Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen
Mål

Lista på åtgärder som vidtagits

Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Regeringens breda jobbagenda består av tre huvudsakliga
delar: insatser för ökad kompetens och aktiv
arbetsmarknadspolitik, investeringar i bostäder och
infrastruktur och en aktiv näringspolitik för fler och växande
företag i hela landet. I denna tabell redovisas framförallt den
första delen. Se vidare kapitel 1 i NRP.

Bedömd påverkan av åtgärderna
(kvalitativ eller kvantitativ)

Se också NRP kap 4.1.
Samtal med arbetsmarknadens parter och branscher om hur
satsningar som är gjorda inom utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken kan utvecklas för att klara framtida
utmaningar inom kompetensförsörjningen.

Förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

***
Förslag om att införa ett studiestartsstöd för att underlätta
för personer med kort utbildning och stora utbildningsbehov
att studera på grundläggande eller gymnasial nivå.
***
Förändringar av nystartsjobben för att göra stödet mer
träffsäkert och effektivt.
Uppdrag till flertalet statliga myndigheter att erbjuda
långtidsarbetslösa och nyanlända moderna beredskapsjobb.
Översyn av dagens system för subventionerade
anställningar.

***
Ökade möjligheter att få personer med kort
utbildning och stort behov av utbildning att ta
steget över till utbildningssystemet.
***
Fler vägar till arbete.
Erfarenheter från arbetslivet ökar arbetslösas
anställningsbarhet.
Enklare för arbetsgivare att anställa med stöd.

Förtydligande av regelverket för subventionerade
anställningar för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga.

Stärkta förutsättningar för ökad sysselsättning
och delaktighet i arbetslivet.

Höjning av taket i lönebidragen.
Satsning på utvecklingsanställningar hos Samhall AB.
Uppdrag till statliga myndigheter att ställa praktikplatser till
förfogande åt Arbetsförmedlingen.
***
Regeringen avser att införa ett nytt regelverk för
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag från 2018.
Förslag om ändringar i föräldraförsäkringen som särskilt rör
föräldrar som kommer till Sverige med barn.

***
Snabbare etablering av nyanlända på
arbetsmarknaden.
Stärkt jämställdhet ökar kvinnors möjligheter att
delta i arbetslivet på lika villkor som män.

Arbetsförmedlingen har på uppdrag av regeringen tagit fram
en handlingsplan i syfte att minska arbetslösheten bland
utrikes födda kvinnor.
Tidiga insatser för asylsökande inklusive
kompetenskartläggning
***
Regeringen har tagit fram en arbetsmiljöstrategi för det
moderna arbetslivet som innehåller i konkreta åtgärder inom
tre prioriterade områden som är nollvision mot dödsolyckor
och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och
psykosocial arbetsmiljö.

***
Arbetsmiljöarbetet har fått en långsiktig
inriktning och en plattform för det framtida
arbetet. Regeringen har genom strategin stärkt
dialogen och samarbetet med arbetsmarknadens
parter.

Nationellt mål för FoU

Nationellt 2020 mål för växthusgasutsläpp

Regeringen avser att inrätta ett nationellt centrum för
kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

En ökad kunskap och förståelse av samband
mellan arbetsmiljö och hälsa är viktig för att
uppnå en positiv utveckling inom området och
för att bryta uppgången av sjukfrånvaron.

En utredning har kartlagt hur arbetslivets förändringar
påverkar ansvaret för arbetsmiljön.

Mer kunskap om hur arbetsmiljöförhållandena
påverkas av nya sätt att organisera arbetet.

De statliga utgifterna för FoU ökade 2017 med 747 miljoner
kronor jämfört med 2015. Ökningar är främst inom energi,
allmän vetenskaplig utveckling och inom transport.

För 2016 uppgick det statliga anslagen för FoU
till 34,4 miljarder kronor. Tillsammans med
övriga offentliga investeringar i FoU avsätts
därmed offentliga medel motsvarande 0,95
procent av BNP för FoU.

För perioden 2017-2020 har regeringen 2016 presenterat en
plan om ökade anslag för FoU med 2,8 miljarder kronor. I
denna satsning ingår en ökning med 390 miljoner kronor
2017.

Ökade investeringar i forskning, innovation och
utveckling leder till ökad konkurrenskraft.
Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller
att använda forskning och innovation för att
möta samhällets utmaningar och skapa
konkurrenskraft.

Se också NRP kap. 4.5
Regeringen avser införa en reduktionsplikt för leverantörer
av bensin och diesel senast den 1 juli 2018 med
målsättningen att utsläppen från bensin och diesel ska
minska. Höginblandade och rena biodrivmedel föreslås vara
utanför plikten och få fortsatt skattenedsättning.
Regeringen avser införa ett bonus-malus-system den 1 juli
2018 för lätta fordon i syfte att vid inköpstillfället premiera
fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid och därmed
öka andelen miljöanpassade fordon. Detta görs genom en
bonus (lat. bonus=bra) för fordon med relativt låga utsläpp,

Enligt prognos kommer de totala utsläppen av
växthusgaser i Sverige ligga på 29,6 miljoner
ton 2020. Utsläppen i den icke-handlande
sektorn 2015 var 34 miljoner ton. Enligt EU:s
ansvarsfördelning ska Sverige till 2020 minska
sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent
från 2005, vilket innebär en utsläppsnivå 2020
på 37,2 miljoner ton. Denna nivå är således
redan uppnådd.

medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid
belastas med högre skatt (lat. malus=dålig). Samtidigt avser
regeringen att ändra i beräkningen av förmånsbeskattningen
av bilar för att anpassa den till det nya bonus-malussystemet.
En förlängning har införts av den s.k. supermiljöbilspremien
och den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för
vissa miljöanpassade bilar till och med 2017. Förlängningen
har gjorts i syfte att ge fortsatt stöd för bilar med låga
utsläpp.
En elbusspremie har införts under 2016 i syfte att främja
introduktionen av eldrivna bussar på marknaden.
Regeringen erbjuder fram till 2018 statlig medfinansiering
till kommuner och landsting för lokala och regionala
investeringar i kollektivtrafik i tätorter, så kallat
stadsmiljöavtal. Satsningen på stadsmiljöavtal uppgår till
500 miljoner kronor per år och görs i syfte att främja
hållbara stadsmiljöer.
Stödet för metanreducering har fördubblats till 60 miljoner
kronor per år 2016-2019. Stödet har införts i syfte att gynna
en utveckling med både minskade utsläpp av metan och
produktion av biogas som kan ersätta fossil energi.
Regeringen har skapat plattformen Fossilfritt Sverige för
dialog och samarbete mellan aktörer. En nationell
samordnare har tillsats i syfte att stärka och fördjupa arbetet
med initiativet.
Under 2017 tillförs ytterligare 500 miljoner till Klimatklivet
där aktörer kan ansöka om investeringsstöd för åtgärder som
minskar klimatpåverkan.

Nationellt 2020 mål för förnybar energi

Se också NRP kap. 4.5
Ambitionen inom elcertifikatsystemet har höjts till att
Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar elproduktion till
2020 jämfört med 2002.
I en blocköverskridande överenskommelse har man kommit
överens om att förlänga Elcertifikatsystemet och inom
systemet ytterligare öka den förnybra elproduktionen.

Sveriges andel förnybar energi i förhållande till
slutlig energianvändning har ökat stadigt sedan
början av 1970-talet och uppgick 2015 till 54
procent. Bioenergi och vattenkraft står för den
största delen, men även värmepumpar och
vindkraft har gett ett betydande bidrag.

Regeringen har ökat solinvesteringsstödet till 390 miljoner
kronor årligen 2017–2019. Stödet har införts i syfte att
gynna utbyggnaden av solenergi.
Regeringen har inrättat ett forum för smarta elnät, som har
till uppgift att i bred samverkan mellan aktörer främja
utvecklingen för smarta elnät.
För att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till
elnätet och göra det möjligt att undanröja de problem med
tröskeleffekter som försvårar anslutningar har en ordning
med förtida delning av nätförstärkningskostnader införts.

Nationellt 2020 mål för energieffektivitet

Se också NRP kap. 4.5
Energi- och koldioxidskatterna som bidrar till att reducera
utsläppen i Sverige har även positiva effekter på
energieffektiviseringen.
Regeringen genomför en satsning på att främja klimatvänlig
belysning i Sverige i syfte att förverkliga den besparingspotential som finns och halvera behovet för el till belysning
i Sverige.

Energiintensiteten (räknad som kvoten mellan
tillförd energi och BNP i fasta priser) minskat
med drygt 15 procent till och med 2015 jämfört
med basåret 2008.

Ett stöd har införts för åren 2016–2019 för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus i områden
med socioekonomiska utmaningar. Stödet uppgår till 1
miljard kronor årligen.
Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor per år för att
inrätta ett informationscenter för hållbart byggande i syfte
att bidra till ökad energieffektivisering i det befintliga
byggnadsbeståndet.

Nationellt 2020 mål för ungdomar som i
förtid avbryter sin skolgång

Se också NRP kap 4.2
Omfattande satsningar på tidiga insatser i förskola och
grundskola. Exempelvis har ett statsbidrag på 2,3 miljarder
kronor per år införts som syftar till att öka antalet anställda
så att lärare i förskoleklasser och lågstadiet kan ägna mer tid
åt varje elev.

Tidiga insatser ger bättre förutsättningar för att
identifiera elever som har eller kommer att få
svårt att nå kunskapskraven i skolan och vid
behov sätta in relevanta stödåtgärder. I
förlängningen kan tidiga insatser leda till att fler
elever

Insatser för att förbättra undervisningen och studieresultaten
för nyanlända elever. T.ex. insatser i syfte att stärka
huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda
nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.
Från och med 2017 omfattar insatserna gymnasieskolan som
helhet och gymnasiesärskolan.

Nyanlända elever är en heterogen grupp när det
gäller ursprungsland, språk och föräldrarnas
utbildningsnivå, men har som grupp generellt
sett svårare bli behöriga till ett nationellt
program och ta en gymnasieexamen. Insatserna
förväntas bidra till fler nyanlända elever når
behörighet till gymnasieskolans nationella
program och tar en gymnasieexamen.

Insatser för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning. Riktade insatser till skolor med låga
studieresultat och tuffa förutsättningar. Exempelvis har
Skolverket fått ett uppdrag kallat Samverkan för bästa skola,
vilket innebär att staten arbetar med och ger stöd direkt till
huvudmän.

Insatser riktade mot unga som varken arbetar eller studerar.
Regeringen har utsett en nationell samordnare med uppdrag
att främja en förbättrad samverkan mellan myndigheter,
kommuner, landsting och organisationer på nationell,
regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken
arbetar eller studerar. Samordnaren ska också arbeta för att
det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre i
praktiken.
Satsningar på ett stadigvarande kunskapslyft med fler
permanenta utbildningsplatser inom vuxenutbildningen och
regionalt yrkesvux. Satsningen syftar bland annat till att nå
de människor som saknar gymnasieutbildning och att stärka
den regionala samverkan vid planering och genomförande
av utbildningarna.
Nationellt 2020 mål för eftergymnasial
utbildning

En utbyggnad av vuxenutbildningen skapar
möjligheter för fler utan arbete att genom
utbildning komma in på arbetsmarknaden.

Se också NRP kap. 4.2
Satsningar på att fler ska kunna nå behörighet till fortsatta
studier. Exempelvis införs 2017 en rätt till behörighetsgivande kurser inom komvux. Vuxna ges rätt att studera
inom komvux i syfte att uppnå grundläggande och särskild
behörighet och särskilda kunskaper när det gäller högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning.
Kraftigt ökat antal helårsplatser i högskolan 2016-2019 med
särskilt fokus på lärar- och sjuksköterskeutbildningar.
Särskilda medel för stöd för arbetet med bedömning av reell
kompetens/validering och bedömning av utländsk
kompetens.
Insatser för att höja utbildningskvaliteten inom högre
utbildning, bl.a. höjda ersättningsbelopp för vissa
utbildningsområden samt utveckling av ett nytt nationellt

Flera av de insatser som gjorts tar sikte på att
öka tillgången på högutbildade inom de yrken
där det råder brist på arbetskraft, bl.a. lärare och
sjuksköterskor. Insatserna kan därför på några
års sikt antas bidra till förbättrad matchning på
arbetsmarknaden och därmed även sänkt
strukturell arbetslöshet. Insatserna riktas även
mot att ta tillvara utländsk kompetens.

kvalitetssäkringssystem.
Satsningar på fler platser inom yrkeshögskolan i syfte att
säkerställa att eftergymnasiala utbildningar som svarar mot
arbetslivets behov kommer till stånd. Regeringen fortsätter
utbyggnaden av yrkeshögskolan. Från och med 2017
beräknar regeringen att satsningen uppgår till 360 miljoner
kronor årligen, vilket motsvarar 6000 nya utbildningsplatser
årligen.
Stimulans till anordnare inom YH att i större utsträckning
använda validering.

Nationellt 2020 mål för ökad social
delaktighet

Se också NRP kap. 4.3
Förtydligande av kraven på den som söker försörjningsstöd.
***

Främja den biståndssökandes möjligheter att
komma ur bidragsberoende och erhålla ett
arbete för att bli självförsörjande, vilket anses
generellt vara i enlighet med barnets bästa.
***

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra
en nationell kartläggning under 2017 för att få bättre
kunskap om omfattningen av hemlöshet och utestängning
från bostadsmarknaden.

Ökar möjligheterna för kommunerna att planera
lämpliga åtgärder och förebygga hemlöshet.
Karläggningen kommer synliggöra hemlösa
barnfamiljer samt barn och ungdomar.

***

***

Som ett steg till förbättrad levnadsstandard har en höjning
av underhållstödet samt föräldrapenningen på grundnivå
genomförts, vilket framförallt har varit av vikt för
ensamstående föräldrar.

Höjning av underhållsstödet innebär en
ekonomisk förbättring för barn med särlevande
föräldrar, särskilt för barn i hushåll med låga
inkomster. Höjningen av grundnivån i
föräldrapenning stärker ekonomin i barnhushåll

med låga inkomster. En höjning förbättrar
speciellt kvinnors ekonomiska situation.

Under 2016 har nya bestämmelser införts som ökar
drivkrafterna för särlevande föräldrar att reglera
underhållsskyldigheten för barn civilrättsligt, i stället för att
ansöka om underhållsstöd.

I januari har en höjning gjorts av inkomstgränsen vid
prövning av rätten till bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeringen har även infört en höjning av flerbarnstillägget
för det tredje barnet inom ramen för barnbidraget.

***

Många barn i hushåll med låg ekonomisk
standard förväntas få ett högre underhåll om det
regleras civilrättsligt.

Höjning av inkomstgränsen för bostadsbidrag
för barnfamiljer ger familjer med låg ekonomisk
standard förbättrade ekonomiska
förutsättningar. En höjning av flerbarnstillägget
skapar förbättrade ekonomiska förutsättningar
framförallt för barnfamiljer med många barn,
och bland dessa är det en förhållandevis stor
andel som har låg ekonomisk standard.
***

Från 2016 har en tredje månad reserveras för vardera
föräldern inom föräldrapenningen.

En ytterligare reserverad månad ska bidra till att
göra föräldraförsäkringen mer jämställd. Ett mer
jämställt uttag av föräldraförsäkringen ökar
förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap,
jämnare fördelningen av hem- och
omsorgsarbete och bidrar till att öka kvinnors
delaktighet på arbetsmarknaden. Konsekvensen
blir att bl.a. kvinnors löneutveckling, livsinkomst och pension förbättras. Den
ekonomiska standarden höjs och risken för
fattigdom för kvinnor minskar.

Fem projekt har fått medel ur fonden för europeiskt bistånd
till dem som har det sämst ställt och arbetet pågår för
närvarande. Sverige fokuserar på två områden;
samhällsorientering och hälsofrämjande insatser.

Stödet hjälper människor att ta det första steget
ut ur fattigdom och social utestängning. I
projekten ingår b.la. hälsofrämjande insatser
som ska syfta till att förbättra hälsa och
förebygga ohälsa hos projektdeltagare.

Regeringen har sedan 2015 arbetat med att genomföra ett
åtgärdsprogram utifrån sju utvecklingsområden för att
minska sjukfrånvaron.

Åtgärdsprogrammet har lett till en ökad
medvetenhet om allvaret i sjukskrivningsfrågan
och därigenom till en ökad mobilisering bland
olika aktörer för att bryta uppgången av
sjukfrånvaron. Åtgärdsprogrammet bedöms
även ha bidragit till att ökningstakten av
sjukfrånvaron avtar.

***

***

En omfattande analys av skillnader i pension mellan
kvinnor och män har genomförts och en rapport
presenterades i juni 2016. En handlingsplan har tagits fram.
En utredning om detta har tillsatts och planen är att ett
politiskt förankrat förslag ska lämnas den 1 februari 2018.

De pensionärerer som har en låg ekonomisk
standard är huvudsakligen kvinnor. Det innebär
att en satsning på mer jämställda pensioner är en
åtgärd för de som har det ekonomiskt sämst
ställt.

***

***

Regeringen vidtog under 2016 ett antal olika åtgärder för att
utveckla vården. Genom en professionsmiljard gav
regeringen stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården, vilket bl.a. syftar till en stärkt
kompetensförsörjning och förbättrad tillgänglighet.

Tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet
bidrar till såväl ett mervärde för den enskilde
som till ett aktivt deltagande i samhället.

