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Uppföljning av Socialdemokraternas vallöften 2014-2018
1 Jobb Investera i bostäder
Budgeten för 2016 innehöll den största bostadspolitiska satsningen på 20 år med runt 6
miljarder kronor per år på ett investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror, bonus
till kommuner som tilldelar mark, upprustning och energieffektivisering av
miljonprogrammen, ett investeringsstöd för byggande av äldreboenden och ett stöd för
marksanering. Sida 43 av BP16:
http://www.regeringen.se/4a6c26/contentassets/49618bcb4fd94b6081d9696f55bc7f
8d/forslag-till-statens-budget-for-2016-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-12-ochbilagor-1-16.pdf
2 Jobb Investera i infrastruktur
2017 presenterade regeringen prioriteringar och ekonomiska ramar för
transportinfrastrukturen för 2018–2029. Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till
622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än tidigare plan.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/ny-infrastrukturpropositionpresenterad/

3 Jobb Öka anslagen till underhåll och påskynda utbyggnaden av järnvägen.
Resurserna till järnvägsunderhåll har ökat med 20 procent. 1,34 miljarder per år satsas
på järnvägsunderhåll. Anslaget till drift- och underhåll av järnvägen ökar med totalt hela
47 procent perioden 2018–2029 jämfört med perioden 2014-2025.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/ny-infrastrukturpropositionpresenterad/
4 Jobb Satsning på exportfrämjande
Regeringen har tagit fram en exportstrategi för att stärka svenska företags export- och
internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande
företag. Till detta ändamål går närmare 200 miljoner kronor 2018.
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/09/sveriges-exportstrategi/

5 Jobb Investera i strategiska samverkansprogram
Regeringen har inrättat fem strategiska samverkansprogram för att i samverkan med
offentliga aktörer, näringsliv och akademi, identifiera nya, innovativa lösningar som
stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Dessa
fick stort genomslag bland annat i budgeten för 2018.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/
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http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/samverkansprogrammens-genomslag-i-budgetpropositionen-for2018/

6 Jobb Grunda ett nationellt innovationsråd under statsministern
Det nationella innovationsrådet hade sitt första möte den 24 februari 2015.
Innovationsrådet fokuserar på digitalisering, miljö- och klimatfrågan och life science.
Tre områden som innebär stora framtidsutmaningar.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet//

7 Jobb Minskat sjuklöneansvar för småföretag
Den nya ersättningen som trädde i kraft den 1 januari 2015 är utformad efter en
differentierad modell som beaktar att sjukfrånvaron ser olika ut bland olika stora
arbetsgivare. Syftet är att minska den börda arbetsgivares sjuklönekostnader kan
utgöra. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/10/regeringen-sankersjuklonekostnaderna-for-foretagen//
8 Jobb Nyindustrialiseringsstrategi Regeringen har tillsatt ett advisory board för
nyindustrialisering och genomfört industrisamtal med branschen. I januari 2016
presenterades Nyindustrialiseringsstrategin. Strategin har följts upp med två
handlingsplaner som tillsammans innehåller över 80 åtgärder.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/mikael-damberg-presenterarregeringens-nyindustrialiseringsstrategi/
9 Jobb Nytt kunskapslyft Regeringen har kraftigt utökat kraftigt antalet platser och höjt
kvaliteten på högskolor och universitet, på yrkeshögskolan, på folkhögskolor och i den
kommunala vuxenutbildningen (komvux och yrkesvux). År 2021 kommer
Kunskapslyftet omfatta runt 100 000 platser. Det ger människor i hela landet bättre
förutsättningar på arbetsmarknaden och möjliggör omställning under hela livet.
Regeringen har också infört rätt till Komvux.
Sida 43 av VÅP18:
http://www.regeringen.se/497a3e/contentassets/fd1d180b97a8433aae8fe491176571
a9/2018-ars-ekonomiska-varproposition-kapitel-1-11.pdf
10 Jobb 90-dagarsgaranti I december 2017 uppnåddes 90-dagarsgarantin. När
regeringen tillträdde var ungdomsarbetslösheten så hög att Sverige fick ekonomiskt
stöd från EU. Ungdomsarbetslösheten har sedan dess pressats tillbaka och är i dagsläget
på sin lägsta nivå sen 2002.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/regeringens-90-dagarsgaranti-uppnaddratt-insats-till-ratt-person-i-ratt-tid/
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11 Jobb Inför traineejobb Under hösten 2015 lanserades traineejobben. Traineejobben
togs fram i en situation där Sverige hade en mycket hög ungdomsarbetslöshet. Sedan
regeringen tillträdde har ungdomsarbetslösheten sjunkit kraftigt och är nu den lägsta
sen 2002. Ungdomar får i stor utsträckning arbete utan att staten behöver
subventionera dessa anställningar. Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018
att de subventionerade anställningarna förstärks och förenklas genom att införa
introduktionsjobb. Fem befintliga stöd blir ett nytt stöd och traineejobben avskaffas
därmed.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/regeringen-presenterartraineejobb-och-utbildningskontrakt-for-unga/
12 Jobb Extratjänster i välfärden Den 2 november 2015 infördes extratjänster. Idag
kan både nyanlända och långtidsarbetslösa få en extratjänst, som innebär att
kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata utförare inom välfärden
möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. I slutet av februari 2018
hade drygt 14 000 personer en extratjänst varav 1 000 var moderna beredskapsjobb.
http://www.regeringen.se/49776b/contentassets/fd1d180b97a8433aae8fe491176571
a9/2018-ars-ekonomiska-varpropositionhela-dokumentet-prop.-201718100.pdf
13 Jobb Utbildningskontrakt Utbildningskontrakten finns på plats sedan augusti 2015
och det finns pengar avsatt för kommande år för denna reform.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/regeringen-presenterartraineejobb-och-utbildningskontrakt-for-unga/
14 Jobb Avskaffa Fas 3 Arbetsförmedlingen har lyckats med avvecklingen som inleddes
1 februari 2016. Avskaffandet var helt genomfört 31/1 2018.
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.27eaf3fa1528be0e6d34eee/145408
0326502/Avveckling_av_syssels%C3%A4ttningsfasen_PM_20160127.pdf
15 Jobb Reformera arbetsförmedlingen Regeringen har stärkt styrningen av AF bl.a.
genom tillsättandet av en överdirektör. Myndighetens resultat har förbättrats under
mandatperioden, men fler reformer av myndigheten kommer att krävas. I juni 2016
tillsatte regeringen en statlig utredning med ett brett uppdrag att analysera och lämna
förslag om AF och arbetsmarknadspolitiken. Regeringen har därefter även gett
utredningen ett preciserat uppdrag om bl.a. kommunernas roll i
arbetsmarknadspolitiken, samverkan för stärkt kompetensförsörjning och förbättrad
arbetsmarknadsutbildning.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/tva-nya-regeringsuppdragbeslutade-i-syfte-att-uppna-forbattrade-resultat-hos-arbetsformedlingen/
16 Jobb Fler högskoleplatser i hela landet

4

I varje budget sen regeringen tillträdde har det funnits mer pengar till utbildning. I år
uppgår universitet- och högskoleplatserna i Kunskapslyftet till 20 000. År 2021 kommer
de totala platserna på Kunskapslyftet uppgå till cirka 100 000.
Sida 43 av VÅP18:
http://www.regeringen.se/497a3e/contentassets/fd1d180b97a8433aae8fe491176571
a9/2018-ars-ekonomiska-varproposition-kapitel-1-11.pdf
17 Jobb Höj kvaliteten i högskolan och öka närheten till arbetsmarknaden Under
2015 inleddes en kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för humaniora,
samhällsvetenskap, juridik och teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd
utbildning. Denna kvalitetsförstärkning omfattade 250 miljoner kronor per år under
hela mandatperioden. För att öka närheten till arbetsmarknaden har regeringen lagt
tillträdesproposition till riksdagen som lägger grund för nationellt behörighetsprov för
att tillvarata arbetslivserfarenhet.
Riksdagen beslutade om regeringens förslag om ett nytt system för att säkra kvaliteten
på den högre utbildningen den 2 mars 2016. Det system som den tidigare borgerliga
regeringen införde ledde till att Sverige blev utestängt från det europeiska samarbetet
för kvalitetssäkring av högre utbildning. En viktig aspekt i framtagandet av ett nytt
kvalitetssäkringssystem var därför att det skulle ge Sverige en möjlighet att återigen
klara kraven för ett medlemskap i den europeiska samarbetsorganisationen ENQA.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/kvalitetssakringen-av-svenskhogre-utbildning-forstarks/
18 Jobb Sommarkurser och treterminssystem
Regeringen har tillfört 2 000 högskoleplatser på sommarkurser för 2018 (38 miljoner),
därefter 75 miljoner kronor årligen. Sommarkurser ska vara mer användbara och kunna
räknas till examen. Styr- och resursutredningen pågår och tittar bland annat på
högskolornas kursutbud.
https://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/08dcc7f8d0ab4bdf891ae779c1721
373/myndighetsuppdrag-att-anordna-fler-relevanta-sommarkurser.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/fler-sommarkurser-forsnabbare-vag-till-lararyrket/
19 Jobb Stärk forskningen och gör den mer jämställd
Regeringens forskningsproposition innehöll miljardsatsningar för att stärka
forskningen. Medel har avsatts för fler kvinnliga professorer och
jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor. Avsnitt 7.4 av
forskningspropositionen:
http://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b506
7/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.20161750.pdf
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20 Jobb Stärkt arbetsmiljöarbete Under mandatperioden har regeringen prioriterat en
ambitiös arbetsmiljöpolitik. Regeringen har bland annat beslutat att inrätta en ny
myndighet för arbetsmiljökunskap och satt stopp för eviga visstidsanställningar.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/ordning-och-reda-paarbetsmarknaden/schysta-villkor-och-en-god-arbetsmiljo/
21 Jobb Lönekartläggningar Årliga lönekartläggningar infördes från 1 januari 2017.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/en-tydligarebild-av-mans-och-kvinnors-loner/
22 Jobb Missbruk av visstidsanställningar ska förhindras Skärpta åtgärder mot
missbruk av visstidsanställningar infördes den 1 maj 2016.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/regeringen-foreslar-skarptaatgarder-mot-missbruk-av-visstidsanstallningar/
23 Jobb Innovationer på landsbygden
I landsbygdsprogrammet satsar regeringen 4,25 miljarder kronor på
bredbandsinfrastruktur. Inom regionalfonden har regeringen möjliggjort satsningar på
1,2 miljarder kronor inom de nordligaste regionalfondsprogrammen. Regeringen satsar
nära 658 mkr i landsbygdsprogrammet på investeringsstöd och lokal serviceutveckling
inom området stöd till kommersiell service.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/en-utokad-satsning-pabredband-i-hela-landet/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-kurs-for-landsbygden--forett-sverige-som-haller-ihop/
24 Jobb Nationell livsmedelsstrategi I juni 2017 antogs regeringens förslag till
Livsmedelsstrategi av riksdagen. Utgångspunkten är att med en stärkt konkurrenskraft i
hela livsmedelskedjan skapas fler jobb, hållbar tillväxt och värden som
öppna landskap och en levande landsbygd.
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/kortversion-enlivsmedelsstrategi-for-sverige/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-gor-hela-sverigesatsning-pa-12-miljarder-kronor-i-budgeten/
25 Jobb Främja besöksnäringen Regeringen har under mandatperioden gjort flera
satsningar på turismnäringen, bland annat har visit Sweden stärkts i flera omgångar.
Regeringen tillsatte även hösten 2016 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad
politik för upplevelsebaserad tillväxt för att få underlag för att stärka besöksnäringen
som export- och jobbmotor i hela landet. Den har nu lämnat sitt förslag på en
sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2017/12/sou-201795/
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26 Jobb Tillväxtmiljard för att stimulera byggande i kommunerna Byggbonusen
introducerades 2016 och uppgår 2018 till 1,4 miljarder kronor.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/byggbonus-okas-med-95miljoner-kronor/
27 Jobb Förstatliga järnvägsunderhållet Regeringen beslutade i januari 2017 att
Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva
verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende
järnvägsunderhåll. Därutöver beslutade regeringen den 21 mars 2018 att en särskild
utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll, i
form av basunderhåll, från Infranord AB till Trafikverket skulle kunna genomföras.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/beslut-for-statlig-kontroll-avjarnvagsunderhallet/
28 Jobb Förbättra mobiltäckningen Post och Telestyrelsen arbetar med hur 700 MHzbandet ska kunna användas för ökad täckning för mobiltelefoni och mobilt bredband.
Utbyggnaden av mobilnäten i Sverige fortsätter. För mobilnät som medger 10 Mbit/s
ökade täckningen fyra procentenheter mellan 2015 och 2016.
http://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2017/PTS-mobiltacknings--ochbredbandskartlaggning-2016---PTS-ER-20177/
29 Jobb Innovationer på landsbygden Kunskap och innovation är prioriterat i den
presenterade landsbygdspropositionen.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-kurs-for-landsbygden--forett-sverige-som-haller-ihop/
30 Jobb Regionala innovationsråd/utvecklingsråd
Det nationella innovationsrådet har hanterat regionala innovationsfrågor och även
arrangerat två regionala innovationsråd möten med regionala aktörer och företag i
Trollhättan och i Skellefteå.
Regeringen fördelar varje år ca 2 miljarder kronor för regionala tillväxtåtgärder till alla
län. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/
31 Jobb Strategi för innovationsupphandling
Den nyinrättade upphandlingsmyndigheten arbetar med innovationsupphandling. I det
nya regelverket om upphandling ingår innovationspartnerskap.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/fokus-painnovationsupphandling-i-uppdrag-till-upphandlingsmyndigheten/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-ochinnovation/innovation-i-upphandling/
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32 Jobb Tredje föräldramånad ska vikas
Den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen började gälla den 1 januari
2016. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/en-modernforaldraforsakring/
33 Jobb Jämställdhetsmiljard för jämnare uttag av föräldraförsäkring
För att nå målet om ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen och för att ge
barnfamiljer, särskilt ensamstående, en bättre ekonomisk situation har regeringen
initierat en rad olika reformer och satsningar som summerar till drygt 600 miljoner per
år 2018-2020. Bland annat har en utredning genomförts över hela föräldraförsäkringen,
med en mer jämställd försäkring som mål, en tredje reserverad månad har införts och
grundnivån i föräldrapenningen har höjts.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/en-merjamstalld-foraldraforsakring/
34 Jobb Höj taket i a-kassan. Den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor, vilket gör
att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin
inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Den tidigare högsta dagpenningen var 680
kronor per dag. http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/i-dag-hojs-taket-i-akassan/
35 Miljö Miljöbilsbonus Den 1 juli 2018 träder ett s.k. Bonus-malussystem för lätta
fordon i kraft. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp
till 60 000 kr.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/05/ett-bonusmalussystem-for-nya-latta-fordon/
36 Miljö Miljömålsmiljard Regeringen har lagt de största miljöbudgetarna någonsin
och mer än fördubblat miljö- och klimatbudgeten. Räknar man även in satsningar med
bäring på miljömålen som ligger utanför miljö- och klimatbudgeten (t.ex. satsningar på
järnväg) blir siffran ännu högre. Regeringens satsningar på miljö och klimat uppgår år
2018 till över 16 miljarder kronor totalt.
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-fossilfrittvalfardsland/
37 Miljö Klimatpolitiskt ramverk Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Den 1 januari 2018 trädde Klimatlagen i kraft.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
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38 Miljö Giftfri miljö, speciellt i förskolor Regeringen har under mandatperioden gjort
satsningar på en giftfri vardag. Bl.a. har det blivit lättare för kommuner att ställa krav på
giftfrihet vid inköp till skolor och förskolor
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/05/regeringen-satsar-pa-en-giftfri-miljo-forbarnen-och-var-halsa/
39 Miljö Bättre havsmiljö Regeringen har förstärkt anslagen för Havs- och
vattenmiljöarbete. Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram
en handlingsplan om hur målet ska nås, som presenterades i juni 2016. Regeringens
satsning på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat ytan av skyddad
havsmiljö från 6,7 till 13,6 procent.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/stor-satsning-pa-rent-hav/
40 Miljö Investeringar i det svenska energisystemet Regeringen har sedan tillträde
satsat mer på solceller, vattenkraft och vindkraft.
http://www.regeringen.se/497a3d/globalassets/regeringen/dokument/finansdeparte
mentet/pdf/2018/varbudget-2018/faktablad/tabell-satsningar-pa-miljo-och-klimat.pdf
41 Miljö Främja förnybar energi I energiöverenskommelsen ingår ett mål om 100%
förnybart elsystem och en förlängning av elcertifikatsystemet.
http://www.regeringen.se/497a3d/globalassets/regeringen/dokument/finansdeparte
mentet/pdf/2018/varbudget-2018/faktablad/tabell-satsningar-pa-miljo-och-klimat.pdf
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenskaenergipolitiken/
42 Miljö Blocköverskridande överenskommelse om energi I juni 2016
presenterades en blocköverskridande fempartiöverenskommelse om energipolitiken
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenskaenergipolitiken/
43 Skola Nationell samling för läraryrket
Den nationella samlingen för läraryrket har pågått under hela mandatperioden och
fortsätter med samtal med berörda aktörer om vad som gemensamt, på såväl nationell
som lokal nivå, kan göras för att stärka och öka attraktiviteten för läraryrket.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/helene-hellmark-knutssonleder-nationell-samling-for-lararyrket/
44 Skola Bättre löner för lärare Lärarlönelyftet är en statlig satsning på 3 mdr kr per
år som ger 65 000 lärare i snitt 2 600 kr mer i månaden
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-ha-en-jamlik-kunskapsskola
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45 Skola Mindre klasser Regeringen har investerat 2,3 miljarder/år i
Lågstadiesatsningen (för förskoleklass och lågstadiet). Skolverkets utvärdering från
2017 av statsbidraget visar att den enskilda satsningen har lett till totalt nästan 4000
heltidstjänster i skolan. Totalt sett arbetar 28000 fler i skolan nu jämfört början av
mandatperioden.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/samtliga-sveriges-kommunertar-del-av-lagstadiesatsningen/
46 Skola Fler speciallärare och specialpedagoger
Regeringen har under mandatperioden succesivt förstärkt satsningarna på speciallärare
och specialpedagogik. För 2018 ligger satsningen på totalt 570 miljoner kronor.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/nya-insatser-for-flerspecialpedagoger/
47 Skola Obligatorisk förskoleklass för sexåringar Från och med höstterminen 2018
blir förskoleklassen obligatorisk för sexåringar.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/09/prop.-2017189/
48 Skola Mindre administration för lärarna Regeringen har gett Skolverket i uppdrag
att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram där man ser över hur
administrationen för lärare och rektorer kan minskas och arbetsprocesser göras mer
effektiva inom skolan. De nationella proven i årskurs 6 i SO och NO samt de första
proven på gymnasiets högskoleförberedande program försvinner.
Personaltätheten i skolan har ökat under mandatperioden. Nu arbetar 28 000 fler i
skolan, vilket gör att lärarna har fått bättre förutsättningar att kunna fokusera på
undervisningen. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/nyanationella-skolutvecklingsprogram/
49 Skola Stärka rektorerna Satsningen på rektorers fortbildning omfattar 20 miljoner
årligen fr.o.m. 2016. Förskolechefer föreslås bli rektorer och få befattningsutbildning om
30 hp. De nationella skolutvecklingsprogrammen har fått moduler för stärkt
skolledarskap. http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/lararsatsningar-ibudgetpropositionen-for-2018/
50 Skola Sommarskola Regeringen har infört en skyldighet för huvudmännen att
erbjuda lovskola. Det gäller elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa
årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen – och därmed
riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola
ska även erbjudas till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/huvudman-skyldiga-atterbjuda-lovskola/
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51 Skola Läxhjälp Alla elever ska ha rätt till läxhjälp. Läxhjälp byggs ut med 363
miljoner 2018
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/drygt-363-miljoner-kronorfor-att-elever-ska-fa-laxhjalp/
52 Skola Avskaffa läx-RUT Regeringen har avskaffat läx-RUT.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/10/vissa-forslag-pa-skatte--ochsocialavgiftsomradet-infor-budgetpropositionen-for-2015/

53 Skola Satsningar på skolor med tuffast förutsättningar
Regeringen satsar årligen fr.o.m. 2016 600 miljoner på stöd till skolor med låga
studieresultat. Regeringen har även infört ett statsbidrag som fullt utbyggt 2020 ger 6
miljarder till skolan. Statsbidraget är konstruerat så att mest pengar går till de mest
socioekonomiskt utmanade skolorna.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/alla-skolor-ska-vara-bra-skolor-investeringar-for-en-jamlik-skola/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/unik-forstarkning-av-denstatliga-finansieringen-av-skolan/
54 Skola Höjda krav i lärarutbildningen Ett nytt system för att säkra och främja
kvaliteten på den högre utbildningen är beslutat och införs. Först ut att granskas är
lärarutbildningarna. I tillträdespropositionen i mars 2018 föreslår regeringen
lärarutbildningar ska kunna införa lämplighetsprover. Försöksverksamhet med
lämplighetsbedömning för antagning till lärarutbildningen pågår. Samtidigt presenteras
ett nationellt behörighetsprov för att fler ska få möjlighet att läsa på högskolan
55 Skola Stoppa vinstjakten i skolan
Regeringen har presenterat förslag för att stoppa vinstjakten i skolan. Riksdagen tar
ställning till regeringens förslag i början av juni 2018.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718159/
56 Skola Maxtak i förskolan (15 barn)
Regeringen har återinfört riktmärken för barngruppernas storlekar (1-3 år 6-12 barn, 45 år 9-15 barn) och satsat över 830 miljoner kronor årligen till mindre barngrupper.
Barngrupperna är nu de minsta sedan 1992 (Skolverket).
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/barngrupper-i-forskolan-skaminskas-utifran-riktmarke/
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-ha-en-jamlik-kunskapsskola/
57 Skola Barnomsorg på kvällar, nätter och helger Regeringen satsar 80 miljoner
årligen på barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
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http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/10/regeringen-utokar-stod-tillbarnomsorg-pa-kvallar-natter-och-helger/
58 Skola Obligatoriskt gymnasium
Regeringen tillsatte en gymnasieutredning med uppdrag att överväga en obligatorisk
gymnasieskola. Utredningen lämnade närmare hundra olika förslag för att stärka
övergången till gymnasiet och för att öka stödet för att fler ska fullfölja en
gymnasieutbildning, dock inte att göra gymnasieskolan obligatorisk. Proposition är
lämnad till riksdagen.
http://www.sou.gov.se/gymnasieutredningen/

59 Skola Göra yrkesprogram till yrkescollege
Regeringen har avsatt medel (17,5 miljoner) och stimulerat samverkan så att fler
yrkesprogram blivit yrkescollege. Det pågår en sådan utveckling just nu över hela landet.
60 Skola Stöd för att ta körkort
2018 införs möjligheten för CSN-lån för körkort för arbetslösa personer i åldern 18–47
år. Under 2019 avser regeringen att utvidga möjligheten även till unga i åldern 19–20 år
som avslutat en gymnasieutbildning. Medel är avsatt i budgetpropositionen för 2018.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/arbetsmarknadsdepartement
ets-satsningar-i-varbudgeten-2018/
61 Skola Fritids ska bli en tydlig del av skoldagen Regeringen har satsat på höjd
personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem. 250 miljoner 2016 och 500 miljoner per
år efterföljande år. Regeringen har infört ett eget kapitel i läroplanen för fritidshem.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/fler-anstallda-ifritidshemmen/
62 Skola Fler förskolelärare För att minska gruppstorlekar och öka personaltätheten i
förskolan har regeringen infört ett statsbidrag för på 415 miljoner kronor 2015 och 830
miljoner kronor per år från och med 2016. Barngrupperna i förskolan är de minsta på
25 år.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/utbildningsdepartementetssamlade-budgetinvesteringar/
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för storlek på
barngrupper i förskolan. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/inve
stering-for-fler-anstallda-i-skolan-och-fler-platser-palararutbildningen/

63 Skola Avgörande inflytande för kommunerna vid skoletablering
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Regeringen tillsatte Skolkostnadsutredningen som gavs i uppdrag att utreda hur
kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetablering. Utredningen såg flera
hinder för att kommuner ska ges avgörande inflytande men föreslog istället att
kommuners inflytande ska stärkas. Under våren 2018 bereds frågan i Regeringskansliet.
stöd. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/gustav-fridolin-taremot-skolkostnadsutredningens-betankande/
64 Skola Krav på långsiktighet i skolägande
Regeringen har i proposition ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling
inom välfärden” lämnat förslag för att säkra långsiktigt ägande. Riksdagen fattar beslut i
början av juni 2018.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/okade-tillstandskrav-ochmer-mangfald-i-valfarden/
65 Skola Skolföretag ska redovisa ekonomin öppet
Regeringen tillsatte skolkostnadsutredningen med syfte att på olika sätt öka
transparensen på skolmarknaden och skapa mer lika villkor mellan kommunala och
fristående skolor. Utredningen lämnade ett antal förslag om öppen redovisning och
regeringen kommer under våren 2018 att lämna en proposition på området.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/gustav-fridolin-tar-emotskolkostnadsutredningens-betankande
66 Skola Offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska råda i alla skolor
Riskdagen har antagit regeringens förslag om Stärkt meddelarskydd för privatanställda i
offentligt finansierad verksamhet. Lagen började gälla den 1 juli 2017.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161731/
67 Skola Fler platser till yrkeshögskolan. Regeringens satsning i budgetpropositionen
2018 på yrkeshögskolan är den största utbyggnaden sedan yrkeshögskolans införande
2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022. Fullt
utbyggd omfattar satsningen totalt 920 miljoner kronor.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/regeringen-satsar-stort-payrkeshogskolan/
68 Skola Fler platser inom Komvux och yrkesvux från 2015.
Ett förslag om Rätt till komvux beslutades hösten 2016. Det innebär att alla vuxna ska ha
rätt till utbildning på komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet
till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild
behörighet till högskolestudier.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kunskapslyftet/kunskapslyftet-ratt-tillkomvux/
Yrkesvux-platserna i Kunskapslyftet uppgår till runt 40 000.
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69 Välfärd Rikare fritid för barn och unga Regeringen satsade 250 miljoner kronor
2016 och därefter 500 miljoner kronor per år på insatser i fritidshemmen. Regeringen
har också infört ett eget kapitel i läroplanen för fritidshemmen för att stärka kvaliteten.
Barn ska ha rätt till lek, aktivitet och samvaro. Därför har regeringen satsat på lovstöd
respektive sommarlovsaktiviteter, avgiftsfri simskola samt avgiftsfri kollektivtrafik för
skolbarn- och ungdomar under loven.
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/valfarden-ska-starkas/
70 Välfärd Offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska råda i hela välfärden
Regeringen har lagt fram prop Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet. Lagen började gälla den 1 juli 2017.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161731/
71 Välfärd Krav på bemanning i välfärden
Regeringen har under mandatperioden gjort stora tillskott i de generella statsbidragen.
Över tio miljarder kronor har tillförts och medlen har bl a syftat till
personalförstärkningar. Dessutom har riktade satsningar gjorts med fokus att
ytterligare öka bemanningen inom både äldreomsorgen och vården.
72 Välfärd Lag mot försäljning till underpris (avknoppning)
Regeringen har satt stopp för möjligheten att sälja ut kommunal verksamhet till
underpris genom skärpningar i kommunallagen. Den nya lagstiftningen trädde i kraft 1
januari 2018. I den nya lagen tydliggörs att det inte längre är tillåtet att verkställa en
försäljning före domslut om ärendet överklagats
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/arkivjuridik/arkivjuridik/nyalagar1janu
ari2018.14548.html
73 Välfärd Nej till tvångs-LOV Regeringen har under mandatperioden utarbetat en
proposition med förslag om nej till tvångs-Lov. Det har dock inte funnits
parlamentariskt stöd i riksdagen för förslaget under denna mandatperiod.
74 Välfärd Ökade resurser i sjukvården Regeringen vill sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Vården ska vara både jämlik och jämställd. Mellan
2017 och 2018 ökade tillskotten till sjukvården med 5,5 miljarder kronor, vilket är det
största resurstillskottet till vården i modern tid.
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/valfarden-ska-starkas/
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75 Välfärd Ökade resurser i äldreomsorgen Regeringen avsätter 2 miljarder kronor
per år under åren 2016 till 2018 för detta ändamål. Socialstyrelsen sin utvärdering visar
att satsningen gett över 5000 fler årsarbetskrafter i äldreomsorgen. Satsningen har både
inneburit att ny personal kunnat anställas och att befintlig personal kunnat gå upp i
arbetstid. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/regeringssatsninghar-gett-tusentals-fler-anstallda-i-aldreomsorgen/
76 Välfärd Fyraveckorsgaranti i cancervården
Regeringen har genomfört en stor satsning på att korta väntetiderna i cancervården,
men målet sattes i en tidigare fas i cancerarbetet. Vi har byggt ut standardiserade
vårdförlopp för cancer. Idag finns olika tider satta för olika cancerdiagnoser, både
kortare och längre än fyra veckor. Satsningen har omfattat totalt två miljarder åren
2015–2018 och kortat väntetiderna i cancervården.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/sjukvard/satsning-pa-kortarevantetider-inom-cancervarden/
77 Välfärd Högskoleplatser till sjuksköterskor. Eftersom det råder brist på utbildad
personal inom vissa yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, pågår sedan 2015 en
utbyggnad av utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska.
2016 tillfördes 700 nya högskoleplatser till sjuksköterskor i budgeten.
http://www.regeringen.se/4a65cf/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65
fc/uo-16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf
78 Välfärd Utöka antalet utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen I budgeten
för 2016 fanns anslag för 250 fler utbildningsplatser till barnmorskor.
79 Välfärd Förhindra en utveckling där privata försäkringar blir en förutsättning
för trygghet och välfärd.
Förslag aviserades i budgetpropositionen för 2018 och remissen har lämnats till
Lagrådet.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/slopad-skattefrihet-forforman-av-privat-halso--och-sjukvard/
80 Välfärd Större frihet för professionella medarbetare
Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av
den offentliga sektorn. Detta är en prioriterad fråga för regeringen som menar att en
tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för
medborgarna. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/laura-hartman-om-arbetet-medtillitsdelegationen/
81 Välfärd Delade turer ska bort och fasta anställningar norm i välfärden
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Regeringen har täta kontakter med SKL som arbetar för att lösa frågan.
82 Välfärd Fler utbildningsplatser inom vård och omsorg Regeringen har gjort
utbyggnader som innebär ytterligare 700 nybörjarplatser på sjuksköterskeutbildningen,
600 nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeutbildningen, 250 nybörjarplatser på
barnmorskeutbildningen och 40 nybörjarplatser på läkarutbildningen (440 fullt utbyggt
2023).
http://www.regeringen.se/4a65cf/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65
fc/uo-16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf
83 Välfärd Studielön för sjuk- och undersköterskor under studietiden Regeringen
har öronmärkt 300 miljoner i den s.k. professionsmiljarden för sjuksköterskor som
bland annat gör det möjligt för medarbetare att kombinera studier med arbete genom
utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner som t.ex. delvis eller
full lön under studierna. Resten av professionsmiljarden samt den nya
tvåmiljarderssatsningen på personal som påbörjas 2018 går att använda till detta (både
ssk och usk). http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/fornyadprofessionsmiljard-ska-ge-sjukskoterskor-mojlighet-till-specialistutbildning/
84 Välfärd Alla i äldreomsorgen ska utbildas inom demenssjukdomar och
multisjukhet Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor för en kunskapssatsning till
verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. 38 000 inom baspersonalen
har deltagit i en kunskapssatsning inom äldreomsorgen. 97 000 personer har slutfört
utbildning om nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/regeringen-gorkunskapssatsning-inom-aldre--och-funktionshindersomsorgen/
85 Välfärd Sänk skatten för alla pensionärer. Skatteklyftan mellan pensionärer och
löntagare tas nu helt bort till 2020. 1,7 miljoner pensionärer har redan fått sänkt skatt.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/sankt-skatt-for-pensionarer/
86 Välfärd Höjt barnbidrag med 100 kronor För första gången sedan 2006 så höjs
både barnbidraget och studiebidraget. Från och med den 20 mars 2018 betalas
barnbidraget ut med 200 kronor mer. Höjningen innebär att barnbidraget blir 1 250
kronor per månad och barn
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/hojt-barnbidrag/

87 Välfärd Höjt underhållsstöd med 50 kronor per barn Regeringen har i flera steg
höjt underhållsstödet. År 2015 höjdes stödet generellt med 300 kronor/månad. Från
den 1 augusti 2018 ökas stödet ytterligare med 350 kronor/månad för barn som fyllt 15
år. Från den 1 januari 2019 ökas stödet med 150 kronor för barn mellan 11-14 år.
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/hojt-underhallsstod/
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88 Välfärd Höj taket i sjukförsäkringen till åtta basbelopp Inkomsttaket i
sjukförsäkringen höjdes från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Det
innebär en ekonomisk förstärkning för människor som drabbas av ohälsa
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-hojer-taket-isjukforsakringen/
89 Välfärd Taket i sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela perioden
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-hojer-taket-isjukforsakringen/
90 Välfärd Den bortre gränsen för sjukersättning ska tas bort Genomfördes i
budgeten för 2016. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/bortretidsgransen-i-sjukforsakringen-tas-bort/
91 Välfärd Nationell handlingsplan för jämlik och jämställd hälsa Regeringen har
tillsatt en kommission för jämlik hälsa. Den levererade sin slutrapport 2017.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2017/06/sou-201747/
92 Välfärd Polisens effektivitet ska öka Regeringen ökade anslaget till polisen i BP18
med 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder 2019 och 2,8 miljarder 2020. Det är det
största resurstillskottet på nästan 20 år. I vårändringsbudgeten sköts det till ytterligare
200 miljoner kronor för 2018. Samtidigt är läget i verksamheten fortfarande
problematiskt, med en låg nivå på antalet och andelen redovisade ärenden, stora
ärendebalanser och ökade medelgenomströmningstider.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/fortsatt-satsning-papolismyndigheten/
93 Välfärd Polisutbildningen görs till högskoleutbildning En utredning har tillsatts
och slutbetänkandet är överlämnat till regeringskansliet
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/polisutbildningen-foreslasbli-hogskoleutbildning//
94 Välfärd Straffet för grova sexualbrott ska skärpas Regeringen har genomfört en
rad åtgärder för att motverka sexuellt våld, trakasserier och kränkningar. Minimistraffet
för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs i och med den nya
sexualbrottslagstiftningen som ska träda i kraft den 1 juli 2018.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/regeringens-samlade-atgarder-motsexuellt-vald-och-trakasserier//
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718177/
95 Välfärd Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras
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Regeringen har utarbetat en proposition med förslaget att kriminalisera sexköp
utomlands. Det finns dock inte parlamentariskt stöd i riksdagen för förslaget under
denna mandatperiod.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/12/straffrattsligaatgarder-mot-sexkop-utomlands-och-mot-utnyttjande-av-barn-genom-kop-av-sexuellhandling/
96 Välfärd Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas Regeringen har tagit fram en
strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/forslag-till-nationell-strategimans-vald/
97 Välfärd Motverka nyrekrytering av ungdomar till kriminella gäng Regeringen har
bland annat skärpt straffet för grovt vapenbrott, utökat möjligheten att beslagta
brottsvinster från kriminella, kriminaliserat försök, förberedelse och stämpling till olaga
hot och vapenbrott samt, tillskjutit medel till Statens Institutionsstyrelse för att öka
kapaciteten inom ungdoms- och missbruksvården
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/sa-ska-vi-bekampa-denorganiserade-brottsligheten/
98 Välfärd Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till
upprättelse.
Regeringen har beslutat om förändringar som innebär att brottsoffer får ett bättre
skydd, starkare stöd och mer information.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/starkta-rattigheter-forbrottsoffer-/
99 Välfärd Minska hälsoklyftorna Regeringen har satt upp ett mål om att
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation och påbörjat arbetet genom att bland
annat tillsätta en kommission för jämlik hälsa och lämnat förslag på ny inriktning och
struktur för den framtida folkhälsopolitiken.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2017/06/sou-201747/
100 Internationellt Bibehåll biståndet på en procent av BNI
Biståndsramen år 2019 motsvarar 1,0 procent av BNI. Avräkningar görs i enlighet med
OECD/DACs regelverk.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-uppfyllerenprocentsmalet--bistandet-okar/
101 Internationellt
Nej till Nato Den svenska militära alliansfriheten, tillsammans med internationella
samarbeten på försvarsområdet, tjänar alltjämt vårt land väl.
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http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/04/samarbete-med-nato-jamedlemskap-nej/
102 Internationellt
Sverige ska erkänna staten Palestina
Regeringen erkände staten Palestina i oktober 2014.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/10/sverige-erkanner-palestinaoch-okar-bistandet
103 Internationellt Sverige ska både vara ett föregångsland i arbetet för kvinnors
rättigheter och aktivt driva de globala jämställdhetsfrågorna
Regeringen har tagit fram en handlingsplan för en feministisk utrikespolitik.
Regeringen har antagit en feministisk utrikespolitik som ska genomsyra hela
utrikesförvaltningens arbete och syfta till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors
tillgång till resurser och öka kvinnors representation.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-feministisk-utrikespolitik/
104 Internationellt
Bidra till en hållbar fred i Mellanöstern
Sverige verkar för ett än mer aktivt EU och i FN för att få till stånd bättre förutsättningar
för en återupptagen fredsprocess och meningsfulla samtal. Sverige har som första
givarland antagit en långsiktigt biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska förbättra
förutsättningarna för att en framtida fredsuppgörelse ska hålla.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/sverige-stodjer-manniskor-isyrienkrisen/
105 Internationellt
Tydlig politik i EU för fler jobb, löntagarnas rättigheter och fred
Frågor om tillväxt samt ordning och reda på arbetsmarknaden är av särskilt intresse i
regeringens EU-arbete, och regeringen har bland annat varit framgångsrik i
förhandlingarna om utstationeringsdirektivet.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/10/ministerradet-enades-om-enkompromiss-om-en-revidering-av-utstationeringsdirektivet/

