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Hur går det för Sverige?
Stabil svensk tillväxt och stark arbetsmarknad

Källa: Regeringen

Huvudsakliga satsningar

Fördjupad information om budgetens föreslagna åtgärder finns här:
http://www.regeringen.se/49761b/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf
/2018/varbudget-2018/tabell-forslag-i-propositionen-varandringsbudget-for-2018.pdf

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Bevakning av Monika Kväl
Fler arbetssökande ska övergå till utbildning .
-

Regeringen har för avsikt att lämna ett uppdrag till Arbetsförmedlingen och Skolverket för att fler arbetssökande ska övergå till
utbildning. För ändamålet föreslås att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ökas med 7,5 mkr

Antalet extratjänster har ökat samt att regeringen vill underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden genom
sommarjobb.
-

Extratjänst: Arbetsförmedlingen kan erbjuda ekonomiskt stöd till offentlig sektor eller ideella föreningar som tar emot en person
som är ny i Sverige och som har varit arbetslös en längre tid. Med anledning av att extratjänsterna har ökat i större utsträckning
än bedömningen i samband med budgetpropositionen för 2018 anser regeringen att anslaget ska ökas med 400 mkr.

-

Sommarjobb: utökat anslag med 100 mkr för att öka kommuners möjlighet att ordna sommarjobb. Läs mer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/sommarjobb-for-ungdomar/

Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.
-

Regeringen anser att anslaget till Arbetsmiljöverket bör utökas med 25 mkr för att öka antalet insatser och stärka det
förebyggande och kompetenshöjande arbetet. Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/regeringen-tillfor-25miljoner-kronor-for-att-forebygga-sexuella-trakasserier-i-arbetslivet/

Kommentar: Regeringen föreslår fyra ändringar, inga av dessa har direkt koppling till Tillväxtverkets eller regionalt
utvecklingsansvarigas verksamhet. En ökad övergång till studier (från att vara arbetssökande) har potential att öka företags
tillgång till kompetens. I sammanhanget kan detta även i förlängningen (indirekt) i viss utsträckning beröra regionalt
utvecklingsansvariga aktörer uppdrag att i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.

UO 16 Utbildning och universitetsforskning
Bevakning av Therese Wallqvister
Kunskapslyftet omfattar 100 000 utbildningsplatser år 2021. I VÅP satsas 50 mkr på ökat deltagande i
vuxenutbildning.
Skolverket och Arbetsförmedlingen ska samverka för att få fler arbetssökande att utbilda sig.
60 mkr satsas på kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandrare (SFI). Läs mer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/fler-utrikes-fodda-kvinnor-i-arbete-regeringens-satsningar-pa-etablering-i-varbudgeten/
Resursförbrukningen är under flera anslag betydligt lägre än vad som beräknades i BP – satsningar
nyttjas inte fullt ut.

UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik
Bevakning av Isaac Karlsson
Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande ökas med 95 mnkr. Det är ett av de större förändringsförslagen och nämns även
inledningsvis i vårändringsbudgeten. Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till kommuner som bidrar till ökat
bostadsbyggande. Stödet bidrar till att kommuner arbetar mer aktivt med bostadsförsörjningsfrågor, vilket resulterat i en mer
långsiktig planering av det framtida bostadsbehovet. För att ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell
översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Förra året fick 199 av Sveriges 290 kommuner ta del av bonusen. Läs mer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/byggbonus-okas-med-95-miljoner-kronor/
Ytterligare förändringar kopplat till bostadsbyggandet är en ökning med 15 mnkr för Investeringsstöd för anordnande av
hyresbostäder och bostäder för studerande. 2016 beslutade regeringen om ett investeringsstöd för byggandet av hyresbostäderoch bostäder för studenter. Under 2017 beviljades c:a 10 000 bostäder stöd och Boverket bedömer ett fortsatt stort intresse under
2018. Totalt har sedan tidigare har 3,2 miljarder budgeterats för detta investeringsstöd. På grund av högt söktryck föreslås alltså en
ökning med 15 miljoner kronor riktat specifikt till länsstyrelser för att underlätta handläggning och administration av stödet. Stödet
ska riktas till de Länsstyrelser där behoven är som störst. Läs mer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/snabbare-handlaggning-av-investeringsstod-for-bostader/
Kommentar: Bostadsbristen är fortfarande stor på många håll i landet trots rekordnivåer i byggandet. Utifrån Tillväxtverkets
perspektiv knyter bostadsbristen nära an till frågan om kompetensförsörjning som enligt bland annat Företagens villkor och
verklighet 2017 är det allra största tillväxthindret för tillväxt företagen. Under de senaste året har bostadsfrågan och
samhällsplaneringen varit ett livligt diskuterat ämne. Tillväxtverket har bland annat svarat på en rad större remisser med koppling
till bostadsfrågor. Även bland regionalt utvecklingsansvariga i landet har frågan varit livligt diskuterat och har bland annat varit uppe
som punkt på Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft flera gånger det senaste året.

UO 19 Regional tillväxt
Bevakning av Carolina Schönbeck
Regeringen föreslår en omfördelning inom budgeten gällande statsbidrag till kommuner med
socioekonomiskt eftersatta områden.
-

De ändamål och de verksamheter som avser statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta
områden och som finansieras från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional
tillväxt flyttas till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

-

Delegationen mot segregation tar över ansvaret för handläggning av det aktuella statsbidraget. Statsbidraget
till socioekonomiskt eftersatta kommuner ska även fortsättningsvis handläggas av Tillväxtverket.

-

För 2019 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares
etablering med 1 350 mkr och minska utgiftsramen för utgiftsområde 19 Regional tillväxt med motsvarande
belopp.

Kommentar: Ingen oväntad förändring och det förändrar inte nämnvärt anslag 1:1. Pengarna tillfördes i BP18, och i och
med denna omfördelning återgår anslag 1:1 till normalläget.

UO 22 Kommunikationer
Bevakning av Isaac Karlsson
Budgeten för 2018 föreslås öka med 16 mkr till Luftfartsverket för infrastruktur inom flygtrafiktjänstområdet.
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har under 2017 tecknats överenskommelser med kommuner och
landsting i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län för satsningar på kollektivtrafik och cykelåtgärder med
statlig medfinansiering samt åtaganden om bostadsbyggande. För att regeringen ska kunna godkänna dessa
avtal, de s.k. storstadsavtalen, behöver bemyndigandet ökas med 14 800 mkr. Möjligheten att ingå framtida
åtaganden ökas till högst 121 029 mkr för åren 2019–2050.
Utöver de två ovanstående förändringarna inom transportinfrastruktur får även Transportstyrelsen och PTS 4
mkr respektive 6,5 mkr för att genomföra det s.k. NIS-direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå på
säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Kommentar: Inom området kommunikationer har det under den senaste tiden varit fokus på förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 samt upprättandet av länstransportplaner. Den största frågan kopplat till detta har varit finansiering
och byggtakt för eventuell framtida nya stambanor för höghastighetsjärnväg. Regeringen har ännu inte presenterat sitt färdiga
förslag men väntas göra det inom kort då även en godsstrategi för transportsystemet förväntas presenteras.

UO 24 Näringsliv
Inga förändringar föreslås

Läs vårändringsbudgeten i sin helhet:
http://www.regeringen.se/4971fa/contentassets/7528d3821373
4499ba27c28792ff7998/varandringsbudget-for-2018-prop.20171899.pdf

