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Genom omregleringen av den svenska spelmarknaden
har staten återtagit kontrollen över spelmarknaden – en
åtgärd som har resulterat i en sundare och säkrare
spelmarknad för svenska konsumenter.
Regeringen beslutade våren 2018 om att den svenska spelmarknaden skulle
omregleras från och med den 1 januari 2019. Omregleringen innebär bland
annat en stärkt reglering av spelreklam och att ett nationellt licenssystem för
spelbolag har införts.

Sedan omregleringen trädde i kraft har kanaliseringen till erbjudanden från
ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer ökat betydligt och
uppgick i genomsnitt till 87 procent under 2021. Statskontoret, som har haft i
uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen, konstaterar att den ökade
kanaliseringen är en direkt och tydlig effekt av införandet av det nya
licenssystemet. Detta visar att omregleringen har varit framgångsrik.

Regeringen har efter omregleringen fortsatt att bedriva en aktiv politik på
spelområdet för att säkerställa skyddet av svenska konsumenter. Regeringen
har bland annat:

tillsatt en utredning för att stärka regleringen av spelmarknaden och en
utredning för att stärka arbetet mot olicensierad spelverksamhet och
matchfixning.
gett flera myndighetsuppdrag med koppling till spelmarknaden (till
Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen och Statskontoret).
beslutat om tillfälliga spelansvarsåtgärder för att skydda särskilt sårbara
konsumenter på spelmarknaden under covid-19-pandemin.
överlämnat propositionen En förstärkt spelreglering (prop. 2021/22:242)
till riksdagen.

https://www.regeringen.se/


beslutat om lagrådsremissen Åtgärder för att säkerställa en sund och
säker spelmarknad.

Genom omregleringen har den offentliga kontrollen ökat och en stor del av
svenskarnas spelande sker nu hos spelbolag som har svensk licens, följer
svensk lagstiftning, betalar skatt i Sverige och står under tillsyn av svenska
myndigheter.

Det har under mandatperioden även lämnats flera förslag på åtgärder för att
ytterligare stärka spelregleringen, bland annat ett justerat måttfullhetskrav
vid marknadsföring av spel, ett tillståndskrav för spelprogramvara, ett
uttryckligt främjandeförbud i spellagen och utökade möjligheter att följa
utvecklingen på spelmarknaden genom en ny lag om uppgiftsskyldighet för
licens- och tillståndshavare.



1 910 regeringsbeslut på 100
dagar
Publicerad 10 mars 2022

Statsminister Magdalena Andersson satte när
regeringen tillträdde tre prioriteringar för regeringens
arbete med att stärka Sverige: • Sverige ska vända på
varje sten för att bryta segregation och brottslighet. •
Sverige ska driva på klimatomställningen och skapa
jobb i hela landet. • Sverige ska ta tillbaka den
demokratiska kontrollen över välfärden.
I det följande presenteras 117 initiativ inom dessa områden som har
genomförts under regeringens första hundra dagar. Regeringens pågående
intensiva arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina spänner
över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka
Sverige. Det arbetet kan du läsa mer om på denna sida:

Rysslands invasion av Ukraina

Vända på varje sten för att bryta segregationen och
bekämpa brottsligheten

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson

Uppdrag till myndigheter om att inrätta regionala center mot
arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden och schyssta villkor ska
råda. Regeringen har beslutat om ett nytt uppdrag för att utveckla
myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet. Inom ramen för uppdraget
ska Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket påbörja
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inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga
samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt.

Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet

Effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Hanteringen av tillsynsärenden kräver stora resurser för byggnadsnämnderna
och tillsynen är sedan många år eftersatt runt om i landet. Brister i tillsynen
kan leda till att platser och byggnader är en säkerhets- eller hälsorisk för de
som vistas där och till förfallna miljöer som bidrar till en försämrad
vardagsmiljö i såväl stad som på landsbygd. Propositionen syftar till att
förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsynsarbete.
Genom effektivisering av byggnadsnämndernas arbete frigörs resurser som
kan användas till att komma till rätta med den eftersatta tillsynen.

Regeringen föreslår lagändringar för en effektivisering av
byggnadsnämndernas tillsyn

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet omfattar såväl insatser för att
förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det
innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Uppdrag om stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Kriminalvården

Regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen om att stärka samarbetet med
Kriminalvården i syfte att nå fler av Kriminalvårdens klienter med insatser
för att minska risken för återfall i brott. En fungerande samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården är centralt för att kunna minska
risken för återfall i kriminalitet och en viktig del i arbetet med att bekämpa
brottsligheten.

Stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Två uppdrag till Arbetsförmedlingen om stärkt arbete mot



långtidsarbetslöshet

Regeringsuppdrag om att under 2022 förbereda för att från och med 2023
förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden
med socioekonomiska utmaningar. Arbetsförmedlingen ska möjliggöra fler
bokade möten och fler personalintensiva insatser. Uppdraget innebär ökad
fysisk lokal närvaro och tillgänglighet samt stärkt samverkan med kommuner
och idéburna aktörer. Arbetsförmedlingen får också i uppdrag att analysera
vilka behov långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
har samt se över om nya åtgärder behöver införas.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten

Samtal med arbetsmarknadens parter om att bekämpa mäns våld mot
kvinnor och hedersförtryck

Arbetsmarknadens parter har bjudits in till samtal om hur de kan upptäcka
och stötta anställda som utsätts för våld och hedersförtryck. Ofta kan
arbetsplatsen vara den enda frizonen för den som är utsatt. Arbetsgivare,
arbetskamrater och skyddsombud är viktiga för att upptäcka och stötta
våldsutsatta.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om att höja kunskapen om hur
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck påverkar
arbetslivet

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram och sprida ett metodstöd för
arbetsgivare om hur de kan agera vid misstanke om att anställda är utsatta
för, eller utsätter andra för, våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld
och förtryck. Metodstödet ska höja kunskapen om vilka regler som gäller
samt ge praktiska tips och råd till arbetsgivare.

Finansmarknadsminister Max Elger

Förslag om nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är särskilt hög vid vissa
former av gräsrotsfinansiering. De verksamheter som ska omfattas av lagen
är idag delvis oreglerade eller saknar ändamålsenliga regler. Med förslaget
kommer fler verksamheter omfattas av åtgärder mot penningtvätt, vilket
bidrar till kampen mot gängbrottsligheten.



Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stärkt kontroll inom transportbranschen

Regeringen har varit drivande i EU för att få igenom mobilitetspaketet med
krav på att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar. Nu införs
delar av paketet genom skärpta regler för användningen av utländska fordon,
bättre kontroller av transportföretagen och ytterligare utökade
sanktionsmöjligheter. Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen
under våren som genomför de återstående delarna av mobilitetspaketet.

Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk 

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Illegala körskolor och fusk på körprovet får aldrig accepteras. När okunniga
förare släpps ut på våra vägar innebär det en säkerhetsrisk. Dessutom har
Ekobrottsmyndigheten visat att olaglig utbildningsverksamhet ger inkomster
till kriminella gäng. Regeringen föreslår lagändringar som ska minska
möjligheten för kriminella att tjäna pengar på svarta körskolor och
organiserat fusk.

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Reformpaket för mer ordning och reda på vägarna

Regeringen presenterar ett lagförslag som ska se till att svenska löner och
villkor gäller för de som kör på svenska vägar. Utstationering ska gälla för
utländska förare som kör i Sverige från dag ett. Samtidigt ska sanktioner och
straff för de oseriösa företag som fuskar med villkoren skärpas. Kontrollen
över yrkestrafiken ska på detta sätt stärkas.

Regeringen beslutar om reformpaket för mer ordning och reda på vägarna 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Förslag om en ny lag som innebär utökade möjligheterna för vissa brotts‐
bekämpande myndigheter att få finansiell information och analys från



Finanspolisen, samt förslag som gör det lättare att dela sådan information
inom EU i brottsbekämpande syfte.

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Förslagen innebär kraftigt höjda skadestånd till brottsoffer och att det ska bli
lättare för Kronofogden att utmäta pengar hos personer som har skulder till
brottsoffer.

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Skärpta straff för knivbrott

Straffskalan för grovt knivbrott skärps väsentligt. Fler knivbrott än i dag ska
bedömas som grova, till exempel om kniven innehafts i en kriminell miljö.

Regeringen vill skärpa straffen för knivbrott

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för
brottsbekämpande myndigheter

Tillgång till information om elektronisk kommunikation är avgörande för att
polis och åklagare ska kunna utreda och lagföra allvarlig brottslighet.
Myndigheterna behöver ofta kunna knyta en misstänkt person till ett visst
telefonnummer, bland annat för att kunna använda hemliga tvångsmedel som
avlyssning och övervakning. Registreringsskyldighet för kontantkort är
därför ett viktigt steg för att komma åt gängkriminella.

Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

De brottsbekämpande myndigheterna behöver kunna skaffa sig tillgång till
information som kan vara viktig bevisning men som inte går att få tag på
eftersom den är lagrad utanför den mobiltelefon eller dator som söks igenom,
bland annat på externa servrar eller i molntjänster. Därför föreslås ett nytt
tvångsmedel, genomsökning på distans, som ska kunna ge tillgång till sådana
uppgifter.

Förslag för att säkra elektronisk bevisning



En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta särskilt svåra att utreda.
Rädsla för kriminella skrämmer till tystnad. Regeringen har därför lagt
förslag om kronvittnen, skärpta straff för falska anklagelser och övergrepp i
rättssak samt förbättrat skydd för vittnen.

Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för
vittnen

Ett särskilt brott för hedersförtryck

Tiotusentals barn och ungdomar lever i familjer som präglas av
hedersförtryck där förövarna är den egna familjen. Regeringen föreslår att
det införs ett särskilt brott för hedersförtryck. Straffet föreslås vara fängelse i
lägst ett och högst sex år.

Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Förslagen innebär skärpt lagstiftning avseende terrorbrott. Denna nya
lagstiftning kommer ersätta tre tidigare lagar om terrorism. Därutöver skärper
regeringen också straffen för de flesta terrorbrotten och gör det möjligt att
klassa fler brott som terrorbrott.

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

En utredning har lämnat förslag på längre preskriptionstider för allvarliga
brott, såsom våldtäkt, rån och grov misshandel. I betänkandet föreslås även
att fängelsestraff som inte avtjänats aldrig ska preskriberas.

Förslag att preskriptionstiden för allvarliga brott förlängs

Integrations- och migrationsminister med ansvar för
idrottsfrågor AndersYgeman

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Fler som begår brott ska utvisas från Sverige. Det handlar om respekten för
landets lagar och tilltron till det svenska rättssystemet. Regeringen har därför



lagt förslag om att skärpa reglerna för utvisning på grund av brott.
Regeringen vill halvera straffgränsen för att utvisning ska kunna vara en
konsekvens.

Skärpta regler om utvisning på grund av brott

Skärpta och förbättrade regler för arbetskraftsinvandring

Avregleringen av arbetskraftsinvandringen har gött den organiserade
brottsligheten och bidragit till grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det
har också inneburit att arbetslösa och människor som fått asyl i Sverige inte
kommit i arbete. Regeringen vill därför införa krav på ett bindande
anställningsavtal för att bevilja arbetstillstånd och att ett försörjningskrav
införs vid anhöriginvandring.

Regeringen vill skärpa och förbättra reglerna för arbetskraftsinvandring 

Avveckling av lagen om eget boende (EBO) för minskad segregationen

Lagen om eget boende (EBO) ska avvecklas. Möjligheten för asylsökande
att få ersättning för eget boende har ökat risken för social utsatthet,
bostadsbrist och oegentligheter på bostadsmarknaden samt ger även en
ojämn ansvarsfördelning mellan kommunerna när det gäller mottagandet av
nyanlända. Regeringen föreslår därför att lagen ska avvecklas.

Avveckling av EBO för att minska segregationen

Uppdrag till myndigheter att intensifiera arbetet med att väsentligt öka
återvändandet

Sverige ska ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Det innebär både
respekt för asylrätten, men också att de som har fått avslag på sin
asylansökan, eller av andra skäl inte har rätt att vistas i landet, ska återvända
till sina hemländer. Därför har regeringen gett i uppdrag till
Polismyndigheten och Migrationsverket att intensifiera arbetet med att
väsentligt öka återvändandet. Myndigheterna ska också genomföra
kompetenshöjande insatser och förbättra information om stöd till
återvändande.

Flera initiativ för att personer med ett återvändandebeslut lämnar Sverige

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter



Rundabordssamtal med statliga kulturmyndigheter och institutioner om
breddat deltagande i kulturlivet

Kulturpolitiken ska vara relevant för alla, oavsett bakgrund och plånbok.
Den ska verka för att en mångfald av röster, berättelser och perspektiv ges
möjlighet att höras och komma fler till del. Kulturinstitutioner och
myndigheter inom kulturområdet har stor kunskap och insyn i frågan om
breddat deltagande till kulturlivet. Regeringen kommer att samla företrädare
för dessa till ett samtal för att diskutera nya vägar framåt.

Uppdrag till statliga myndigheter om att bredda deltagandet och
rekryteringen till kulturen för att fler ska inkluderas

Regeringen har givit Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys i
uppdrag att bredda rekrytering och deltagande i kulturlivet. Regeringen vill
på detta sätt öka takten i arbetet att inkludera fler människor från hela
samhället för att bryta segregationen.

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om att
stödja etablering av unga

MUCF ska stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i
verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller
studerar.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Ändamålet med bidraget är att främja romers hälsa. Det syftar även till att ge
civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att
arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer. Romska flickor och
kvinnor, samt projekt som utförs i samarbete med en kommun eller ett
landsting är prioriterade. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att fördela medlen.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Ordning och reda på avfallet

Kriminella ska inte kunna tjäna pengar på avfall. Skattepengar ska inte gå till
att forsla bort sopberg där kriminella dumpat illegalt avfall. Därför föreslår
regeringen skärpta straff för avfallsbrottslighet, ökad kontroll av de ansvariga



företagen och krav på att den som ansvarar för avfall ska ha egen budget för
att ta hand om det.

Ordning och reda på avfallet

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Jobbsprånget ska tillvarata kompetensen och bidra till näringslivets
kompetensförsörjning

Tillväxtverket ska bidra till att tillvarata kompetensen hos utrikes födda med
högre utbildning genom att stödja föreningen Jobbsprånget. Tillväxtverket
ska vidare, genom att stödja fortsatt arbete i föreningen Jobbsprånget, verka
för att kompetens hos utrikes födda med högre utbildning bidrar till
näringslivets kompetensförsörjning.

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att
förebygga brott och öka skyddet för barn

Socialtjänstens juridiska och praktiska svårigheter att få tillgång till
nödvändig information har de senaste åren lyfts fram i ett flertal
sammanhang. Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt en utredare som
ska ge socialtjänsten tydligare verktyg i situationer då informationsdelning
och inhämtning av information är nödvändigt.

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att
förebygga brott och öka skyddet för barn 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Segregationsfällan i föräldraförsäkringen ska tas bort
Idag är föräldraförsäkringen konstruerad på ett sätt som försvårar utrikes
födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det beror delvis på att inga
krav ställs på uttaget av dagarna på grundnivån i föräldraförsäkringen.
Regeringen har kommunicerat avsikten att lämna förslag om att ta bort
segregationsfällan i föräldraförsäkringen genom att 90 dagar, även på
grundnivån i föräldrapenningen, ska vikas åt vardera föräldern.

Fler utrikesfödda kvinnor ska arbeta – regeringen vill styra fler föräldradagar
- på SVT:s webbplats



Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Fler barn ska börja i förskolan

Förskolan har många positiva effekter på barns språkutveckling och förmåga
att klara grundskolan. Barn som har bott i Sverige kort tid, eller som har
vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, ska erbjudas en plats i en
förskola även i de fall då vårdnadshavarna inte har sökt förskoleplats.
Kommunerna ska också sträva efter att aktivt erbjuda plats till andra barn
som har behov av förskola för sin språkutveckling. För att få fler barn i
förskolan föreslår regeringen också att kommunerna ska kontakta alla
vårdnadshavare till barn utan förskoleplats.

Regeringen föreslår lagändringar för att fler barn ska börja förskolan

Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

Det ska inte spela någon roll om föräldrar har råd med privat läxhjälp – alla
elever ska ges möjligheter att lyckas. Regeringen föreslår att alla elever i
årskurserna 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka och
att lovskolan utökas med 25 timmar för de i årskurs 9 som riskerar att bli
obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

Utbildningsminister Anna Ekström

In- och utpasseringskontroller ska förhindra fusk på högskoleprovet

Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och hotar provets legitimitet.
Regeringen har därför lagt ett förslag som ska förhindra att provdeltagare
fuskar med hjälp av otillåten elektronisk utrustning. Lagändringarna gör det
möjligt att använda in- och utpasseringskontroller med kroppsvisitation vid
högskoleprovet.

Kroppsvisitation ska avslöja och förhindra fusk vid högskoleprovet

Utrikesminister Ann Linde

Rusta ambassader mot organiserad brottslighet



De bakomliggande kriminella strukturerna är i princip alltid
gränsöverskridande. Ett antal ambassader har fått särskilda uppdrag att
arbeta mot organiserad brottslighet. I nästa skede kommer flera ambassader
att rustas för att bättre kunna bidra till det brottsförebyggande arbetet.
Samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna och ambassaderna
ska stärkas.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om 75 miljoner kronor i kärnstöd till UNODC

Regeringen har beslutat att ge kärnstöd till UNODC (United Nations Office
on Drugs and Crime) för 2022 om 75 miljoner svenska kronor. Stödet
kommer bland annat att bidra till UNODC:s arbete med människohandel,
smuggling av migranter, terrorismbekämpning, våld mot kvinnor och barn
samt antikorruption.

Förändringar i Sidas instruktioner samt strategier för en hållbar
migration

Sida har fått i uppdrag att fördjupa och bredda myndighetens rapportering
om hur de arbetar med migration och utveckling. Det kommer bland annat
användas som underlag för Sveriges rapportering rörande FN:s globala
ramverk för migration.

Civilminister Ida Karkiainen

Rundabordssamtal om att motverka oseriösa leverantörer i
upphandlingar

Varje år genomförs ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800 miljarder
kronor. Samtidigt finns inget enkelt system för att kontrollera oseriösa
leverantörer som inte bör få offentliga kontrakt. Många entreprenörsled
försvårar dessutom en kontroll vilket ökar risken för att överenskomna
arbetsvillkor inte uppfylls. Därför bjuder regeringen in företrädare för bygg-,
transport- och städbranschen till tre rundabordssamtal om vilka åtgärder som
behövs.

Rundabordssamtal om motverkande av oseriösa aktörer i upphandlingar



Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson

Uppdrag till Boverket om klimatpåverkan och klimatdeklarationer

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur
införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas
och hur tillämpningen av klimatdeklarationerna kan utvidgas.

Uppdrag till Boverket för att påskynda klimatomställningen i bygg- och
fastighetssektorn

Uppdrag till Boverket att utveckla arbetet med omställningen till en
cirkulär ekonomi i byggsektorn

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med
omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att
bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål. Boverket ska bland annat
kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av
byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå
åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Boverket ska hjälpa byggsektorn att utvecklas mot en cirkulär ekonomi

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Omställningspaketet ska säkerställa långsiktiga behov av trygghet,
omställningsförmåga och flexibilitet på arbetsmarknaden. Det kommer ge
helt nya möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig och ställa om under
ett helt arbetsliv. Den industriarbetare som vill jobba i de nya
batterifabrikerna eller processa det gröna stålet ska kunna utveckla sin
kompetens för att kunna göra det.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och
företagsexpansioner



Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka, utveckla och
intensifiera myndighetens arbete nationellt, regionalt och lokalt i syfte att
bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med
stora företagsetableringar och företagsexpansioner, samt erbjuda service och
stöd till arbetssökande och arbetsgivare och till berörda regioner och
kommuner.

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och
företagsexpansioner

Finansminister Mikael Damberg

Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Bonus-malus-systemet ska bidra till att stimulera köp av bilar med låga
utsläpp (bonus) och göra det dyrare att köpa bilar med höga utsläpp (malus).
Skatterna som kommer in på malus ska täcka kostnaderna för bonusarna. För
att stärka miljöstyrningen och se till att systemet fortfarande kan finansiera
sig har regeringen föreslagit att gränserna för när skatter ska tas ut ska
sänkas.

Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

För att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa
nytt sänker regeringen momsen på vissa reparationer ytterligare. Sedan
januari 2017 tas en moms på bara 12 procent ut om man reparerar cyklar,
skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Regeringen har nu lämnat ett
förslag om att sänka momsen på dessa varor ytterligare till 6 procent.

Regeringen lämnar förslag om moms till riksdagen

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet av miljöanpassade bilar

Regeringen vill ändra hur förmånsvärdet beräknas på miljöanpassade bilar. I
stället för att beräkna värdet via nypriset på en motsvarande bil utan
miljöteknik så vill regeringen införa tre olika schablonavdrag för elbilar och
vätgasbilar, laddhybrider och gasbilar. Det förenklar systemet och gör det
mer förutsägbart. Genom att inte inkludera elhybrider och etanoldrivna bilar
gynnas bilar med lägst utsläpp.



Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Finansmarknadsminister Max Elger

Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte
AP-fonden, som förvaltar en del av det allmänna pensionskapitalet.
Bedömningen är att det nya målet kommer att leda till en förstärkning av
Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete och en ökad legitimitet för
hållbarhetsfrågor.

Förslag om nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden överlämnas till
Lagrådet

Förslag på ny konsumentköplag

Regeringen har föreslagit en ny konsumentköplag som stärker konsumenters
rättigheter. Förslaget motverkar slit-och-slängsamhället genom att den
omvända bevisbördan, som i praktiken fungerar som en lagstadgad garanti,
kommer att förlängas från sex månader till två år. När företag måste ta mer
ansvar för sina produkter blir det mindre lönsamt att sälja produkter av låg
kvalitet. På så sätt kommer produkter att hålla längre och Sveriges
klimatpåverkan minska.

Förslag på ny konsumentköplag

Civilminister Ida Karkiainen

Upphandlingsmyndigheten ska utveckla stödet om cirkulär och fossilfri
upphandling

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg
i omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi.
Upphandlingsmyndigheten har en central roll i detta, eftersom de vägleder
kommuner, regioner, företag och andra aktörer i upphandlingar.
Myndighetens stöd är uppskattat och efterfrågan är hög. Regeringen har
därför beslutat om en ambitionshöjning, som syftar till att upphandling ska
bidra till omställningen i ökad utsträckning.

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling



Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Sju nya uppdrag för att öka elektrifiering av transporter

Regeringen tar ytterligare steg och skapar incitament för att påskynda
elektrifieringen av sjöfarten och flyget. Omställningen till eldrivna fordon är
avgörande för att nå klimatmålen. Regeringen har därför beslutat om ett
antal nya uppdrag till myndigheter som handlar om att öka takten i
elektrifieringen av transportsektorn.

Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Konsumenternas val kan påverka hur hållbart transporterna sker. Men som
konsument kan det vara svårt att bedöma klimatpåverkan eftersom det
ibland saknas information. Därför har regeringen gett ett uppdrag till
Trafikanalys att föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att
göra hållbara leveransval vid e-handel.

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Sverige är ett land med långa avstånd. Det innebär att flyget har en viktig roll
i transportsystemet när det gäller resor och transporter. Flyget är också
viktigt då Sverige är ett exportberoende industriland. Flyget, liksom övriga
trafikslag, behöver ställa om. Regeringen vill göra Sverige ledande inom
elflygsutveckling.

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Regeringen genomför investeringar i landets infrastruktur. För att
planeringsarbeten inte ska försena viktiga infrastrukturinvesteringar får
Trafikverket möjlighet att ge extra resurser till länsstyrelserna. Genom en
snabbare utbyggnad av infrastruktur i hela landet kan takten i
klimatomställningen öka.

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar



Elektrifieringsstrategi

Elektrifieringen av industri och transporter är central för
klimatomställningen, samtidigt som det gynnar Sveriges välstånd, bidrar till
utveckling i hela landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb.
Elektrifieringsstrategin är en samlad strategi för att elsystemet ska kunna
utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering, med
67 konkreta åtgärder de kommande tre åren.

Elektrifieringsstrategi för en historisk klimatomställning för framtidens gröna
jobb

Stöd till elektrifiering av tunga transporter

Elektrifieringen av transporter gynnar Sveriges välstånd och skapar
förutsättningar för fler jobb. Elektrifiering av relativt korta regionala
vägtransporter har stor potential att bidra till att uppnå miljö- och
klimatmålen. Genom ett stöd på 550 miljoner kronor ger regeringen
utvecklingen av eldrivna tunga transporter mer kraft framåt samt stödjer en
snabb och smart utbyggnad av laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas.

550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Regeringen snabbar på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
Med Sveriges första havsplaner snabbar regeringen på utbyggnaden av billig
el i form av havsbaserad vindkraft. Fler nya områden ska tillkomma för en
total elproduktion som motsvarar 120 TWh – nästan hela Sveriges årliga
elförbrukning. Det handlar om vindkraft långt ute till havs, som generellt
varken syns eller hörs och som behövs till den gröna industriella
revolutionen.

Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad
vindkraft

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och
effektiva miljöprocesser

Processen att etablera vindkraft ska bli enklare och mer förutsägbar.
Kommunerna ska ha fortsatt inflytande och deras vetorätt finns kvar, men
besked om ja eller nej ska komma tidigare i processen. Därefter kan en



tillståndsansökan för vindkraft fortsatt prövas enligt miljöbalken. Vindkraft
är något industrin efterfrågar, då det ger mer billig el snabbt.

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och effektiva
miljöprocesser

Mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Klimatförändringarna sker här och nu, med mer och intensivare extremväder
såsom kraftiga skyfall i Sverige. Sverige ska öka beredskapen så att inte
städer och bostadsområden svämmar över. Regeringen föreslår därför
lagkrav på att varje kommun ska ha en skyfallsplan – en plan för hur vatten-
och avloppsanläggningarna ska hantera mycket regn på kort tid.

Regeringen föreslår ändringar för mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Viktiga steg för snabbare och enklare tillståndsprocesser

Regeringen effektiviserar tillståndsprocesserna för att underlätta för gröna
investeringar så att Sverige kan leda klimatomställningen och skapa nya
gröna jobb. Ett första viktigt steg av flera är det uppdrag regeringen gett flera
myndigheter att titta på hur en myndighetsgemensam vägledning kan göra
tillståndsprocesserna enklare och mer förutsägbara utan att tumma på
miljökraven.

Första steget mot en myndighetsgemensam vägledning för miljöprövning

Satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring

Sverige har som första landet i världen infört ett statligt driftsstöd för så
kallad bio-CCS, det vill säga att fånga in, skilja av och lagra koldioxid från
förnybara källor. Beslutet är ett viktigt led i att minska utsläppen och för att
Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Historisk satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring 

Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sverige och Finland är först i världen med att ta ansvar för kärnavfallet. Ett
säkert slutförvar ger förutsättningar för svensk elförsörjning och svenska
jobb. Därför tillåter regeringen nästa steg i prövningsprocessen hos mark-
och miljödomstolen och den stegvisa prövningen under
Strålsäkerhetsmyndigheten.



Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sveriges första plastplan för fler gröna jobb, mer återvinning och lägre
utsläpp

Sveriges första handlingsplan för plast innehåller ett kraftfullt program med
55 åtgärder för att minska påverkan på klimatet och miljön. Åtgärderna
skapar även fler jobb i återvinningsindustrin. Det här är ett viktigt steg för att
Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram
i klimatomställningen

Nytt globalt avtal om plast efter långt svenskt engagemang

Plasten orsakar klimatutsläpp och nedskräpning i haven och på land. FN:s
medlemsstater har enats om beslutet att förhandla om ett globalt avtal mot
plastföroreningar. Det är den största miljööverenskommelsen sedan
Parisavtalet år 2015 och något Sverige kämpat länge för.

Historiskt beslut vid FN:s miljöförsamling – förhandlingar om globalt avtal
mot plastföroreningar ska inledas

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas samt skärpta regler för
utvinning i alunskiffer

Regeringen föreslår ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär ett
förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på
motsvarande sätt som för uran. Regeringen lämnar även förslag som syftar
till att skärpa regelverket för utvinning av alunskiffer.

Fortsatt uppdrag till 15 myndigheter att bistå i genomförandet av
regeringens samverkansprogram

Svensk innovationskraft grundas i förmågan att samverka. Att genomföra
den gröna och digitala omställningen är grunden för regeringens
samverkansprogram. Femton myndigheter har i uppdrag att bistå i
genomförandet av samverkansprogrammen.

Innovations- och forskningsråd i London tillsatt



Sveriges sjunde innovations- och forskningskontor i utlandet har inrättats vid
Sveriges ambassad i London. Kontoret ska utveckla och stärka samverkan
mellan Storbritannien och Sverige rörande frågor kopplade till regeringens
life science-strategi, export- och investeringsstrategin, forsknings- och
innovationspropositionen, samt regeringens strategiska samverkansprogram.

Stärkt svensk-brittisk samverkan genom svenskt innovations- och
forskningskontor i London

Forskning och innovation för hållbart byggande

Vinnova ska genomföra insatser för forskning och innovation för ett
långsiktigt hållbart byggande. I uppdraget ingår att minska sårbarhet och
beroenden av enskilda material samt att främja hållbarhet i bygg- och
anläggningssektorn. Sammantaget ska insatserna minska miljö- och
klimatpåverkan och bidra till genomförandet av den svenska strategin för en
cirkulär ekonomi.

Aktivt arbete på EU-nivå för att driva på den gröna industriella
revolutionen

I februari deltog näringsministern på ett möte med den europeiska
batterialliansen tillsammans med representanter från många andra
medlemsstater, EU-kommissionen, EIT InnoEnergy, Europeiska
Investeringsbanken, samt Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling. Under följande möte i Konkurrenskraftsrådet (KKR) antogs en
inriktning om företagens hållbarhetsrapportering. Detta följdes av en
diskussion om transportsektorns gröna omställning. Både batterialliansen och
KKR är exempel på forum där regeringen arbetar aktivt med den gröna
industriella revolutionen.

Näringsministern till Bryssel för diskussioner om batterier och grön
omställning

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den
gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen

Förslaget till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken ger
förutsättningar att nå livsmedelsstrategins mål samtidigt som ambitionerna
inom miljö- och klimatområdet och fokus på unga och aktiva jordbrukare



ökar. Förslaget innebär också att administrationen förenklas för både företag
och myndigheter.

En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och
ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner särskilda utmaningar som
påverkar deras utvecklingskapacitet. I syfte att stärka dessa kommuner har
regeringen beslutat om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor årligen
per kommun under perioden 2022–2024 till 39 kommuner med särskilda
geografiska och demografiska utmaningar

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Programmet omfattar drygt 2 miljarder kronor och ska bidra till utvecklingen
av konkurrenskraftiga och innovativa företag med utgångspunkt i en hållbar
förvaltning av Sveriges naturresurser. Nytt är att programmet får en tydligare
klimatprofil och syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringen att
axla sin roll i den gröna omställningen.

2 miljarder kronor i Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och
vattenbruksprogrammet

Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökan om
tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Regeringen föreslår ändringar som syftar till att säkerställa rätten till
ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, se till att det inte
är möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område samt att
transparens och tydlighet kring var tillstånd har nekats säkerställs.

Förslag om tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Bristen på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft är ett problem för svensk
arbetsmarknad och på sikt för Sveriges konkurrenskraft. För att göra



yrkesprogrammen mer attraktiva föreslås grundläggande behörighet ingå i
alla yrkesprogram. På så vis kan kompetensförsörjningen säkras samtidigt
som det inte innebär några stängda dörrar för framtida studier. 

Gymnasiets yrkesprogram ska bli mer attraktiva

Utbildningsminister Anna Ekström

Ett omställningsstudiestöd som ger flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Människor måste kunna ställa om och kompetensutveckla sig när
arbetsmarknaden förändras, utan att behöva känna oro för hur räkningarna
fortsatt ska betalas. Med regeringens omställningsstudiestöd ges ekonomiska
möjligheter till det. Omställningsstudiestödet kommer göra det möjligt för de
allra flesta att studera i ett år med minst 80 procent av lönen.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Ökad validering inom komvux för stärkt kompetensförsörjning

Att kunna få sina tidigare kunskaper erkända genom intyg eller betyg är ett
effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier.
Regeringen har lagt förslag för att öka antalet valideringar i Sverige.
Regeringen föreslår att kommunerna ska bli skyldiga den som läser på
komvux validering, och sedan ett betyg eller intyg som visar vad denne kan.
En kommun ska även vara skyldig att erbjuda en inledande kartläggning
inför utbildning eller prövning. Så får Sverige snabbare tillgång till den
kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa
börja arbeta snabbare.

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre
kompetensförsörjning

I dag utbildas fler än vad som efterfrågas till vissa branscher och färre än vad
som behövs till andra branscher. Nu ändrar regeringen på det, för att bättre
möta näringslivets och välfärdens behov av utbildad personal. Regeringens
föreslag innebär att arbetsmarknadens behov ska ges betydelse för
utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning.



Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra
kompetensförsörjningen

Utrikesminister Ann Linde

Beslut under OSSE-ordförandeskap om de utmaningar som
klimatförändringarna medför

Tack vare Sveriges pådrivande roll som ordförande i Organisationen för
Säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) lyckades regeringen få ett
genombrott i frågan om klimatförändringar och i hur OSSE får mandat att
jobba med klimat och säkerhet samt identifiera var klimatförändringar kan
leda till konflikter. Beslut togs i samband med OSSE:s ministerrådsmöte i
Stockholm i december 2022.

Viktiga resultat vid avslutande ministerrådsmöte i OSSE

Tillsättning av ambassadör för klimat och säkerhet

Klimatförändringarna och miljöförstöringen bidrar till ökade spänningar och
konflikter. Klimatet har en avgörande betydelse för Sveriges säkerhet. De
klimatrelaterade säkerhetshoten måste tas på största allvar. Därför tillsätts en
ambassadör för klimat och säkerhet.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om ytterligare stöd till Blue Action Fund

Regeringen har beslutat om ytterligare stöd till Blue Action Fund (BAF) om
30 miljoner kronor. BAF:s verksamhet ska på lång sikt stärka effektivt
marint bevarande, inklusive kustskyddande åtgärder, genom att förstärka
synergierna mellan marint bevarande, livsmedelssäkerhet och
klimatförändringar. Ett integrerat mål är även att stödja hållbart småskaligt
fiske och att arbeta med lokala intressenter.

Beslut om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise

Regeringen har beslutat om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise om 50
miljoner kronor. Stödet syftar till att stötta länder i att ta fram ambitiösa
nationella handlingsplaner såkallade NDC:s.



Beslut om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ Desert to
Power

Regeringen har beslutat om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ
Desert to Power om 70 miljoner kronor för att öka tillgången till grön och
hållbar elektricitet från solceller för 250 miljoner människor i Sahelregionen.

Uppdrag till Sida att bidra till ambitionen att fördubbla svensk
klimatfinansiering

Sida har fått i uppdrag av regeringen att bidra till ambitionen att fördubbla
svensk klimatfinansiering. Detta kan uppnås genom dels ökade anslag, dels
ökad integrering av miljö och klimat i Sidas övriga verksamhet.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i
utvecklingsländer

För att stärka FN:s förmåga att analysera och hantera klimatrelaterade
säkerhetsrisker i utvecklingsländer ökar Sverige stödet till FN:s
klimatsäkerhetsmekanism med upp till 14,75 miljoner kronor för år 2022.
Verksamheten syftar till att minska risken att klimatförändringarnas effekter,
såsom långvarig torka, återkommande översvämningar och skogsbränder, i
förlängningen leder till ökade spänningar och konflikt i världens mest
klimatutsatta och sårbara länder.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i
utvecklingsländer

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Finansminister Mikael Damberg

Uppdrag till myndigheter att kartlägga omfattningen av felaktiga
utbetalningar

Den som har rätt till bidrag eller ersättning ska få det, men inte en krona ska
gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar. Som ett led i regeringen
arbete mot fusk ska därför en rad myndigheter kartlägga felaktiga
utbetalningar och vad de beror på samt rapportera den totala omfattningen
till regeringen.

Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar



Inrättande av Utbetalningsmyndigheten

En del i regeringens arbete mot fusk är att bilda en ny myndighet,
Utbetalningsmyndigheten, från den 1 januari 2024. Myndigheten ska
förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Den
ska också ta över vissa utbetalningar till exempel sjukpenning, bostadsbidrag
och pensioner. Det ger detta staten nya möjligheter att stoppa fusk och fel.

Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

A-kassan är ett skydd för människor vid arbetslöshet. Om det är billigare att
vara med vill fler bli medlemmar och det gör både arbetsmarknaden och
arbetstagare tryggare. Regeringen förbereder därför nya bestämmelser som
ska göra det möjligt att dra av mer för avgiften i deklarationen. Förslaget
innebär att skatten blir i genomsnitt 415 kronor lägre per medlem och år.

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Civilminister Ida Karkiainen

Idéburen välfärd

Regeringen har föreslagit bättre möjligheter att upphandla välfärd från
idéburna organisationer. Kontrakt ska kunna reserveras till dem och de ska
också kunna ingå i ett frivilligt register för att göra kontakterna enklare
mellan organisationerna och den part som upphandlar. Det är ett konkret
exempel på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Överprövningar vid upphandlingar kan ta lång tid i domstolen. Regeringen
har därför lämnat förslag om att processerna ska gå snabbare, men också att
parterna tidigt måste ange alla omständigheter de vill lyfta i målet så att det
blir tydligare. 

Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling lämnas till
riksdagen

Återrapportering av stödet om arbetsrättsliga villkor



Arbete som har upphandlats av offentlig sektor ska utföras med skäliga
arbetsvillkor. Därför är det obligatoriskt att ställa sådana krav i vissa
upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens stöd är viktigt för kommuners,
regioners och statliga myndigheters arbete med dessa frågor och därför har
regeringen beslutat att myndigheten ska redovisa vilka åtgärder de vidtar för
att hjälpa myndigheterna.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

50 miljoner på samhällets digitala omställning

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor på svenskt deltagande i programmet
ett digitalt Europa som syftar till att stärka samhällets digitala omställning.
Detta säkerställer aktörers möjligheter att ta del av satsningar inom
exempelvis molntjänster och AI. En digital omställning kan utveckla
välfärden, påskynda den gröna omställningen, stärka Sveriges säkerhet samt
konkurrens- och innovationsförmåga.

Regeringen satsar 50 miljoner för samhällets digitala omställning

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för
vacciner

Uppdrag till Vinnova att tillsammans med myndigheter i Norge (Innovation
Norway), Finland (Business Finland) och Danmark (Statens Serum Institut)
samt konsult på Island (Landas EHF) genomföra en gemensam studie om
potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation,
utveckling och produktion av vacciner.

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för vacciner

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt
eller delvis offentliga vården

Det ska inte vara möjligt att köpa sig förtur i den offentligfinansierade
vården. Regeringen har därför tillsatt en bokstavsutredning som ska ta fram
skarpa förslag för att säkerställa det. Utredningen bidrar med den sista
pusselbiten som behövs för att den som har störst behov av hälso- och



sjukvård ska ges företräde till vården.

Regeringen vill utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den
offentligt finansierade vården

Överenskommelse om god och nära vård 2022 – en omställning av hälso-
och sjukvården med primärvården som nav

Svensk sjukvård behöver större kostym. Det behövs fler vårdplatser men
också en mer utbyggd primärvård. Regeringen och SKR har slutit en
överenskommelse som omfattar totalt 6,37 miljarder kronor där pengarna ska
gå till att stötta utvecklingen av den nära vården och skapa goda
förutsättningar för vårdens medarbetare.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser
med SKR

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Väntetiderna till hälso- och sjukvården måste kortas och fler patienter ska få
vård inom rimlig tid. Regeringen och SKR har därför slutit en
överenskommelse som omfattar nära tre miljarder kronor där pengarna ska
gå till att kortare väntetider och köer i hälso- och sjukvården.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser
med SKR

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Det pågår just nu en reformering av primärvården där syftet är att göra
vården mer tillgänglig, patientnära och att öka kontinuiteten. Regeringen har
beslutat om den andra propositionen i primärvårdsreformen: Ökad
kontinuitet och effektivitet i vården. Genom förslagen kommer det bli
enklare att lista sig på en vårdcentral. Där ska patienten också få välja och få
tillgång till en egen, fast läkare.

Lagrådsremiss nästa steg i primärvårdsreformen

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Tryggheten och säkerheten för placerade barn behöver öka. Regeringen vill
därför genomföra ändringar i socialtjänstlagen och lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) som stärker principen om barnets



bästa och säkerställer trygghet och stabilitet för placerade barn. Bland annat
föreslås att socialnämnden ska kunna besluta att vårdnadshavare och
föräldrar ska lämna drogtest. Det föreslås också att socialnämnden ska bli
skyldig att följa upp barn efter avslutad vård enligt LVU.

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat 

Proposition om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen föreslås med krav
på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det
inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska
tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad
omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Det föreslås också
bli ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln
undersköterska.

Regeringen vill införa krav på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer
som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för
barn

Regeringen föreslår nya bestämmelser som innebär att rätten till personlig
assistans stärks. Förslagen beräknas leda till att 1 800 fler får rätt till
personlig assistans och att fler också får rätt till kommunal personlig
assistans. Förslagen innehåller också ett nytt sätt att beakta det så kallade
föräldraansvaret vilket innebär stärkt rättssäkerhet och utökad personlig
assistans för barn. Förslagen innebär höjd livskvalitet och en bättre vardag
för personer med behov av personlig assistans och deras anhöriga.

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Ett bättre premiepensionssystem

Premiepensionen reformeras och blir bättre och tryggare. Staten tar tillbaka
kontrollen genom att lämna ett fondtorg med fri anslutning och istället ha ett
fondtorg där fonder upphandlas. Så kan oseriösa aktörer stängas ute,
kvaliteten förstärkas och prisnivån hållas nere, samtidigt som valfriheten
upprätthålls.



Lagrådsremiss om ett bättre premiepensionssystem

En översyn av arbetsskadeförsäkringen

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över arbetsskadeförsäkringens
regelverk för att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion
och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada.

Regeringen tillsätter utredning av arbetsskadeförsäkringen

Nytt mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska fortsatt arbeta för en sjukförsäkring som ger
ekonomisk trygghet vid sjukdom och får ett tydligare mål för detta.
Försäkringskassan ska också fortsätta arbetet med att motverka felaktiga
utbetalningar, bidragsbrott och organiserad brottslighet.

Nytt mål för sjukförsäkringen i Försäkringskassans regleringsbrev

En förstärkt spelreglering

Nästa steg tas för att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden
genom stärkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. För att
stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden föreslås bland annat ett krav
på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och
ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg

Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar
med att kontrollera A1-intyg. Uppdraget handlar om att säkerställa att
socialavgifter betalas i rätt land, och att fusk med intyg inte riskerar leda till
snedvriden konkurrens och negativ påverkan på statsfinanserna, samt att
enskilda inte hamnar i kläm och utnyttjas.

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg

Garantitillägg i bostadstillägget

Alldeles för många pensionärer har låg pension. Trots att de slitit hela livet är
många beroende av grundskyddet. Därför ska ett garantitillägg införas som



stärker ekonomin för pensionärer med låga inkomster. En dryg miljon
pensionärer får i genomsnitt 750 kronor mer i plånboken per månad.

Förslag om garantitillägg på remiss 

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Stärkt arbete med trygghet och studiero i skolan

Bristande studiero och otrygghet i skolan gör att elever hamnar på glid och
inte lär sig det de ska. All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.
Det ska uttryckligen anges att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att
ingripa fysisk för att avvärja våld, kränkningar eller andra
ordningsstörningar. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om
avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. En
huvudregel om mobilförbud på lektionstid införs.

Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan

Tydligare regler för resursskolor

Alla elever ska ges möjlighet till att klara skolan och lära sig det de behöver,
men alltför många elever får inte tillräckligt stöd för att nå dit. En del elever
behöver en anpassad undervisning och lärmiljö för att lyckas i skolan, och
regeringen har därför lagt förslag som ska utveckla och förtydliga
förutsättningarna för resursskolor.

Tydligare regler för resursskolor

Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

När det gäller att anordna utbildning har kommunala skolor ett större
lagstadgat ansvar än friskolor. Regeringen föreslår därför en mer rättvis
resursfördelning som bättre speglar kostnaderna för ansvarsfördelningen.
Bestämmelser om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och reglerna för
resursfördelning förtydligas.

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

Ett mer rättvist skolval

Regeringen vill se ett mer transparent och rättvist skolval som ger fler barn



och föräldrar möjlighet att välja skola. Därför föreslås kösystemet slopas och
istället ska tydliga, skollagsreglerade urvalsgrunder för förskoleklass,
grundsola och grundsärskola införas. Skolinspektionen ska vid prövning av
ansökningar vid nyetableringar av fristående skolor särskilt beakta elevers
rätt till en likvärdig utbildning. Kommuner ska vara skyldiga att yttra sig över
ansökningar om godkännande.

Regeringen föreslår ändringar i skollagen för ett mer rättvist skolval

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Skolan ska vara en plats för kunskap och bildning – inte religiös påverkan.
För att lättare kunna stoppa odemokratiska och olämpliga aktörer går
regeringen nu fram med hårdare krav på för att driva konfessionell skola.
Elever ska ha reella möjligheter att välja om de vill delta i konfessionella
inslag eller inte.

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, till exempel
familjedaghem. Regeringen har lämnat förslag på åtgärder som ska stärka
kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg, bland annat att en enskild
huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras
att utöva verksamheten.

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning

Hur man mår och hur man presterar i skolan är tätt sammanlänkat och därför
är skolans arbete med elevhälsa viktigt. Av den anledningen går regeringen
fram med förslag som ska stärka elevhälsan så att fler kan få stöd tidigare.
Samarbetet med socialtjänsten ska stärkas för att tidigt fånga upp unga på
glid.

Mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning

Utbildningsminister Anna Ekström



Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Samhället behöver skärpa kontrollen av vuxenutbildningens kvalitet. Den
löpande tillsynen inom sfi och annan vuxenutbildning har tidigare skett på
huvudmannanivå men nu har regeringen gett Skolinspektionen i uppdrag att
löpande granska verksamheter på skolnivå, också när utbildningen bedrivs
av en upphandlad entreprenör.

Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

De studenter som gör en insats nu, till exempel i vården, ska inte behöva
oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN.
Därför slopas fribeloppet för samtliga studerande med studiemedel även
under det första halvåret 2022. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en
studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för
akademiker att läsa in en lärarexamen

För att svenska elevers kunskapsresultat ska fortsätta uppåt måste alla elever
få undervisning av hög kvalitet. Då krävs fler utbildade lärare i klassrummen.
För att göra det enklare för personer med en akademisk examen att ställa om
till läraryrket har regeringen infört en försöksverksamhet med en ny kortare
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att
läsa in en lärarexamen

Utrikesminister Ann Linde

Demokratisatsning och fackligt engagemang

Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt måste
uppmärksammas mer. Arbetstagare trakasseras, mister sina jobb och till och
med dödas för sitt fackliga engagemang. Regeringen kommer att arbeta mer
med dessa frågor bland annat inom Global Deal.

Utrikesdeklarationen



Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och öka
vaccinationsgraden internationellt

Sverige har under coronapandemin donerat ca tio miljoner doser. Inkluderat i
de 10 miljoner doserna har Sverige donerat en miljon vaccindoser och
sprutor bilateralt till Rwanda.

Regeringen donerar ytterligare en halv miljon doser vaccin mot covid-19 till
låg- och medelinkomstländer

Sverige säkrar en miljon doser covid-vaccin till Rwanda

Aktiviteter inom arbetet för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och
öka vaccinationsgraden internationellt

Internationella vaccininstitutet (IVI) är en internationell organisation med
syfte är att upptäcka, utveckla och leverera säkra, effektiva och prisvärda
vacciner för global folkhälsa så att utvecklingsländer ska slippa lida av
smittsamma sjukdomar. Verksamheten sker i samarbete med flera svenska
forskningscentra. Ett europakontor i Stockholm ger nya möjligheter till
samarbete med svensk forskning och svenska företag inom life science. Inom
ramen för biståndsanslaget finns 50 miljoner kronor reserverade per år 2022–
2026 som stöd till det nya europakontorets verksamhet.

Sverige undertecknar avtal med det Internationella vaccininstitutet



Dialog om bland annat insatser för
en stärkt äldreomsorg på
Pensionärskommitténs möte
Publicerad 15 februari 2022

På Pensionärskommitténs möte den 15 februari
berättade socialminister Lena Hallengren om aktuella
frågor inom Socialdepartementets område. På mötet
deltog även socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi och energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar. Representanter från
pensionärsorganisationerna lyfte aktuella frågor inom
sina områden.
Regeringen har tagit flera initiativ för att långsiktigt stärka förutsättningarna
för äldreomsorgen och Socialministern nämnde några av dessa som är
aktuella just nu.

Utredningen om en äldreomsorgslag

Regeringen har tillsatt en utredning för att göra äldreomsorgens uppdrag
tydligt. Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens
i kommuner ska bl. a. föreslå en äldreomsorgslag med särskilda
bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som innehåller
bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Uppdraget ska redovisas senast
den 30 juni i år.

Nationellt kompetenscentrum

Socialstyrelsen fick i december i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett
nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg kan inrättas och organiseras
vid myndigheten. Kompetenscentrumet ska ha en central roll och

https://www.regeringen.se/


kännetecknas av ett verksamhetsnära arbete samt tvärprofessionell
samverkan med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31
mars i år.

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Propositionen om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten beslutades den 10
februari. Det innebär att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast
omsorgskontakt. Det gäller alla som har hemtjänst, inte bara äldre.

Lagrådsremissen Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation

Regeringen föreslår en ny lag som gör det möjligt för hälso- och sjukvården
och delar av socialtjänsten att genom direktåtkomst få tillgång till
personuppgifter hos varandra. Inom socialtjänsten omfattas verksamheter
som avser omsorg om äldre personer och insatser för personer med
funktionsnedsättning.

Proposition om primärvårdsreformen

I december beslutade regeringen om propositionen Ökad kontinuitet och
effektivitet i vården – en primärvårdsreform. I propositionen föreslås bland
annat att val av utförare inom primärvården ska ske genom listning.
Möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt förtydligas.

Socialförsäkringsministern och
digitaliseringsministern medverkade

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade om pensioner och om
det nya förslaget om ett garantitillägg. Energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar pratade om digitaliseringen ur ett äldreperspektiv.
Han berättade vad regeringen gör för att fler ska bli digitala och hur
samhället möter de som aldrig kommer att använda internet.



Satsningar på pensionärerna 2022
Publicerad 28 december 2021 Uppdaterad 28 december 2021

Socialförsäkringsministern berättar i filmen om
regeringens satsningar på pensionärerna 2022.
Det handlar om satsningar för pensionärer med svag ekonomi, bland annat
höjt bostadstillägg och det nya garantitillägget samt trygghetspension för dem
som slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen.

-Det är verkligen pensionärernas år nästa år, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi i filmen.

https://www.regeringen.se/


Lättläst om corona-viruset, 10
december 2021
Publicerad 21 december 2021

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om
sjukdomen covid-19. De här nyheterna samlade vi ihop
den 10 december.

Covid-lagen och

lagen om serverings-ställen

fortsätter att gälla

Covid-19-lagen

Regeringen vill vara säker på att

Sverige sköter pandemin

så bra som möjligt och kan sätta in åtgärder

för att stoppa smittan

om det behövs.

Därför ska covid-19-lagen vara kvar

till sista maj 2022.

Det är nu bestämt.

https://www.regeringen.se/


Lagen om serveringsställen

Det ska också vara säkert att

gå på restaurang, café och liknande.

Om det behövs åtgärder för att stoppa smittan

på de ställena så ska regeringen kunna införa det.

 

Därför blir också lagen om

tillfälliga smitt-skydds-åtgärder

på serveringsställen kvar.

 

Den lagen ska också

gälla till 31 maj 2022.

 

Regeringens plan för

nya corona-regler

Regeringen fortsätter att följa med i

vad som händer med smittspridningen.

 

Om det behövs

ska regeringen snabbt kunna

sätta in nya åtgärder

mot corona.



Nu har regeringen presenterat en plan

för hur det ska kunna ske.

De första åtgärderna gäller från den 1 december.

Nu finns en plan för fler åtgärder om de behövs

 på grund av att spridning av smitta ökar.

 

Målet är att stoppa smittan.

Regeringen vill skydda

människors liv och hälsa.

 

Sjukvården får inte heller

få för mycket att göra.

 

Samtidigt får inte våra

fri- och rättigheter

ändras mer än nödvändigt.

 

För att allt det ska lyckas

vill regeringen göra

rätt saker i rätt tid.

Inte för tidigt,

men inte heller för sent.



 

Allt vi gör mot corona

ska vara baserat på

kunskap och erfarenhet.

 

Nu ska regionerna

vaccinera mer igen

Regeringen vill hjälpa regionerna

att snabbt komma i gång med

mer vaccinering.

Därför får de tillsammans

100 miljoner kronor.

 

Regionerna ska ge

en tredje spruta.

De ska också ny-vaccinera

så många som möjligt.

 

Alla mellan 18 och 65 år

ska få en tredje spruta.

Det ska vara tidigast sex månader efter

den andra dosen.



 

Personer som är över 65 år

ska få sin tredje spruta

tidigast fem månader efter

dos två.

 

Det rekommenderar Folkhälso-myndigheten.

 

Vaccinations-bevis

Sen 1 december kan du behöva

visa ett vaccinationsbevis

om du går på konsert,

till exempel.

 

Det är för att skydda dig och andra

från smitta.

 

Det här kan gäll just nu vid

allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer inomhus.

 

Men det kan ju bli trångt



och finnas smitta på andra platser också

Regeringen föreslår därför att

vaccinationsbevis ska kunna användas på fler platser.

 

Förslaget är på remiss.

Det är inte bestämt än.

Men det skulle kunna gälla på

 

 serverings-ställen.

platser för fritid.

platser för kultur.

handels-platser.

platser för privata sammankomster.

Varför ska vi ha vaccinationsbevis?

Syftet är att hålla smittan nere.

 

Vi behöver förhindra att

ovaccinerade personer

samlas i större grupper.

De kan bli sjuka

eller smitta andra.



 

Syftet är också att

låta verksamheter fortsätta

att ta emot besökare på ett smittsäkert sätt.

 

Ekonomiska stöd ska

minska smittan

För att människor ska stanna hemma

om de känner sig sjuka

kunde man tidigare få pengar.

Flera av de här stöden

kommer nu tillbaka.

Regeringen föreslår attde flesta stöd börjar gälla den 8 december.

och att de gäller till och med 
den 31 mars 2022.

 

Smitt-bärar-penning

Just nu behöver du ha läkarintyg.

Kravet ska tas bort.

Regeringen återkommer om datum.

 

Pengar till risk-grupper



Nu blir det möjligt igen att få

ersättning till riskgrupper.

Det gäller också vissa

anhöriga till riskgrupper.

 

Den här förlängs:

Tillfällig föräldra-penning

för vissa barn som

nyligen har varit svårt sjuka.

 

Pengar om skolan är stängd

Det här förlängs också:

Tillfällig föräldra-penning

om skolan eller förskolan måste ha stängt

på grund av covid.

 

Pengar vid karens

Ersättning för karens-avdrag

är tillbaka.

Det gäller både anställda

och egen-företagare.

 



Det är för att du ska kunna

stanna hemma om du är sjuk.

 

Pengar till arbets-givare

Arbetsgivare får pengar från staten

om kostnaderna för sjuk-lön

är högre än normalt.

 

Det här gäller även bakåt

från 1 december 2021.

 

Nytt vaccin från företaget Valneva

Regeringen har beslutat att

Sverige ska vara med i ett EU-avtal

med Valneva.

 

Valneva är ett läkemedels-företag.

De har skapat ett nytt vaccin mot covid.

 

Det här är det åttonde avtalet

som EU har godkänt.



Det är bra för Sverige

att ha många olika vacciner.

 

Vi ska kunna covid-testa 
nästa år också

 

Regeringen har gett ett nytt uppdrag

till Folkhälsomyndigheten.

De ska hålla koll på att vi kan

covid-testa under år 2022.

 

Myndigheten ska

övervaka behovet av att testa

och analysera tester.

upphandla (köpa in tester, till exempel).

hjälpa regionerna

att testa och analysera.

 

Fler ska kunna få vaccinations-bevis och

covid-bevis

Systemet att hämta ut vaccinations-bevis



funkar mycket bra

för de allra flesta.

Men inte för alla.

 

Det finns små grupper som ännu inte

har kunnat få sina bevis.

Trots att de har fått alla sprutor.

 

De flesta är personer som

 

inte har person-nummer.

inte har samordnings-nummer.

har fått vaccin utanför EU.

 

E-hälso-myndigheten har fått i uppdrag

att lösa det här.



Aktuella frågor inom politikområdet
funktionshinder och
socialförsäkringar på
Funktionshindersdelegationens
möte
Publicerad 09 december 2021

Vid Funktionshindersdelegationens möte den 9
december medverkade socialminister Lena Hallengren
och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som
berättade om aktuella frågor samt svarade på frågor
från organisationerna.

Smittskyddsåtgärder för covid-19

Lena Hallengren berättade om läget i pandemin. På grund av en ökad
smittspridning och viss ökad vårdbelastning har regeringen presenterat en ny
åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av
covid-19 som började gälla 8 december. Regeringen vill även förlänga och
återinföra ekonomiska stödåtgärder för att begränsa smittspridningen i
samhället.

Dialog kring delegationens arbete

Lena Hallengren hade en dialog kring delegationens arbete 2020 – 2021.
Mötet var det sista med den nuvarande Funktionshindersdelegationens
ledamöter. Hon har skickat ut en inbjudan till organisationerna att föreslå
nya ledamöter för perioden 2022–2023.

Aktuella frågor inom socialförsäkringspolitiken
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Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi lyfte ändringarna i
sjukförsäkringen som presenterades i budgeten och som träder i kraft efter
årsskiftet. Särskilt fokus var på sjuk- och aktivitetsersättningen. 



Dialog om budgetsatsningar på
Pensionärskommitténs möte
Publicerad 13 oktober 2021

På Pensionärskommittén dialogmöte den 13 oktober
berättade Socialminister Lena Hallengren och
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bland
annat om budgetsatsningarna för äldre 2022.
Medverkande representanter från pensionärsorganisationer lyfte aktuella
frågor inom sina områden. På mötet deltog även Malin Ekman Aldén,
generaldirektör och Maria Melin, utredare, Myndigheten för delaktighet som
presenterade en granskning gällande Sveriges genomförande av Madrid
International Plan of Action on Ageing (MIPAA).

Satsningar på äldre i statens budget för 2022

Lena Hallengren berättade om satsningar på välfärden i budgetpropositionen
för 2022. Bland annat föreslår regeringen ett tillskott till kommuner och
regioner permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022. Regeringen
vill införa en lagstadgad ordning där hemtjänsttagare får en namngiven
omsorgskontakt som håller ihop hemtjänsten kring den äldre. Det finns även
ett förslag om kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Det är
viktigt att följa utvecklingen inom äldreomsorgen och att det på nationell
nivå finns aktuell kunskap om kommunerna och deras förutsättningar att
bedriva vård och omsorg om äldre.

Artikel: Reformer för ökad välfärd inom socialtjänst inklusive äldreomsorg -
Budgeten 2022 - Regeringen.se

Undersköterska skyddad yrkestitel och utredning om
äldreomsorgslag och digitalisering

Lena Hallengren berättade om fler reformer under mandatperioden. Bland
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annat ska undersköterska bli en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli
2023. Det innebär att det behövs ett bevis för få rätt att använda titeln
undersköterska i vård och omsorg.  För att långsiktigt stärka
förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag tillsatte
regeringen i december 2020 en utredning som redovisas 30 juni 2022 med
uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Regeringen har under
mandatperioden även tillsatt flera utredningar för att skapa en lagstiftning
som ska ge bättre förutsättningar för att använda digitaliseringens
möjligheter. Flera lagförslag bereds nu inom Regeringskansliet.

Artikel: Regeringens arbete för en tryggare äldreomsorg - Regeringen.se

Trygghetspension och höjt bostadstillägg föreslår
regeringen i budgeten för 2022
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade om flera åtgärder för
att stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som
slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. För att förbättra ekonomin
för de pensionärer som har det tuffast föreslår regeringen även att
bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022. Regeringen föreslår
även höjd garantinivå garantinivå och bostadstillägg i sjukersättningen och
aktivitetsersättningen från och med den 1 januari 2022. 

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre -
Regeringen.se



Lättläst om coronaviruset, 23
september
Publicerad 30 september 2021

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om
sjukdomen covid-19. De här nyheterna samlade vi ihop
den 23 september.

Flera corona-regler tas bort

men covid-19-lagen och

serverings-lagen blir kvar

Den 29 september försvinner flera corona-regler.

Det har regeringen bestämt.

Däremot blir covid-lagen och

serveringslagen kvar.

De blir kvar till och med

den 31 januari 2022.

 

Det är för att vara redo

ifall det blir mer corona-smitta igen.
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Det här försvinner 29 september:

Max-antalen för

allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar.

Max-antalet för

privata sammankomster.

Det kan vara när du hyr en lokal,

till exempel.

Folkhälso-myndighetens regler om

till exempel avstånd mellan människor

på serverings-ställen.  

Rådet att jobba hemifrån.

 
Det här gäller efter 29 september:

Du som har en verksamhet

ska se till att det är smitt-säkert.

Du som har symtom ska

stanna hemma och testa dig.

Du som är arbets-givare ska då

ordna så att det går att jobba hemma.

Du som inte är vaccinerad



ska vara försiktig.

Akta dig så att du inte blir smittad

och sprider covid.

Fortsätt att hålla avstånd.

Undvik nära kontakt med

personer i risk-grupp

och personer som är 70 år och äldre.

 Vi har alla ett stort ansvar

att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Det står i smittskydds-lagen.

 

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Du kan fortfarande få pengar

om skolan eller förskolan stänger

Om corona-smittan skulle öka igen kan en

förskola eller skola

behöva stänga ett tag.

Det kan till exempel vara

om många blir sjuka.



 

Då kanske du som är förälder

behöver ta ledigt från jobbet

för att ta hand om ditt barn.

Då kan du få föräldra-penning.

 

Det här är en tillfällig föräldrapenning.

Regeringen har beslutat att

ha kvar den möjligheten

till och med den 31 januari 2022.

 

Har du ett barn som

har varit svårt sjukt?

Behöver barnet skyddas från covid?

Då kan du också ansöka om pengar.

Det kallas för viss förebyggande

tillfällig föräldrapenning.

Den möjligheten blir också kvar

till och med den 31 januari 2022.

 

De här social-försäkrings-åtgärderna

försvinner 1 oktober 2021



 

Under pandemin har det funnits

flera tillfälliga åtgärder

inom socialförsäkringen.

 

70 procent är nu vaccinerade i Sverige.

Därför kan vi ta bort det här:

 

Ersättning i pengar

till arbets-givare

när någon i personalen är sjuk.

Pengar för karens-avdrag

Pengar till egen-företagare för karens.

Krav på läkar-intyg från dag 15

i stället för dag 8

när någon är sjuk.

Ersättning i pengar

till personer i risk-grupp.

Ersättning i pengar

till anhöriga till personer i riskgrupp.

Vi är redo för covid



även nästa år

Pandemin är fortfarande kvar

i Sverige och i världen.

Vi behöver kunna hantera pandemin

nästa år också.

 

Regeringen vill därför satsa

mycket pengar för att minska

de dåliga effekterna av pandemin

även under år 2022.

 

Regeringen föreslår bland annat

mer pengar till att:

 

köpa mer vaccin

vaccinera.

spåra smitta.

covid-testa.

ha tillräckligt med personal

på myndigheter som jobbar med pandemin.

 



Regeringen föreslår också

att det här blir kvar under år 2022:

Undantaget i sjuk-försäkringen

när vård och rehab får vänta

på grund av pandemin.

 

Fler måste vaccinera sig

Regeringen och SKR

är överens om att

vi behöver göra mer för att

få fler att vaccinera sig.

Regeringen kommer att satsa mer pengar på

att jobba med det.

SKR = Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Målet är att så många som möjligt

ska vara vaccinerade i Sverige.

Det ska vara lika över hela landet.

 

Vaccinations-bevis



för att minska smitta

Regeringen har förberett för att

Vaccinationsbevis kanske ska kunna användas

för att minska smittan

ifall fler blir sjuka igen.

 

Regeringen föreslår pengar från staten

om du får en skada av covid-vaccin

 

Om du får en skada av ett läkemedel

kan du få ersättning i pengar.

Så ska det också vara om du får en skada

av vaccin mot covid.

Regeringen föreslår därför

en ny lag om det.

 

Vaccinet ska vara godkänt.

 

Hur funkar smitt-skyddet

i regionerna?



De regionala smittskydds-läkarna

och smittskydds-enheterna

har ansvar för smittskyddet

i en region.

 

Regeringen har bett Social-styrelsen

undersöka om regionerna kan sköta

smittskyddet på ett bra sätt.

Har de rätt förutsättningar?

Behöver de något mer?

 

Kan lagen bli bättre för att

hantera pandemier i framtiden?

En expert ska analysera smittskydds-lagen.

Behöver vi ändra något

inför nya pandemier?

 

Experten ska också jobba med frågor

om bland annat

smittbärar-penning.

 smittskydd för vissa grupper



inom social-tjänsten

lagen om register över

nationella vaccinations-program.

Får alla patienter med post-covid
lika bra vård?

Postcovid är när du har vissa symtom

efter att du har blivit frisk från covid.

 

Myndigheten för vård- och omsorgs-analys

ska undersöka om alla regioner

ger lika bra vård till

patienter med postcovid.

 

Det är viktigt att alla får bra hjälp.

Vården ska vara lika bra

i hela Sverige.

 

Kan fler vaccinerade grupper

få covid-bevis?

Det är E-hälso-myndigheten som



gör våra covidbevis.

 

Regeringen vill nu att

E-hälsomyndigheten kollar

om de kan göra covidbevis till fler.

 

Det kan vara till personer som

har fått vaccin utanför Europa,

till exempel.

 

Regeringen skriver på vaccin-avtal

med företaget Novavax

Vi behöver ha vaccin mot covid

även under åren 2022 och 2023.

Regeringen har därför bestämt sig för

att köpa ännu mer vaccin

så att vi säkert har tillräckligt.

 

Avtalet med Novavax

är ett förköps-avtal.

Det betyder att vi



inte behöver köpa vaccinet

ifall det inte blir godkänt.

 

Vaccinet skulle räcka till

över 2 miljoner sprutor.

 

Regeringen skriver på vaccinavtal

med företaget Sanofi

Regeringen har också bestämt sig för

att beställa vaccin från Sanofi.

Vaccinet skulle räcka till

nästan 5 miljoner doser.

 

Om vaccinet inte blir godkänt

behöver Sverige inte köpa det.

Vaccinet ska komma under år 2022.

 



Reformer för ökad välfärd inom
Ardalan Shekarabis område –
Budgeten 2022
Publicerad 20 september 2021

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad
förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du
läsa om några av förslagen inom Ardalan Shekarabis
område.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka
sjukvården

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i
budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på
jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens
vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått
skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i
budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under
2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

Pressmeddelande: Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka
sjukvården

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin
eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt.
Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer,
storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som
har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också
förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering
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och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

Pressmeddelande: Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för
alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att
stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i
vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i
sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för
ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även
åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för
alla

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i
sjukförsäkringen

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen flera åtgärder för att
förstärka sjukförsäkringen. Bland annat föreslås att taket i sjukpenningen
höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från den 1 januari 2022 samt ökad flexibilitet
i sjukförsäkringen vid dag 365. Regeringen föreslår även en mer flexibel
förläggning av arbetstiden vid deltidssjukskrivning, ökad trygghet för den
som kallas in att arbeta vid behov, samt en förändrad arbetsförmågeprövning
vid 62 års ålder.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i
sjukförsäkringen

Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i
regeringens höstbudget

Regeringen presenterar idag kommande förslag i arbetet mot
välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för
systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen.
Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att
bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.
Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år.
Förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2022.



Pressmeddelande: Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i
regeringens höstbudget

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att
stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som
slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också
att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre



Reformer för ökad välfärd inom
Socialdepartementets områden –
Budgeten 2022
Publicerad 20 september 2021

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad
förslag inom Socialdepartementets område som ska öka
välfärden i Sverige.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka
sjukvården

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i
budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på
jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens
vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått
skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i
budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under
2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

Pressmeddelande: Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka
sjukvården

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-
pandemin

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin
eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt.
Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer,
storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som
har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också
förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering
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och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

Pressmeddelande: Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare
samhälle för alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att
stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i
vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i
sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för
ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även
åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för
alla

Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse
för en god och rättssäker vård och behandling

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Statens
institutionsstyrelse (SiS) får ett ökat anslag för att kunna fullfölja arbetet med
att bland annat höja kompetensen och säkerheten i verksamheten. SiS
föreslås också ytterligare tillskott med anledning av förslag om
straffskärpningar som föreslås av 2020 års sexualbrottsutredning.

Pressmeddelande: Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en
god och rättssäker vård och behandling

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i
Sverige

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Naturhistoriska
riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att
samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat
och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i
hela landet.

Pressmeddelande: Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige



Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för
regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad
åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om permanenta medel och
statsbidrag, samt en reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och
barn.

Pressmeddelande: Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa
till 2024

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att
stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2023 och 2024
föreslår regeringen att fortsatt avsätta 1,5 miljarder kronor per år för
satsningarna på bland annat att utveckla och stärka primärvårdens arbete
med psykisk hälsa och ohälsa.

Pressmeddelande: Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till
2024

Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum
anhöriga

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en ökning av det årliga
statsbidraget till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med 5
miljoner kronor. Nka är ett expertstöd till bland annat kommuner, regioner
och enskilda utförare och ska bidra till högre kvalitet i stödet till anhöriga.

Pressmeddelande: Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum
anhöriga

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För
2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett



flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri
pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital
infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i
budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Pressmeddelande: Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i
sjukförsäkringen

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen flera åtgärder för att
förstärka sjukförsäkringen. Bland annat föreslås att taket i sjukpenningen
höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från den 1 januari 2022 samt ökad flexibilitet
i sjukförsäkringen vid dag 365. Regeringen föreslår även en mer flexibel
förläggning av arbetstiden vid deltidssjukskrivning, ökad trygghet för den
som kallas in att arbeta vid behov, samt en förändrad arbetsförmågeprövning
vid 62 års ålder.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i
sjukförsäkringen

Takten i klimatomställningen måste öka

Takten i klimatomställningen måste öka och att minska transportsektorns
utsläpp är en förutsättning för att nå klimatmålen. I budgetpropositionen för
2022 föreslår regeringen därför satsningar på över 3,9 miljarder kronor som
påskyndar omställningen i transportsektorn samt stärker sammanhållningen
och möjligheten att jobba i hela Sverige. Satsningarna berör bland annat
bilstödet.

Pressmeddelande: Takten i klimatomställningen måste öka 

Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i
regeringens höstbudget

Regeringen presenterade den 6 september förslag i arbetet mot
välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för
systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen.
Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att
bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.
Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år.



Förslagen ingår i regeringens budgetproposition för 2022.

Pressmeddelanden: Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i
regeringens höstbudget

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för
äldre

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att
stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som
slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också
att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre



Reformer för ökad välfärd inom
socialförsäkringar - Budgeten
2022
Publicerad 20 september 2021 Uppdaterad 20 september 2021

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad
förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du
läsa om några av förslagen inom
socialförsäkringsområdet.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka
sjukvården

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i
budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på
jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens
vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått
skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i
budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under
2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

Pressmeddelande: Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka
sjukvården

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin
eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt.
Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer,
storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som
har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också
förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering
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och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

Pressmeddelande: Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för
alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att
stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i
vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i
sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för
ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även
åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för
alla

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i
sjukförsäkringen

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen flera åtgärder för att
förstärka sjukförsäkringen. Bland annat föreslås att taket i sjukpenningen
höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från den 1 januari 2022 samt ökad flexibilitet
i sjukförsäkringen vid dag 365. Regeringen föreslår även en mer flexibel
förläggning av arbetstiden vid deltidssjukskrivning, ökad trygghet för den
som kallas in att arbeta vid behov, samt en förändrad arbetsförmågeprövning
vid 62 års ålder.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i
sjukförsäkringen

Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i
regeringens höstbudget

Regeringen presenterar idag kommande förslag i arbetet mot
välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för
systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen.
Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att
bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.
Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år.
Förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2022.



Pressmeddelande: Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i
regeringens höstbudget

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att
stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som
slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också
att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

 

 



Uppföljning av sociala toppmötet
och minimilöner på EU-möte
Publicerad 11 juni 2021

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark träffar sina
ministerkollegor i Luxemburg den 14 juni ska de bland
annat diskutera uppföljningen av det sociala toppmötet i
Porto och förslaget till direktiv om tillräckliga
minimilöner.

Uppföljning av det sociala toppmötet i Porto

Ministrarna ska diskutera uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto,
som ägde rum den 7–8 maj i år. Diskussionen handlar om nästa steg i arbetet
med att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt vilken
roll arbetsmarknads- och socialminstrar ska ha i det fortsatta arbetet.

Regeringen kommer lyfta fram det nationella ansvaret och arbetsmarknadens
parters roll på sysselsättnings- och socialpolitiska området på mötet.
Regeringen kommer även lyfta vikten av den europeiska planeringsterminen
för uppföljning av de nya EU-övergripande målen för sysselsättning,
kompetens och fattigdomsminskning som informella Europeiska rådet ställde
sig bakom vid sitt möte i Porto den 8 maj.

Minimilöner

Ministrarna ska ha en debatt om förslaget till direktiv om tillräckliga
minimilöner i EU.

Regeringen planerar att göra ett inlägg på mötet för att värna om den
svenska arbetsmarknadsmodellen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på mötet.
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Lättläst om corona-viruset, 4 juni
2021
Publicerad 11 juni 2021

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om
sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev
artikeln.

1,5 miljarder kronor extra
till att testa och smitt-spåra
Vi behöver kunna fortsätta
att covid-testa många
och spåra smitta.

Regeringen föreslår därför
1,5 miljarder kronor extra till det.

Regeringens plan för
att ta bort corona-regler  
Plan i 5 steg

Regeringen har tagit fram en plan
i fem steg.
Den ska vi följa för att
så småningom kunna leva
ungefär som innan corona.

Steg 1 har redan börjat.
Det började 1 juni.
Det innebär att några corona-regler lättas upp.
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Steg 5 är det sista steget.
Då försvinner i princip alla
corona-regler.

Det är viktigt att vi tar bort reglerna
på ett ansvarsfullt sätt.
Det säger regeringen.

Vi måste också vara beredda att införa reglerna igen
ifall vi får mer smitta igen.

Anpassning i tre nivåer

Folkhälsomyndigheten utgår från
tre nivåer för att anpassa
corona-reglerna.
Regeringen fast-ställer varje nivå.
De gör det efter att ha talat med
Folkhälsomyndigheten.

Nivåerna beror på

hur mycket smitta det finns.
hur mycket vården har att göra.
hur många som har fått vaccin.

Kan vi ha större evenemang
på ett smitt-säkert sätt?

Den 1 juni började steg 1
i regeringens plan att
ta bort corona-regler.
Steg 2 ska börja senare i sommar.
Folkhälsomyndigheten ska redogöra
för större evenemang.

Kan vi ha evenemang
redan under steg 2?
Hur kan vi göra dem smitt-säkra?

Myndigheten ska se om



vi till exempel kan testa människor
före evenemang.
Vi kanske kan använda
vaccinations-bevis?

Fler ska räknas som risk-grupp
och kan få pengar
Personer i risk-grupp kan få
viss sjuk-penning
i före-byggande syfte.
Det är för att de inte ska
få covid.

Vissa anhöriga kan få
viss smitt-bärar-penning.

Regeringen har beslutat om ändringar.
Fler räknas nu som riskgrupp.

Till exempel personer med

bipolär sjukdom
schizofreni.
stroke.

Det här gäller från 1 juni.

Prognosen för vaccinationen
är fortfarande samma
Folkhälsomyndigheten gör prognoser
över när alla ska ha fått vaccin
minst en gång.
Det kommer en ny prognos
var 14:e dag.
För 14 dagar sen var prognosen: 5 september.
Det är den nu också.

5 september ska alla vuxna



ha fått vaccin.
Det gäller även barn
med vissa sjukdomar.

Hur snabbt vi kan vaccinera
beror bland annat på
när vaccinet kommer.
Folkhälsomyndigheten tittar på det
när de gör sin prognos.

Myndigheten stämmer också av med
Sveriges Kommuner och Regioner
och med Socialdepartementet.

20 miljoner kronor till
mer info om vaccination
I en del grupper av människor
är det inte så många
som vaccinerar sig.

Fler behöver ta vaccin.
Då blir vi bättre skyddade
mot covid-19.

Grupperna behöver få
mer information
om vaccination.

Regeringen föreslår att
Folkhälso-myndigheten får
20 miljoner kronor extra.

De ska använda pengarna
till att informera om vaccin.

Regionerna får mer pengar
för att vaccinera
Vi behöver fortsätta att vaccinera



många i snabb takt.
Det är fler som vill ha vaccin nu.

Regionerna behöver därför mer pengar.
Regeringen föreslår att de får
470 miljoner kronor till.

I vår-ändrings-budgeten
föreslog regeringen
700 miljoner kronor till.

Folkhälsomyndigheten ska
hålla reda på hur mycket
vaccin vi behöver
Folkhälsomyndigheten får ett
nytt uppdrag av regeringen.
De ska bedöma hur mycket
vaccin vi behöver mot covid-19
i Sverige.

Myndigheten ska redovisa det här
fyra gånger om året.
De ska redovisa det 2021,
2022 och 2023.

Målet är att få fakta.
Hur mycket vaccin ska Sverige köpa?
Kan vi sälja lite av
det vaccin vi redan har?

Kan vi ge bort lite till andra länder?
Hur mycket, i så fall?

Hur mycket vaccin vi behöver
beror på läget.
Vi vet inte hur det blir än.
Folkhälsomyndigheten måste därför
tänka på många olika saker.



Till exempel:

Hur länge ger vaccinen skydd?
Hur påverkar nya virus-varianter?
Vilka behöver få mer vaccin?



Lättläst om corona-viruset, 21 maj
Publicerad 31 maj 2021

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om
sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev
artikeln.

Nya, bättre regler för
hur många som får samlas
Regeringen har bestämt sig för
nya regler från 1 juni.

De nya reglerna kan införas
eftersom smittspridningen av corona 
inte längre är lika stor
och fler har vaccinerats.

Här kan du läsa
vad som gäller från 1 juni.

Inomhus

Om det är aktiviteter inne:

Högst åtta deltagare.
Det är huvud-regel.
Högst 50 deltagare
om alla får en egen sittplats
i en större lokal.

Utomhus

Om det är aktiviteter ute:
Högst 100 deltagare
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utan sittplats
Högst 500 deltagare
om de sitter ner på egen plats.
Högst 150 får idrotta samtidigt.
Det gäller idrotts-tävlingar,
motions-lopp och liknande.

Det här kan ändras

Om det är mycket smitta någonstans
kan det bli nya begränsningar.

Det kan vara mycket smitta i en region.
Då kan Folkhälso-myndigheten säga
att inte lika många får samlas där.

Läns-styrelserna har rätt att
bestämma i enskilda fall.
Det kan till exempel vara
vid ett evenemang.

Det här gäller marknader och tivoli

Marknader har nu samma regler som
butiker och gallerior.

Tivolin som Gröna Lund
har samma regler som
nöjes-parker och djur-parker.

Regler
Marknader och tivolin måste nu
räkna ut hur stor plats de har.

Varje person måste ha
minst 20 kvadratmeter.

Om platsen är 100 kvadratmeter
får det alltså vara
högst fem personer där.
Och så vidare.



Läs mer på Folkmyndighetens hemsida

Fortsätt jobba hemma om du kan

Statliga myndigheter ska se till
att du som jobbar i staten
kan jobba hemifrån.
Det gäller nu till 15 september.

Bara om du absolut måste
ska du vara på arbets-platsen.
Det ska myndigheten se till.

Ännu mer pengar till
sjuk-transporter
Många patienter måste
snabbt till sjukhus.
Det beror på pandemin.

Transporterna kostar mycket
för regioner och kommuner.
De får därför söka pengar
för extra kostnader.

Regeringen har föreslagit
att det ska finnas
150 miljoner kronor till att söka.
Det gäller nu till sista december i år.

Vaccin-prognosen är samma
som tidigare i maj
Den 5 september ska alla ha fått
åtminstone den första sprutan vaccin.
Det sa Folkhälsomyndigheten
den 14 maj.
Och de har inte ändrat sig.



Det här gäller

alla vuxna i Sverige.
barn,
om doktorn har rekommenderat det.

Sverige får ännu mer vaccin
under åren 2022 och 2023
EU har nu ett nytt avtal
med företaget Pfizer/BioNTech.
Det är de som gör vårt corona-vaccin.

Sverige kommer att få mer vaccin.
Det kommer att räcka till
40 miljoner sprutor.

En annan bra sak är att vi kan
byta till ett nyare Pfizer-vaccin.
Det är viktigt.
Om viruset ändras
kan vi få ett vaccin som ändå funkar.

Corona-regler blir kvar på
längre resor med tåg och buss

Det är säkert många som kommer att
resa med tåg och buss i sommar.
Det kan bli trångt.

När det är trångt
blir det mer risk för smitta.
Därför måste vi ha kvar corona-reglerna.

Reglerna blir kvar till 14 augusti.
Men den 15 juni ska regeringen och
Folkhälsomyndigheten återkomma med information
om vi kan ta bort reglerna redan 1 juli.
Det beror på smitt-läget.



Regler

Bussar och tåg får inte vara
mer än halv-fulla.
Det gäller sådana som kör sträckor
som är längre än 150 kilometer.

Om det finns 50 sittplatser
får det vara högst 25 passagerare.
Det måste de som ansvarar
för bussen eller tåget se till.

Regeringen föreslår att
åtgärder i social-försäkringen
blir kvar lite till
Regeringen vill att flera corona-åtgärder
blir kvar till sista september.
Det är åtgärder i socialförsäkringen.
Riksdagen ska bestämma om det i juni.

Det gäller bland annat

pengar för karens-avdrag.
pengar till egen-företagare
de första 14 karens-dagarna.
pengar till risk-grupper.
pengar till vissa anhöriga
till riskgrupper.
tid när du inte behöver
ha läkar-intyg.



Lättläst om corona-viruset, 6 maj
Publicerad 18 maj 2021

Här kan du läsa nyheter om Social-departementets
arbete med corona-viruset och om sjukdomen covid-19.
Datum i rubriken visar när vi skrev artikeln.

E-hälso-myndigheten ska utveckla
en tjänst för vaccinations-bevis
Efter att du har fått vaccin mot covid-19
ska du kunna få ett bevis på det.
Du kommer att kunna beställa
ett vaccinationsbevis.

Du som får vaccin i Sverige
behöver ha svensk e-legitimation.
Då kan du beställa beviset.
Bank-ID är exempel på en e-legitimation.

Du kan inte beställa beviset ännu.
Tjänsten är inte klar.
Målet är att du ska kunna beställa ett vaccinationsbevis
från och med 1 juni.
Senast 1 juli ska bevisen gå att använda
i Sverige och i EU.
Det är planen.

Det är E-hälsomyndigheten som
ska utveckla den här tjänsten.
Myndigheten ska redovisa uppdraget
15 juni 2023.

Folkhälso-myndigheten fick också
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uppdrag om vaccinationsbevis
Samma dag sa regeringen
att Folkhälsomyndigheten
ska utveckla en annan tjänst.

Tjänsten hör ihop med
E-hälsomyndighetens tjänst.
Det finns info om
alla vaccinationer i Sverige
i det nationella vaccinations-registret.

Om du har fått vaccin
finns du med i registret.
För att du ska kunna få ett vaccinationsbevis
behöver vi få över informationen
till E-hälsomyndighetens nya tjänst.
Det ska Folkhälsomyndigheten se till.

Folkhälsomyndigheten ska också
redovisa sitt uppdrag
senast den 15 juni 2023.

Regeringen vill kunna förlänga
undantag i sjuk-försäkringen
vid uppskjuten vård

Regeringen vill inte att människor
ska få problem med pengar
om de blir sjuka länge.
Därför har vi haft
undantag i sjukförsäkringen
under pandemin.

I vanliga fall är det
dag 180 och dag 365 som gäller
om du är sjuk länge.
Då kollar Försäkringskassan



om du kanske kan jobba med något annat
än ditt vanliga arbete.

Under pandemin har Försäkringskassan
skjutit upp den här kollen ibland.
Du kanske inte har fått vård eller rehab
på grund av pandemin.
Du kanske behöver vara sjuk-skriven
ett tag till.

Regeringen vill kunna ha kvar
den här möjligheten.
Vi vet inte just nu
hur det blir med pandemin
i höst och nästa år.
Vi vet inte heller hur långa
vård-köer och vänte-tider
vi kommer att ha.

Kanske vi inte behöver
undantaget nästa år.
Men regeringen vill kunna förlänga det
ifall det behövs.

Förslaget är att lag-ändringen gäller från 
1 januari 2022 till 31 december 2022.

Sverige lånar vaccin från Norge

Sverige och Norge
har kommit överens om
att låna vaccin av varandra.
Sverige får låna vaccin som
räcker till 200 000 sprutor.

Vaccinet är från företaget AstraZeneca.
Senare ger Sverige tillbaka
lika mycket AstraZeneca-vaccin
till Norge.



Norge använder inte
AstraZenecas vaccin just nu.
De väntar på att en expert-grupp
ska säga om vaccinet är säkert.
Norge har därför mycket vaccin
som de inte använder.

Vaccinet kan rädda liv.
Det är synd att ingen använder det.
Därför har Norge sagt att
Sverige kan få låna vaccin.

Hur ska vi anpassa
corona-reglerna?
Regeringen vill att
Folkhälsomyndigheten gör
en väg-ledning,
en sorts handbok.
I den ska de skriva
när vi ska ha restriktioner.
Vilka smitt-skydds-åtgärder behöver vi?
När behöver vi dem?

Det här behöver bli tydligare.
Regeringen behöver veta det
för att göra en plan för hela Sverige.
När ska vi anpassa reglerna?
När kan vi ta bort dem helt?

Folkhälsomyndigheten
ska redovisa senast den 12 maj.

Alla vuxna ska ha fått vaccin
senast 5 september
Folkhälsomyndigheten gör vaccin-prognoser.
De försöker räkna ut
när alla vuxna kan ha fått vaccin.



Myndigheten ser över prognosen varannan vecka.

Förut var målet att alla skulle ha fått vaccin i mitten av sommaren.
Den 30 april kom en ny prognos.
Nu är det 5 september som gäller.
Senast då ska alla vuxna i Sverige
ha fått vaccin minst en gång.

Läkare kan också rekommendera
att vissa barn får vaccin.
De barnen ska också ha fått vaccin
senast 5 september.

September är senare än
vad myndigheten har sagt tidigare.
Då trodde de att vi skulle använda
vaccin från företaget Janssen.
Så blev det inte och därför ändrades prognosen.

Regeringen har nya förslag
om sammankomster
och tillställningar

Regeringen vill gärna
lätta på corona-reglerna.
Men smitt-läget måste bli bättre först.

Den 30 april kom regeringen
med nya förslag.
Det gäller hur många som
får delta i olika aktiviteter.
Hur många får vara med inom
idrott, fritid eller kultur?
Till exempel.

Det här är bara förslag.
Läget måste bli bättre först.
Men så här sa regeringen:



Inomhus

Om det är aktiviteter inne:

Högst åtta deltagare.
Det är huvud-regeln.
Högst 50 deltagare
om alla får en egen sittplats.

Utomhus

Om det är aktiviteter ute:

Högst 100 deltagare
utan sittplats.
Högst 500 deltagare
om de sitter ner på egen plats.
Högst 150 får idrotta samtidigt.
Det gäller idrotts-tävlingar,
motions-lopp och liknande.

Det här är alltså inte nya regler.
Det är bara förslag.



Lättläst om corona-viruset, 22 april
Publicerad 29 april 2021

Här kan du läsa nyheter om Social-departementets
arbete med corona-viruset och om sjukdomen covid-19.
Datum i rubriken visar när vi skrev artikeln.

Regeringen förlänger åtgärder
i social-försäkringen
Regeringen beslutade den 22 april att ha kvar
flera corona-åtgärder i socialförsäkringen.
Det här blir kvar till 30 juni 2021:

Karens-avdrag för anställda.
Pengar till egen-företagare
för de första 14 karens-dagarna.
Ersättning i pengar till risk-grupper.
Ersättning till vissa anhöriga till riskgrupper.
Tid när du inte behöver ha läkar-intyg om du är sjuk-skriven.
Kompensation i pengar till arbets-givare. Det gäller den del av sjuk-löner
som är större än normalt.

Regerings-partierna har kommit överens om det här med Center-partiet och
Liberalerna.

Restriktioner blir kvar ett tag till 
för att många fortfarande blir smittade

Det finns fortfarande mycket covid-19 i Sverige.
Läget i sjukvården är svårt.
Regeringen och Folkhälso-myndigheten sa den 22 april
att de här reglerna blir kvar:

https://www.regeringen.se/


Regler för allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar

Regeringen väntar lite till med att tillåta
att många människor gör saker tillsammans.
Det är fortfarande högst 8 som får samlas.

Folkhälsomyndigheten säger att
vi kanske kan få nya regler den 17 maj.
Det beror på hur smitt-läget är.

Regler för att minska trängsel

Kommunerna får förbjuda människor
att vara på platser där det kan bli trångt.
Det har regeringen bestämt tidigare.
Om till exempel en park är stängd
på grund av covid-19, får du inte gå dit. 
Om du gör det ändå kan du få böter.

Var försiktig på valborg.
Träffa helst inte släkt och vänner inne.
Håll avstånd till varandra ute.
Undvik att gå och titta på valborgs-eldar,
det kan bli trångt vid elden.

Regler för serverings-ställen

Det här blir kvar till 16 maj:

Serveringsställen får bara ha öppet till klockan 20:30.
Det får bara vara en person per sällskap på serveringsställen i gallerior
och på varuhus.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten
berättade vad som gäller för vaccinerade

Om du har fått vaccin mot covid-19
har du ett bra skydd mot att bli svårt sjuk.
Då kan du till exempel gå i butiker.
Men det finns fortfarande mycket smitta.



Håll därför avstånd,
även om du är vaccinerad.
Trängsel ökar risken för smitta.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten
gav information om det här 16 april.
Det gäller för alla som
har fått minst en dos vaccin.
Det ska ha gått minst tre veckor
efter den första sprutan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Regeringen satsar mycket för att
kämpa mot covid-19
Vi behöver fortsätta att kämpa mot smittan.
Vi behöver också ta hand om effekterna
av pandemin i Sverige.
Regeringen föreslår därför åtgärder.
De kostar mycket pengar.
Åtgärderna är med i vår-budgeten.

De här får mer pengar:

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner får extra pengar
till hälso- och sjukvården.
De ska använda pengarna till det här,
bland annat:

 Att vaccinera.
Att testa.
Att smitt-spåra.
Att transportera sjuka.
Till ersättning för vård som har fått vänta till senare.
Till vård som har med covid-19 att göra.

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten
och IVO



Mer pengar ska också gå till Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten och IVO.
Det är för att de ska jobba med att
hantera pandemin.
De ska också följa upp hur
serveringsställena följer lagen.

IVO = Inspektionen för vård och omsorg.

Du kan fortfarande få pengar för
personlig skydds-utrustning
till personliga assistenter
Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.
Det går att söka pengar för det.

Regeringen bestämde den 14 april att
förlänga ansöknings-tiden ännu en gång.
Du kan nu även söka pengar för
utrustning du köper mellan 1 maj
och 30 juni 2021.

Du kan få högst 500 kronor i bidrag
per person och månad.
Det gäller dig som är privat utförare.
Personen ska ha blivit godkänd för
statlig assistans-ersättning.

Totalt har 85 miljoner kronor lagts undan
för det här under åren 2020 och 2021.

Regeringen vill förlänga åtgärder
vid längre resor med buss och tåg
Vi har redan corona-begränsningar
för längre resor med buss och tåg.
De gäller till sista maj 2021.



Regeringen vill förlänga reglerna.

Vi vet inte ännu hur mycket smitta
det kommer att vara i sommar.
Regeringen föreslår därför att
reglerna i stället gäller till 14 augusti.



Dialog med Pensionärskommittén
om covid-19 och pågående
vaccinering
Publicerad 27 april 2021

Pensionärskommitténs möte med socialminister Lena
Hallengren den 27 april handlade bland annat om
coronapandemin och vaccineringarna.
Socialförsäkringsmininster Ardalan Shekarabi och
finansminister Magdalena Andersson medverkade
också på mötet.
─ Vaccinering mot covid-19 är idag det viktigaste verktyget vi har i kampen
mot pandemin. En effektiv vaccinering kan minska lidande och rädda liv
men på sikt även leda till att samhället öppnas upp igen, säger Lena
Hallengren.

Regionernas vaccinering

Socialministern berättade att regionerna vaccinerar i den takt de får vaccin.
Trots minskade leveranser har Sverigeden 23 april lyckats vaccinera drygt 3
miljoner människor med en första dos vilket motsvarar 25,5 procent av den
totala befolkningen, 18 år och äldre.

Regeringens mål är att alla boende i Sverige som är 18 år och äldre, samt
yngre som efter en individuell medicinsk bedömning bör vaccineras,
skyndsamt ska erbjudas minst en dos vaccin mot covid-19. Därefter ska dos
två, i förekommande fall, ges enligt rekommenderat dosintervall. Prognosen
för när detta mål kan vara uppfyllt är idag den 15 augusti.

Aktuella frågor inom socialförsäkringsområdet
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Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade om regeringens arbete
för högre pensioner, vilka beslut som redan fattats samt hur regeringen
arbetar för att höja pensionerna ytterligare. 

Finansministern om satsningar på äldre                         

Finansminister Magdalena Andersson berättade om vårändringsbudgeten och
tidigare presenterade satsningar på äldre 2021. Hon diskuterade också hur
finansieringen av framtidens äldreomsorg ska se ut samt svarade på andra
frågor som organisationerna har ställt.



Lättläst om corona-viruset 6 april
2021
Publicerad 16 april 2021

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om
sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev
artikeln.

Regeringen vill förlänga covid-19-lagen 
och lagen för serverings-ställen
Det kan vara så att pandemin
kanske inte är över ännu i höst.
Många kanske fortfarande blir smittade.
Då måste vi vara beredda.

Regeringen föreslog därför den 6 april
att de här två lagarna blir kvar
till sista januari 2022:

Covid-19-lagen.
Lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder 
på serveringsställen.

Regeringen satsar mycket pengar på att
hantera corona-pandemin.
Den 6 april föreslog regeringen
saker vi kan göra för att fortsätta att
kämpa mot corona.

Vi behöver fortsätta att

https://www.regeringen.se/


försöka få stopp på smittan.
hantera pandemins effekter.

Kommuner och regioner kommer att få
mer pengar till hälso- och sjukvård.
Pengarna ska bland annat gå till

att vaccinera.
att testa och smitt-spåra.
att transportera sjuka.
ersättning för vård som har blivit uppskjuten.
ersättning för vård som har med covid-19 att göra.

Social-styrelsen, Folkhälso-myndigheten och IVO
får också mer pengar för att hantera pandemin.
IVO = Inspektionen för vård och omsorg.

Vi behöver även följa upp att
serverings-ställena följer lagen om
smittskydds-regler.
Det kommer att finnas
mer pengar till det också.

Regerings-partierna har kommit överens om
de här förslagen med Center-partiet
och Liberalerna.

200 miljoner kronor ska gå till
lov-aktiviteter
Många barn och unga har inte fått
gå på aktiviteter under pandemin.
De har inte kunnat vara med
andra i samma ålder på fri-tiden.
Regeringen vill göra det bättre för dem.

Att få göra något på lov är bra för barn och unga.
Men det måste vara smitt-säkert.
Regeringen föreslår att kommunerna ska få
200 miljoner kronor i bidrag till lov-aktiviteter.



Det ska vara smittsäkert och gratis.
Det här gäller 6- till 15-åringar under år 2021.

Socialstyrelsen ska administrera,
fördela pengarna och följa upp.
Varje kommun får be om pengar.
I maj kan du titta på Socialstyrelsens hemsida
hur mycket pengar din kommun kan få.

Regeringen vill förlänga
åtgärder i social-försäkringen
Regeringen föreslog den 6 april
förlängningar av covid-åtgärder
i socialförsäkringen.
Regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna
hade kommit överens om det.

Det handlar om det här:

Karens-avdrag.
Risk-grupper.
Läkar-intyg.
Inställd vård.

Karens-dag: Du kan få
pengar för karens-avdrag

Under pandemin kan du som blir sjuk
få pengar för karensdagen.
Du som har eget företag kan få
pengar för de 14 första karensdagarna.
Det är för att människor ska stanna hemma
om de känner sig sjuka.
Just nu gäller det till 30 april 2021.

Regeringen vill att det här fortsätter att gälla.
Det är för att få ner smittan.



Det ska gälla tills tillräckligt många är vaccinerade.
750 miljoner kronor ska gå till det.

Riskgrupper kan få ersättning
tills tillräckligt många är vaccinerade

Under pandemin kan vissa riskgrupper
stanna hemma för att inte bli smittade.
De kan få ersättning i pengar för det.
Det gäller också vissa anhöriga till riskgrupper.
Den möjligheten vill regeringen ha kvar
tills det är säkert för riskgrupperna
att vara på arbets-platsen igen.

Det här förlänger regeringen:

Viss sjuk-penning till vissa riskgrupper
för att de inte ska bli sjuka.
Viss smitt-bärar-penning till
vissa anhöriga till riskgrupper.
Viss föräldra-penning till föräldrar som
har barn som varit svårt sjuka nyligen.
Viss föräldra-penning när 
skola eller förskola stänger.

100 miljoner kronor ska gå till det här.
850 000 kronor extra ska gå till föräldra-försäkring.
Det föreslår regeringen.

Du behöver inget läkar-intyg
till och med dag 14

I vanliga fall behöver du ett intyg från läkaren
om du är sjuk-skriven.
Under pandemin behöver du inget intyg
under de första 14 dagarna.
Det är för att inte hälso- och sjuk-vården
ska få för mycket att göra.
Det är också för att du inte ska
smitta andra ifall du har covid.



Regeringen tänker förlänga det här.
Just nu gäller det till 30 april.
Det ska gälla tills tillräckligt många är vaccinerade.
100 miljoner kronor ska gå till åtgärden,
föreslår regeringen.

Undantag i sjuk-försäkringen förlängs
vid inställd vård eller rehabilitering

Rehabilitering= Ett sätt att hjälpa sjuka människor tillbaka till arbete.

Om du är sjuk länge gör Försäkrings-kassan
i vanliga fall en prövning.
De tittar om du kanske kan göra
något annat jobb än ditt vanliga arbete.

Under pandemin finns det en särskild bestämmelse.
Den säger de ska vara möjligt
att göra undantag från prövningen.
Det gäller om du fortfarande är
sjuk dag 180 och dag 365
och din vård eller rehab är inställd.

Fram till 30 juni 2021 är det bestämt
att det här ska gälla.
Regeringen vill att bestämmelsen
blir kvar till 31 december 2021.
Det kommer att kosta
ungefär 330 miljoner kronor.

Arbets-givare kan få kompensation
för personalens sjuk-lön
Den del av kostnaden för sjuklön
som än större än normalt
kan arbetsgivare få pengar för.
Regeringen föreslår att det här blir kvar
till 30 juni i år.
Det är inte bestämt än men



regeringen ska lämna förslaget
till riks-dagen.
Just nu gäller det till 30 april.

Många företag har det svårt under pandemin.
Regeringen föreslår därför 2,5 miljarder kronor.
Det kan göra det lite lättare för
företag och arbetsgivare.

Regeringen föreslår förlängt stöd
till transporter med ambulans-flyg
Verksamheter som transporterar
patienter med ambulansflyg
kan just nu få ett statligt stöd.
De kan söka pengar för 1 januari till 30 juni.
En verksamhet kan få högst 70 procent
av sina fasta kostnader.

Regeringen föreslår nu att möjligheten
blir kvar till 15 augusti i år.
12 miljoner kronor ska gå till det.
Totalt har regeringen satsat 62 miljoner kronor.

Det är viktigt att hälso- och sjukvården
alltid kan få tag på ambulansflyg.
Under pandemin behöver flygen vara
anpassade för patienter med covid-19.
Många covid-patienter behöver transport.
Men vi måste vara säkra på att
patienter med andra sjukdomar
också kan få transport.
Därför behöver vi satsa mer
på ambulansflygen.

EU behöver godkänna att stödet blir kvar
till den 15 augusti 2021.
Sverige hade ett tillfälligt stöd
även förra sommaren.



Regeringen och SKR har
kommit överens om ändringar
i covid-vaccineringen
SKR= Sveriges Kommuner och Regrioner

I december bestämde staten och SKR
en plan för hur vaccineringen mot covid ska gå till.
Men det har kommit mindre vaccin till Sverige
än vad det stod i avtalen.
Folkhälso-myndigheten säger också att
det ska gå längre tid mellan den
första och andra sprutan.
Därför måste planen ändras lite.

Målet är fortfarande att alla som bor i Sverige
ska kunna få en första dos så snart som möjligt.
Det här gäller alla vuxna.
Det gäller också barn och unga under 18 år
om deras läkare säger att de behöver få vaccin.

Flera av vaccinen kräver två doser.
Den andra sprutan ska alla få inom den tid
som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Den 1 april presenterade regeringen och SKR den nya planen.
Det nya är att Folkhälsomyndigheten ska
ta fram en prognos över läget varannan vecka.
När kan alla ha fått minst en spruta?
Hur mycket vaccin kommer det till Sverige?
När kommer vaccinet?
Hur snabbt kan regionerna vaccinera?
Folkhälsomyndigheten ska samarbeta
med regionerna och SKR.

Det viktigaste är att så många som möjligt
får vaccin så snart som möjligt.
Det är särskilt viktigt för dem som är
65 år och äldre.



Nyheter om vaccinations-bevisen

Staten och regionerna har ansvar för att
vi får vaccinations-bevis.
De arbetar med det nu.
Alla som vill ska få ett bevis.
Med det kan du visa att du är
vaccinerad mot covid.
Bevisen ska gå att beställa gratis.
Men systemet är inte i gång än.

Vi vet inte exakt när vaccinationsbevisen
kan börja användas.
Det beror på samarbetet i Europa.
Målet är att kunna börja använda dem i juni.

Det här är statens ansvar
Staten ska:

Utveckla de tekniska tjänster som krävs.
Betala för den tekniska utvecklingen.
Betala för vaccinationsbevisen.

Det här är regionernas ansvar

Regionerna ska:

Registrera alla vaccinationer mot covid-19. Det gör de i det nationella
vaccinations-registret (NVR). NVR finns hos Folkhälsomyndigheten.
Se till att rapportera till NVR senast sju dagar efter vaccination.
Se till att rapporteringen görs på ett korrekt sätt.
Se till att uppgifterna är noga kontrollerade.

E-hälso-myndigheten får uppdrag om
samman-hållen journal-föring
Sammanhållen journalföring är när olika vård-givare
kan läsa och skriva i en patients journal.
Det här är möjligt enligt lag.
Men alla kommuner och regioner gör inte så.



Corona-kommissionen har kritiserat det här.
Patienten blir tvungen att berätta om sin vård
varje gång det är en ny vårdgivare.
Om den nya vårdgivaren i stället kan se journalen
är det säkrare för patienten.
Det blir lättare att samordna patientens vård.

Regeringen har därför bett E-hälsomyndigheten
att titta på det här.

Hur kan vi öka möjligheten till sammanhållen journalföring?
Hur kan vi få alla vårdgivare i hela landet att använda det?

E-hälsomyndigheten får 2,5 miljoner kronor för uppdraget.
De ska slut-redovisa till Social-departementet
senast den 15 februari 2022. 

Sverige stödjer FN-deklaration om att
hela världen ska få covid-vaccin

Det är viktigt att inte bara rika länder
kan vaccinera sin befolkning.
För att få slut på pandemin så snabbt som möjligt
behöver hela världen vaccinera.
Det handlar också om solidaritet.
Sverige har arbetat aktivt med det.
Vi ger stöd till vaccin-samarbetet Covax,
bland annat.

Den 26 mars presenterade FN en
politisk deklaration i New York.
Det handlar om global tillgång
till vaccin mot covid-19.
Över 170 länder ger sitt stöd till det här.
Sverige är med.
Det är ett viktigt steg för att
hantera pandemin jämlikt och effektivt.

Mer än 140 länder i världen har börjat vaccinera.



Men det finns stora utmaningar.
Tillgången till vaccin är inte jämlik.
Vi behöver se till att alla kan få
vaccin så snart som möjligt.

Socialstyrelsen ska analysera
vård-behov
Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag av regeringen.
De ska analysera uppdämda vårdbehov.
Det är behov som har fått vänta
på grund av corona-pandemin.

Socialstyrelsen ska sammanställa
vilka behov det finns.
Senast den 1 oktober 2021 ska de redovisa
hur läget är i Sverige.
De ska också föreslå hur vården
kan ta hand om patienternas behov.

Slut-redovisning av uppdraget ska de göra
senast den 31 mars 2022.

Är covid-19 en arbets-skada?
Regeringen låter ISF analysera det
ISF = Inspektionen för social-försäkringen.

Covid-19 anses som en arbetsskada
i vissa situationer.
I de fallen gäller arbetsskade-försäkringen.
Så är det sedan april 2020.

Nu vill regeringen utreda om det här
kan gälla i fler situationer.
De har gett ISF i uppdrag
att analysera det.

ISF ska redovisa uppdraget till Social-departementet



senast den 26 april 2021.



Lättläst om corona-viruset, 19
mars 2021
Publicerad 25 mars 2021

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om
sjukdomen covid-19.

Restriktionerna förlängs på grund av 
covid-19
Det finns risk för att vi ännu en gång
får stor smitt-spridning under våren.
Vi behöver därför vidare-utveckla
regional och lokal samverkan.
Läns-styrelserna och Folkhälso-myndigheten
fick det i uppdrag den 18 mars.

Läns-styrelserna har fått fler uppdrag
av regeringen.

De ska ge bättre svar på
två frågor:

Hur ser de till att pandemi-lagen följs?
Hur anpassar de sitt tillsyns-arbete beroende på hur mycket smitta det
är?

Det här är viktiga frågor.
Det får inte bli för trångt i butiker,
till exempel.
Då kan vi få mer smitta igen.

Situationen i Sverige är fortfarande
allvarlig och osäker.
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Verksamhet som inte är nödvändig
ska därför vara stängd.
Regeringen fortsätter att säga det till
kommuner och regioner.
Det är alltså verksamhet som är till för alla,
och som inte går efter reglerna i
begränsnings-förordningen.

De här behöver inte ha stängt:

Kommunala gym och sport-anläggningar.
Bad-hus.
Museer och konst-hallar.

Varför?

Därför att begränsningsförordningen
gäller för dem.

Aktiviteter för barn och unga
får också fortsätta
om de följer corona-reglerna.

Det gäller:

Idrott.
Fritid.
Kultur.

Det gäller även för gymnasie-åldern.
Men det är inte läge att ha
tävlingar eller matcher.

Det här förlängs till 1 april.
Det kan förlängas ännu mer efter det.

Social-styrelsen ska se över överskott av skydds-
utrustning

Vad gör vi om vi i Sverige kanske har för mycket
skyddsutrustning och sjukvårds-material?



Alltså, sådant som behövs vid vård av covid.
Kan vi sälja det, i så fall?
Eller kanske ge bort lite?
Det ska Socialstyrelsen undersöka.

MSB ska hjälpa Socialstyrelsen.
De ska också ansvara för att
någon tar hand om sakerna.

MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är regeringen som har gett
det här uppdraget.
Uppdraget ska redovisas den 31 december 2021.

Statligt stöd för ambulans-flyg under pandemin

Verksamheter som behöver
flytta patienter med ambulansflyg
kan nu söka pengar till det.
Det bestämde regeringen den 11 mars.
Det är ett tillfälligt statligt stöd.
Ett liknande stöd fanns också förra sommaren.

Därför är det här viktigt under pandemin

Vi måste vara säkra på att
det alltid går att få ambulansflyg.
Hälso- och sjuk-vården måste ha
den möjligheten dygnet runt.
Därför finns det här stödet.

Det här började gälla den 17 mars 2021.
Förordningen gäller till 15 november 2021.

Regeringen vill att Sverige ska kunna få mer vaccin

Folkhälso-myndigheten behöver kunna
köpa mer vaccin och annat som vi behöver
under pandemin.



De har just nu en låne-ram på
4,5 miljarder kronor.
Regeringen föreslog den 10 mars
att det höjs till 11 miljarder kronor.
Det skulle gälla för 2021.

Tanken är att vi ska kunna skriva på
fler avtal med tillverkare av
vaccin mot covid-19.
Det är bra, för då kan vi se till att
vi säkert har tillräckligt med vaccin
även längre fram.

Det här har regerings-partierna
kommit överens om med
Center-partiet och Liberalerna.

Sverige har egentligen redan avtal om
vaccin till alla som bor här.
Men det måste gå att beställa mer
om det behövs.
Det bedömer regeringen.

Därför har vi kunnat köpa vaccin till mer än hela
befolkningen

Sverige har alltså en låneram
för att kunna köpa vaccin.
Den har höjts flera gånger
sen sommaren 2020.
Med tiden har det ju klarnat
hur stora avtal vi behöver.

Det är därför regeringen har kunnat
skriva på alla avtal som
EU har förhandlat fram.

Personer i risk-grupp kan få ersättning 
tills vaccinationerna är klara



Riskgrupper och vissa anhöriga
har rätt till ersättning under pandemin.
Det gäller just nu till 30 april 2021.
Regeringen tänker förlänga det.
Det ska nu gå att få ersättning tills
alla personer i riskgrupp är vaccinerade.
Det sa regeringen den 9 mars.

Personer som kan bli allvarligt sjuka
ska kunna komma tillbaka till sin arbets-plats
på ett tryggt och säkert sätt.
Därför tog regeringen det här beslutet.

Föräldrar kan också få ersättning.
Det gäller föräldrar till vissa barn
som har varit allvarligt sjuka nyligen.
Regeringen tänker förlänga
den ersättningen också.

Det här gäller alltså för:

Viss sjuk-penning till vissa riskgrupper
för att de inte ska bli smittade.
Viss smittbärar-penning till vissa anhöriga till riskgrupper.
Förebyggande tillfällig föräldra-penning till föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn.

Förlängningarna kommer att göras så
att det inte blir paus i utbetalningarna.

Lagen för serverings-ställen
blir kvar till sista september  
Den 1 juli 2020 fick vi en ny lag.
Den heter Lagen om tillfälliga
smittskydds-åtgärder på serveringsställen.

Lagen är tids-begränsad.
Den gäller till sista maj 2021.
Regeringen föreslog den 8 mars att



lagen ska fortsätta att gälla
till sista september 2021.

Folkhälsomyndigheten ska hålla reda på vilka
corona-regler vi har
Regeringen gav Folkhälsomyndigheten
ett nytt uppdrag den 4 mars.
De ska föra en förteckning över
corona-föreskrifter:

Vad har vi bestämt med stöd av covid-19-lagen?
Vad gäller enligt lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder på serverings-
ställen?

Senast den 20:e varannan månad
ska Folkhälsomyndigheten
redovisa till Regerings-kansliet.
De ska börja med det nu i mars.
Det här gäller så länge vi har de två lagarna.

SBU ska sprida kunskap om post-covid

En del patienter känner länge av
sjukdomen covid-19.
Vi behöver lära oss mer om det.
Regeringen har därför bestämt att
SBU ska följa med vad
vetenskapen kommer fram till.

SBU = Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering.

SBU ska sprida kunskap om
långvariga effekter av covid.

Två viktiga frågor är:

Hur kan vi behandla patienterna?
Hur kan vi rehabilitera dem?



SBU ska slut-redovisa uppdraget senast den 15 augusti nästa år.

SBU ska sprida kunskap om långvariga effekter av
covid.

Regeringen gav SBU i uppdrag att
granska och sprida kunskap om lång-covid.
Det var den 4 mars.
De ska också utveckla ett bra sätt att
publicera vetenskapligt material.
Det är särskilt viktigt när det handlar om
effekter av covid-19 på barn.

Socialstyrelsen behöver känna till
alla resultat och bedömningar.
SBU ska därför samverka med Socialstyrelsen.
De ska tillsammans hitta ett sätt så att
Socialstyrelsen får all info de behöver.

SBU ska också följa och utvärdera
vad andra kommer fram till om covid
i andra länder.
SBU ska undersöka vad vi kan
forska mer om.

Även det här uppdraget ska SBU 
slut-redovisa den 15 augusti 2022.

Du kan få ersättning om du får 
en skada av covid-19-vaccin

De vaccin mot covid-19 som vi använder i Sverige
är testade och godkända.
Om du ändå skulle få en person-skada av vaccinet
kan du söka ersättning.
Ersättningen är från Läkemedels-försäkringen.
Det gäller alla godkända covid-vaccin i Sverige i dag.

Sverige planerar en ny lag för det här.



Regeringen skickade ett utkast på remiss
den 4 mars.

Ersättnings-perioden är förlängd 
för personlig skydds-utrustning 
till personliga assistenter

Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.
Det går därför att söka pengar för det.

Regeringen beslutade den 4 mars att
förlänga ansöknings-tiden ännu en gång.
Du kan nu även söka pengar för
utrustning du har betalt för under tiden
1 december 2020 till 30 april 2021.

Du kan få högst 2500 kronor per person
som har statlig assistans-ersättning.

Du ansöker om bidrag hos Försäkrings-kassan.
Din ansökan ska ha kommit in
senast den 31 maj 2021.

Gravida kan få pengar
vid risker i arbets-miljön
Den som är gravid kan ha rätt till
graviditets-penning.
Det gäller om du har ett arbete
som är ansträngande för kroppen.

Det gäller också om det finns risker i arbetsmiljön
och arbets-givaren inte kan ge dig
andra arbets-uppgifter.

Det är arbetsgivaren som
ansvarar för arbetsmiljön.



Arbetsgivaren bedömer om
en gravid inte får vara kvar i arbete
på grund av risker i arbetsmiljön.

Covid-19 är en risk för gravida i vecka 20 till 36.
Socialstyrelsen informerade om det
den 26 februari 2021.
Risken för covid-19 kan alltså
ge rätt till graviditetspenning.



Fortsatt fokus på att minska och
motverka segregation
Publicerad 19 mars 2021

Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi med
ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation
och diskriminering hade den 18 mars ett digitalt möte
med statsrådsgruppen för att minska och motverka
segregation. Mötet handlade både om den nyligen
beslutade handlingsplanen och om det fortsatta arbetet
med att minska och motverka segregation.
Arbetet mot segregation har blivit än mer angeläget på grund av
coronapandemin som riskerar att skapa stora ekonomiska och sociala
konsekvenser för redan utsatta grupper. Att minska och motverka
segregation är högt prioriterat för regeringen och en del av arbetet för att
bygga ett tryggt och hållbart Sverige.

- Coronapandemin har bidragit till att synliggöra den ojämlikhet som redan
finns i samhället. Nu tar vi avstamp i handlingsplanen mot segregation som
regeringen beslutade om i december och fortsätter arbetet. Här har
statsrådsgruppen en viktig roll och jag är glad över att det finns ett så stort
engagemang för arbetet i regeringen, säger Märta Stenevi.

Statsrådsgruppen för att minska och motverka segregation träffas
regelbundet och arbetar strategiskt med att styra inriktningen för regeringens
samlade insatser för att minska och motverka segregation och att säkerställa
att insatserna samordnas.

På mötet deltog sr Morgan Johansson, sr Anna Ekström, sr Ardalan
Shekarabi, sr Amanda Lind, sr Lena Micko och sr Anders Ygeman.

https://www.regeringen.se/


Lättläst om coronaviruset, 3 mars
Publicerad 10 mars 2021

Här kan du läsa nyheter om corona-viruset och
sjukdomen covid-19.

Nya åtgärder för att stoppa smittan

Vi behöver göra ännu mer för att inte
ännu fler ska bli sjuka i covid-19.
Det sa regeringen och Folkhälso-myndigheten
den 4 mars.
En del saker förlänger de.
Andra åtgärder är nya.

Kommuner och regioner bör hålla verksamheter 
för allmänheten som
inte är nödvändiga stängda.
Det har regeringen sagt tidigare.
Det gäller fortfarande.
I alla fall till den 21 mars.

Det finns vissa undantag.
Till exempel har gallerior, gym och
platser för privata sammankomster andra regler.
Där gäller det som står i
begränsnings-förordningen.

Regeringen ändrar i
Begränsnings-förordningen

Vissa verksamheter har alltså inte behövt stänga.
De har fått ha öppet med vissa begränsningar.
Men nu ändrar regeringen en del regler.

https://www.regeringen.se/


Det gör de med stöd av pandemi-lagen.
Det är förstås också för att
människor inte ska bli sjuka.
Ändringarna gäller från den 11 mars 2021.

Det här är nytt:

1. Några platser kan behöva stänga.
2. Det kommer nya krav på åtgärder mot smitta.

Några platser kan behöva stänga

Kommuner kommer att få förbjuda
att människor är på vissa platser
om det finns stor risk för att det blir trångt.
Det kan till exempel vara

parker.
bad-platser.
kommunens grill-platser.

Nya krav på åtgärder
Det kommer nu att ställas krav på smitt-skydd.
Det gäller för bland annat:

nöjes-parker.
djur-parker.
tema-parker.
museer.
konst-hallar.

Regeringen förlänger åtgärderna
på serverings-ställen

Det finns en lag om smittskydds-åtgärder
på serveringsställen.
Åtgärderna är tillfälliga.
Regeringen vill nu förlänga lagen
till och med den 30 september.



Pandemi-lagen gäller också
till och med 30 september.

Serveringsställena får ha öppet
till halv nio på kvällen

För att hindra spridning av smitta
får serveringsställena bara ha
öppet till klockan 20.30.
Det här gäller sedan den 1 mars.
Det gäller alla serveringsställe
i hela Sverige.

De kan däremot ha öppet
för avhämtning efter halv 9.
Serveringsställen får också leverera hem.

Allmänna råd blir strängare

Om det blir nödvändigt kommer Folkhälso-myndigheten
att besluta om
ännu fler begränsningar.
Det är för att vi inte ska få en tredje våg av smitta.
Det handlar om hur många personer som
får vara i butiker, gallerior och gym.

Det finns ett råd sen tidigare
till idrotts-föreningar.
De ska inte ordna eller delta i

läger.
matcher.
cuper och andra tävlingar.

Det finns vissa undantag för bland annat
barn-idrott och elit-idrott.

Smitta har spridits inom idrotten.
Därför behöver vi säga det igen.
Vi behöver följa de råd som finns.



Regeringen förlänger åtgärder i sjuk-försäkringen

Regeringen beslutade den 26 februari
att förlänga åtgärder i sjukförsäkringen.
Det beror på covid-19.
Åtgärderna är tillfälliga.

Regeringen vill på det här sättet stoppa smittan.
Det är också för att sjuk-vården inte ska 
få för mycket att göra.
De vill göra det tryggare för dig ekonomiskt.
Regeringen vill också göra det lite lättare
för dig som är arbets-givare.

Det här gäller nu till och med 30 april 2021:

Du får 810 kronor i ersättning för karens-avdrag.
Du som är egen-företagare får 810 kronor per dag 
för de 14 första karens-dagarna.
Du som är arbets-givare får kompensation
för den del av sjuklöne-kostnaden som
är mer än det normala.

Nya rekommendationer för vaccinerade 
personer på äldre-boenden
Det finns nya rekommendationer för äldre.
Det finns också ett nytt vaccin-avtal.
Sverige kommer att få mer än dubbelt så många
vaccin-doser från företaget Moderna.
Doserna kommer i sommar och på hösten.

Regeringen och Folkhälso-myndigheten
berättade om det här den 25 februari.



Lättläst om coronaviruset, 18
februari
Publicerad 26 februari 2021

Här kan du läsa nyheter om corona-viruset och
sjukdomen covid-19.

Corona-reglerna i Sverige blir kvar ett tag till

Läget i landet när det gäller coronaviruset är fortfarande svårt och osäkert.
Viruset finns kvar och sprids.
Människor blir sjuka i covid-19.
Regeringen har talat med Folkhälso-myndigheten.
Många av restriktionerna
och rekommendationerna behöver vara kvar.

Det får inte bli så att fler blir sjuka
efter sport-lovet.
Behöver du resa bort?
Gör det så smitt-säkert som möjligt.

Några exempel:

Håll avstånd.
Träffa inte nya personer.
Besök inte platser där det kan bli trångt.
Följ de regler som finns på platsen där du är

Verksamhet som inte är nödvändig att hålla öppen ska vara stängd.
Regeringen har bett regioner och kommuner om det.
Det gäller verksamhet som alla kan besöka i vanliga fall.
Det gäller till den 7 mars 2021.  
Regeringen håller reda på
vilka åtgärder vi behöver ha i Sverige.
Det gör de tillsammans med
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Folkhälsomyndigheten.

Regeringen föreslår nya begränsningar

Regeringen har använt den nya pandemi-lagen
för att föreslå nya åtgärder.
Lagen är tillfällig.
Förslagen ska gälla från den 11 mars 2021.
Om smitt-läget blir mycket värre
kan fler verksamheter behöva stängas.

Regeringen föreslår också vissa nya begränsningar
för till exempel djur-parker och museer.

Regeringen vill att vi ska kunna träffas
utan att smitta varandra.
Det behövs bättre regler för detta.
Regeringen förbereder därför förslag
för allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar.

Men smittläget måste förstås vara
så pass bra att det är möjligt att träffas.

Det blir längre ersättnings-period för regionernas och
kommunernas mer-kostnader

Vården och omsorgen har haft
mycket att göra under vintern.
Det beror förstås på pandemin.
Det har kostat mer än vanligt
för regioner och kommuner.
De kan nu ansöka om ersättning för det.

Hittills har man bara kunnat söka pengar
för merkostnader före 1 december 2020.
Nu går det att söka även för hela december 2020.

Antalet platser på bussar och tåg blir begränsade



Bussar och tåg som åker längre än 150 kilometer
måste göra vad de kan för att passagerarna inte ska bli smittade.
Om det finns till exempel 50 sitt-platser
får det inte vara mer än 25 passagerare.
Bara hälften av sittplatserna får alltså användas.
Det här började gälla den 14 februari.
Det kommer att vara så till slutet av maj.

Det finns ett undantag.
De som har bokat före 14 februari får åka med
även om över hälften av platserna är bokade.

Pandemilagen gör det möjligt för regeringen
att bestämma att det ska vara så här.

Regeringen talade med Folkhälsomyndigheten
innan de bestämde sig.

 

Vården ska få stöd för att hjälpa personer med lång-
covid

En del patienter har symtom långt efter att
de har haft covid-19.
Vården behöver kunna hjälpa dem.
Social-styrelsen har fått i uppdrag att
utveckla ett stöd för hälso- och sjuk-vården.
Stödet ska också vara för den kommunala vården.
Det har regeringen beslutat.

Socialstyrelsen får använda
3 miljoner kronor för det här
under år 2021.

 



Lättläst om coronaviruset, 5
februari
Publicerad 12 februari 2021

Här kan du läsa nyheter om corona-viruset och
sjukdomen covid-19.

Sverige förlänger corona-restriktioner

Situationen i Sverige är fortfarande speciell.
Viruset som leder till sjukdomen covid-19
sprids fortfarande väldigt mycket.
Vården har mycket att göra.
Regeringen har därför beslutat att
förlänga vissa nationella restriktioner igen.

Förbudet att servera alkohol
efter klockan 20 förlängs

Fram till 14 februari får ingen servera alkohol
på serverings-ställen efter klockan 8 på kvällen.
Regeringen vill att det ska gälla till 28 februari.
Regeringen kommer därför att skicka
ett förslag om det på remiss.
Regeringen gör det för att få in synpunkter på förslaget.

Förbudet behöver vara kvar efter det också.
Men efter 28 februari är det klockan 22 som gäller.
Det föreslår regeringen.

Fortsätt att arbeta hemifrån

Om du inte absolut måste vara på din arbets-plats
ska du jobba hemifrån.

https://www.regeringen.se/


Statliga myndigheter ska se till att
ännu fler kan göra det.
Det gäller nu fram till 31 maj 2021.

Rekommendationen till gymnasiet
förändras

Folkhälso-myndighetens rekommendation
om gymnasie-skolan förlängs.
Men den har ändrats lite.
Gymnasiet ska nu ha både
fjärr- eller distans-undervisning och
en del undervisning på plats i skolan.
Det gäller från 25 januari
till 1 april 2021.

Mun-skydd i kollektiv-trafik hela våren

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat
munskydd sedan 7 januari 2021.
Det gäller på bussar, tåg och så vidare
under tider när det ofta är trångt.
Det kommer att gälla hela våren.

Verksamhet som inte är nödvändig
ska vara stängd till 21 februari

Regeringen ber regioner och kommuner
att fortsätta att hålla verksamheter stängda.
Det gäller sådant som är öppet för alla
men som inte är helt nödvändigt.
Varje region och kommun avgör själv
vad som är nödvändigt och inte.

Regeringen tycker att det är viktigt att
aktiviteter för barn och unga håller öppet.
Det är idrotts-, fritids- och kultur-aktiviteter
både ute och inne.
Det gäller nu även för gymnasie-ungdomar.

Regeringen förbereder fler åtgärder.



Det är med stöd av pandemi-lagen.
Regeringen lyssnar noga på
vad Folkhälso-myndigheten säger.

Pandemi-lagen ger regeringen
fler möjligheter att stoppa smittan

Den 8 januari beslutade riksdagen
att säga ja till pandemilagen.
Det är en tillfällig lag.
Den ska hindra spridning av covid-19
på ett mer effektivt sätt.

Regeringen har använt lagen för att besluta
om en ny förordning.
Den kallas begränsnings-förordningen.
Det är regler som måste följas från 10 januari.
Reglerna gäller för:

gym.
sport-anläggningar.
badhus.
butiker och gallerior.
platser för privata sammankomster.

Krav på negativt covid-19-test
för att resa in i Sverige

Regeringen vill inte att nya varianter
av viruset kommer in i Sverige.
Nya varianter finns i flera länder.

Därför får utländska medborgare som vill resa in i Sverige
inte vara smittade av corona-viruset.
De måste visa upp ett negativt test.
Det gäller från alla länder.
Det bestämde regeringen den 3 februari.

Läns-styrelserna får
175 miljoner kronor för mer tillsyn



Pandemilagen ger större möjligheter att stoppa smittan.
Men för att det ska funka behöver någon
hålla koll på att reglerna följs.
Det ska länsstyrelserna göra.
De behöver därför pengar för att göra jobbet.
Regeringen föreslog att de får 174,6 miljoner kronor.

Kommuner, regioner och länsstyrelser ska
kontrollera att det inte blir för trångt
på serverings-ställen, bland annat.
Regeringen föreslår att de får
82 miljoner kronor till det.

Smittskydds-åtgärderna på serveringsställen
behöver vara kvar till sista september 2021.
Det föreslår regeringen.

100 miljoner kronor för
covid-19-transporter

Sjukvården har väldigt mycket att göra just nu.
Sjukhusen kan behöva flytta patienter
till andra sjukhus.
Det kan vara med helikopter
eller ambulans, till exempel.

Vi kallar det skyndsamma transporter.
För kommunerna kan det vara att köra en patient
från ett särskilt boende till ett sjukhus.
Eller från en bostad med särskild service
för personer med funktions-nedsättning.
Det kostar förstås pengar för kommunen.

Regeringen föreslog 100 miljoner kronor
till skyndsamma transporter.
Då kan regioner och kommuner fortsätta att
söka ersättning för dem.

1,4 miljarder kronor till snabb-tester

Vi testar och smitt-spårar mycket i Sverige.



Vi måste få stopp på smittan.
Då är det viktigt att vi har många
verktyg och metoder för det.

Det är också viktigt att veta
hur många som är smittade.
En bra sak med snabbtester är att
vi får svar direkt, ibland inom 15 minuter.

Regeringen föreslår därför 1,4 miljarder kronor
till snabb-testning under år 2021.

5,5 miljarder kronor till
PCR-testning och smittspårning 

7,5 miljarder kronor ska nu gå till
PCR-testning och smittspårning år 2021.
Det är viktiga metoder för att
stoppa smittan i landet.

Regeringen hade tidigare beslutat om
2 miljarder kronor.
I januari föreslog regeringen
5,5 miljarder kronor till.
Totalt alltså 7,5 miljarder.

Regerings-partierna,
Centerpartiet och Liberalerna
hade kommit överens om det.

Regeringen vill att de äldre
ska vara mindre ensamma

Många äldre är ensamma och isolerade
under covid-19-pandemin.
Pensionärs-organisationerna är viktiga för dem.
De stödjer sina medlemmar.
De ordnar aktiviteter och gör att de äldre
känner sig mindre ensamma.

Regeringen föreslår att organisationerna



får 15 miljoner kronor extra under 2021.

Läkemedels-verket får
24,6 miljoner kronor

Läkemedelsverket har haft mycket jobb
under pandemin.
De ser till att det finns tillräckligt med
läke-medel och medicin-tekniska produkter.
Det är viktigt att de kan fortsätta med det.
Läkemedelsverket får därför nästan
25 miljoner kronor till under året.
Det har regeringen meddelat.

Staten skriver på avtal
om skador av covid-19-vaccin

Om du får en skada efter att ha fått vaccin
ska du ha ersättning för det.
I vanliga fall är det Läkemedels-försäkringen
som betalar ut ersättning.
Så är det också med vaccin mot covid-19.
Men det gäller bara för vaccin från läkemedels-företag
som är anslutna till Läkemedelsförsäkringen.

Regeringen vill därför ordna ersättning
för vaccin som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen.
Regeringen ska lämna ett förslag om det till riksdagen.
Det blir en statlig ersättning.

Det går fortfarande att söka pengar
för skydds-utrustning för
personliga assistenter

Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.
Det går därför att söka pengar för det.

Regeringen föreslog den 12 januari att



man ska kunna söka pengar i fem månader till.
25 miljoner kronor går till det.
Det här har regerings-partierna,
Centerpartiet och Liberalerna
kommit överens om.

Social-styrelsen håller koll på
listan med risk-grupper

Det finns redan en sammanställning
över riskgrupperna.
Alltså de som kan bli riktigt
allvarligt sjuka av covid-19.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att
se över sammanställningen.
De ska också uppdatera den.

Uppdraget fortsätter så länge det behövs.

Corona-åtgärder
inom social-försäkringen

Sjuk-penning

Regeringen beslutade i februari att
stoppa 180-dagars-prövningarna.
Det är för att människor inte ska bli av med
sin sjukpenning vid dag 180.

Även efter den 180:e dagen du är sjuk
ska du kunna få din arbets-förmåga prövad
mot arbete hos din arbets-givare.
Det ska gälla fram till dag 365
om du fortfarande är sjuk.
Det beslutades i februari 2021.

Ersättning till riskgrupp

Regeringen har också beslutat om att
förlänga ersättningen



till dig som är i riskgrupp.
Det gäller också vissa anhöriga
till personer i riskgrupp.
Det gäller till 30 april 2021.

Föräldra-penning

Föräldrar till vissa barn som
nyligen har varit allvarligt sjuka
kan få tillfällig föräldrapenning.
Tiden du kan få det förlängs.
Det gäller till 30 april 2021.

Här kan du läsa mer om Covid-19-lagen (Pandemi-lagen)



Lättläst om coronaviruset. 29
december
Publicerad 30 december 2020

Här kan du läsa nyheter om corona-viruset och
sjukdomen covid-19.

27 december började Sverige vaccinera
mot covid-19

EU-kommissionen har godkänt
vaccin från företaget Pfizer/BioNTech och det har kommit
till Sverige nu.
Den 27 december började vi vaccinera äldre människor
på äldre-boenden.

Sverige fick först 9750 doser vaccin.
Alla regioner fick ett antal doser var.
Det kom inte så många doser den 27 december
men vi kommer att få mer.
Då kommer fler och fler att vaccineras.

Målet är att alla över 18 år i Sverige
ska kunna få vaccin
under första halv-året 2021.
Alla under 18 år som är i risk-grupp
ska också kunna bli vaccinerade då.
Det är regeringens mål tillsammans med
Sveriges Kommuner och Regioner.

Regeringen stoppar 180-dagars-prövningen
i sjuk-försäkringen

Regeringen föreslår ett stopp

https://www.regeringen.se/


i de bedömningar som i vanliga fall görs
vid dag 180 om någon är sjuk länge.
Det är för att du inte ska förlora din sjuk-penning
om du är sjuk länge i covid-19.
Det gäller också om du har någon annan
långvarig sjukdom.
Stoppet är tillfälligt.

Det här har regerings-partierna,
Centerpartiet och Liberalerna
kommit överens om.

Nya restriktioner för hela Sverige
för att stoppa smittan

Folkhälso-myndigheten sa inför jul-helgerna:

Res inte för mycket.

Undvik trängsel.

Fira jul och nyår med bara några få personer.

Fler råd från 14 december

I mitten av december skärpte myndigheten
råden och reglerna för hela landet.
Vi har alla ansvar för att inte
smitta varandra med covid-19.

De lokala råden i regionerna togs bort.
Råden gäller nu alla i hela Sverige.
Om du vill hålla dig upp-daterad om vad som gäller är det bäst att läsa 
på Folkhälso-myndighetens webbplats.

Ännu fler råd från 18 december

Nu gäller även det här:

Det är förbjudet att sälja alkohol
efter klockan 20 på serverings-ställen.



Högst fyra personer får vara
tillsammans på restaurang.

Trängsel är förbjudet 
på köp-centrum, butiker och gym.

Gymnasier ska ha fjärr- eller distans-undervisning till och med 
den 24 januari

Kommuner och regioner ska stänga all verksamhet som 
allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. 
Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus, 
mötesplatser, öppna förskolor och museer.
Det gäller fram till 24 januari.

Du ska helst ha munskydd i kollektiv-trafik (bussar, tåg, tunnel-bana 
och så vidare). Det gäller under vissa tider från 7 januari.

Det finns ännu fler råd. 
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Regeringen jobbar med en pandemi-lag

Regeringen skickade den 28 december ett förslag till lag-rådet.
Det är ett förslag på en
tillfällig lag för att minska spridningen av covid-19.
Syftet med lagen är att
regeringen och andra myndigheter ska kunna
stoppa smitt-spridningen på ett bättre sätt,
samtidigt som verksamheter som är smitt-säkra ska kunna fortsätta.

Det kan handla om att begränsa
antalet besökare eller öppet-tider.
Det ska också gå att stänga vissa verksamheter helt
om det inte går att göra på annat sätt.
Den tillfälliga lagen ska gälla
utöver smittskydds-lagen och ordnings-lagen.
Regeringen föreslår att lagen ska gälla
från den 10 januari till
den sista september 2021.



Vaccinet blir gratis för dig
Mer än 9 miljarder kronor går till vaccin

Sverige har avtal med flera vaccin-tillverkare.
Regeringen har sagt så här:

Vaccinet ska vara gratis för enskilda personer.

Alla över 18 år ska få vaccin så snart det går. 
Det är regeringens ambition.

Vaccineringen ska ske efter behov.

Folkhälsomyndigheten har bestämt att
de här ska få vaccinet först:

Äldre.

Personer i risk-grupper.

Personal inom vård och omsorg.

Staten betalar, regionerna vaccinerar
Regeringen har sagt att staten
tar ett stort ansvar för kostnaderna
för vaccin och vaccination.
Regionerna får 300 miljoner kronor
för att förbereda sig.
Svenska staten går in med
över 9 miljoner kronor.

Staten ska betala och regionerna ska vaccinera.
Det har regeringen kommit överens om
med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Norge och Island får också vaccin

Norge och Island är inte med i EU.
Ändå har länderna i EU bestämt att
Norge och Island också ska få
vaccin från Pfizer/BioNTech.



Sverige har lovat att sälja vaccinet vidare
till Norge och Island.
Vi samarbetar ju med de nordiska länderna.
Det betyder inte att Sverige ger av sina egna doser.
Det här är doser som EU lägger undan
till Norge och Island.

Corona-kommissionen har redovisat
för regeringen

Corona-kommissionen har analyserat
hur smittan spred sig
inom vård och omsorg om äldre i Sverige.
Kommissionen gav sin första
del-redovisning till regeringen
i december.

Det här kom Corona-kommissionen fram till:

Nästan 90 av procent av alla som har dött
var över 70 år.
Nästan hälften av dem som dog
bodde på särskilt boende.

Varför spred sig då smittan inom äldre-omsorgen?
Därför att smittan spred sig i hela samhället.
Det är den viktigaste förklaringen.

Men det fanns också brister inom äldreomsorgen.
Verksamheterna var dåligt förberedda för en pandemi.
Det berodde på det här, bland annat:

Brister i bemanningen.

Brister i medicinsk kompetens.

Organisatoriska brister.

Regel-verken var inte tillräckliga.

Regeringen säger att
Corona-kommissionens arbete är viktigt.



Det kan användas för att förbättra vården och omsorgen.
Redan nu arbetar Sverige med det.
Äldreomsorgen måste bli bättre.
Det måste lagarna också bli.

Staten och SKR är överens om snabb-tester

Antigen-tester är så kallade snabbtester.
Vi kan använda dem som ett komplement
till PCR-testning för covid-19.
Snabbtester är bra när vi behöver
testa fler personer snabbare.
Det kan vara på särskilda boenden för äldre
och i andra känsliga miljöer.

Snabbtesterna är också bra på akuten, till exempel.
Då kan personalen testa en person som
söker vård för något annat
men som har symtom på covid-19.

Staten kommer att hjälpa till att
betala för snabbtesterna.
Regionerna ska testa patienterna.
Det har staten kommit överens om med SKR.
SKR = Sveriges Kommuner och Regioner.

Pandemi-åtgärderna i sjuk-försäkringen
ska vara kvar längre

Regeringen har föreslagit att
de tillfälliga åtgärderna i sjukförsäkringen, 
som gjorts på grund av covid-19, 
ska bli kvar ett tag till.
Regeringen ska besluta om det snart.

Tanken med åtgärderna är att de ska

minska spridningen av smitta.

minska sjukvårdens arbete.



göra dig tryggare ekonomiskt.

göra det lite lättare för arbets-givare.

Just nu gäller åtgärderna
till slutet av år 2020.

Regeringen vill förlänga det här
till den 30 april 2021:

Ersättning för karens-avdrag.
Just nu får du 810 kronor första dagen
om du blir sjuk.

Ersättning till dig som är egen-företagare.
Just nu får du 810 kronor per dag
de 14 första karens-dagarna
om du blir sjuk.

Kompensation till dig som är arbetsgivare.
Du får pengar för den delen av sjuklöne-kostnaden
som är högre än normalt.
Du behöver inget läkar-intyg förrän
den 15:e dagen du är sjuk.
I vanliga fall behöver du intyg från dag 8.

Regeringen föreslår att
undantaget i rehabiliterings-kedjan förlängs

Många patienters vård och rehab
har blivit uppskjuten på grund av pandemin.
Det har därför funnits ett undantag
från regeln om prövning vid dag 180 och dag 365.
Regeringen föreslår nu en förlängning
av det tillfälliga undantaget.

Regeringen beslutar om att förlänga
den tillfälliga föräldra-penningen

I december bestämde regeringen sig för
att förlänga den tillfälliga föräldra-penningen.



Den blir kvar till den 30 april 2021.

Det är för att

minska smitt-spridningen.

minska arbets-belastningen i sjukvården.

göra dig ekonomiskt tryggare.

Det som förlängs är det här:  

Du som är förälder får tillfällig föräldrapenning
om ditt barns skola stänger.

Du kan få föräldrapenning i förebyggande syfte.
Det gäller i vissa fall om du har ett barn
som nyligen har varit allvarligt sjukt.
Om barnet behöver skyddas från corona
kan du få pengar för att stanna hemma med barnet.
Undantag från kravet på läkar-utlåtande.
Det gäller i vissa fall för barn mellan 12 och 16 år
om de behöver särskild vård och tillsyn.
I vissa fall kan du få föräldrapenning för det
utan utlåtande från läkare.

Mer forskning inom hälsa och välfärd
gör Sverige starkare i framtiden

Pandemin har visat hur viktigt det är
med forskning inom medicin.
Vi har redan fått flera vaccin mot covid-19.
Det är tack vare forskare över hela världen.
Nya idéer och uppfinningar är viktiga.

Regeringen kommer därför att satsa på
forskning inom hälsa, välfärd och
det som kallas life science.
Ungefär en halv miljard kronor om året
ska gå till forskning.

Det här ska hjälpa Sverige



att vara bättre förberett i framtiden.
Det kan ju komma fler pandemier
eller andra hälso-utmaningar.

500 miljoner kronor för kris-stöd
till personal inom vård och omsorg

Pandemin har varit svår för dem som
arbetar inom välfärden.
Det har varit utmaningar och mycket jobb.
Personalen behöver bearbeta sina upplevelser.
Det tycker regeringen är viktigt.

Totalt får landets kommuner och regioner
500 miljoner kronor.
Pengarna ska de använda till
kris-stöd, samtals-stöd eller trauma-stöd.
Stödet är till för dem som påverkas negativt
av pandemin i sitt arbete.

Nya scenarier för hur pandemin kan bli

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag
att uppdatera hur de tror att
pandemin kan bli fram-över.
Det ska de göra regelbundet.

Social-styrelsen och läns-styrelserna
ska ge förslag på insatser.
De ska ta fram planer.

Det här är viktiga verktyg
för myndigheter och andra i samhället
när de planerar sitt arbete.
Det är viktigt när de planerar
hur vi ska kunna minska smitt-spridningen.

MSB ska beskriva vilka konsekvenser
allt det här kan ha för samhället.
MSB = Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap.



Pengar till skydds-utrustning
för personliga assistenter

Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.

Regeringen har därför beslutat att de kan få
ersättning för skydds-utrustning i efter-hand.

Det gäller för 1 februari 2020
till 30 november 2020.

Det finns 50 miljoner kronor totalt för det här.

Regeringen fortsätter att satsa på
att testa många för covid-19

Sverige behöver fortsätta att mass-testa och smitt-spåra.
Det är viktiga verktyg för att kämpa mot smittan.
Regeringen har därför kommit överens med
Sveriges Kommuner och Regioner
att de ska fortsätta under hela år 2021.
Regionerna testar och smittspårar.
Staten betalar för det.

Staten bidrar också genom
Folkhälsomyndighetens test-kapacitet.
Regionerna följer rekommendationer
som de får från Folkhälsomyndigheten.

Läns-styrelserna har i uppdrag att
hjälpa regionerna i arbetet.
Regeringen förlänger det uppdraget.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att se till
att det går att mass-testa i hela landet.
Regeringen förlänger även det uppdraget.

Det är nu möjligt att förbjuda



besök på äldre-boenden lokalt

De som bor på äldreboenden är de som vi
behöver skydda från viruset allra mest.
Därför har regeringen beslutat att
vi kan ha lokala besöks-förbud på äldreboenden.
Folkhälsomyndigheten kan bestämma om det behövs.

Det här betyder att vi nu har
ännu ett verktyg för att bekämpa smittan.
Det började gälla den 21 november 2020.
Beslutet gäller fram till 28 februari 2021.



Seminarium om sjukförsäkringen
Publicerad 14 december 2020

En trygg och fungerande sjukförsäkring är en
fundamental del i ett välfärdssamhälle. Var står vi i dag,
och vad har pandemin inneburit för våra
trygghetssystem? Socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi bjöd in till ett digitalt seminarium för att
diskutera frågorna.
Till följd av pandemin har regeringen infört en rad tillfälliga förändringar av
reglerna i sjukförsäkringen. Dessa förändringar har varit betydelsefulla i
arbetet med att begränsa smittspridningen och stärka den ekonomiska
tryggheten för personer som drabbas av sjukdom. Men hur starkt skydd ger
sjukförsäkringen i dag? Och finns det delar som behöver bli bättre och mer
ändamålsenliga? Det var några av frågorna som diskuterades under
seminariet.

Vid seminariet deltog Claes Jansson, tidigare utredare av sjukförsäkringen,
Mandus Frykman, tidigare nationell samordnare för en fungerande
sjukskrivningsprocess, Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid
Umeå Universitet, Per Molander, tidigare ordförande i
Jämlikhetskommissionen samt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges
läkarförbund.

Tony Malmborg från Socialdepartementet modererade diskussionen.

https://www.regeringen.se/


Lättläst om coronaviruset. Kris-
stöd till personal inom vård och
äldre-omsorg som har arbetat
med covid-19, 25 september
Publicerad 15 oktober 2020

Här kan du läsa nyheter om corona-viruset och
sjukdomen covid-19.

Kris-stöd till personal inom
vård och äldre-omsorg
som har arbetat med covid-19

Corona-pandemin har varit jobbig
för dem som arbetar inom
hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.
Personalen har gjort stora insatser.
Det har varit mycket jobb och
ofta väldigt stressigt.

Det här gör att risken för
psykisk ohälsa kan ha blivit större.
Regeringen vill därför satsa på
de här personal-grupperna.
Vi föreslår att de får kris-stöd,
samtals-stöd, trauma-stöd med mera.

Förslaget bygger på en överenskommelse.
Det är regerings-partierna, Center-partiet
och Liberalerna som har kommit överens.
Det finns med i höst-ändrings-budgeten
för år 2020.

https://www.regeringen.se/


Från 1 oktober får äldre-boenden
ta emot besök igen

1 oktober tog vi bort besöks-förbudet
på särskilda boenden för äldre.
Vi bestämde det därför att
smitt-spridningen är mindre nu i Sverige.
Äldreomsorgen är också bättre förberedd nu.
Och så har de fått nya regler och råd
från myndigheterna.

Två miljarder kronor för att
fortsätta kämpa mot covid-19 nästa år

Regeringen har satsat nästan sju miljarder kronor i år
på corona-tester i hela landet.
Pengarna går också till att spåra smitta.
Senaste tiden har regionerna gjort
långt över 100 000 tester i veckan.
Det är viktigt att testa och smitt-spåra.
Det gör vi för att kämpa mot pandemin.
Vi kommer att behöva fortsätta med det under år 2021.
Regeringen föreslår därför två miljarder till det.

Regeringen vill också ge mer pengar till
Folkhälso-myndigheten och Social-styrelsen under 2021.
Det är bland annat för att se till att det finns
tillräckligt med personlig skydds-utrustning.

Det här bygger också på en överenskommelse
mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
Det finns med i budget-propositionen
för år 2021.

EU:s lager för medicinsk skydds-utrustning kommer
att finnas i Sverige

Sverige och några andra länder i EU
har fått ett nytt uppdrag.



Vi ska ansvara för EU:s lager
för medicinsk utrustning.
Det är både sjukvårds-material och
skyddsutrustning.
I Sverige är det MSB som ska ansvara för det.
MSB är Myndigheten för
samhälls-skydd och beredskap.
De ska sköta det tillsammans med
Socialstyrelsen och Försvarets materiel-verk.

Vi i EU utvecklar just nu vårt civil-skydd.
Sjukvårds-lagret hör till det.
I lagret ska det finnas saker som
ansikts-masker, skydds-rockar
och ventilatorer.
Vi ska använda dem i stora kriser.
Om EU-länderna inte har tillräckligt med material
kan de få saker från EU-lagret.

Sverige är med i programmet COVAX
för covid-19-vaccin

Alla länder i världen kommer att behöva
vaccin mot covid-19.
Det måste bli rättvist,
så att alla får vaccin.
Världs-hälso-organisationen WHO
och vaccin-samarbetet GAVI
har därför bildat COVAX.
Det är ett internationellt program.

Sverige kommer att vara med i COVAX,
tillsammans med de andra EU-länderna.

COVAX är en förkortning för
COVID-19 Vaccines Global Access.

Vi förlänger corona-åtgärder
i social-försäkringen

Regeringen har gjort stora ändringar



i socialförsäkringen
under våren och sommaren 2020.
Det är för att minska effekterna av pandemin.

Så här har vi tänkt:

Smitt-spridningen ska bli mindre.
Sjuk-vården ska bli mindre belastad.
Människor ska bli tryggare ekonomiskt.
Arbets-givare ska få hjälp.  
Föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn
om skolan stänger.

Regeringen vill förlänga de här åtgärderna.
Förslaget bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Fyra miljarder kronor till
vård som blev uppskjuten

Hälso- och sjukvården behövde ställa om under våren.
Det var för att ge vård till patienter
som var svårt sjuka i covid-19 eller
andra akuta sjukdomar.
Sjukvården behövde skjuta upp
många andra planerade besök och operationer.

Regeringen vill nu att regionerna ska få
fyra miljarder kronor tillsammans
under åren 2021 och 2022.
Det är för att vården ska komma i kapp.
Det skriver regeringen i budget-propositionen
för år 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Patienter som inte har kunnat gå till 
tand-läkare ska få ekonomisk hjälp



Har du missat tand-vårds-stödet
som du får en gång om året?
Regeringen har bestämt att patienter
som inte har kunnat gå till tandläkaren
under corona-pandemin
ska få en ny ersättnings-period.
Det gäller alltså det statliga stödet.

Den nya perioden börjar 1 september 2020.
Perioden är lika lång som den tid som
patienten har missat.

Hur har pandemin påverkat anhöriga?

Vi behöver ta reda på hur covid-19 har påverkat
olika personer.
Hur påverkar det anhöriga, anhörig-stöd-personal
och anhörig-stödet?
Det har NkA fått i uppdrag att undersöka.
De får 1 miljon kronor till det.
NkA = Nationellt kompetens-centrum anhöriga.

NkA ska också ge förslag på vad vi ska göra.
De ska föreslå stöd och åtgärder.
Det ska vara både sådant vi kan göra direkt
och lång-siktigt stöd.
Det ska funka både nu och
i kriser och pandemier i framtiden.

Vi behöver utvärdera vård för
lång-variga symtom av covid-19

Vi vet inte så mycket än
om långsiktiga hälso-effekter av covid-19.
Vi behöver lära oss mer om den grupp patienter
som har symtom lång tid efter att de blev sjuka.
Hur många är de?
Har en del av dem kanske andra sjuk-domar
och besvär med hälsan?

Regeringen ger därför ett nytt uppdrag till SBU.



SBU = Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering.
De ska göra en översikt över patienter 
som har långvariga symtom av covid-19.

SBU ska samman-ställa vetenskapligt underlag,
bland annat.
Det handlar om vård, behandling och rehab.
De ska också titta på internationella data.
Vilka erfarenheter har andra länder gjort?

Vi ska ha en plan inför nya 
utbrott av covid-19

Folkhälso-myndigheten får också ett nytt uppdrag.
De ska ta fram olika scenarier.
Hur kan smitt-spridningen bli i Sverige
under det närmaste året?
Hur kan det bli i regionerna?
Myndigheten ska framför allt fundera på
hur det kan bli i höst.

Myndigheten ska sedan redovisa
vad de har kommit fram till.
Hur kan det bli?
Hur många smittade skulle det kunna bli?
Hur många döda?

Åtgärder inom social-tjänsten 
ifall covid-19 sprids

Social-styrelsen och Folkhälso-myndigheten
ska undersöka om socialtjänsten behöver
nya instruktioner och regler.
Det är för att hindra spridning av covid-19.
Det gäller verksamheter för äldre
och personer med funktions-nedsättning.

Här kan du läsa mer om det



IVO har granskat äldre-boenden

IVO = Inspektionen för vård och omsorg.

IVO har granskat Sveriges alla äldreboenden.
Det finns 1700 boenden för äldre.

Det här kom de fram till:

40 kommuner var särskilt utsatta
under pandemin.
Väldigt många av de äldre som dog i covid-19
bodde på äldreboenden i de här 40 kommunerna.
De 40 kommunerna hade nästan 70 procent
av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

Läs mer om det här



Reformer för ökad välfärd inom
Ardalan Shekarabis
ansvarsområde - Budgeten 2021
Publicerad 21 september 2020

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad
förslag inom Socialdepartementets område som ska öka
välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska
villkor för pensionärer

Regeringen avser att föreslå flera åtgärder för att stärka pensionärers
ekonomi i den kommande budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en
ny förmån samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år.
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska villkor
för pensionärer

Förslaget om pensionerna finns presenterat i utgiftsområde 11, Ekonomisk
trygghet vid ålderdom.

Satsningar för ökad social rättvisa

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den
sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för
personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala
insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för
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ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag. Regeringens
förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna. 

Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa

Förslagen om underhållsstöd och bostadsbidrag finns presenterat i
utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer med barn.

Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk
inom välfärdssystemen

För att motverka skattefusk och missbruk och upprätthålla förtroendet för
välfärdssystemen krävs krafttag. Regeringen föreslår därför att 189 miljoner
kronor tillförs för detta ändamål 2021. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk inom
välfärdssystemen

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning (Försäkringskassan) och utgiftsområde 11,
Ekonomisk trygghet vid ålderdom (Pensionsmyndigheten).

Rekordstor höjning av schablonersättningen för
personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för
timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent.
Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021.
Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökade resurser till Försäkringskassan för att minska handläggningstider. För
att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten
i handläggningen, samt komma tillrätta med de långa handläggningstiderna
inom omvårdnadbidrag och merkostnadsersättning, föreslår regeringen att
Försäkringskassan tillskjuts 120 miljoner kronor 2021, 100 miljoner kronor
2022 och 80 miljoner kronor 2023.

Pressmeddelande: Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig



assistans

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning.

 



Reformer för ökad välfärd inom
socialförsäkringar - Budgeten
2021
Publicerad 21 september 2020

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad
förslag inom Socialdepartementets område som ska öka
välfärden i Sverige . Regeringens förslag bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska
villkor för pensionärer

Regeringen avser att föreslå flera åtgärder för att stärka pensionärers
ekonomi i den kommande budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en
ny förmån samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år.
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska villkor
för pensionärer

Förslaget om pensionerna finns presenterat i utgiftsområde 11, Ekonomisk
trygghet vid ålderdom.

Satsningar för ökad social rättvisa

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den
sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för
personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala
insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för
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ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag. Regeringens
förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa

Förslagen om underhållsstöd och bostadsbidrag finns presenterat i
utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer med barn.

Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk
inom välfärdssystemen

För att motverka skattefusk och missbruk och upprätthålla förtroendet för
välfärdssystemen krävs krafttag. Regeringen föreslår därför att 189 miljoner
kronor tillförs för detta ändamål 2021. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk inom
välfärdssystemen

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning (Försäkringskassan) och utgiftsområde 11,
Ekonomisk trygghet vid ålderdom (Pensionsmyndigheten).

Rekordstor höjning av schablonersättningen för
personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för
timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent.
Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021.
Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökade resurser till Försäkringskassan för att minska handläggningstider. För
att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten
i handläggningen, samt komma tillrätta med de långa handläggningstiderna
inom omvårdnadbidrag och merkostnadsersättning, föreslår regeringen att
Försäkringskassan tillskjuts 120 miljoner kronor 2021, 100 miljoner kronor
2022 och 80 miljoner kronor 2023.

Pressmeddelande: Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig



assistans

Förslaget om Försäkringskassan finns presenterat i utgiftsområde 10,
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.



Reformer för ökad välfärd –
budgeten 2021
Publicerad 21 september 2020

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad
förslag inom Socialdepartementets område som ska öka
välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Förstärkningar av sjukvårdens roll inom civilt försvar
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en satsning på 442,5 miljoner kronor 2021 för att stärka hälso- och
sjukvårdens kapacitet inom ramen för det civila försvaret. För 2022 beräknas 593 mnkr och för 2023 och framåt drygt 1
miljard kronor per år. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 
Pressmeddelande: Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat
besöka tandvården till följd av covid-19
Patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga
tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som
den tid man gått miste om. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika
lång som den tid man gått miste om.
 
Pressmeddelande: Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid -19

Extra medel till Socialstyrelsens beredskapslager
Under coronapandemin har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag köpt in skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och
annan materiel, för att säkra tillgången i de fall kommuners och regioners egen kapacitet inte räcker till. I
höständringsbudgeten för 2020 tillför regeringen 160 miljoner kronor och i budgeten för 2021 tillför regeringen 122
miljoner kronor till Socialstyrelsen för att säkra den nationella tillgången. Det ska även möjliggöra Socialstyrelsens
lagerhållning av skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annan materiel.
 
Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
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Extra medel för fortsatt arbete med covid-19
Arbetet med covid-19-pandemin är fortsatt högt prioriterat för regeringen.

Socialstyrelsen har en central roll i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och i Sveriges hantering av
pandemin. Regeringen vill säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med covid-19 vid myndigheten och tillför 45 miljoner
kronor till Socialstyrelsens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2021 för myndighetens arbete nästa år.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för att det ska finnas ett effektivt smittskydd i Sverige och myndigheten
bedriver ett intensivt arbete för att hantera den uppkomna pandemin. Regeringen har tillskjutits extra medel till myndigheten
under 2020 för det löpande arbetet med pandemin. 

Regeringen vill säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med covid-19 vid myndigheten också under 2021. Regeringen
föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag ökas med 50 miljoner kronor
för myndighetens arbete med pandemin nästa år.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill minska läkemedelsutsläpp
Genom att ställa krav på miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel kan utsläppen minska. Regeringen avsätter därför 5
miljoner kronor för 2021 för att starta en försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Genom en
sådan försöksverksamhet har Sverige möjlighet att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på
läkemedelsproduktion. För 2022 och 2023 beräknas 11 miljoner respektive 3 miljoner kronor.
 
Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Funktion för psykisk hälsa

Regeringen gav den 30 januari 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att
lämna förslag på hur en särskild funktion för psykisk hälsa och
suicidprevention kan inrättas vid myndigheten. Medel för att tillskapa och
driva funktionen föreslås överföras till Folkhälsomyndighetens
förvaltningsanslag i syfte att renodla myndighetens finansiering.
Folkhälsomyndighetens anslag föreslås öka med 10 miljoner kronor för detta
ändamål. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och
social omsorg.

Pressmeddelande: Folkhälsomyndighetens uppdrag att främja psykisk hälsa
utökas

1,5 miljarder till förlossningsvården och kvinnors
hälsa



Regeringen satsar på ökad tillgänglighet och kvalitet i vården till kvinnor och
i förlossningsvården. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att
medlen till förlossningsvården och kvinnors hälsa ska öka med 500 miljoner
kronor för 2021 och beräknar att avsätta 500 miljoner kronor 2022.
Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: 1,5 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa

Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska
villkor för pensionärer

Regeringen avser att föreslå flera åtgärder för att stärka pensionärers
ekonomi i den kommande budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en
ny förmån samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år.
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska villkor
för pensionärer

Stimulera och skynda på utvecklingen inom
funktionshinderområdet

Regeringen vill undanröja hinder för tillgänglighet för att uppnå det
nationella målet för funktionshinderspolitiken. I budgeten för 2021 föreslår
därför regeringen 23 miljoner kronor årligen för att stimulera och påskynda
utvecklingen inom funktionshinderområdet. 

Medlen ska användas till att stimulera tillämpningen av universell
utformning, det vill säga skapa mer tillgängliga lösningar som fungerar för
fler, oavsett funktionsnedsättning. Vidare bedöms kommuner och regioner
behöva stöd i sitt funktionshinderspolitiska arbete. Dessutom behöver
statistiken förbättras som belyser hur levnadsförhållandena för personer med
funktionsnedsättning utvecklas.

Ökad säkerhet på landets SiS-hem

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Statens
institutionsstyrelse (SiS) förstärks med 110 miljoner kronor 2021 och



därefter 100 miljoner kronor årligen. Regeringens förslag bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Ökad säkerhet på landets SiS-hem

100 miljoner kronor till stärkt cancervård

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks
genom en ökning med 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Regeringens
satsning för att stärka cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor
per år 2021–2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: 100 miljoner kronor till stärkt cancervård

Regeringen förstärker ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. I
budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på en förstärkt
ambulanssjukvård med 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande
belopp för 2022–2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker ambulanssjukvården

Satsningar för ökad social rättvisa

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den
sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för
personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala
insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för
ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag. Regeringens
förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa

Rekordstor höjning av schablonersättningen för
personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för



timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent.
Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021.
Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökade resurser till Försäkringskassan för att minska handläggningstider. För
att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten
i handläggningen, samt komma tillrätta med de långa handläggningstiderna
inom omvårdnadbidrag och merkostnadsersättning, föreslår regeringen att
Försäkringskassan tillskjuts 120 miljoner kronor 2021, 100 miljoner kronor
2022 och 80 miljoner kronor 2023.

Pressmeddelande: Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig
assistans

Nära 1,2 miljarder kronor för att bekämpa psykisk
ohälsa och stärka psykiatrin

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning för att stärka
den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen på 1 177,5 miljoner
kronor för 2021. Motsvarande belopp beräknas för 2022. Med tidigare
aviserade anslag innefattar satsningen drygt 2 miljarder kronor under nästa
år. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Nära 1,2 miljarder kronor för att bekämpa psykisk ohälsa
och stärka psykiatrin

Riktade medel till fast läkarkontakt och ökade
resurser till primärvården

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att stödet till
primärvården utökas samt att medel riktas för arbetet med att säkra en fast
läkarkontakt. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Riktade medel till fast läkarkontakt och ökade resurser till
primärvården

Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk



inom välfärdssystemen

För att motverka skattefusk och missbruk och upprätthålla förtroendet för
välfärdssystemen krävs krafttag. Regeringen föreslår därför att 189 miljoner
kronor tillförs för detta ändamål 2021. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk inom
välfärdssystemen

Subventioner av familjehemsplaceringar

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att avsätta 250 miljoner
kronor årligen under perioden 2021–2022 och 200 miljoner kronor 2023 för
ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner. Medlen ska subventionera
kostnaderna för familjehemsplaceringar. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Subventioner av familjehemsplaceringar

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och
satsning mot felaktiga utbetalningar och fusk inom
a-kassan

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på 100
miljoner kronor från och med 2022 för ökad jobbstimulans inom ekonomiskt
bistånd och att 30 miljoner kronor tillförs till arbetet med att stoppa felaktiga
utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Regeringens förslag
bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna.

Pressmeddelande: Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och satsning mot
felaktiga utbetalningar och fusk inom a-kassan

31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom
äldreomsorgen

För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka
kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har
synliggjorts under den pågående pandemin. I budgetpropositionen för 2021



föreslår regeringen därför en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan
hos personal inom äldreomsorgen. Förslaget finns presenterat i utgiftsområde
16, utbildning och universitetsforskning.

Pressmeddelande: 31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom
äldreomsorgen

4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård

För att vården ska klara återhämtningen efter covid-19 föreslår regeringen i
budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021
respektive 2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: 4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner
får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen,
samtidigt som Äldreomsorgslyftet förstärks med 1,7 miljarder kronor till
sammanlagt 3,4 miljarder för 2021. Sammantaget är det den största
satsningen på svensk äldreomsorg någonsin.

Pressmeddelande: Historisk satsning för en stärkt äldreomsorg

Alla Socialdepartements förslag finns presenterade i utgiftsområde 9,
Hälsovård, sjukvård och social omsorg förutom sjukförsäkringen som finns i
utgiftsområde 10,

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, pensionerna som
finns i utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom och de
ekonomiska familjestöden som finns i utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet
för familjer och barn.

Förslaget  om språkträning för anställda inom äldreomsorgen finns
presenterat i utgiftsområde 16, utbildning och universitetsforskning.



Ersättning till riskgrupper samt
vissa anhöriga och föräldrar
Publicerad 25 juni 2020

Regeringen har i dag beslutat att personer i riskgrupper,
vissa anhöriga och föräldrar till nyligen allvarligt sjuka
barn, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för
att undvika smitta av covid-19, ska ha rätt till ersättning.
För personer som är i riskgrupp, och för vissa anhöriga till personer i samma
hushållsgemenskap som person i riskgrupp, innebär förordningsregleringen
en rätt till ersättning med högst 804 kronor per dag i högst 90 dagar.
Förmånen lämnas för den tid som personen avstår från arbete för att undvika
att smittas av sjukdomen covid-19, eller avstår från arbete för att undvika att
smitta en person i riskgrupp.

För att kunna få ersättning krävs att det saknas möjlighet att utföra
förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte har erbjudit
andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller det i övrigt inte har
gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att lämpligt avstånd
kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

För att anhöriga till vuxna personer i riskgrupp ska ha rätt till ersättning
gäller att den anhörige har arbetat som personlig assistent åt personen i
riskgrupp, och att personen i riskgrupp beviljats assistansersättning.
Ersättningen omfattar även anhöriga som har beviljats närståendepenning
och vårdar personen i riskgrupp. Det krävs vidare att den anhörige lever i
hushållsgemenskap med personen i riskgrupp.

För föräldrar innebär regeringens beslut att man under vissa förutsättningar
kan få ersättning om man behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett
barn som nyligen har varit allvarligt sjukt och behöver skyddas mot smitta av
det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Föräldrar kan även få ersättning
om de avstår från förvärvsarbete för att undvika att de smittar ett barn som
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avses ovan. Behovet av skydd mot smitta ska visas genom ett
läkarutlåtande.  För att kunna få ersättning i detta fall ställs samma villkor i
fråga om arbetet som när det gäller ersättning till personer i riskgrupp och
anhöriga till dessa.

Ersättningen till föräldrar lämnas med samma belopp som gäller för tillfällig
föräldrapenning för vård av sjukt barn.

De nya bestämmelserna upphör att gälla vid utgången av september 2020.

Mer information om förmånerna finns på Försäkringskassans webbplats.

De nya bestämmelserna, som har tagits fram i dialog med riksdagen, går att
jämföra med att utforma bestämmelser om en ny socialförsäkringsförmån,
vilket i vanliga fall kan ta flera år.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.



Förebyggande sjukpenning för
riskgrupper
Publicerad 10 juni 2020

Regeringen föreslår att personer i vissa riskgrupper,
som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att
undvika att smittas av covid-19, ska ha rätt till
förebyggande sjukpenning. Ersättning ska lämnas med
som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.
Den tillfälliga förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och
gälla till utgången av september 2020. Syftet med regleringen är att bidra till
ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt
allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i sjukdomen covid-19.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att
utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller
kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det
i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan
hållas till andra för att undvika smittspridning. Regeringen beräknar att
kostnaden för den tillfälliga förordningsändringen blir 5,9 miljarder kronor.

Regeringen avser även att i närtid remittera ett förslag om en tillfällig
reglering som innebär att smittbärarpenning ska kunna lämnas till vissa
anhöriga till personer i riskgrupp. Det handlar om anhöriga som i samma
hushåll arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för
vård av närstående i samma hushåll. Den utvidgade rätten till ersättning
gäller för anhöriga som, utöver den vård eller stöd och service som den
anhöriga ger den närstående, även arbetar. För att ersättning ska kunna
betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet.
Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra
arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att
anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att
undvika smittspridning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per
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dag under 90 dagar. Regeringen beräknar att kostnaden blir 70 miljoner
kronor.

För att undvika att vissa barn, som nyligen har varit allvarligt sjuka, riskerar
att smittas av det nya coronaviruset avser regeringen även att i närtid
remittera ett förslag om en tillfällig reglering av tillfällig föräldrapenning.
Regleringen syftar till att skydda dessa barn. Ersättningen föreslås lämnas
under 90 dagar och kostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

Förslagen om anhöriga och barn föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och
gälla till utgången av september 2020.

Den totala kostnaden för Försäkringskassans administration beräknas till 283
miljoner kronor.

Den nya förmånen, som tagits fram i dialog med riksdagen, går att jämföra
med att utforma en ny socialförsäkringsförmån, vilket i vanliga fall kan ta
flera år.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.



Coronavirusets påverkan på
pensionerna
Publicerad 01 juni 2020

Konsekvenserna av covid-19 är påtagliga inom många
sektorer, inte minst den ekonomiska. Mot den
bakgrunden är det angeläget att lyfta frågan och nå ut
med information kring hur våra pensioner påverkas av
pandemin.
Seminariet inleddes av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Vid
arrangemanget medverkade Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel
Barr samt analyschef Ole Settergren, Kristina Kamp från minpension.se samt
sparekonomen Johanna Kull från Avanza. Deltog gjorde även Ingemar
Hamskär, PRO, och Anna Eriksson, SPF Seniorerna. Tony Malmborg från
Socialdepartementet modererade diskussionen.

https://www.regeringen.se/


Socialdepartementet anordnar
pensionsseminarium
Publicerad 29 maj 2020

Hur påverkar coronaviruset våra pensioner? Måndag
den 1 juni klockan 10.00 bjuder
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi in till ett
digitalt seminarium på detta tema.
Konsekvenserna av covid-19 är påtagliga inom många sektorer, inte minst
den ekonomiska. Mot den bakgrunden är det angeläget att lyfta frågan och
nå ut med information kring hur våra pensioner påverkas av pandemin. Det
digitala seminariet riktar sig brett till allmänheten, media, organisationer samt
andra intresserade.

Vid arrangemanget medverkar Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel
Barr samt analyschef Ole Settergren, Kristina Kamp från minpension.se samt
sparekonomen Johanna Kull från Avanza. Deltar gör även Ingemar Hamskär,
PRO, och Anna Eriksson, SPF Seniorerna.

Seminariet kommer att livesändas på regeringens webbplats. För mer
information, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


Lättläst om coronaviruset. Arbete
inom folkhälsa, sjukvård, social
omsorg och social-försäkringar
Publicerad 20 mars 2020

Det nya coronaviruset sprider sig just nu. Viruset
orsakar sjukdomen covid-19. Sveriges regering följer
utvecklingen noga. Regeringen har kontakt med
ansvariga myndigheter varje dag. Här kan du läsa om
några av regeringens beslut. Vi berättar också om vad
vi gör inom Social-departementets områden.

Nu får sjukvården fler andnings-skydd

Den 19 mars skrev Social-styrelsen avtal
med ett företag.
De ska nu leverera stora mängder andningsskydd
till den svenska sjukvården.

– 200 000 extra andningsskydd i månaden,
det är en rejäl ökning.
Det betyder mycket i den här situationen.
Och det är en lång-siktig lösning.
Skydden görs i Sverige,
säger social-minister Lena Hallengren.

Ansvariga myndigheter 
får i uppdrag att se till 
att färre människor blir smittade

Folkhälso-myndigheten
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Folkhälsomyndigheten samordnar
smitt-skyddet i Sverige.
De berättar varje dag
hur läget är i Sverige just nu.

Social-styrelsen

Socialstyrelsen hjälper regionerna.
De samordnar så att
hälso- och sjukvården är beredd
i regionerna.

Regeringen

Regeringen har kontakt med
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
varje dag.

Regeringen har gett dem flera uppdrag
som ska göra att coronaviruset
sprider sig mindre.

Expert-myndigheter och hälso- och sjukvården
ska få vad de behöver.
Det ska regeringen se till.
De behöver till exempel
fler sjukvårds-platser.

Sjukhusen ska få fler 
intensiv-vårds-platser

Regionerna i hela Sverige
arbetar för att kunna ta hand om
fler patienter som behöver intensiv-vård.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen
att hjälpa regionerna.

Socialstyrelsen är samordnare för hela landet.
De ska se till att det finns tillräckligt många
vårdplatser och intensivvårdsplatser
på sjukhusen.



Socialstyrelsen är nu inköps-central 
för skydds-utrustning och sjukvårds-material

Socialstyrelsen ansvarar nu för att köpa in
skyddsutrustning och material till sjukvården.
De ska också köpa in
viss medicinsk-teknisk utrustning.
Social-minister Lena Hallengren och
närings-minister Ibrahim Baylan
har träffat chefer i industrin.
De har diskuterat tillsammans
vad industrin kan leverera.

Karens-dagen är borta och 
du behöver inget läkar-intyg

Karens

Regeringen har föreslagit att
ta bort karens-avdraget tillfälligt.
Det betyder att du får sjuk-lön
från första dagen du är hemma.
Det är för att människor ska stanna hemma
även om de bara känner sig lite sjuka.

Om du är anställd ska du kunna få
pengar för karensavdraget
från Försäkrings-kassan.
Det gäller om du gör avdrag för karens
under perioden 11 mars till 31 maj 2020.

Läkarintyg

Regeringen har också föreslagit att
ta bort kravet på läkarintyg.
I vanliga fall måste du ha läkarintyg
från och med den åttonde sjuk-dagen
om du är sjuk-skriven.

Från 13 mars och tills vidare
behöver du inget läkarintyg.



Det är för att hälso- och sjukvården
ska få lite mindre att göra
under corona-krisen.

Socialstyrelsen informerar dig 
som arbetar inom social-tjänst
Socialstyrelsen har fått i uppdrag
att sprida information om coronaviruset.
De ska informera all personal
inom socialtjänst.
Det gäller dig som arbetar inom
LSS, personlig assistans och äldre-omsorg.



Möte med kulturbranschen
angående coronavirusets effekter
Publicerad 18 mars 2020

Den 16 mars träffade kulturminister Amanda Lind,
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ett antal
berörda kulturorganisationer och fackliga organisationer
för att diskutera coronavirusets effekter på
kulturbranschen.
Mötet hölls med ett antal kultur- och fackliga organisationer. Syftet var att
ge regeringen en tydlig bild av virusspridningens konsekvenser för
kulturskaparna och de behov som de berörda grupperna ser i den situation
som har uppkommit.

– Spridningen av coronaviruset påverkar Sveriges kulturliv. Enskilda
kulturskapare arbetar ofta som frilansare och egenföretagare, har små
ekonomiska marginaler och är ofta mycket beroende av löpande uppdrag.
Regeringen arbetar för närvarande med att teckna en lägesbild, kartlägga
behov och ta fram förslag på åtgärder för att mildra virusspridningens
konsekvenser för samhällets alla olika sektorer, säger
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

https://www.regeringen.se/


Arbete inom folkhälsa, sjukvård,
social omsorg och
socialförsäkringar med anledning
av coronaviruset
Publicerad 27 februari 2020 Uppdaterad 14 april 2020

Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset som
orsakar sjukdomen covid-19 följer regeringen
utvecklingen noga och har löpande kontakt med
ansvariga myndigheter. Här finns samlad information
om arbetet inom Socialdepartementets politikområden.
Sidan uppdateras löpande.

Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Kammarkollegiet får i uppdrag att utbetala 24 miljoner kronor till regionerna
i syfte att utveckla och stärka de digitala kontaktmöjligheterna till
verksamheter som möter patienter med psykisk ohälsa. Regeringen vill med
detta understödja en välfungerande kommunikation mellan vården, patienter
och anhöriga i de fall där fysiska besök inte är möjliga till följd av
spridningen av covid-19.

Pressmeddelande: Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18
april

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta
särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens
förslag.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande: Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från 18 april

Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera de grupper som löper
störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid
insjuknande i covid-19. Dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att
skyddas mot smitta.

Pressmeddelande: Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och
regioner med anledning av coronaepidemin

I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner
sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020 inom
fem överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner
(SKR). Det innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva
rapportera in uppgifter om resultat av satsningarna. SKR:s rapporteringskrav
kvarstår.

Pressmeddelande: Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och
regioner med anledning av coronaepidemin

Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier
om läkemedel mot covid-19

Regeringen har utsett överläkare och docent Soo Aleman till nationell
forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial.
Ett antal läkemedelsbehandlingar används i dagsläget för covid-19 men
kunskapen är fortfarande bristfällig. Det är därför ytterst angeläget att det
genom kliniska studier tas fram mer kunskap om vilka läkemedel som kan
vara effektiva i behandlingen av personer som smittats av covid-19.

Pressmeddelande: Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier
om läkemedel mot covid-19

Lättläst om coronaviruset. Beslut och råd för att minska
smitt-spridning



Coronaviruset kan ge sjukdomen covid-19.
Vi behöver minska spridningen av smitta.
Regeringen talar med expert-myndigheterna varje dag.
Här kan du läsa de senaste rekommendationerna.
Vi berättar också om nya beslut.
De gäller folk-hälsa, sjuk-vård, social omsorg
och social-försäkringar.

Artikel: Lättläst om coronaviruset. Beslut och råd för att minska smitt-
spridning

Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av
covid-19

Regeringen beslutade den 7 april om en proposition i vilken det föreslås att
det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. Syftet är att
regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta
coronarelaterade åtgärder.'

Pressmeddelande: Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av
covid-19

Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i
förordningen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga
och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19.

Proposition: Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss till lagrådet om ett tillfälligt
bemyndigande i smittskyddslagen. Det föreslås att det i smittskyddslagen
införs bestämmelser som innebär att regeringen tillfälligt får ökade
möjligheter att snabbt kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen
av covid-19.

Pressmeddelande: Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar



Vid en pressträff 1 april presenterade socialminister Lena Hallengren och
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson nya allmänna råd för
att minska spridningen av covid-19 i Sverige.

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren och
Folkhälsomyndigheten

Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med 1 april inte lämna ut en större mängd läkemedel
än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har
regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.

Pressmeddelande: Begränsat uttag av läkemedel

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets
äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet
träder i kraft den 1 april.

Pressmeddelande: Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Utökad nationell testning av covid-19

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att
lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och
sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt
viktiga.

Pressmeddelande: Utökad nationell testning av covid-19

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar med fler än 50 deltagare

Från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det
förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än 50 deltagare. Det berättade statsminister Stefan Löfven om på en
pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, inrikesminister
Mikael Damberg, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson
samt rikspolischef Anders Thornberg Regeringen.



Artikel: Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar
med fler än 50 deltagare

Lena Hallengren besöker Karolinska

Fredagen den 27 mars, gjorde socialministern ett digitalt verksamhetsbesök
på Karolinska Universitetssjukhuset. Dialogen med sjukhusledningen syftar
till att få mer detaljerad insyn i hur Karolinska arbetar med ökning av
vårdkapacitet och omställning till följd av covid-19.

Pressmeddelande: Lena Hallengren besöker Karolinska

Beslut om restauranger, kaféer och barer

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ytterligare åtgärder för att
begränsa smittspridningen. Åtgärderna riktar sig till bland annat mot
restauranger, kaféer, nattklubbar och barer och innebär i korthet att endast
bordsservering kommer att tillåtas. 

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren och
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson 

Lättläst om coronaviruset. Arbete inom folkhälsa, sjukvård,
social omsorg och social-försäkringar

Det nya coronaviruset sprider sig just nu.
Viruset orsakar sjukdomen covid-19.
Sveriges regering följer utvecklingen noga.
Regeringen har kontakt med
ansvariga myndigheter varje dag.
Här kan du läsa om några av regeringens beslut.
Vi berättar också om vad vi gör inom
Social-departementets områden.

Artikel: Lättläst om coronaviruset. Arbete inom folkhälsa, sjukvård, social
omsorg och social-försäkringar

Leverans av andningsskydd till sjukvården

På en pressträff den 19 mars berättade Lena Hallengren om leverans av
andningsskydd till sjukvården.



– Socialstyrelsen har idag tecknat avtal för att säkra omfattande leveranser
av andningsskydd. Det här en långsiktig lösning, baserad på inhemsk svensk
produktion, säger socialminister Lena Hallengren. 

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren

Statsministern och H.M. Konungen på extra
informationskonselj på Kungliga slottet

Den 18 mars medverkade socialminister Lena Hallengren vid en extra
informationskonselj på Kungliga slottet. Statsminister Stefan Löfven
underrättade H.M. Konungen om regeringens arbete med att begränsa och
bromsa spridningen av det nya coronaviruset i Sverige.

Webbfilm: Statsministern och H.M. Konungen på extra informationskonselj
på Kungliga slottet

Pressträff med socialminister Lena Hallengren

Onsdagen den 18 mars klockan 13:00 höll socialminister Lena Hallengren
pressträff tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren

Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för
intensivvårdsplatser

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Socialstyrelsen i
uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är
att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser
inom landet.

Pressmeddelande: Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för
intensivvårdsplatser

Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Socialstyrelsen har den 16 mars fått i uppdrag att säkerställa tillgången till
skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget innefattar bland
annat att på nationell nivå svara för fördelningen och vid behov
omfördelning mellan huvudmännen.



Pressmeddelande:Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya
coronaviruset

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det
gäller slopad karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och
sjuklön.

Artikel: Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Mikael Damberg deltar på ministermöte på videolänk

Den 16 mars sammankallades EU:s hälso- och inrikesministrar till ett
extrainsatt informellt möte på videolänk med anledning av coronavirusets
utbredning i EU.

Pressmeddelande: Mikael Damberg deltar på ministermöte på videolänk

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med
den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Pressmeddelande: Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att
karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för
första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska
smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till
och med den 31 maj 2020.

Pressmeddelande: Tillfälligt slopat karensavdrag

Pressträff med statsministern

Fredag 13 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med
socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan och minister
för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.



Pressmeddelande: Pressträff med statsministern

Pressträff med statsministern

Onsdag 11 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med
socialminister Lena Hallengren, justitieminister Morgan Johansson samt
rikspolischef Anders Thornberg.

Pressmeddelande: Pressträff med statsministern

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida
information om coronaviruset till all personal inom
socialtjänstens verksamhetsområden

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om
coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden,
enligt ett beslut som fattas den 12 mars 2020

Pressmeddelande: Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida
information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens
verksamhetsområden

Socialminister Lena Hallengren håller pressträff om covid-
19

Tisdagen den 10 mars klockan 18:30 höll socialminister Lena Hallengren
pressträff med anledning av det nya coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren håller pressträff om covid-
19

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av
utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att vidareutveckla befintliga och
kommande samordnings- och stödinsatser, exempelvis för tillgången till
diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner
med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Uppdrag: Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet



av covid-19

Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande
samordnings- och informationsinsatser m.m. med
anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla befintliga
och kommande samordnings- och informationsinsatser. Myndigheten ska
också utveckla olika stöd till berörda myndigheter och andra aktörer med
anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Uppdrag: Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings-
och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19 

Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och
informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19

Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

EU-ländernas hälsoministrar träffades på ett extrainsatt möte i Bryssel 6
mars. Mötet handlade om skyddsutrustning, bättre samarbete och behovet av
insatser med anledning av coronavirusets spridning.

Artikel: Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

Socialminister Lena Hallengren besöker Frihamnen

Torsdagen den 5 mars besökte Socialminister Lena Hallengren Frihamnen i
Stockholm med anledning av det nya coronaviruset. Frihamnen är en av
Sveriges åtta karantänshamnar.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Frihamnen

Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen

Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stärka
beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19. Samtidigt får
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidareutveckla sina samordnings- och
informationsinsatser.



Pressmeddelande: Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen

Lägesuppdatering om coronaviruset på hälsorådet

Hälsoministrarna träffades den 6 mars för att diskutera om EU-länderna
behöver samordna sig bättre med anledning av det ökade antalet smittade i
EU-länderna de senaste veckorna.Socialminister Lena Hallengren företräder
Sverige på mötet i Bryssel.

Artikel: Lägesuppdatering om coronaviruset på hälsorådet 

Pressträff med anledning av coronaviruset

Regeringskansliets krishanteringsråd sammanträdde under måndagen den 2
mars med anledning av coronaviruset. I samband med detta möte kallade
statsministern till sig berörda myndigheter samt inrikesminister Mikael
Damberg och socialminister Lena Hallengren.

Webb-tv: Pressträff med anledning av coronaviruset

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Socialminister Lena Hallengren besökte Arlanda

Fredagen den 28 februari besökte socialminister Lena Hallengren Arlanda
flygplats, som är en av Sveriges fem karantänsflygplatser. Syftet med
besöket var att få en redovisning av deras arbete och beredskap med
anledning av det nya coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Arlanda

Socialminister Lena Hallengren besökte Västmanlands
sjukhus

Den 28 februari besökte socialminister Lena Hallengren Västmanlands
sjukhus i Västerås för att träffa ansvariga smittskyddsläkare. Syftet med
besöket var att få en redovisning av regionens arbete och beredskap med
anledning av det nya coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Västerås



Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya
coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till
Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet med fonden är att stärka
WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av
smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

Pressmeddelande: Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

EU:s hälsoministrar om coronaviruset

Hälsoministrarna antog slutsatser om att förbättra samarbetet mellan
medlemsländerna för att hantera de utmaningar som kan uppstå i samband
med coronaviruset, när de träffades i Bryssel 13 februari.

Artikel: EU:s hälsoministrar om coronaviruset 

Regeringen har fattat beslut med anledning av
Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med
coronavirus (2019-nCoV)

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-
nCoV) behandlades vid ett extrainsatt regeringssammanträde.

Pressmeddelande: Regeringen har fattat beslut med anledning av
Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus
(2019-nCoV)

Socialminister Lena Hallengren besökte Europeiska
smittskyddsmyndigheten

Fredagen den 31 januari besökte socialminister Lena Hallengren den
Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, i Solna för att få en genomgång
om myndighetens beredskapsarbete kopplat till coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Europeiska
smittskyddsmyndigheten

Pressträff med anledning av Coronaviruset



Socialminister Lena Hallengren höll gemensam pressträff med Johan
Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och Olivia Wigzell,
generaldirektör för Socialstyrelsen, för att informera om läget och
beredskapen kring Coronaviruset.

Pressmeddelande: Pressträff med anledning av Coronaviruset



Skillnader i pension mellan män
och kvinnor
Publicerad 23 december 2019

Varför är det skillnader i pension mellan män och
kvinnor? Skillnaderna beror på att kvinnor och män har
olika stora inkomster under yrkeslivet. Pensionerna
bestäms av livsinkomsten. Generellt sett har kvinnor
lägre löner och arbetar oftare deltid än män. För att
pensionsgapet ska minska måste jämställdheten under
yrkeslivet öka.

https://www.regeringen.se/


Statsråd diskuterade
socialförsäkring och mänskliga
rättigheter med
funktionshindersrörelsen
Publicerad 19 december 2019

Statsråden Lena Hallengren och Ardalan Shekarabi
lyfte aktuella frågor inom funktionshinders- och
socialförsäkringspolitiken vid
Funktionshindersdelegationens möte den 17 december.
Funktionshindersdelegationen är sedan 2001
regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig
dialog och informationsutbyte mellan regeringen och
funktionshindersrörelsen.
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade bland annat om den
kommande sjukförsäkringsutredningen En trygg sjukförsäkring med
människan i centrum. Utredningen ska bland annat analysera hur begreppet
normalt förekommande arbete tillämpas när rätten till sjukpenning bedöms. 
Regeringen planerar även att se över sjukersättningen och
aktivitetsersättningen.
 
– Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
ska få den rehabilitering som behövs och ekonomisk trygghet. Jag ser fram
emot utredningens förslag, säger Ardalan Shekarabi.

Rapport till FN:s kommitté om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning

Den 22 oktober 2019 lämnade regeringen sin sammanslagna andra och tredje

https://www.regeringen.se/


rapport till FN:s kommitté om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.  Ungefär en månad senare lämnade regeringen en
nedkortad version av rapporten.

Sverige rapporterar regelbundet till FN hur arbetet går med genomförandet
av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.

Utredning om en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga

För att uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i
hela landet har regeringen utsett Peter Almgren till särskild utredare för
utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 

-Utredaren ska bland annat se över hur vården kan erbjuda stöd för barn och
unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av
barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas, säger Lena
Hallengren.

Aktuellt inom LSS 

Den 1 november kom den nya lagen om att andning ska utgöra ett
grundläggande behov. Remisstiden för promemorian om att samtliga
hjälpmoment, som avser andning och måltider i form av sondmatning, ska ge
rätt till personlig assistans har gått ut. Arbetet med lagändringsförslagen och
att läsa remissyttranden pågår. 

-Redovisningen av utredningen om yrket personlig assistans lämnas i mitten
av januari. Det ska bli spännande att ta del av utredningens förslag, säger
Lena Hallengren.

Funktionsrätt Sverige presenterade några centrala slutsatser från en
enkätstudie om Försäkringskassan som de genomfört. De informerade också
om Funktionshindersrörelsens alternativrapport till FN-kommittén om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.



Lägesbild från
socialförsäkringsministern
Publicerad 17 december 2019

Hör socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berätta
om sin nya statsrådsportfölj, vilka frågor som prioriteras
samt hur han ser på det kommande arbetet under 2020.

https://www.regeringen.se/

