2018 års
vårbudgetproposition och
vårändringsbudget
SKL, sektionen för socialtjänst

Äldreomsorg
• 350 miljoner till välfärdsteknik för äldre för att öka
investeringstakten
• 10 miljoner för att stödja kommunernas arbete vid utskrivning från
sjukhus
• En sjukvårdsdel som tangerar kommunernas ansvar:
o 400 miljoner till landstingen för multidisciplinära team, mobila team mm samt
sjukvårdsbemanning under sommaren

Insatser mot mäns våld mot kvinnor
inklusive sexuella trakasserier
• Ökat stöd till de ideella kvinno- och tjejjourerna (50 miljoner)
• Ökade medel till insatser mot sexuella trakasserier, våld och
kränkande behandling (125 miljoner)
o Information och utbildning till unga inklusive nyanlända unga
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Youmo.se: 5 miljoner)
o Utbildningsinsatser till socialtjänst (25 miljoner)
o Information och utbildning om ny sexualbrottslagstiftning
(Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket: 20 miljoner)
o Information och utbildning till arbetsgivare (Arbetsmiljöverket: 25 miljoner)
o Kompetensutvecklingsinsatser avseende insatser i skolan (50 miljoner)

Asylmottagande och nyanländas
etablering
• Ytterligare 200 miljoner i tillfälligt kommunstöd för asylsökande
ensamkommande ungdomar över 18 år. Fördelningen av medlen kommer att
anpassas så att de går till de kommuner där ensamkommande unga inte har
behövt flytta till ett anläggningsboende. SKL har i dagsläget ingen ytterligare
information om den anpassade fördelningsmodellen.
• Anslag för ersättningar till kommuner för asylsökande ökar med 4,9
miljarder under 2018 OBS! Medlen avser inga nya eller förändrade ersättningar.
Det är en förstärkning av anslaget för att kommunernas ansökningar enligt
tidigare ersättningssystem för ensamkommande asylsökande barn och unga
uppgår till högre belopp än regeringen tidigare beräknat.

Asylmottagande och nyanländas
etablering - forts
• Medel för kommuner att erbjuda insatser under föräldraledighet, 15 miljoner kronor
per år 2018-2020. I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda
insatser för föräldralediga nyanlända och asylsökande har befintliga s.k. § 37a-medel
förstärkts med 15 mnkr per år 2018–2020. I vårändringsbudgeten 2018 föreslås en
ytterligare förstärkning med 15 miljoner för 2018. Ansökan om medlen sker till
länsstyrelserna.
• 60 miljoner kronor 2018 till kommuner för kvalitetshöjande insatser inom sfi. SKL
har i dagsläget ingen ytterligare information om hur medlen ska fördelas.
• Asylsökande i eget boende. I vårpropositionen anger regeringen att den avser att
begränsa negativa sociala konsekvenser av asylsökandes eget boende (ebo). Av
propositionen framkommer ingen ytterligare information om beredningen eller
tidsplanering för sådana förändringar. Mottagandeutredningen har i sitt slutbetänkande
(SOU 2018:22) lämnat förslag om förändringar av ebo-reglerna.

Arbetsmarknad
• Då antalet extratjänster har ökat i större utsträckning än förväntat föreslår
regeringen att anslaget ökas med 400 000 000 kronor.
• Kommunerna föreslås erhålla 100 000 000 kronor för att kunna ordna
sommarjobb till ungdomar som avslutat årskurs nio och till de som avslutat
årskurs ett och två på gymnasiet. Satsningen väntas ge jobb till ungdomar som
annars kan ha svårt att få ett sommarjobb på egen hand.
• Regeringen föreslår att minska stöd för Nystartsjobb och
Yrkesintroduktionsanställningar med 495 000 000 kronor. Antalet Nystartsjobb
bedöms inte nå upp till den omfattning som tidigare beräknats.

Ekonomiskt bistånd
•

•
•
•
•
•
•

Ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 95 till 96 procent för bostadskostnader upp till 5 000
kronor per månad. Ersättning införs samtidigt för bostadskostnader i intervallet 5 001–5 600
kronor, men med ersättnings- graden 70 procent. Reformerna gäller personer med sjuk- och
aktivitetsersättning och personer 65 år och äldre.
Höjt bostadskostnadstak från 6 200 till 6 620 kronor i äldreförsörjningsstödet och det särskilda
bostadstillägget.
Höjt barnbidrag med 200 kronor per månad.
Höjt studiebidrag 200 kronor per månad.
Höjt studiemedel bidragsdelen med ca 300 kronor per månad.
Antalet karensdagar vid arbetslöshet sänks från 7 till 6 dagar.
Höjd garantiersättning för personer med sjuk- och aktivitetsersättning motsvarande 0,08 procent
av basbeloppet per år.

Ekonomiskt bistånd - forts
•
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•
•
•
•
•
•
•
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Höjt tak i sjukpenningen till 8 prisbasbelopp.
Höjt fribelopp för inkomster i beräkningen av underhållsstödet.
Höjt underhållsstöd med 150 kronor per månad för barn 15 år och äldre.
Sänkt underhållsstöd för växelvis boende barn.
Sänkt skatt genom höjt grundavdrag för personer 65 år och äldre.
Skattereduktion för personer med sjuk- och aktivitetsersättning införs.
Skattereduktion på 25 procent av avgiften för fackföreningsavgift införs.
Höjd nivå på skälig levnadsnivå i äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget.
Höjt umgängesbidrag i bostadsbidraget.
Höjd inkomstgräns i bostadsbidraget från 127 000 till 135 000 kronor.

Övrigt
• I budgeten för 2018 finns sedan tidigare ett ramanslag på 1,3 miljarder kronor
Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Anslaget ökas nu med 95 miljoner
kronor.
• Det finns inga nya förslag eller medel inom till följande områden:
o Den sociala barn- och ungdomsvården
o Missbruks- och beroendevården
o Funktionshinderområdet (De ändrade reglerna för personlig assistans som infördes
den 1 april 2018 medför högre utgifter 2018 men föranleder inte förslag om höjd
anslagsnivå 2018. De ändrade reglerna: 2-års omprövningarna tas tillfälligt bort,
väntetid och beredskap återinförs)
o Kunskapsstyrning och forskning

