch miljödomstolar. Regeringen aviserar också en översyn av instansordningen
för överklaganden, samt ett övervägande av att koncentrera handläggningen till
färre länsstyrelser.
Länsstyrelserna tilldelas 30 mkr extra per år under åren 2013-2016 för att korta
handläggningstiderna, öka förutsägbarheten och minska variationen i handläggningstid mellan länen.
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Mark- och miljödomstolarna tilldelas 10 mkr årligen för 2013-2014 för att korta
sina handläggningstider för plan- och bygglovärenden.
Buller
De statliga myndigheternas allmänna råd inom bullerområdet är inte samordnade.
Ett samlat stöd från ansvariga centrala myndigheter måste till så att en mer enhetlig bedömning görs i hela landet. Länsstyrelsernas olika regionala tolkningar för
hur riktvärden för buller ska tolkas skapar en osäkerhet för kommunerna. förbundet har drivit frågan under flera år. Regeringen har noterat detta i budgetpropositionen.
Regeringen konstaterar att det finns ett behov av samordning mellan de centrala
myndigheterna hur buller ska hanteras i planerings- och prövningsprocessen. Det
gäller bland annat frågan om gemensam vägledning men även hur buller från
olika verksamheter ska hanteras. Det är angeläget att de centrala myndigheternas
vägledning om buller tydliggörs ytterligare utan onödigt dröjsmål. Om inte så
överväger regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda arbetet med de
klargöranden som bedöms vara mest angelägna.
Klimatanpassning
Klimatförändringarna uttrycks som en av regeringens mest prioriterade miljöfrågor. Detta innebär att arbetet för att anpassa planering och byggande till ett förändrat klimat ska fortsätta att fungera väl, med fungerande planeringsunderlag.
Regeringen tillför därför medel för att säkra klimatmodelleringsverksamheten vid
Rossby Centre, SMHI. Man tillför även extra medel för SMHI:s kunskapscentrum
för klimatanpassning. Fortsatta satsningar på planeringsunderlag prioriteras också
i och med att Lantmäteriets arbete med ny höjddata fortsätter och ytterligare medel läggs till att utveckla geografisk information hos SGI och MSB.
Det regionala perspektivet lyfts genom att länsstyrelserna får i uppdrag att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning samt följa upp kommunernas
arbete med detta. Ansvaret för finansiering och genomförande av åtgärder för
klimatanpassning ligger dock fortsättningsvis huvudsakligen på kommunerna.
Strandskydd
Det finns indikationer som tyder på att ändringen av strandskyddsreglerna inte har
fyllt sitt syfte i alla delar, har tillämpats olika över landet och har lett till oavsedda
effekter. Regeringen har mot denna bakgrund under 2012 beslutat om ett nytt stöd
till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LISområden. Stödet är på 35 mkr fördelat på tre år.
Infrastruktur och bostadsbyggande
Regeringen bedömer att utvecklingen av transportsystemet i ökad utsträckning bör
samordnas med kommunal och regional planering. En utvärdering och analys av
sambanden mellan infrastruktur och bostadsbyggande bör genomföras för att säkerställa att de modeller som används för att beräkna nyttan av infrastrukturinvesteringar tar hänsyn till värdet av tillkommande bostadsområden. Utvärderingen
ska tjäna som underlag till kommande infrastrukturplaneringsomgångar.
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Eurokoder tillgängliga till lägre kostnad
För att bidra till ökad konkurrens inom byggsektorn vill regeringen uppdra till
Boverket att göra de så kallade eurokoderna tillgängliga till en lägre kostnad.
Stöd till innovativt byggande för unga
Ett statligt stöd om totalt 50 mkr under åren 2013-2015 för innovativt byggande
av bostäder för unga förslås införas. Syftet är att uppmuntra aktörer att tänka nytt
och kreativt kring denna fråga. Boverket ges i uppdrag att genomföra en översyn
av nuvarande byggregler för student- och ungdomsbostäder och tillfälliga bostäder, öka informationsinsatserna samt inventera lämplig mark för tillfälliga studentbostäder.
Översyn av stöd för bostadsföretag på svaga marknader saknas
Inget nämns om den översyn av förutsättningarna för kommunala bostadsföretag i
kris på svaga bostadsmarknader som tidigare aviserats, i samband med lagen om
kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag samt i följande budgetpropositioner.
Syftet med översynen är att undersöka hur en stödordning för sådana bostadsföretag kan genomföras på ett sätt som uppfyller EU-rättens krav. En sådan stödordning har efterfrågats av såväl förbundet, SABO som Hyresgästföreningen.
Rakel
Sveriges förmåga att hantera allvarliga olyckor och kriser är beroende av att myndigheter, organisationer och privata aktörer har tillgång till tillförlitliga och säkra
kommunikationssystem. I syfte att bredda användandet av systemet och därmed
stärka Sveriges krisberedskap ytterligare inrättar regeringen ett samverkansbidrag
med avsikt att stimulera och skynda på den kommunala anslutningen till Rakel.
Samverkansbidraget införs under förutsättning att en överenskommelse nås med
Sveriges Kommuner och Landsting om att omfördela medel, inom anslaget 2:4
Krisberedskap, som tidigare gått till annan kommunal verksamhet enligt det s.k.
kommunavtalet.
Frågor om Samhällsplanering och bostadsförsörjning besvaras av Eva Hägglund
tfn 08-452 78 67, om Rakel och krisberedskap av Markus Planmo, tfn 08452 79 65, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Transportpolitik och kommunikationer
Mer pengar till väg och järnväg
Regeringens föreslår att området Transportpolitik tilldelas drygt 44 miljarder kronor under 2013. Anslagen till väg och järnväg ökar nästa år med 1,5 miljarder
(drygt en miljard läggs på väg och resterande medel på järnvägen) kronor till totalt
37,4 miljarder. Pengarna ska framförallt gå till drift, underhåll och trimning av det
befintliga systemet. Under året ska också investeringar påbörjas på Malmbanan
(järnväg) samt vägen mellan Pajala och Svappavaara, för att främja gruvnäringen.
Trängselskatt i Göteborg
1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Intäkterna ska redovisas och hanteras på samma sätt som för trängselskatten i Stockholm. Detta innebär att överskot-

CIRKULÄR 12:44
2012-09-21

tet från trängselskatten ska gå till investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg,
bland annat Västlänken och en ny älv förbindelse för vägtrafik vid Marieholm.
Politik för informationssamhället
Under 2013 satsar regeringen 38,5 miljoner kronor för att finansiera strategiska eförvaltningsprojekt som ska användas för att genomföra de projekt som Edelegationen har föreslagit samt genomföra ytterligare förstudier. Regeringen
meddelar att den avser återkomma till frågan om den fortsatta utvecklingen av eförvaltning i Budgetpropositionen för 2014. Förbundet deltar i E-delegationens
arbete.
Moderna elektroniska kommunikationer är avgörande för att nå målen i regeringens digitala agenda och förbundets strategi för e-Samhället. Det ställer stora krav
på investeringar i IT-infrastrukturen och regeringen ökar sin tidigare satsning på
bredband med hög överföringskapacitet i områden som saknar kommersiella förutsättningar för utbyggnad. Idag finns många ansökningar och påbörjade projekt
runt om i landet och det är bra att regeringen möter dessa behov med ökade resurser.
Landsbygdsprogrammet förstärks med 600 miljoner under 2013–2014 och PTS
tillförs 120 miljoner under samma period att användas som medfinansiering. Syftet är att öka tillgängligheten till framtidssäkert bredband på landsbygden.
Frågor om Kommunikation kan ställas till Cecilia Mårtensson tfn 08-452 75 62,
om informationssamhället till Jörgen Sandström tfn 08-452 79 68, avdelningen för
tillväxt och samhällsbyggnad.

Arbetsmarknad
Samverkan
Regeringen understryker att det för att den nationella arbetsmarknadspolitiken ska
fungera effektivt, är viktigt att Arbetsförmedlingen samverkar med andra aktörer,
inte minst med arbetsmarknadens parter och kommunerna. Utvecklade kontakter
med arbetsgivarkontakter generellt poängteras också som viktigt. Arbetsförmedlingen ska ha fortsatt fokus på de utvecklingsområden som myndigheten har
identifierat, bl.a. utökad användning av gruppaktiviteter, matchning vid varje kontakt med de arbetssökande och ökning av nivån på arbetsplatsförlagda aktiviteter.
Folkhögskolesatsning även för de över 25 år
Regeringen har de senaste åren genomfört en studiemotiverande satsning vid
folkhögskolorna för ungdomar som varken har grundläggande högskolebehörighet
eller gymnasieexamen. Folkhögskolesatsningen kommer att utvidgas till att även
omfatta deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som är över 25 år. Satsningen
pågår under 2013 och 2014 och innebär att deltagarna under högst tre månader
erbjuds studiemotiverande utbildning.
Unga får den högre bidragsnivån ytterligare ett år
Under 2011 och 2012 har ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullständig
grund- eller gymnasieutbildning möjlighet att få den högre bidragsnivån inom
studiemedlen om de återgår till sådana studier. Regeringen bedömer att den tillfäl-
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liga satsningen bör förlängas med ett år så att dessa ungdomar kan få den högre
bidragsnivån även för studier som påbörjas under 2013. Satsningen omfattar de
ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin och som har avbrutit sina studier före den 1 juli 2011.
Från år 2013 förstärks Arbetsförmedlingens resurser för att arbeta aktivt med ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet. Syftet är att kunna ge ungdomar som
ofta saknar egna nätverk stöd genom matchnings- och vägledningsinsatser, bl.a.
för att öka jobbchanserna direkt eller kunna hitta vägar tillbaka till studier. Tilllämpningen av kraven på ungdomars deltagande i studier kommer att följas upp
och analyseras. Regeringen avser även att ge ett uppdrag att kartlägga hur kraven
på arbetssökande i jobbgarantin för ungdomar efterlevs. Ett treårigt försök kommer att genomföras som innebär att åldersgränsen för flyttningsbidrag för långtidsarbetslösa ungdomar sänks.
Arbetsgivaravgiften för unga
För att stimulera arbetsgivare att anställa unga som varit arbetslösa en längre tid
och för att öka utflödet ur jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för
ungdomar kommer nystartsjobb för ungdomar att förstärkas genom att stödet till
arbetsgivare som anställer en person under 26 år som varit utan arbete eller varit
frånvarande från arbetslivet i minst tolv månader fördubblas. Stödet kommer således att uppgå till ett belopp som motsvarar två gånger arbetsgivaravgifterna och
ska kunna utgå i högst ett år. Möjligheterna ska öka för arbetslösa ungdomar att
söka arbete i hela landet eller flytta till annan ort för att studera.
Personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
För att öka möjligheten för dem som har en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete föreslås en utökning av platserna med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS. SIUS innebär att arbetsgivare och
individer får stöd av en person med särskild kompetens, såväl i matchningsskedet
som i anställningsprocessen och efter anställning på arbetsplatsen. För att ytterligare öka flexibiliteten i stödet till dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kommer en utvidgning att göras av möjligheten att
kombinera SIUS med utvecklingsanställning. Dessutom kommer personligt biträde, som alternativ till anordnarbidrag, att kunna kombineras med utvecklingsanställning och trygghetsanställning.
Regeringen avser att ge Arbetsförmedlingen uppdraget att stegvis implementera
praktikprogram för personer med funktionsnedsättning inom de statliga myndigheterna utifrån tillgången på lämpliga arbetssökande och platser.
Jobb- och utvecklingsgarantin
Regeringen bedömer vidare att det förstärkta handledarstöd som infördes för 2012
och 2013 för dem som är i sysselsättningsfasen behöver förlängas under 2014.
Dessutom föreslås att medel för programinsatser för dem i sysselsättningsfasen,
även ska avsättas 2013. För att ytterligare öka möjligheterna att få jobb för dem
som står långt ifrån arbetsmarknaden, bör Arbetsförmedlingens resurser förstärkas
i syfte att förbättra informationen om olika lönesubventioner.
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Möjlighet för de som avslutat sin två-åriga etableringsperiod
Under slutet av 2012 och början av 2013 kommer personer som omfattas av reformen om nyanländas etablering sedan december 2010 att avsluta etableringsperioden som kan pågå upp till två år. De personer som lämnar etableringsreformen
och ännu inte har etablerats på arbetsmarknaden kommer, förutsatt att de uppfyller
villkoren för inskrivning i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för
ungdomar, som regel att skrivas in i garantierna.
Uppföljning av arbetssökande
Enligt regeringen bör samtliga arbetslösa aktivt söka arbete. Samma krav bör därför i princip ställas på arbetslösa som uppbär arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller ekonomiskt bistånd. Uppföljningsåtgärderna i de olika regelverken bör,
där så är möjligt, också vara likartade.
För att ytterligare underlätta möjligheterna att följa upp och kontrollera att arbetslösa söker arbete i tillräcklig utsträckning kommer regeringen att föreslå att uppföljningsåtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen reformeras så att de blir fler men
mildare. Vidare ska kravet på att den sökande ska vara aktivt arbetssökande göras
tydligare genom att underlåtenhet att aktivt söka arbete kommer att föreslås utgöra
grund för åtgärd i arbetslöshetsförsäkringen.
Regeringen föreslår att aktivitetsrapporter ska införas. Aktivitetsrapporten ska
göra det lättare att följa upp vad den arbetslöse gör för att ta sig ur arbetslösheten
genom att de olika aktiviteterna dokumenteras i rapporten. Den kommer att införas för samtliga arbetslösa, inte bara för dem som har arbetslöshetsersättning. Regeringen avser att lämna förslag eller avisera förändringar i regelverket för aktivitetsstöd i samband med Budgetpropositionen för 2014. För 2013 kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga samt säkerställa efterlevnaden av krav, särskilt på att söka arbete, inom respektive program. Regeringen
understryker att detta uppdrag också avser alla arbetssökande.
Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att främja informationsspridningen om hur kommuner och Arbetsförmedlingen kan samverka för att stödja
arbetssökandet bland biståndstagare, bl.a. om hur Arbetsförmedlingen effektivt
kan kommunicera med socialtjänsten om detta arbetssökande. I syfte att förbättra
informationsutbytet rörande biståndstagares arbetssökande, kommer Arbetsförmedlingen att bedriva en aktiv dialog med aktörer på nationell och regional nivå.
För att stärka uppföljningen av arbetssökandet för dem med ekonomiskt bistånd
föreslår regeringen ett ytterligare permanent tillskott till Arbetsförmedlingen på 30
miljoner kronor. Regeringen avser att analysera hur uppföljningen av arbetssökandet för dem med ekonomiskt bistånd ytterligare kan effektiviseras.
Förbundet ser positivt på de förslag som presenteras inom det arbetsmarknadspolitiska området. Det är viktigt att göra insatserna individuella och flexibla och
förslagen som rör unga och funktionsnedsatta går i den riktningen. Uppföljning
av insatser och likabehandling av arbetssökande är också frågor av vikt för förbundet. Det är också glädjande att regeringen understryker vikten av samverkan
mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.
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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.

Arbetsgivarfrågor
Lönebildning
Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att lönebildningen har en avgörande
betydelse för konkurrenskraft, sysselsättning, inflation och andra viktiga delar av
den samhällsekonomiska utvecklingen. En väl fungerande lönebildning kännetecknas av att mål som hög sysselsättning, prisstabilitet och en god reallönetillväxt
blir möjliga att förena.
Regeringen framhåller att man slår vakt om den svenska modellen där förhållandena på arbetsmarkanden i stor utsträckning regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. En grundpelare är parternas ansvar för lönebildningen. Överenskommelser som kommit till stånd i förhandlingar mellan parterna ger legitimitet och stabilitet. Statens roll inskränker sig till att skapa ett grundläggande regelverk. Målet för lönebildningen enligt budgetpropositionen är en lönebildning i
samhällsekonomisk balans och arbetsfred.
Industrins avtal har hittills varit normerande och i de avtalsförhandlingar som
återstår inom olika sektorer av arbetsmarknaden under 2012, bedöms parterna i
stort sett följa industrins avtal. Löneökningar utöver avtalen förväntas bli måttliga
på grund av det svaga arbetsmarknadsläget. Enligt konjunkturlönestatistiken bedöms ökningen under 2012 bli ca 3,2 procent.
Avtalskonstruktionen i industrins avtal ger upphov till en tillfälligt höjd löneökningstakt 2012. Denna förväntas bli något lägre under 2013 (3,1 %). I takt med att
konjunkturläget förbättras och arbetslösheten sjunker stiger löneökningstakten
gradvis under åren 2014-2016. Enligt konjunkturlönestatistiken bedöms löneökningarna för hela arbetsmarknaden ligga på i genomsnitt 3,5 procent per år under
denna period.
Frågor om lönebildning besvaras av Lena Schaller, tfn 08-452 75 63 (Förhandlingssektionen).
Socialförsäkring
Kvinnors sjukfrånvaro ökar

Den generella utvecklingen under början av 2012 med ökat inflöde och minskat
utflöde ur sjukpenning är särskilt tydlig bland kvinnor. Regeringen pekar på att
skillnaden i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män har förändrats mycket kraftigt
senaste två åren. Sett över längre tid förefaller det som att kvinnors sjukfrånvaro
är känsligare, mer volatil, än männens. Regeringen avser att ta initiativ till fortsatta studier om orsaker till skillnaderna i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor.
Rehabiliteringskedjan

Regeringen pekar på att rehabiliteringskedjan är en central del av sjukförsäkringsreformen och att den har bidragit till att förkorta sjukskrivningstiderna. Regering-
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en bedömer att behov finns att vidareutveckla metoderna då bedömning av arbetsförmåga ska göras vidare än mot arbeten hos ordinarie arbetsgivaren.
Tidiga och aktiva insatser

Hela sjukskrivningsprocessen präglas numera av högre aktivitet, tidigare insatser
och tydligare spelregler. Regeringen belyser betydelsen av tidiga och aktiva insatser från arbetsgivare och sjukvård som har kontakt tidigt med den försäkrade i
sjukprocessen. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att utveckla metoderna inom sjukskrivningsprocessen för att åstadkomma en mer aktiv handläggning. Regeringen anser att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov avseende sjukskrivningsprocessen. Regeringen aviserar därför att man kommer att se över de
arbetsplatsnära och sjukvårdsinriktade åtgärderna i syfte att uppnå en ännu bättre
sjukskrivningsprocess. Regeringens samlade bedömning är att många sjukskrivna
genom bättre samarbete mellan sjukskrivningsprocessens samtliga aktörer har
kommit tillbaka till arbetsmarknaden.
Kunskap avseende arbetsskador

Regeringen förlänger satsningen på kunskapsöversikter vad avser arbetsmiljöns
betydelse för uppkomst av sjukdom och då särskilt med beaktande av kvinnors
arbetsmiljöer t.o.m. 2016. Regeringen anser att det är viktigt att undanröja osakliga skillnader i bedömning av arbetsskadeärenden.
Stärkt rättssäkerhet vid bedömning av arbetsförmåga

Regeringen anser att det finns behov av ett nytt arbetsförmågebegrepp som på ett
bättre sätt avspeglar de bedömningar som faktiskt ska göras inom sjukförsäkringen. Därför bedriver Försäkringskassan på regeringens uppdrag ett utvecklingsarbete vad avser metoder och verktyg för att bedöma arbetsförmåga. Uppdraget ska
rapporteras i januari 2013.
Pensioner (UO 11)

En högt prioriterad och central fråga för regeringen är att undanröja hinder och
möjliggöra ett längre arbetsliv för fler. Att förlänga arbetslivet i takt med att människor lever längre är av betydelse för pensionssystemet och även för samhället
som helhet. Sker det, så tryggas systemets långsiktiga finansiering. Det är mot den
bakgrunden Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) fått sitt uppdrag att se över de
pensionsrelaterade åldersgränserna och möjligheterna för ett längre arbetsliv.
Föräldraförsäkringsreform 2013

Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2013 med lagförslag om att
högst 20 procent av de 480 föräldrapenningdagarna ska kunna sparas till tid efter
barnets fyraårsdag, vilket innebär att föräldrarna kan ta ut högst 96 dagar efter
denna tidpunkt. Därutöver avser regeringen att höja den övre åldersgränsen för
uttag av föräldrapenning från åtta till tolv år.
Frågor om socialförsäkringen besvaras av Catharina Bäck, tfn 08-452 76 21, Örjan Lutz, tfn 08-452 74 82 och Eva Thulin Skantze, tfn 08-452 76 38, avdelningen
för arbetsgivarpolitik.
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljöpolitiken
I september 2010 överlämnade regeringen skrivelsen En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015 till riksdagen (Skr. 2009/10:248).
Resultaten i form av genomförda åtgärder ska årligen redovisas i budgetpropositionen. En halvtidsavstämning ska göras under 2013 och en utvärdering ska redovisas till riksdagen under våren 2016.
Områden för fortsatta insatser

För att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens krav ska få ett effektivt genomslag i samhället och kunna genomdrivas så effektivt som möjligt genom Arbetsmiljöverkets (AV) tillsynsarbete behöver det finnas effektiva sanktioner i lagstiftningen när kraven inte följs. En översyn har gjorts och regeringen avser att återkomma med förslag till nödvändiga lagändringar. För att förverkliga en reform av
sanktionssystemet fordras ett föreskriftsarbete inom AV och regeringen föreslår
därför en tillfällig förstärkning under 2013 av verkets anslag för detta ändamål.
I den arbetsmiljöpolitiska handlingsplanen är en ökad medvetenhet och kunskap
om arbetsmiljö i hela samhället ett prioriterat område. För 2013 utökar regeringen
AV:s nuvarande kunskapsspridningsuppdrag. Myndigheten ska inrätta en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Funktionen ska inte
bedriva egen forskning utan vara en kunskapsförmedlande resurs och nyttiggöra
arbetsmiljö- och arbetslivsforskning samt också arbeta med frågor som berör företagshälsovårdens kunskapsutveckling.
AV:s pilotprojekt att utveckla och pröva tillsynsmetod enligt s.k. screening avslutas under 2012.
Företagshälsovården

Regeringen har sedan 2008 satsat på en utveckling av företagshälsovården för att
öka arbetstagarens möjlighet att återgå i arbete genom tidiga och anpassade insatser. Hittills har medlen i stor utsträckning använts till utbetalning av grundbidrag
och tilläggsbidrag för medicinsk service medan mycket av medel avsatt till koordinerade insatser inte har förbrukats. För 2012 uppgår stödet till företagshälsovården till 359,5 miljoner kronor. För 2013 föreslås 17 miljoner av medlem avsatta
för företagshälsovården överföras till anslaget för Sjukpenning och rehabilitering m.m. för att finansiera det ökade behovet av arbetstekniska hjälpmedel.
Kvinnors arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har för perioden 2011-2014 fått i uppdrag att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förhindra att kvinnor slås ut från arbetslivet på
grund av arbetsmiljörelaterade problem. Under 2011 har kunskapsöversikter beställts av forskare och under 2012 har de första inspektionsaktiviteterna påbörjats.
För genomförande av uppdraget har totalt 20,5 miljoner kronor avsatts.
Regeringen har i regleringsbrev till Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU) gett myndigheten i uppdrag att göra kunskapsöversikter över arbetsmiljöns
betydelse för uppkomst av sjukdom. Särskilt kvinnors arbetsmiljö ska beaktas.
SBU har startat tre projekt inom diagnosområden där kvinnor är särskilt överre-
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presenterade - ryggbesvär, depressioner och utmattningstillstånd samt sömnsvårigheter. Dessa projekt beräknas blir klara under 2013. Försäkringskassan kommer
genom dessa kunskapsöversikter få tillgång till nytt referensmaterial. Dessutom
kommer kunskapen om var det behövs ytterligare forskning att öka. Satsningen
förlängs nu till och med 2016.
Frågor om arbetsmiljö besvaras av Eva Thulin Skantze, tfn 08-452 76 38, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Arbetsrätt
Genomförande av direktiv om bemanningsföretag
Bemanningsutredningen överlämnade sitt betänkande den 24 januari 2011 (Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, SOU 2011:5). En lagrådsremiss
med förslag till en ny lag om uthyrning av arbetstagare beslutades den 5 juli 2012.
I lagrådsremissen föreslås att bemanningsdirektivet genomförs i Sverige genom en
ny lag om uthyrning av arbetstagare. Kärnan i den föreslagna lagen är en likabehandlingsprincip som innebär att en arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, under den tid som uppdraget varar, ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om arbetstagaren hade anställts direkt av kundföretaget för att inneha samma tjänst. Arbetsmarknadens parter ges dock rätt att
ingå kollektivavtal som avviker från likabehandlingsprincipen under förutsättning
att det övergripande skyddet för uthyrda arbetstagare respekteras. Vidare föreslås
ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, som innebär att
utstationerade uthyrda arbetstagare i viktiga avseenden kan ges lika förmånliga
villkor som uthyrda arbetstagare här i landet.
Förbundet tillstyrkte i huvudsak betänkandet i SOU 2011:5.
Förslag om tillämpningsdirektiv för utstationering och Monti IIförordning
Den 21 mars 2012 antog EU-kommissionen ett förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, tillämpningsdirektivet
(KOM(2012) 131 slutlig), och ett förslag till Rådets förordning om utövandet av
rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten
att tillhandahålla tjänster, Monti II-förordningen (KOM(2012) 130 slutlig). Förslagen presenterades av kommissionen vid rådsarbetsgruppsmöte den 27 mars
2012 och förhandlingarna i rådsarbetsgruppen planeras fortsätta under året.
Kommissionen har fått ett s.k. gult kort avseende Monti II-förordningen. Ett visst
antal parlament, det svenska inkluderat, anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Kommissionen har nu att besluta om det ursprungliga förslaget ska
kvarstå, ändras eller dras tillbaka. Det finns ingen tidsgräns för hur länge kommissionen kan överväga vilken åtgärd som ska väljas.
Förbundet har inlämnat ett yttrande över förslaget till Arbetsmarknadsdepartementet. Förbundet avstyrkte förslaget till tillämpningsdirektiv avseende utstationeringsdirektivet i dess nuvarande utformning.
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Uppdrag att lämna förslag till ett system för korttidsarbete
Den 20 februari 2012 fattades inom Regeringskansliet beslut om att ge tre utredare under Finansdepartementet i uppdrag att lämna förslag till ett system för
korttidsarbete. Med detta avses i sammanhanget ett statligt subventionerat trepartssystem som syftar till att bevara arbetstillfällen vid företag som möter en vikande efterfrågan genom att de anställda tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Systemet ska kunna användas vid en djup, kortvarig och utifrån skapad lågkonjunktur. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2012.
Förslag om förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning eller vikariat
Syftet med de föreslagna ändringarna är att begränsa risken för att olika former av
tidsbegränsade anställningar kombineras på ett sätt som innebär ett kringgående
av de tidsgränser som gäller för att en allmän visstidsanställning eller en anställning som vikarie ska övergå till en tillsvidareanställning. Därmed stärks skyddet
för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. Avsikten med lagändringarna
är att säkerställa svensk rätts överensstämmelse med visstidsdirektivet. Promemorian har remitterats och remisstiden går ut den 25 september 2012.
Förbundet har inlämnat ett yttrande över förslaget till Arbetsmarknadsdepartementet där man avstyrker förslaget till en ny 5 a § i anställningsskyddslagen.
Frågor om Arbetsrätt besvaras av Malin Looberger tfn 08-452 76 28 och Tommy
Larsson, tfn 08-452 73 95, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
Jämställdhet
Det övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv. Under perioden 2011-2014 satsar regeringen 240 miljoner per år för särskilda jämställdhetsåtgärder.
Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning

I september 2012 överlämnade regeringen skrivelsen Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010 (skr. 2011/12:174) till riksdagen. I
skrivelsen redovisas resultat och effekter av den särskilda jämställdhetssatsning
som genomfördes 2007–2010.
Jämställdhetsstatistik

I syfte att förbättra uppföljningen av de jämställdhetspolitiska målen har Statistiska centralbyrån (SCB) på regeringens uppdrag utvecklat jämställdhetsstatistiken
och indikatorer kopplade till de olika jämställdhetspolitiska målen. Den del av
uppdraget som avsåg indikatorer för jämställdhetspolitiken redovisades i december 2010 (U2011/40/JÄM). SCB:s förslag har därefter modifierats och utvecklats i
dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Uppdraget i sin helhet
slutrapporterades i januari 2012 (U2012/424/JÄM). Verksamheten är en del av
SCB:s årliga statistikproduktion från och med 2012.
Jämställdhetsintegrering

Regeringen redogör i skrivelsen Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014
(skr. 2011/12:3, bet. 2011/12:AU6, rskr. 2011/12:149)) att arbetet med jämställd-
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hetsintegrering ska stärkas och utvecklas med utgångspunkt i en plattform med
insatser på central, regional och lokal nivå. Plattformen innefattar även stöd till
jämställdhetsintegrering och kvalitetssäkring av utvecklingen av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting genom fortsatt stöd till Sveriges Kommuner
och Landstings program Hållbar Jämställdhet för att säkerställa att goda resultat
från föregående mandatperiod får bestående verkan. Programmet stödjer jämställdhetsintegrering av verksamheter i kommuner, landsting, regionala och kommunala självstyrelseorgan.
Jämställdhet på arbetsmarknaden

Fortsatta prioriterade insatser är bl.a. lika lön för lika eller likvärdigt arbete, deltidsarbete, kvinnors karriärmöjligheter och deltagande i beslutsfattande positioner.
En faktor som påverkar de genomsnittliga förvärvsinkomsterna är att många kvinnor fortfarande tar ett större ansvar än män för det obetalda arbetet och har därmed mindre tid över för betalt arbete, vilket leder till lägre genomsnittliga pensioner för kvinnor.
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Delegationen ska lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män. Delegation ska redovisa sitt
uppdrag i oktober 2014.
Utredning om aktiva åtgärder

Regeringen beslutade i juli 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter (dir. 2012:80).
Pensioner

Institutet för Framtidsstudier har fått i uppdrag av regeringen att göra en analys av
hur förvärvsmönster skiljer sig mellan kvinnor och män och hur det påverkar
pensionen (S2011/10187/SF).
Kunskapsöversikter om arbetsskador

Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk utvärdering ett flerårigt uppdrag att bistå Försäkringskassan med kunskapsöversikter i frågor som rör arbetsskador (IJ2010/2268/JÄM).
Kvinnors arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att utveckla och genomföra särskilda insatser för
att förhindra att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade
problem (A2011/2209/ARM).
Jämställdhet i skolan

Regeringen gav i december 2011 och i juli 2012 Statens skolverk i uppdrag att
genomföra insatser inom skolväsendet i syfte att främja jämställdhet i skolväsendet enligt skollagen (2010:800) under 2012–2014 (U2011/7067/S och
U2012/3983/S).
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Frågor om Jämställdhet besvaras av Anna Ulveson tfn 08-452 74 67, avdelningen
för arbetsgivarpolitik.
Läraryrket och lärarutbildning
Informationskampanjen ”För det vidare”

Som fortsättning på informationskampanjen ”För det vidare” om lärar- och förskolläraryrkena och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna föreslår regeringen att kampanjen ska fortsätta under 2013-2015 med en avsättning på 5 miljoner
kronor per år.
Kompletterande pedagogisk utbildning

Regeringen överväger insatser för att studenter med en tidigare examen, som har
genomfört utbildningen med goda studieresultat ska kunna ges möjlighet att läsa
en kompletterande pedagogisk utbildning samtidigt, som de arbetar i en skola med
låg måluppfyllelse. För en försöksverksamhet föreslår regeringen att 1,5 miljoner
kronor avsätts under 2013 och beräknar att 5 miljoner avsätts 2014, 6 miljoner
2015 och 2,5 miljoner kronor under 2016. Medlen ska i huvudsak bekosta den
kompletterande pedagogiska utbildningen.
Fortsatt hantering av lärarlegitimationen

Regeringen föreslår att 75 miljoner kronor avsätts under 2013 för Skolverkets
handläggning av legitimationer för lärare och förskollärare.
Kompetensutveckling för lärare och rektorer för att stödja elevers språkutveckling

För att tillgodose behoven hos nyanlända elever eller elever med annat modersmål
än svenska föreslår regeringen en satsning på kompetensutveckling för lärare och
rektorer främst inriktad mot att stödja elevernas språkutveckling. För 2013 föreslås 11.9 miljoner kronor avsättas. Satsningen beräknas omfatta 55 miljoner under
perioden 2013–2016.
Kompletterande utbildning för de med utländsk utbildning

Den befintliga satsningen om cirka 52 miljoner kronor för kompletterande utbildning för de med utländsk utbildning avseende yrkesgrupperna lärare m.fl. fortsätter.
Högre kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen

Regeringen bedömer att den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och
förskollärarutbildningarna bör hänföras till ett eget utbildningsområde med ett
högre ersättningsbelopp i enlighet med vad som aviserades i Budgetpropositionen
för 2012.
Handledningsskolor för lärarstudenter

Regeringen anser att en försöksverksamhet med särskilda handledningsskolor för
den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildning bör starta. För att
stärka den föreslås försöksverksamhet med handledningsskolor, som syftar till att
säkerställa kvaliteten på den handledning som lärarstudenterna ska få och kontakterna mellan lärosätet och handledningsskolan. En handledningsskola bör vara en
skola med en hög andel lärarstudenter och handledare i förhållande till antalet
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elever och lärare på skolan, för att höja kvaliteten på denna del av lärarutbildningen. För försöksverksamheten föreslås att 40 miljoner kronor anslås 2013 och för
kommande år beräknas lika mycket avsättas.
Lärare i nationella minoriteter

För att trygga lärarförsörjningen för de nationella minoritetsspråken föreslås vissa
universitet och högskolor ges särskilda åtaganden för att bygga upp och utveckla
ämneslärarutbildning i respektive språk.
Specialpedagogexamen

Ett förslag om att specialpedagogexamen avskaffas och ersätts av en särskild inriktning inom speciallärarexamen bereds för närvarande.
Frågor om Läraryrket och lärarutbildningen besvaras av Ulrika Wallén tfn 08452 76 03, Phia Moberg tfn 08-452 76 28 och Alexandra Wåhlstedt tfn 08452 76 33, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
Utbildning, universitetsforskning samt kompetensutveckling inom
hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen
Utbyggnad av platser på läkarutbildningen, tandläkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen

Efterfrågan på högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård
bedöms öka snabbare än tillgången. Därför föreslår regeringen medel för en ökning av antalet utbildningsplatser.
Läkarutbildningen

Föreslagen utbyggnad med 80 nybörjarplatser till läkarutbildningen fördelas till
Göteborgs universitet och Linköpings universitet med vardera 20 platser 2013 och
20 platser för 2014. Dessutom beräknas medel tillföras Örebro universitet för delar av läkarutbildningen från och med 2014.
Utöver detta överväger regeringen att i kommande budgetpropositioner lämna
förslag på att ytterligare utöka läkarutbildningen med i storleksordningen 170 nybörjarplatser.
Sjuksköterskeutbildningen utökas

Samtliga 26 lärosäten med sjuksköterskeutbildning har lämnat redogörelser för
förutsättningar att utöka utbildningarna, bl.a. utifrån tillgången till platser för
verksamhetsförlagd utbildning.
Regeringen bedömer att en utökning av 415 nybörjarplatser är rimlig för 2013.
Medel beräknas anvisas till Ersta Sköndal högskola, Röda korsets högskola och
Sophiahemmet med ytterligare totalt 30 nybörjarplatser 2014 och 40 därutöver
2015.
Regeringen överväger att återkomma med en fortsatt volymökning av sjuksköterskeutbildningen i storleksordningen 215 nybörjarplatser i kommande budgetpropositioner.
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Tandläkarutbildningen

För tandläkarutbildningen anvisas medel motsvarande 12 platser till Göteborgsuniversitet 2013, 12 platser till Umeå universitet 2014 samt fem platser till Karolinska institutet för 2014, vilket totalt ger en ökning av 17 platser i landet.
I kommande budgetpropositioner överväger regeringen att lämna förslag om ytterligare i storleksordningen tio nybörjarplatser på tandläkarutbildningen.
ST-utbildning för läkare

Efterfrågan på kursplatser överstiger tillgången på SK-kurser, vilket försvårar för
läkare att bli färdiga med sin ST-utbildning. Regeringen avser därför att under
perioden 2013-2014 genomföra en förstärkning på området som syftar till att fler
läkare ska kunna gå sin ST-utbildning inom den tid som är avsedd. Anslaget ökas
med 30 miljoner kronor för 2013 och beräknas även för 2014 uppgå till 30 miljoner.
Äldreomsorgen

Äldreomsorgen måste kunna ge en värdig och trygg tillvaro och då är det viktigt
att personalen har rätt kompetens. Det gäller aven stöd och service för personer
med funktionsnedsättning. Regeringen avser att inom befintlig satsning, omvårdnadslyftet, möjliggöra kompetensutveckling även för personer som med stöd av
socialtjänstlagen arbetar med personer med funktionsnedsättning. Tillsammans
beräknas hela kompetenssatsningen uppgå till ca 1 miljard kronor under mandatperioden.
Nationell ledarskapsutbildning inom äldreomsorgen

Regeringen avser att avsätta ca 100 miljoner koronor under åren 2013-2015 till en
ledarskapsutbildning inom anslaget för äldrepolitiken. Syftet är att såväl höja
kompetensen som att höja statusen inom detta yrke. Kommunsektorn måste dock
ta huvudansvaret för finansiering av utbildningen.
Frågor om Utbildning och universitetsforskning, m.m. besvaras av Ylva Sundholm tfn 08-452 74 69 och Carin Renger tfn 08-452 75 09, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog
Signild Östgren
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