Tabell 2.1

Förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2021 och propositionen
Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på
sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra
åtgärder med anledning av coronaviruset

Miljarder kronor
2021

Begränsa smittspridningen och genomför vaccineringen
Förstärkning av resurser för en snabb vaccinering

1,7

Uppskjuten vård och merkostnader

2,0

Fortsatt storskalig testning och smittspårning

1,7

Förlängning av ersättning för karensavdrag

0,8

Förlängning av undantag i sjukpenningen på grund av uppskjuten vård

0,3

Förlängning av ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper

0,1

Förlängning av skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

0,1

Förlängning av undantaget krav på läkarintyg

0,1

Övriga åtgärder för vaccinering och begränsad smittspridning

0,3

Åtgärder för att lindra pandemins följdverkningar
Förlängning av omställningsstödet

6,2

Förstärkning av omställningsstödet för företag som drabbas av specifika förbud

2,3

Förlängning av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare

2,0

Förlängning av stöd till handelsbolag

0,6

Förlängning av stöd för hyreskostnader

3,0

Förlängning och ökade kostnader för ersättning för kostnader för sjuklön

5,1

Ökat antal personer inom stöd till korttidsarbete

3,2

Sänkt arbetsgivaravgift för unga under sommarmånaderna1

1,5

Förstärkning av landsbygdsprogrammet

0,4

Förlängning av stöd till kultursektorn och idrottsrörelsen

2,0

Evenemangsstöd

3,5

Lovskola

0,4

Åtgärder för barn och unga

0,4

Ökat bostadsbidrag till barnfamiljer

0,6

Övriga åtgärder för att lindra pandemins följdverkningar

0,3

Fortsatt grön ekonomisk återstart
Förstärkning av stödet till kollektivtrafiken

1,0

Ersättning till skogsägare med fjällnära skog

0,4

Förstärkning av miljökompensationen för godstransporter på järnväg

0,2

Fler utbildningsplatser med mera

1,3

Ökade medel för extratjänster, matchningstjänster med mera

0,4

Övriga åtgärder för en kraftfull grön återstart

0,3

Sverige ska vara ett tryggt land för alla
Ytterligare förstärkning av rättsväsendet

0,3

Medel till civilsamhället samt för att motverka mäns våld mot kvinnor

0,2

Övriga oundvikligheter
Summa
1

Avisering av förslag i kommande extra ändringsbudget.

Källa: Egna beräkningar.

2,5
44,8

