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Yttrande angående Remiss från 
Finansdepartementet -En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 
 

Både Jämlikhetskommissionens betänkande och Stadsledningskontorets förslag till 
yttrande innehåller en rad förslag och synpunkter som vi rödgrönrosa ställer oss bakom. 
Dock finns det några förslag i betänkandet där vi inte är eniga med tjänsteutlåtandet, med 
hänsyn till de negativa sociala och ekonomiska effekter som förslagen skulle kunna ha 
om de realiserades. Vi ställer oss dessutom mycket frågande till det borgerliga styrets 
förslag till yttrande från Göteborgs Stad, där de helt vill sopa alla synpunkter under 
mattan utan några konkreta ändringsförslag.  

Vi är kritiska till betänkandets förslag att upphäva EBO-lagen. Begränsningarna av EBO 
som har införts i många kommuner har inte fått avsedd effekt. Sedan i somras har minst 
400 asylsökande fått avslag på sin ansökan om dagersättning eftersom de har flyttat in i 
områden som undantagits enligt EBO. Inflyttningen till dessa områden har inte synligt 
avtagit. Förutom de 400 personer som har fått avslag har minst ytterligare 1600 personer 
registrerat sig som boende i områdena, dock utan att ha ansökt om dagersättning. Målet 
att stoppa eller begränsa inflyttningen till dessa områden har alltså inte uppnåtts, vilket 
gör det tydligt att andra åtgärder behöver vidtas för att minska segregationen. Inte minst 
behöver anläggningsboendena reformeras så att dessa i större utsträckning ligger på 
platser där det finns goda förutsättningar för framtida integration. Mindre enheter inne i 
tätorterna är att föredra framför stora komplex på landet. Dessutom bör Migrationsverket 
få ett förändrat uppdrag där strävan efter integration ska vara ledande för myndighetens 
planering och placering av boendeerbjudanden. Människor väljer av begripliga skäl att bo 
där det finns hyresbostäder, där hyrorna är låga, där det finns släkt eller vänner och där 
det finns möjlighet att söka arbeten. Begränsningen har inte lett till att minska 
segregationen eller förbättra livssituationen för de asylsökande, det har däremot lett till att 
asylsökande får sämre ekonomi då de nekas dagersättning. En viss valmöjlighet för var i 
landet en asylsökande vill bo bör säkerställas även för den som väljer anläggningsboende. 
Detta skapar en reell möjlighet för människor att välja anläggningsboende utan att behöva 
välja bort närheten till ett redan befintligt nätverk.   

Vi är också kritiska till betänkandets förslag att frågan om marknadshyror fortsatt ska 
utredas. Marknadshyror har en konstaterad negativ effekt på hushåll med låga inkomster 
och det finns inte evidens för marknadshyrors effekt på rörligheten inom det befintliga 
beståndet av bostäder. Frågan om marknadshyror är starkt kritiserad av hyresgäströrelsen 
och det finns en rad internationella exempel som påvisar negativa ekonomiska och sociala 
effekter för framförallt hyresgäster, men även för samhället i stort där marknadshyror 
införts. En fortsatt utredning kan förvisso tydliggöra de problem som marknadshyror 
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medför, men eftersom marknadshyror inte kommer leda till ökad jämlikhet eller bidra till 
att nå några av målen i utredningens direktiv anser vi att frågan om marknadshyror bör 
anses vara färdigbehandlad. Det finns många goda förslag i betänkandet som kan leda till 
en bättre bostadspolitik och bättre tillgång till bostäder i stort, men marknadshyror är inte 
ett av dessa. 

Göteborgs Stad har i tidigare remissvar avstyrkt förslagen att antalet deltagande elever 
inte ska begränsa huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål, 
en fråga som återkommit även i Jämlikhetskommissionens betänkande. Vi rödgrönrosa 
anser att det finns anledning att se över möjligheten till modersmålsundervisning i ett 
språk även om färre än fem elever önskar detta. Språkundervisning i grupp ger kvalitet, 
men att en huvudman idag kan neka en grupp på 3-4 elever för att gränsen är satt vid fem 
elever missgynnar dessa elevers utveckling och tillgång till sitt modersmål. Det är mycket 
angeläget att alla elever som har rätt till studiehandledning och modersmålsundervisning 
får tillgång till detta.  
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Yttrande angående – Remiss från 
Finansdepartementet – En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 
 

Yttrande 
Göteborgs Stad har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46). Efter riksdagsvalet 2018 tillsatte regeringen en 
jämlikhetskommission som nu har tagit fram förslag för att på lång sikt öka den 
ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionen 
lämnar förslag inom bland annat integration, bostäder, utbildning och arbetsliv som 
sammantaget ska bidra till ökad jämlikhet. Förslagen som kommissionen lämnar är inte 
utvecklade i detalj och många förslag saknar fördjupade utredningar och 
konsekvensanalyser. I betänkandet är det endast ett fåtal författningsförslag som lyfts 
fram och huvuddragen i utredningen är en tydlig politisk viljeriktning i majoriteten av de 
politiska områden som lyfts i betänkandet. Betänkandet har både en tydlig politisk och 
ideologisk inriktning, vilket vi ser som olyckligt.  
 
Förslagen inom området skatter riskerar att slå hårt mot enskilda individer och mot 
företagare som innefattar bland annat höjd fastighetskatt för småhus och bostadsrätter, 
avskaffat ROT-avdrag, rekommendation om slopade nedsättningar i kapitalskatten samt 
eventuellt höjning av skattesatsen och utredning om höjd moms på livsmedel och 
restaurangtjänster. Utredningen motiverar inte hur förslagen skulle leda till ökad 
jämlikhet eller förbättrad situation för låginkomsttagare utan förslagen slår snarare hårt 
mot såväl låg som höginkomsttagare. Förslagen som innebär höjda skatter presenteras 
utan större konsekvensanalyser vilket är problematiskt för stora reformer som 
utredningen berör. 
 
Vi har en märkbar bostadsbrist i merparten av landets kommuner, där det under lång tid 
byggts både för lite och i för ojämn takt. Göteborg är långt ifrån ett undantag, även om 
det hänt mycket under de senaste åren. Samtidigt fungerar inte flyttkedjor som de ska, 
och beståndet utnyttjas inte helt effektivt. I stor utsträckning dominerar låglönehushåll det 
hyrda beståndet, medan medel- och höginkomsttagare äger sin bostad. För att på sikt 
skapa en bättre bostadsmarknad, ur ett rättviseperspektiv, måste det byggas fler bostäder. 
Det gäller både hyresrätter, bostadsrätter, småhus, radhus m.m. Genom att bygga 
tillräckligt med bostäder, av alla upplåtelseformer, går det också att få igång vettiga 
flyttkedjor så att alla bostadsformer kommer till sin rätt. Det går att reglera och försvåra i 
oändligheten, men i grund och botten är det fler byggda bostäder som har möjlighet att ge 
en mer jämlik boendesituation. För att nå detta behöver vi också fler samarbeten, både 
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inom myndigheter, kommuner och regioner – men också med näringsliv och företag. 
 
I betänkandet förs ett resonemang om äldres behov av vuxna barns omsorg, vilket 
beskrivs som ett problem. Vi anser förvisso att omfattning av äldreomsorg är viktig; att 
det finns en trygg och värdig omsorg för dem som behöver det är centralt för ett 
välfärdssamhälle. Vi vill dock betona att den skattefinansierade och ofta offentligt drivna 
verksamheten aldrig kommer att kunna räcka till för att skapa fullgoda 
levnadsförhållanden för var och en. Det offentliga skyddsnätet och utbudet av 
välfärdstjänster kommer aldrig att kunna bli så heltäckande att vi inte kommer att behöva 
varandra – vilket inte heller är önskvärt. 
 
De bedömningar och förslag som kommissionen lämnar inom området mottagande och 
integration saknar ett barnrättsperspektiv och konkreta åtgärder för att en ökad och mer 
jämlik integration. Samhällsorienteringen är en viktig del i nyanländas integration i det 
svenska samhället, förslaget att ändra lagen (2013:156) till att även omfatta asylsökande 
ser vi som ett steg i rätt riktning. För att ytterligare stärka integrationen bör nyanländas 
dagersättning villkoras med deltagande i Migrationsverkets samhällsintroduktion. 
Personer som kommer som nyanlända till Sverige har rätt till ersättning för att få hjälp 
med försörjning under den första tiden i landet. Det är viktigt att ersättningen är kopplad 
till tydliga krav på att integrera sig i samhället. Staten bör ta ett större ansvar för 
nyanländas försörjning och etableringsersättningen bör därmed utökas från två år till fem 
år. Utöver etableringsersättningen finns möjligheter att erhålla kompletterande 
försörjningsstöd, utifrån förslaget att den sammantagna ersättningen för alla slags hushåll 
ska vara högre än riksnormen för försörjningsstöd bör möjligheten för kompletterande 
försörjningsstöd avskaffas. Vidare gör kommissionen bedömningen att hedersnormer och 
hedersrelaterat våld och förtryck begränsar framför allt många flickors och unga kvinnors 
livsmöjligheter, men även pojkar och män drabbas. Att motverka hedersrelaterad våld och 
förtryck är en jämlikhetsfråga som kommer att vara aktuell under lång tid, och många 
olika insatser är angelägna. Göteborgs Stad delar bedömningen men det är ännu tidigt att 
bedöma effekten av de insatser som initierats de senaste två åren. Föreslår en ny 
brottsrubricering för hedersbrott, utvisning som möjlig påföljd vid hedersbrott och olaga 
frihetsbegränsning som nytt brott som förslag på konkreta åtgärder för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Syftet med kommissionens förslag är att höja nivån på det svenska skolväsendet och 
främja jämlikheten. Att förvärva kunskaper och klara skolan är en av de viktigaste 
faktorerna för att barn ska kunna bygga sig ett gott liv och förverkliga sina drömmar, 
oavsett var i staden de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan kunskapsuppdrag behöver 
fokuseras så att det finns utrymme för fördjupning och specialisering för de elever som 
har den förmågan. Skolan har också ett viktigt kompensatoriskt uppdrag och därför måste 
alla skolor vara bra skolor. I Göteborg finns det stora utmaningar med bristande 
likvärdighet mellan skolor, en utmaning där Alliansen i Göteborg har stort fokus på att 
klara skolans kunskapsuppdrag. Vi arbetar också aktivt på en rad olika områden för att 
skolor i utsatta områden ska få fler elever som går ut nian med gymnasiebehörighet och 
gymnasiet med examensbevis.    
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Många av förslagen som lämnas i utredningen kräver ytterligare utredningar. Som 
exempel är bristen på utbildad personal inom förskolan en nyckelfråga där vi ställer oss 
bakom kommissionens förslag att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder 
för långsiktig kompetensförsörjning och validitetsförstärkning. Inom grundskola och 
gymnasieskolan är vi eniga med utredningen kring att en större samordning behöver ske 
mellan kommunala och fristående skolor. Andra områden där vi ställer oss bakom 
utredningen är att tillsynen av skolan skärps, att ansökan till grundskola och 
gymnasieskolan sker inom ramen för ett gemensamt antagningssystem, att 
ambitionsnivån för studie- och yrkesvägledning höjs, att lärarprofessionen stärks och att 
minimikrav på betyg för antagning till lärarutbildning utreds. För vuxenutbildningen är vi 
eniga med utredningen i beskrivningen att det kommer att krävas mer resurser för att 
rusta de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden ska kunna förvärva nödvändiga 
kunskaper och färdigheter. 
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Yrkande angående remiss från 
Finansdepartementet ”En gemensam 
angelägenhet” 
 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Nuvarande text i yttrandet över remissen En gemensam angelägenhet 
(SOU2020:46), i enlighet med bilaga 19 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, på sidan 20, andra stycket gällande rekommendationen att EBO-
lagen bör upphävas kompletteras med följande text: Göteborgs stad instämmer i 
rekommendationen att EBO-lagen bör upphävas. 

 
2. Nuvarande text i yttrandet över remissen En gemensam angelägenhet 

(SOU2020:46), i enlighet med bilaga 19 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, på sidan 2, tredje stycket, stryks och ersätts med följande: 
Göteborgs Stad instämmer i rekommendationen och vill att kommuner 
kompenseras för hemkommunsuppdrag med sju procent samt kompenseras för 
kostnader förknippade med enskilda huvudmäns verksamheter. 
 

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Yrkandet 
 
Vi delar i huvudsak de synpunkter som anförs i stadsledningskontorets förslag till 
yttrande men anser att det bör förtydligas på några punkter. Det gäller dels att staden 
ställer sig bakom rekommendationen att upphäva EBO-lagen och dels att kommuner 
kompenseras för hemkommunsuppdrag med sju procent samt kompenseras för kostnader 
förknippade med enskilda huvudmäns verksamheter. 
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Yrkande angående – Remiss från 
Finansdepartementet – En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
 

1. Yttrande över remissen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), i enlighet 
med nedanstående skrivning, översänds till Finansdepartementet.  

Yrkande 
Göteborgs Stad har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46). Efter riksdagsvalet 2018 tillsatte regeringen en 
jämlikhetskommission för att ta fram förslag för ökad jämlikhet i samhället. 
Jämlikhetskommissionen har tagit fram förslag för att på lång sikt öka den ekonomiska 
jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionen lämnar förslag 
inom bland annat integration, bostäder, utbildning och arbetsliv som sammantaget ska 
bidra till ökad jämlikhet. Förslagen som kommissionen lämnar är inte utvecklade i detalj 
och många förslag saknar fördjupade utredningar och konsekvensanalyser. Många av 
förslagen handlar enbart om utredningar i olika områden vilket gör det svårt att bedöma 
vilken påverkan förslagen hade haft på staden. Jämlikhetskommissionens betänkande 
innefattar förslag där vissa har mer direkta konsekvenser på staden medan flertalet 
påverkar stadens arbete mer indirekt. Ambitionen med att presentera en analys av 
Sveriges aktuella problem är god men blir problematisk, inte minst mot bakgrunden av att 
slutsatser och förslag i betydande omfattning bär tydlig ideologisk prägel. Betänkandet 
har både en tydlig politisk och ideologisk inriktning, vilket vi ser som olyckligt. I 
betänkandet är det endast ett fåtal författningsförslag som lyfts fram och huvuddragen i 
utredningen är en tydlig politisk viljeriktning i majoriteten av alla politiska områden. 
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Yrkande angående – Remiss från Finansdepartementet 
-En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen avger ett yttrande till Finansdepartementet över 
Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet", SOU 
2020:46, med hänvisning till färgmarkerad text som följer: 

 

• Betänkandets rekommendation om att EBO-lagen bör upphävas tillstyrks. 
Asylsökande som ordnar egen bostad under asyltiden ska inte ha rätt till 
ersättning. 
 

• Betänkandets rekommendation att utreda ett utökat statligt ansvar 
förnyanlända flyktingars bosättning tillstyrks. 
 

• Betänkandets rekommendation om att staten påtar sig ett större ansvar  
för skolsystemet tillstyrks. 
 

• Ett rättighetsperspektiv genomsyrar en stor del av retoriken i betänkandet, 
medan ett skyldighetsperspektiv till stor del saknas.  
  

I övrigt skickar Göteborgs Stad in tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.  

Med anledning av den rådande pandemin och de kommunala prioriteringar av 
kärnverksamheten som staden tvingats avväga, avstår Göteborgs kommun från 
att yttra sig över betänkandet.  

Det oroar oss ur ett demokratiskt perspektiv att ett så omfattande och 
betydelsefullt betänkande remitteras ut mitt i svåra tider av kris, när så mycket 
har ställts på ände och kommuner tvingats till yttersta prioriteringar, där många 
normala rutiner helt har fått stå tillbaka. 

Det finns för kommunen under rådande omständigheter inga möjligheter att 
avdela resurser från kärnverksamheten för att göra en allsidig och heltäckande 
genomlysning av kommissionens arbete och förslag. Därför avstår Göteborgs 
Stad från att avge sitt yttrande över Jämlikhetskommissionens betänkande. 
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Yrkandet 
I augusti 2018 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté kallad 
Jämlikhetskommissionen, med huvudsaklig uppgift att ta fram förslag som 
långsiktigt minskar klyftorna i det svenska samhället. Kommitténs arbete ska 
bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för 
en jämlik hälsa. 

Finansdepartementet har i remissen av SOU 2020:46 ”En gemensam 
angelägenhet” haft ett urval av kommuner, offentliga myndigheter, 
intresseorganisationer, etc. att lämna synpunkter på kommissionens betänkande. 

Sverigedemokraterna har läst igenom de remissvar staden samlat in från 
nämnder, råd och styrelser. En övervägande stor del av dessa beslutar (med all 
rätt) att inte ta ställning till remissen med hänvisning till den korta remisstiden och 
det omfattande remissunderlaget.  

Det är olyckligt att tiden för politisk beredning varit så kort, inte minst mot 
bakgrund av att vi Sverigedemokrater i centrala delar drar helt andra slutsatser 
än de som framförs i tjänsteutlåtandet.  

Vad vi kan utröna, så kommer denna omfattande utredning brytas ner i delar och 
förgrenas ut. Det kommer i sin tur leda till krav på ytterligare utredningar inom 
specifika områden.  

Frågan vi ställer oss är om det inte hade varit bättre om man hade gjort precis 
tvärtom? Avvaktat tills samhället någorlunda kunnat återgå till det normala och 
där remissinstanserna hunnit och kunnat ge adekvat feedback. Dels samlat ihop 
ett gediget material från olika områden där man haft möjlighet att gå ner på 
djupet i respektive område.  

Därefter hade en massiv sammanställning avseende jämlikhet och social 
rörlighet varit möjlig. 

Vi ser att man här har skapat ett kostsamt förfarande med en utredning som ger 
diffusa svar och vaga förslag till lösningar - vilket i sin tur kommer leda till behov 
av ytterligare utredningar. Vi får helt enkelt nöja oss med att betänkandet trots allt 
ger väldigt många människor arbete och sysselsättning. 
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Remiss från Finansdepartementet - En 
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), i enlighet med 
bilaga 19 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborg Stad har den 8 januari 2021 erhållit Jämlikhetskommissionens betänkande En 
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), på remiss. Yttrandet ska vara 
Finansdepartementet tillhanda senast 21 april 2021.  

Jämlikhetskommissionen har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt 
öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. 

Kommissionen lämnar förslag inom en rad politikområden, där utbildning, bostäder och 
integration betonas som särskilt viktiga områden. Utöver ovanstående områden ges även 
förslag inom områdena arbetsliv, regionala frågor, konsumentpolitik, hälsa och sjukvård, 
transfereringar (barn och familj), arbetsrelaterade trygghetssystem, kriminalpolitik, 
institutionella frågor, skatter och finansiering. Enligt kommissionen ska betänkande 
främst ses som ett försök att presentera en sammanhängande analys av Sveriges aktuella 
problem och en samling förslag som ömsesidigt stöder varandra i arbetet med att hejda 
och på sikt vända utvecklingen mot ökad ojämlikhet, polarisering och sociala konflikter. 

I de fall kommissionens förslag bygger på tidigare utredningar har stadsledningskontoret 
hänvisat till Göteborgs Stads yttrande. Stadsledningskontoret har i övrigt enbart lämnat 
synpunkter på kommissionens övriga förslag, bedömningar och rekommendationer. 
Stadsledningskontoret bedömer att rättighetsperspektivet på ett tydligare sätt behöver 
genomsyra betänkandet, dess förslag och rekommendationer för att förverkliga 
Agenda 2030:s mål och grundprincipen om att ”ingen ska lämnas utanför”. I övrigt har 
stadsledningskontoret inte tagit ställning i sak. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Jämlikhetskommissionen lämnar förslag, bedömningar och rekommendationer kring alla 
områden som berör samhällets uppbyggnad och strukturer. Kommissionen betonar 
förbättringar och åtgärder som kan göras, dels inom de institutionella strukturerna stat, 
region, kommun, dels inom olika politikområden. Kommissionen anser att förslagen är 
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svåra att kostnadsberäkna då det saknas underlag och många av de åtgärder som föreslås 
är i ett tidigt stadie. Flera åtgärder är föremål för fortsatta utredningar. 

Stadsledningskontoret kan därmed inte göra någon bedömning vilka ekonomiska 
konsekvenser som utredningens olika förslag, bedömningar och rekommendationer kan 
komma att medföra för Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Betänkandet sträcker sig över flera politiska sakområden, där det kan antas att vissa 
åtgärder ger en påverkan utifrån en ekologisk dimension. Utredningen lyfter dock inte 
frågor särskilt kopplade till den ekologiska dimensionen och stadsledningskontoret har 
utifrån betänkandet inte funnit det möjligt att göra någon närmare konsekvensbeskrivning 
utifrån en ekologisk dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Betänkandet har fokus på jämlikhet utifrån socioekonomiska aspekter och områden och 
har beröringspunkter med Agenda 2030. En del av de 17 målen i agendan anknyter till 
olika aspekter av jämlikhet. En av de övergripande principerna i agendan är principen om 
att ”ingen ska lämnas utanför”. Principen förpliktigar varje land att utrota fattigdom i alla 
dess former, upphöra med diskriminering och minska ojämlikheter och utsatthet. Något 
som annars lämnar individer utanför utvecklingen och riskerar att undergräva såväl den 
enskilda individens som samhällets potential. 

I nämndernas reglementen fastslås att staden ska arbeta proaktivt med Agenda 2030 och 
utifrån mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Enligt ägardirektiven ska bolagen 
utföra sina uppdrag utifrån en demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter 
och mot alla former av diskriminering. De ska vidare vara föredömen i jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet. Staden har under många år arbetat för, och engagerat sig i, frågor om 
social hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. Ett flertal styrande 
dokument som styr mot förverkligandet av de mänskliga rättigheterna, jämlikhet i 
livsvillkor och hälsa är framgångsfaktorer. Arbetet sker inom ordinarie verksamheter men 
också genom utvecklingsarbete så som till exempel arbetet med en jämlik stad, 
folkhälsoarbetet och arbetet med de mänskliga rättigheterna. 

Flera av de i betänkandet beskrivna förslagen, rekommendationerna och bedömningarna 
kan komma att bidra till ökad jämlikhet i samhället. Fokuset i remissen är 
socioekonomisk jämlikhet. Betänkandet har inom vissa politikområden synliggjort olika 
aspekter som knyter an till exempelvis jämställdhet, barns villkor samt i viss utsträckning 
villkoren för personer med funktionsnedsättning. Rådet för funktionshinderfrågor samt 
Göteborgs Stads hbtq-råd framhåller i sina utlåtanden över remissen att ett 
rättighetsperspektiv saknas. För att leva upp till de konventioner som ratificerats av 
Sverige behöver analyser och åtgärder göras utifrån olika gruppers och individers olika 
livsvillkor. Råden menar att levnadsvillkoren för olika minoritetsgrupper behöver 
inkluderas i jämlikhetsarbetet för att nå jämlikhet också för de människor som lever i 
särskilt utsatta positioner.  Det är också viktigt att beakta att varje människa har flera 
egenskaper som påverkar personens levnadsförutsättningar. En person kan till exempel 
vara både barn och ha en funktionsnedsättning. 
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Stadsledningskontoret delar rådens analys och menar att ett rättighetsperspektiv på ett 
tydligare sätt måste genomsyra betänkandet, dess förslag och rekommendationer för att 
förverkliga målen i Agenda 2030 och målen i stadens olika styrdokument. 

Barnkonventionen behöver beaktas i större utsträckning och få en mer framträdande roll 
när förslag och rekommendationer utformas vidare. Stadsledningskontorets bedömning är 
att detta även gäller andra konventioner, som till exempel konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning eftersom personer med funktionsnedsättning har ökad 
risk för ekonomisk utsatthet och ohälsa.  

Bilagor 
1. Sammanfattning – En gemensam angelägenhet SOU (2020:46) 

2.  Sammanställning förslag, bedömning och rekommendationer 

3.  Sammandrag underremisser samt synpunkter från råd 

4.  Förskolenämndens handlingar 2021-03-04 § 109 

5. Grundskolenämndens handlingar 2021-03-16 § 76 

6.  Utbildningsnämndens handlingar 2021-03-23 § 49 

7. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning handlingar  
2021-03-23 § 35 

8. Socialnämnd Hisingens handlingar 2021-03-23 § 74 

9.  Socialnämnd Nordosts handlingar 2021-03-23 § 102 

10.  Socialnämnd Centrum handlingar 2021-03-23 § 90 

11. Socialnämnd Sydväst handlingar 2021-03-31 § 84 

12. Nämnden för funktionsstöds handlingar 2021-03-22 § 69 

13. Äldre samt vård- och omsorgsnämndens handlingar 2021-03-23 § 95 

14. Fastighetsnämndens handlingar 2021-03-15 § 47 

15. Stadsbyggnadsnämndens handlingar 2021-03-16 § 67 

16. Förvaltnings AB Framtiden handlingar 2021-03-30 § 14 

17.  HBTQ-rådets synpunkter 

18. Rådet för funktionshinderfrågor 

19.  Stadsledningskontorets förslag till yttrande 
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Ärendet 
Göteborg Stad har den 8 januari 2021 erhållit Jämlikhetskommissionens betänkande - En 
gemensam angelägenhet på remiss. Yttrandet ska vara Finansdepartementet tillhanda 
senast 21 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommissionens uppdrag och övergripande bedömningar 
En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet - Jämlikhetskommissionen - har haft i 
uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten 
och öka möjligheterna till social rörlighet. 

I kommissionens direktiv sammanfattas uppdraget i tre huvudpunkter: 

• Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt 
i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. 

• Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska 
intressen. 

• Lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder. 

Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad 
integration. Den ekonomiska jämlikheten ska framför allt främjas genom åtgärder som 
bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt.  

Kommissionen lämnar förslag inom en rad politikområden, där utbildning, bostäder och 
integration betonas som särskilt viktiga områden utifrån den problembild som finns inom 
dessa. Utbildning anges vara centralt för att skapa jämlika villkor, från förskola till 
vuxenutbildning. Kommissionen konstaterar att tidiga insatser är viktiga, och att det i 
vissa avseenden skapas ojämlikheter redan på fosterstadiet. Bostäder och närmiljö är 
viktiga för att skapa jämlika uppväxtvillkor. Det råder en brist på billiga hyreslägenheter i 
flertalet av landets kommuner, framför allt i storstadsområden, vilket påverkar både 
arbetsmarknad och möjligheterna till högre utbildning negativt. Avseende integrationen 
har var femte invånare i Sverige utländsk bakgrund. Migranter är i genomsnitt yngre än 
inrikes infödda, vilket gynnar samhällsekonomin. För att denna fördel ska kunna utnyttjas 
krävs dock att integrationen i skola och arbetsliv fungerar. 

Utöver områdena utbildning, bostäder och integration ges även förslag inom områdena 
arbetsliv, regionala frågor, konsumentpolitik, hälso- och sjukvård, transfereringar (barn 
och familj), arbetsrelaterade trygghetssystem, kriminalpolitik, institutionella frågor, 
skatter och finansiering.  

Det stora flertalet av förslagen i betänkandet har tidigare diskuterats i den allmänna 
debatten, och i vissa fall utretts grundligt. Betänkande ska därför enligt kommissionen 
främst ses som ett försök att presentera en sammanhängande analys av Sveriges aktuella 
problem och en samling förslag som ömsesidigt stödjer varandra i arbetet med att hejda 
och på sikt vända utvecklingen mot ökad ojämlikhet, polarisering och sociala konflikter. 

Betänkandets struktur  
Kommissionen har haft som ambition att så långt som möjligt presentera konkreta 
förslag. I de fall det har varit möjligt och lämpligt lämnas förslag till ny lagstiftning. 
Vissa av de problem som betänkandet beskriver är av sådan omfattning att de i sig kräver 
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en särskild utredning. I dessa fall har kommissionen begränsat sig till en allmänt hållen 
slutsats och angivit huvuddragen för en inriktning till en eventuellt kommande utredning. 

Utredningen består av tre delar: 

I. Första delen innehåller bakgrundsmaterial som definitioner, översikter av läget 
och sammanfattningar av forskningen inom relevanta områden. 

II. Andra delen i betänkandet analyserar ojämlikheter i levnadsvillkor. Den 
innehåller en i huvudsak livscykelbaserad genomgång av ojämlikheter under 
livets olika skeden. 

III. Den tredje delen innehåller kommissionens överväganden, förslag och 
konsekvensanalyser. Materialet är i huvudsak strukturerat efter politikområden. 

Avgränsningar och remissbehandling 
I föreliggande tjänsteutlåtande hanteras huvudsakligen innehållet i betänkandets del III. 
Med hänsyn till betänkandets omfattning, tidsram för besvarande samt relevans ur 
kommunalt perspektiv har bedömning gjorts att det inte är möjligt att behandla alla de 
förslag, bedömningar och rekommendationer som återges i betänkandet. De områden som 
bedömts vara relevanta ur ett kommunalt perspektiv har i första hand behandlats. 

Betänkandet har remitterats för ställningstagande till följande nämnder och styrelser i 
staden: 

• Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost samt Sydväst, nämnden för 
funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

• Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 

• Fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, samt Förvaltnings AB 
Framtiden 
 

Nämnderna och styrelsen har ombetts yttra sig över de delar som berör respektive nämnds 
eller styrelses ansvarsområde.  

Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning samt socialnämnd Hisingen och nämnden för 
funktionsstöd har översänt sin förvaltnings tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande.  

Socialnämnd Nordost, socialnämnd Sydväst, äldre samt vård- och omsorgsnämnd, 
fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden har översänt sin förvaltnings 
tjänsteutlåtande utan politiskt ställningstagande. I dessa delar redovisas förvaltningens 
synpunkter i sammanställningen. 

De förslag som Förvaltnings AB Framtiden yttrat sig över baseras på det yttrande 
Sveriges Allmännytta gjort över kommissionens betänkande. 

Socialnämnd Centrum har fattat beslut om att inte yttra sig.  

Rådet för funktionshinderfrågor, hbtq-rådet, Pensionärsrådet samt Göteborgs Stads råd 
för den nationella minoriteten romer har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
remissen. Synpunkter har inkommit från Rådet för funktionshinderfrågor och hbtq-rådet. 
Pensionärsrådet och Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer har avstått 
från att lämna synpunkter. 
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Läsanvisning 
Tjänsteutlåtandet är uppdelat i tre delar. Den första delen är en kort beskrivning av 
betänkandet och de politiska sakområden som behandlas. Som komplement till detta finns 
en sammanställning i bilaga 2 av samtliga förslag, bedömningar och beslut som lämnas i 
betänkandet.  

Tjänsteutlåtandets andra del är en genomgång av de förslag, bedömningar och 
rekommendationer där nämnd, styrelse, förvaltning eller stadsledningskontoret har gjort 
bedömning eller lämnat synpunkt. Genomgången är uppdelad per politikområde.  

Den sista delen i tjänsteutlåtandet är stadsledningskontorets övergripande bedömning. 

I bilaga 3 finns ett sammandrag över respektive nämnds, styrelses och förvaltnings 
yttrande. Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på stadsledningskontoret under ärendet 
(dnr 0313/21).  

Betänkandets slutsatser och förslag  
Nedan följer ett referat av betänkandets sammanfattning gällande de politikområden som 
behandlas i del III. 

Utbildning och kultur 
I betänkandet redogörs för hur den svenska skolan under flera decennier utsatts för 
reformer av olika slag som har inneburit stora påfrestningar på systemet som helhet, på 
dem som arbetar i det och på eleverna. Kommunalisering med otillräckligt stöd från 
staten, pedagogisk nyordning, skolval och fri etableringsrätt är sådana exempel. Även om 
förändringar givit positiva utfall i form av exempelvis ökad variation och eventuellt 
lokala prestationsförbättringar övervägs detta av negativa resultat i form av generellt 
försämrade skolresultat med ökad spridning till följd av ökad sortering med åtföljande 
segregation, betygsinflation och inslag av oseriösa huvudmän. Till detta har kommit ett 
stort inflöde av utrikes födda elever, som i genomsnitt kräver större insatser för att nå 
uppställda mål. 

Betänkandet ser att skolpolitiken behöver omprövas i flera avseenden, vilket också knyter 
an till tidigare genomförda utredningar inom området. Förslag i utredningen behandlar 
bland annat ett tydligare statligt ansvar, organisatoriska strukturer, fristående skolor, ökad 
tillsyn, obligatorisk förskola, stärkt lärarprofession, central läromedelsgranskning, utökad 
vuxenutbildning samt statligt drivna lokala lärcentrum. 

Arbetsliv 
Kraven på utbildning ökar kontinuerligt vilket ställer krav på en arbetsmarknadspolitik 
med å ena sidan större flexibilitet och samordnande funktion mellan den statliga, 
regionala och lokala nivån och å andra sidan större träffsäkerhet i statligt riktade insatser. 
Anställningsförhållandena inom delar av arbetsmarknaden har samtidigt blivit osäkrare. 
Deltidsanställning, i vissa fall på mycket låg nivå, och allmän visstidsanställning med 
svårövervakade villkor gäller framför allt i vissa låglöneyrken. Arbetsmiljön har i vissa 
avseenden förbättrats under gångna decennier, men den har också försämrats i andra. Det 
finns en ökad stress till följd av bristande kontroll över arbetet och ökad risk för olyckor i 
sektorer med hög andel utländsk arbetskraft. 

För att motverka negativa tendenser behandlar betänkandet förslag rörande regler för 
allmän visstidsanställning, sanktionsregler i arbetslöshetsförsäkringen, verktyg för 
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kompetensmatchning, arbetsförmågebedömningar, utökade uppgifter för 
arbetsförmedling samt ökade resurser för arbetsmiljöverket. 

Mottagande och integration 
Huvudansvaret för etablering och integration ligger idag, efter en inledande period med 
statligt ansvar, hos kommunerna. Kommissionens bedömning är att staten bör ta ett mer 
långvarigt ansvar, främst för att underlätta för kommuner med svaga ekonomiska 
förutsättningar. 

I betänkandet lämnas ett antal förslag inom området, exempelvis regelverk för 
arbetskraftsinvandring, mottagandecentra för asylprövning, ansvarsfördelning mellan 
kommun och arbetsförmedling, höjd dagersättning för asylsökande, regleringen rörande 
egen bosättning (EBO) samt etableringsersättning och etableringstillägg. 

Bostäder och grannskap 
Bostadsbristen är märkbar i merparten av landets kommuner. Under flera år har det varit 
låg och ojämn nyproduktion, och det befintliga beståndet utnyttjas inte helt effektivt. 
Låglönehushåll dominerar i det hyrda beståndet, medan medel- och höginkomsttagare i 
stor utsträckning äger sin bostad. Det ägda boendet har ur beskattningspunkt gradvis 
blivit mer och mer gynnsamt, vilket leder till negativa fördelningskonsekvenser. 

För att skapa en förändring på sikt ger kommissionen förslag som berör det övergripande 
målet för bostadspolitiken, investeringsstödet, statligt topplån, regional planering 
bostadsförsörjning, kommunal förköpsrätt, statligt ägt fastighetsbolag, beskattningar av 
boende, allmännyttigas bostadsföretags vinstuttag, statlig hyresgaranti samt 
bostadsbidrag. 

Konsumentpolitik  
Generellt syftar förslag som kommissionen lägger inom konsumentpolitiken att allmänt 
bidra till att stärka konsumenternas ställning. Merparten av det som lyfts inom området 
konsumentpolitik behandlas som förslag i andra delar av betänkandet. Det rör sig om 
förslag inom bostadsförsörjning samt hälso- och sjukvård. Det som särskilt lyfts som eget 
förslag inom området konsumentpolitik rör preskription av konsumentfodringar enligt 
preskriptionslagen. 

Hälso-och sjukvård 
I internationell jämförelse är hälsoläget i Sverige generellt gott, men det finns betydande 
skillnader mellan inkomstgrupper och mellan regioner. Inslag som vårdval och privata 
sjukvårdsförsäkringar, vilket är relativt nytt, riskerar att ytterligare öka skillnader när det 
gäller tillgång till hälso- och sjukvård. 

I betänkandet anges förslag för att minska dessa skillnader. Områden inom hälso- och 
sjukvård som berörs är bland annat ansvar för folkhälsa, beskattning av 
livsmedelstillsatser, alkoholpolitik, spelpolitik, privata sjukvårdsförsäkringar samt 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. 

Transfereringar barn och familj 
De huvudsakliga förändringar som kommissionen föreslår i transfereringssystemen till 
barn och familj rör förändringar i regelverket för sjukskrivning under graviditet och 
graviditetspenning, föräldraförsäkringen och rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.  
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Arbetsrelaterade trygghetssystem 
Inom området arbetsrelaterade trygghetssystem avhandlas sjukpenning och 
arbetslöshetsförsäkring. Den problembild som beskrivs är att personer med en svag 
ställning på arbetsmarknaden ofta exkluderas från systemen beroende på regelverkens 
krav. Detta även om de kan ha arbetat och bidragit med skatter och avgifter under lång 
tid. Ett annat problem gäller den kategori som nekas sjukpenning med hänvisning till så 
kallat normalt förekommande arbete men som vid kontakt med Arbetsförmedlingen 
bedöms vara alltför sjuka för att kunna få ett arbete. Den typen av motstridiga 
bedömningar från statens sida är enligt kommissionens mening inte acceptabla. 
Kommissionen föreslår förändringar inom den offentliga försäkringen, sjukförsäkringen, 
arbetslöshetsförsäkringen samt sjukpenningen.  

Kriminalpolitik 
Utgångspunkten i det kriminalpolitiska området är de förebyggande åtgärderna. Även om 
den preventiva politiken är framgångsrik kommer brott att begås. I sådana fall är det 
viktigt att samhällsåtgärder syftar till integration och inte exkludering. Inom 
förebyggande området ges inga förslag, men kommissionen gör bedömningar rörande 
exempelvis tidiga insatser och att åtgärder ska vara styrda av forskning och inte politik. 
Kommissionen pekar även på hur företag blivit instrument för organiserad brottslighet. 
För att motverka denna utveckling ger kommissionen förslag avseende revisionsplikt för 
små aktiebolag samt informationsutbyte mellan myndigheter.  

Institutionella frågor 
I kapitlet institutionella frågor behandlas sektorsövergripande frågor av institutionell 
natur. Ett problem som återkommit i de analyser som har genomförts är att offentliga 
åtaganden under senare decennier inte sällan har anförtrotts instanser som, givet sin egen 
handlingslogik, inte är väl skickade att ha ansvar för dem. Kommissionen ser det som 
nödvändigt att gå tillbaka till de fundamentala frågorna bakom det offentliga åtagandet. 
Vilka marknadsmisslyckanden vill reduceras eller undanröjas, vilka instrument bör i så 
fall utnyttjas och vem kan antas ha bäst förutsättningar att lösa uppgiften. 

Kommissionen anser det nödvändigt med åtgärder som bland annat rör elförsörjning, 
sociala investeringar, EU-regelverk, dataregister samt bidrag till politiska partier. 

Skatter 
I betänkandet anges att den ökande ojämlikheten i Sverige, vad avser inkomster, i 
väsentlig utsträckning beror på politiska beslut. Kapitalinkomster, med lägre beskattning 
än inkomster från arbete, har ökat i betydelse, och skatte- och transfereringssystemet är 
mindre omfördelande än tidigare. När det gäller bostadsbeskattning har denna tidigare 
styrts av principen att staten skulle vara neutral i valet mellan ägt och hyrt boende. Nu är 
det ägda boendet starkt gynnat, mer än i de flesta EU-länder. 

Kommissionen har på skatteområdet begränsat sig till de skatter som har klar 
fördelningspolitisk anknytning. Detta innefattar bland annat åtgärder inom så kallade 
skatteutgifter som exempelvis mervärdesskatt på livsmedel, ränteavdrag på lån samt rot- 
och rutsystemen. I betänkandet anges även förslag och bedömningar avseende arvs- och 
gåvoskatt, förmögenhetsskatt, förändrad skatt kapitalinkomster, beskattning av 
fåmansföretag, skattesats för bostadsrätter och fastighetsskatt på hyresfastigheter. 
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Finansiering 
Jämlikhetskommissionens uppdrag berör ett stort antal politikområden, vilket innebär att 
det kommissionen inte har haft möjlighet att utveckla detaljerade förslag i enlighet med 
normalformen för utredningar. Många av de förslag och rekommendationer som återfinns 
i betänkandet kräver enligt kommissionen fortsatta utredningar. Detta innebär att 
kostnadsuppskattningarna på sådana områden blir ungefärliga. Covid-19-pandemin har 
förändrat förutsättningarna för finanspolitiken radikalt. Kommissionen har trots detta i sin 
översiktliga finansieringsanalys bortsett från pandemins effekter. Sverige stod inför 
problem redan före pandemin, och dessa bedöms vara av sådan dignitet att det är 
orealistiskt att tro att en omdisponering av budgetmedel skulle vara tillräckligt. 

Kommissionen har haft som utgångspunkt att finansiera sina förslag inom den 
existerande utgiftsramen. Sammantaget uppskattas kostnaderna för kommissionens 
förslag ligga i intervallet 30 till 40 miljarder kronor. De huvudfinansieringskällorna som 
anges är: 

• en höjning av momsen på livsmedel till standardnivån 25 procent med kompensation 
till barnfamiljer och låginkomsthushåll - netto 15 miljarder kronor 

• en avveckling av ROT-avdraget - 10 miljarder kronor 
• en temporär överföring från biståndsbudgeten motsvarande 0,3 procent av BNI till 

ändamål som syftar till en förbättrad integration av utrikes födda -15 till 16 miljarder 
kronor. 

 

Synpunkter och kommentarer över förslag, bedömningar och 
rekommendationer  
Utbildning och kultur 

Huvudmannaskap, ledning och finansiering av förskolan och skolan (17.3.1) 
 

Rekommendation: Staten påtar sig ett större ansvar för skolsystemet. […] 
Huvudalternativet bör vara att denna organisation anpassas till skolsystemets 
specifika förutsättningar men att nuvarande länsindelning är en naturlig 
utgångspunkt. Organisatoriskt kommer detta till uttryck genom en 
regionalisering av Skolverket. Den regionala organisationen får till uppgift att 
säkerställa att de nationellt fastställda målen för utbildningspolitiken 
förverkligas på den regionala och lokala nivån. Tillsyns- och 
utvärderingsfunktionerna anpassas till den regionala organisationen.  

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden instämmer inte i rekommendationen. 
Nämnderna menar att tidigare utredningar inte kunnat visa att en regionalisering av 
Skolverket skulle vara den lösning som bäst skulle gagna det svenska skolväsendet. I 
utredningen framgår att kommunerna även framgent kommer att ha huvudmannaansvaret 
för skolan. Genomförs utredningens rekommendation kommer dock ansvar och 
befogenheter att flyttas från kommunal till regional/statlig nivå vilket på sikt riskerar att 
underminera det kommunala huvudmannaansvaret och göra skolans styrkedja mer 
otydlig. Syftet med kommissionens förslag är att höja nivån på det svenska skolväsendet 
och främja jämlikheten. För att uppnå detta syfte anser utbildningsnämnden att de 
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resurser som krävs för att bygga upp en ny organisatorisk nivå istället bör riktas mot 
konkreta insatser på lokal nivå. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning delar i stora drag de förslag 
utredningen föreslår när det gäller en ökad statlig styrning. 

Stadsledningskontoret delar grundskolenämnden och utbildningsnämndens synpunkter 
och bedömning. Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig över förslag om utökat statligt 
ansvar och regionalisering av Skolverket i utredningarna En mer likvärdig skola - 
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) samt 
Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning 
(2020:33). I dessa yttranden avstyrkte Göteborgs Stad utredningens förslag om att 
Skolverket skulle etableras på regional nivå (dnr 1086/20 och dnr 1085/20). 

Rekommendation: Resurserna till skolorna fördelas inom ramen för ett centralt 
reglerat system på basis av lokala faktorer som elevernas socioekonomiska 
bakgrund, andelen utlandsfödda elever, bebyggelsestruktur med flera. 
Skolverkets regionala organisation får säkerställa att det kompensatoriska 
uppdraget fullgörs på den lokala nivån. Resurstilldelningen ska ta full hänsyn 
till att de offentliga skolorna har kostnadskrävande uppgifter som de fristående 
inte har. 

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden instämmer inte i rekommendationerna. 
Grundskolenämnden delar uppfattningen att de offentliga skolhuvudmännen har ett mer 
långtgående ansvar än enskilda huvudmän. Nämnden avstyrkte dock de förslag om 
förändrad beräkning av grundbeloppet som presenterades i utredningen En mer likvärdig 
skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). 
Förslaget ansågs vara svårt att genomföra och kunna föranleda ett stort antal 
överklaganden från enskilda huvudmän. 

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter och bedömning. Göteborgs Stad har 
tidigare yttrat sig över förslag om skolans resurser i utredningen (SOU 2020:28) I 
yttrandet (dnr 1086/20) avstyrkte Göteborgs Stad utredningens förslag om förändrad 
beräkning av grundbeloppet till fristående skolor.  
 

Förslag: Det utrymme för kommunerna att subventionera lokalkostnaderna för 
fristående skolor som ges i skolförordningen och gymnasieförordningen strider 
mot kommunallagen och sannolikt mot EU:s statsstödsregler och bör upphävas  

Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.  

Stadsledningskontoret delar kommissionen uppfattning.  

Rekommendation: De fristående skolorna integreras tydligare i det offentliga 
utbildningssystemet. Dimensioneringen och planeringen av utbildningen görs 
gemensamt för offentliga och fristående skolor inom ramen för Skolverkets 
regionala organisation. Den fria etableringsrätten inom skolområdet begränsas 
genom förhandsprövning av behovet. 

Grundskolenämnden instämmer delvis i rekommendationen. Nämnden har tidigare 
ställt sig positiv till att dimensionering och planering i större utsträckning behöver 
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samordnas mellan kommunala och fristående skolor. Däremot är nämnden tveksam till att 
ett regionaliserat Skolverk kan hantera frågan fullt ut. Grundskolenämnden ser däremot 
positivt på rekommendationen att den fria etableringsrätten inom skolområdet begränsas 
genom förhandsprövning av behovet. 

Utbildningsnämnden instämmer delvis i rekommendationen. Nämnden menar att 
förslaget om dimensionering och planeringen inom ramen för Skolverkets regionala 
organisation ställer krav på en omfattande byråkratisk överbyggnad och är ett omotiverat 
ingrepp i det kommunala självstyret. Utbildningsnämnden delar i stort den bedömning 
som görs i utredningen och ställer sig därför positiv till att frågan om att begränsa den fria 
etableringsrätten inom skolområdet utreds ytterligare. 

Stadsledningskontoret delar grundskolenämndens och utbildningsnämndens synpunkter 
och bedömning. Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig över regionalisering av Skolverket 
i utredningarna (SOU 2020:28) samt (2020:33). I dessa yttranden avstyrkte Göteborgs 
Stad utredningens förslag om att Skolverket skulle etableras på regional nivå (dnr 
1086/20) och dnr (1085/20). 
 

Förslag: Objektivitetsprincipen ska iakttas vid myndighetsutövning vid 
fristående skola. Jävsfrågan vid betygssättning bör regleras även i fristående 
skolor. 

Förslag: Frågan huruvida vinstdrivande verksamhet är förenlig med 
myndighetsutövning inom skolområdet utreds förutsättningslöst.  

Förslag: Offentlighetsprincipen bör ges samma innebörd hos fristående skolor 
som i dag gäller för kommunala skolor. Privatanställda är normalt 
underkastade avtalad tystnadsplikt som inte viker för meddelarfrihet. Det är en 
fråga som bör utredas närmare. 

Förslag: En reglering av enskilda befattningshavares eventuella 
intressekonflikter vid delägarskap i de skolor eller koncerner där de är 
verksamma utreds. 

Förskolenämnden, grundskolenämnden respektive utbildningsnämnden tillstyrker 
förslagen. Grundskolenämnden menar att det är av stort vikt att det råder lika villkor 
mellan kommunala och fristående skolor vad gäller betygsättning. En likvärdig reglering 
för skolområdets olika huvudmän är därför bra. Utbildningsnämnden menar att 
offentlighetsprincipen även bör gälla fristående skolor. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det 
rimligt att regelverket är harmoniserat. 

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter och bedömning. Göteborgs Stad har 
tidigare yttrat sig över remissen Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82). 
Göteborgs Stad tillstyrkte betänkandets förslag om att offentlighetsprincipen även bör 
gälla fristående skolor (dnr1608/15). 

Rekommendation: Tillsynen av skolan skärps. Den centrala 
tillsynsmyndighetens resurser förstärks, varvid särskild hänsyn ska tas till 
behoven i förskolan. Sanktionsmöjligheterna ses över. 
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Förskolenämnden tillstyrker kommissionens rekommendation, men anser dock fortsatt att 
tillsynsansvaret för förskola och pedagogisk omsorg ska utgå från kommunen, även om 
det finns större inslag av statlig styrning/reglering. 

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden avstyrker rekommendationen. 

Stadsledningskontoret delar grundskolenämnden respektive utbildningsnämndens 
synpunkter och bedömning. Göteborgs Stad har nyligen yttrat sig över en utredning som 
berör frågan. I promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV) 
presenterades förslag till skärpt tillsyn och utökade sanktionsmöjligheter. Göteborgs Stad 
konstaterade i sitt remissvar (dnr 1279/20) att förslagen om en effektivare och tydligare 
tillsyn var rimliga och delade departementets bedömning att kravet på en likvärdig 
utbildning medför att staten ska säkerställa att all den utbildning som genomförs lever 
upp till de krav som följer av svensk lag. Enligt Göteborgs Stad är en mer effektiv och 
tydligare tillsyn positiv utifrån ett elevperspektiv oavsett skolans huvudmannaskap. I 
sammanhanget poängterade Göteborgs Stad att behovet av en mer likvärdig och effektiv 
tillsyn även borde omfatta förskolans ansvarsområde. Statens skolinspektion har 
tillsynsansvaret över de kommunala förskolorna, medan den kommunala huvudmannen 
har tillsynsansvaret för de fristående verksamheterna. Ett barn ska ha tillgång till en 
likvärdig utbildning oavsett skolform. Göteborgs Stad ansåg därför att 
Utbildningsdepartementet vid en eventuell fortsatt översyn av lagförslaget borde ta ett 
helhetsgrepp om tillsyn oavsett nivå i skolsystemet. 

Styrning och ledning av förskola och skola (17.3.2)  
 

Rekommendation: Ansökan till skolor (grundskolor och gymnasier) hanteras 
inom ramen för ett gemensamt antagningssystem, som administreras inom 
Skolverkets regionala organisation. Turordningen bestäms av en kombination 
av individuella önskemål och politiskt bestämda krav på en varierad bakgrund 
i elevsammansättningen. Närhetsprincipen omformuleras, och tillåtna 
urvalsgrunder specificeras i skollagen. Som riktmärke bör gälla att 
urvalsgrunderna inte ska vara mer exkluderande än att alla elever ska kunna gå 
i alla skolor. Effektiva lösningar på problemet att förena elevers önskemål med 
övergripande restriktioner framräknas med hjälp av matchningsalgoritmer. 
Anpassningar görs till förutsättningarna i varje region och kommun. 
Principerna för att fördela elever mellan olika skolor ska vara desamma i de 
offentliga och de fristående skolorna. För de fristående erbjuds en lista på 
tillåtna urvalsgrunder 

Grundskolenämnden hänvisar till Göteborgs Stads remissyttrande gällande En mer 
likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). 
Utbildningsnämnden instämmer inte i utredningens rekommendation när det gäller 
antagning till gymnasieskolan då utredningens rekommendation är skriven ur ett 
grundskoleperspektiv. För gymnasieskolans del är det enligt nämnden svårt att ta 
ställning till rekommendationen då förutsättningarna för ansökan och antagning skiljer sig 
mellan de olika skolformerna 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom delar av kommissionens rekommendation. 
Rekommendationen utgår från förslagen som tas upp i utredningen (SOU 2020:28). I 
yttrandet (dnr 1086/20) över utredningen avstyrkte Göteborgs Stad förslaget om att 
Skolverket regionalt skulle ha ansvar för skolvalssystemet. Motiveringen till detta var att 
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det krävs stor kännedom om lokala förutsättningar. En antagningsmyndighet måste ha 
kännedom om lokala förhållanden för att kunna ta hänsyn till alla de faktorer som 
behöver beaktas för att elever ska få en skolplacering som både är funktionell för 
skolhuvudmannen och samtidigt upplevs rimlig av elev och vårdnadshavare. Under en 
skolvalsprocess behöver en placeringsmyndighet stämma av relationen mellan kapacitet, 
olika elevers behov, ansökningar och migration vid fler tillfällen än vad utredningen 
beskriver och utgår från i sitt förslag. Ett regionaliserat skolvalssystem kräver dessutom 
en byråkratisk överbyggnad kopplad till en administration som är beroende av 
huvudmännens lokalkännedom för att kunna fungera. Göteborg Stads uppfattning var att 
ett gemensamt skolvalssystem kan realiseras utan centralisering till en statlig myndighet 
med byråkrati och dubbelarbete på lokal och regional nivå som följd. 

Göteborgs Stad tillstyrkte däremot utredningens förslag om att urvalsgrunder skulle 
specificeras och föras in i skollagen och att dessa regler skulle omfatta också fristående 
skolor. 

Rekommendation: Förskolan görs på sikt obligatorisk från 3 års ålder. 
Kvalitetskraven på verksamheten höjs parallellt med denna höjning av 
ambitionsnivån. 

Förskolenämnden anser att ett eventuellt beslut om införande av obligatorisk förskola bör 
avvaktas till dess att de långsiktiga förutsättningarna för förskolan är utredda. Den 25 
februari 2020 beslutade Sveriges riksdag att anta Utbildningsutskottets betänkande 
2020/21:UbU7 vilket innebär att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en utredning 
för att utreda förskolans förutsättningar för likvärdig utbildning. 

Stadsledningskontoret tar inte ställning i sakfrågan. I februari skickade 
Utbildningsdepartementet ut remissen Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67). I Utredningen föreslås en obligatorisk förskola från fem års 
ålder. Göteborgs Stad har ännu inte tagit ställning till förslaget om obligatorisk förskola. 
Remissvar ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 21 maj 2021. 
 

Förslag: Inför extern bedömning av de nationella proven, till skillnad från 
dagens system där proven rättas internt på skolan. Betygen förankras i 
provresultaten på skolnivå. 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. Nämnden menar att förslaget kan vara en av 
flera åtgärder för att säkerställa att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt 
sätt. Utbildningsnämnden samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
avstyrker förslaget. Utbildningsnämnden menar att förslaget är allmänt skrivet och att det 
inte säger något om hur det ska genomföras och vilka konsekvenser och faktiska resultat 
dessa skulle ge inom gymnasieskolan. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
anser att förslag inte är inte anpassat till vuxenutbildning och vuxenutbildningens 
organisation och förutsättningar. 

Stadsledningskontoret delar grundskolenämndens bedömning. Men delar samtligt också 
utbildningsnämndens samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings synpunkter 
att kommissionen inte tillräckligt har utrett vilka konsekvenser och faktiska resultat detta 
skulle få för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
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Förslag: Ambitionsnivån för yrkesvägledningen i skolorna höjs, med sikte på 
att dels intressera barn och ungdomar med svag studiesocial bakgrund för 
högre studier, dels öka intresset för yrkesval som överskrider traditionella 
könsrollsgränser. Tidiga insatser bör prioriteras. 

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget. Grundskolenämnden 
lyfter dock fram att tillgången på behöriga studie- och yrkesvägledare kan var ett 
eventuellt hinder för att möte denna ambitionshöjning. Utbildningsnämnden vill 
understryka vikten av att inslag kopplat till studie- och yrkesvägledning finns med i 
lärarutbildningen. 

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter och bedömning. Göteborgs Stad har 
tidigare yttrat sig över betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för individ och 
samhälle (SOU 2019:4). Göteborgs Stad ställde sig i yttrandet (dnr 0504/19) positiv till 
flertalet av de förslag som presenterades i betänkandet vilket bland annat innebar en ökad 
ambitionsnivå vad gäller studie- och yrkesvägledning. 

Pedagogik, lärarutbildning och läromedel (17.3.3) 
 

Förslag: Lärarprofessionen stärks i enlighet med de förslag som lagts i tidigare 
utredning. Ett system med skolkonsulenter införs som brygga mellan 
pedagogisk och didaktisk forskning och praktiken i skolorna. Minimikrav på 
betyg för antagning till lärarutbildningen utreds 

Förskolenämnden konstaterar att förskolan inte nämns explicit i denna del av 
betänkandet. Det är en brist att förskolans behov av kompetensförsörjning och kvalitet i 
förskollärarutbildningen inte berörs i kommissionens förslag. Alla delar i förslaget i 
denna del behöver enligt nämnden innefatta förskolan. Grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden tillstyrker förslaget och menar att lärarprofessionen kan stärkas 
enligt tidigare utredningsförslag. Utbildningsnämnden ställer sig också positiv till att 
minimikrav på betyg för antagning till lärarutbildningen utreds. 

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden avstyrker förslaget om skolkonsulenter. 
Grundskolenämnden anser att ett system med skolkonsulenter behöver utredas vidare. 
Utbildningsnämnden menar att jämlikhetskommissionens förslag hänvisar till en tid då 
skolkonsulenter hade i uppdrag att förmedla forskningsresultat (nedåt) till skolorna så att 
de kunde anpassas och omsättas lokalt. Om skolkonsulenter inrättas ser nämnden en risk 
att det praktiknära utvecklingsarbete som nu sker hämmas av processer som styrs 
’uppifrån’. 

Stadsledningskontoret delar förskolenämndens synpunkter att samtliga förslag behöver 
omfatta även förskolan. Kommissionens förslag bygger till stor det på de förslag som 
lämnades i betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares 
och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17). I sitt remissvar (dnr 0857/18) 
tillstyrkte Göteborgs Stad förslagen som lämnades i utredningen. 
 

Rekommendation: Ansvaret för lärarutbildningen koncentreras till färre 
lärosäten, samtidigt som tillgängligheten i alla delar av landet säkras genom att 
delar av utbildningen erbjuds på distans vid filialer eller lärcentrum. 
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Förskolenämnden ser positivt på idén att stärka de olika lärarutbildningarna, men menar 
att en koncentration av förskollärarutbildningar till färre lärosäten riskerar att ytterligare 
förstärka en mycket ojämlik tillgång till förskollärare. 

Grundskolenämnden samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstyrker 
kommissionens rekommendation. Grundskolenämnden menar att förslaget att koncentrera 
lärarutbildningen till färre lärosäten inte skulle lösa problemet med kompetensförsörjning. 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning menar att det finns svårigheter 
förknippade med begränsat antal lärosäten som utredningen inte belyser, till exempel 
gällande hur den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, med tillhörande platser ska 
kvalitetssäkras. 

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter och bedömning.  
 

Förslag: Öka anslagen till den praktikanknutna forskningen om förskola och 
skola, med ett kompensatoriskt perspektiv i utvärderingen av olika 
undervisningsmetoder. 

Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 
Utbildningsnämnden välkomnar en ökad satsning på praktikanknuten skolforskning. Vid 
en praktikanknuten forskning blir inte skolans verksamhet forskade på av universitetet 
utan istället är rektorer och lärare med och forskar och skapar ny kunskap utifrån 
verksamhetens behov.  

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter. 

Rekommendation: Undersök möjligheterna att lagfästa krav på att 
pedagogiken inte ska missgynna elever med sämre förutsättningar. 

Grundskolenämnden avstyrker rekommendationen. Att genom lagstiftning förbjuda viss 
pedagogik menar nämnden kan riskera att underminera förtroendet och tilliten till den 
enskilde lärarens kapacitet och förmåga att avgöra vilken pedagogik som är mest lämplig 
i klassrummet. Utbildningsnämnden ställer sig däremot positiv till rekommendationen 
och menar att en utredning kan ge staten möjlighet att ta tydligare ställning för 
undervisningsmetoder och principer som åtminstone inte missgynnar elever med sämre 
förutsättningar. 

Stadsledningskontoret delar grundskolenämndens bedömning och synpunkter. Det är 
svårt att utläsa om rekommendationen gäller att lagstifta om krav på vilken pedagogik 
som används i klassrummet eller vilken pedagogik som undervisas om på 
lärarutbildningarna. I båda fallen är det dock problematiskt att lagfästa antingen hur lärare 
praktiserar sitt yrke, eller vilken forskning som får bedrivas. 

Förslag: Blivande lärare som fullgjort halva utbildningen får arbeta halvtid 
som lärare medan de avslutar sin utbildning på den andra halvan av tiden. 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. Nämnden menar att det finns anledning att brett 
se över hur samhället kan möjliggöra för fler personer att utbilda sig och bli 
anställningsbara inom skolan. Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget som en 
nödlösning i en akut lärarbrist men menar att det finns en överhängande risk att den 
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pedagogiska segregationen ökar ytterligare då det är sannolikt att dessa lärare anställs på 
just de skolor som har svårt att rekrytera 

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter och bedömning. Det finns god grund 
för att öka flexibiliteten för hur nya lärare, och då särskild de med en annan utbildning, 
kan utbildas och anställas som lärare. Särskilt gäller detta för kommuner som saknar 
utbildade lärare i vissa ämnen. En ökad flexibilitet i utbildningen av lärare får dock inte 
påverka kvaliteten på lärarutbildningen, negativt vilket skulle kunna vara en risk i och 
med kommissionens förslag. 

Rekommendation: Återinför den centrala läromedelsgranskningen, eventuellt 
kombinerad med en inköpsfunktion. Lagfäst elevernas tillgång till läromedel 
av god kvalitet. 

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden tillstyrker delvis rekommendationen. 
Nämnderna menar att det kan finnas positiva effekter exempelvis när obehöriga lärare 
kan behöva stöttning i val av kvalitetssäkrade och granskade basläromedel. Nämnderna 
ser dock att i dagens kontext med utbud av traditionella läroböcker och online-läromedel 
med allt större inslag av interaktivitet saknas det grund och evidens för att 
kommissionens förslag till att återinföra den centrala läromedelsgranskningen kommer få 
de effekter som kommissionen förutser.  

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter. 

Vuxenutbildning och livslångt lärande (17.3.4) 
 

Rekommendationer: Staten bör ta ett väsentligt större ansvar för 
vuxenutbildningen, både vad avser organisationen och finansieringen, även om 
ansvaret för en stor del av utförandet ligger kvar på kommunal nivå. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning hänvisar som yttrande gällande 
rekommendationen till sitt remissyttrande för utredningen Gemensamt ansvar – en modell 
för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33). 

Förslaget om ökat statligt ansvar har tidigare berörts i Göteborgs Stads yttrande över 
remissen utredningen (SOU 2020:33). I remissyttrandet (dnr 1085/20) avstyrktes förlaget 
om ett utökat statligt ansvar gällande vuxenutbildningen med motivering att det inte fanns 
något konkret förlag om hur det praktiskt skulle genomföras. Den konkreta utformningen 
överlämnades då av utredningen till skolmyndigheterna att bestämma. När det inte fanns 
något konkret förslag kunde heller inte Göteborgs Stad bedöma konsekvenserna. 

Rekommendation: Det kommer att krävas väsentligt mer resurser till 
vuxenutbildningen än i dag, givet den mycket stora insats som krävs för att de 
stora grupper som står utanför arbetsmarknaden ska kunna förvärva 
nödvändiga kunskaper och färdigheter. En fördubbling av dagens resurser, 
motsvarande 6 miljarder kronor, framstår som rimlig. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning delar utredningens rekommendation att 
det kommer att krävas väsentligt mer resurser till vuxenutbildningen än i dag. När 
grupper som står långt från arbetsmarknaden får ta del av reguljär utbildning samt 
individanpassade insatser leder det på sikt till välstånd för hela samhället. 
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Individanpassade insatser och utbildningar är mer resurskrävande. På sikt kommer det 
därför att behövas mer resurser till vuxenutbildningen för att få fler individer att bli 
självförsörjande.  

Stadsledningskontoret delar nämndens synpunkter och bedömning. Stadsledningskontoret 
ser att behovet av vuxenutbildningen kommer att öka de närmaste åren. Den förändrade 
arbetsmarknaden kräver nya kompetenser och personer som är arbetslösa kommer att 
behöva nya kunskaper och kompetenser för att bli anställningsbara. Här behöver 
samhället en beredskap då flera grupper riskerar att ställas utanför möjligheten till arbete. 
Identifiering av behov och trygg etablering tillbaka till utbildning som leder till arbete 
behöver ske. 

Rekommendation: Arbetsförmedlingens och kommunernas strategier för 
upphandling av arbetsmarknadsutbildning bör ses över, med egen regi som ett 
alternativ. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ställer sig bakom utredningens 
rekommendation. Enligt nämnden bör det vara en framgångsrik väg att se över vad som 
är möjligt gällande upphandling av arbetsmarknadsutbildning och vad som kan bedrivas i 
egenregi för att snabbare ta fram relevant yrkesutbildning för de aktuella 
kompetensförsörjningsbehoven. 

Stadsledningskontoret delar nämndens synpunkter. 

Regionala aspekter på utbildningssystemet (17.3.5) 
 

Förslag: Kulturskolorna ses som en del av det allmänna utbildningssystemet. 
Ett statligt stöd införs, villkorat på att kommunerna visar hur man via 
kulturskolorna avser att nå nya grupper av kulturutövare 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. I Göteborg har kulturskolan utmaningar med att 
nå elever i socioekonomiskt utsatta miljöer. Olika satsningar görs för att möjliggöra för 
eleverna att testa på kulturskolans verksamhet, så som exempelvis kulturskolefritids eller 
att integrera kulturskolan med undervisningen i skolan. Statliga medel skulle ytterliga 
förstärka incitamenten och möjligheterna att nå denna elevgrupp. 

Stadsledningskontoret delar nämndens synpunkter. 

Arbetsliv 

Stärkt ställning för arbetstagare på arbetsmarknaden (18.3.1) 
 

Förslag: Utred samhällsekonomiska vinster och kostnader förknippade med att 
ge arbetstagare rätt till barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen anger att barnomsorg på obekväm arbetstid 
kan vara avgörande för att ta en anställning och för att lyckas rekrytera och behålla 
personal inom äldre-, vård- och omsorgsyrken. Förslaget anges vidare vara särskilt viktigt 
ur ett jämlikhetsperspektiv då brist på barnomsorg särskilt drabbar kvinnor och 
ensamstående samt dessutom riskerar belasta anhöriga. 
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Stadsledningskontoret delar förvaltningens synpunkter.  

Bedömning: En bibehållen eller ökad omfattning av den offentligt finansierade 
äldreomsorgen i form av hemtjänst och äldreboende bidrar till både jämlikhet 
och jämställdhet och har dessutom positiva effekter på arbetsutbudet i 
ekonomin. 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i bedömningen och menar att 
bristande omfattning av äldreomsorg påtagligt kan påverka äldres liv och hälsa, såväl 
psykosocialt som fysiskt. Det är också vanligt att make/maka står för ett tungt och 
påfrestande omsorgsarbete. Det kan också påverka flickors och yngre kvinnors 
livschanser då de ofta outsagt förväntas stå för omsorgsarbete och kompensera för brister 
i den offentliga äldreomsorgen. 

Stadsledningskontoret delar förvaltningens synpunkter. En minskad omfattning av 
offentligt finansierad äldreomsorg i form av hemtjänst och äldreboende kan medföra 
kompensatoriskt omsorgsarbete av anhöriga vilket påverkar deras möjligheter att 
förvärvsarbeta och därmed möjlighet till egen försörjning. 

Aktiv arbetsmarknadspolitik (18.3.2) 
 

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att vidareutveckla sin 
profileringsmodell med syfte att skatta risken för långtidsarbetslöshet för att 
även kunna bedöma lämplig nivå och längd på en individuellt utformad 
subvention 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstyrker förslaget. Att arbeta mer 
individuellt anpassat gällande subventionerade anställningar kräver god kännedom om 
individen och hög personaltäthet. Det finns också en risk att bedömningarna inte blir 
jämlika om man inte säkerställer kriterier för subvention. I dagsläget går 
Arbetsförmedlingen mot en helt annan inriktning vilket om förslaget blir verklighet skulle 
innebära ännu en omorganisation. Nämnden bedömer att det inte är gynnsamt för de som 
är i behov av stöd. 

Stadsledningskontoret delar nämndens synpunkter.  

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att utforma en utvärderingsbar 
försöksverksamhet med förstärkt förmedling av feriearbeten riktad till 
gymnasieelever i områden med hög arbetslöshet bland vuxna. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning anser att förslaget till viss del är 
intressant. Det finns fungerande, väl uppbyggd verksamhet i kommunerna som skulle 
kunna utgöra en plattform att bygga vidare på i det fall gruppen bör utökas. Det är viktigt 
att inte konkurrens uppstår om eventuella platser eller elever. Det finns en risk att man 
ökar stigmatiseringen av redan utsatta grupper genom förslaget och att bedömningarna 
inte blir jämlika och tydliga vilket kan bryta mot likabehandlingsprincipen. 

Stadsledningskontoret delar kommissionens bedömning men anser att det utöver 
föreslagna förstärkning finns ytterligare grupper som på grund av exempelvis 
funktionsnedsättningar har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa grupper 
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behöver klarläggas för att kunna få riktat stöd för att genom sommarjobb kunna etablera 
sig hos arbetsgivare som potentiella framtida arbetstagare. 

Arbetsmiljö (18.3.3) 
 

Förslag: Utred en ytterligare utvidgning kretsen av myndigheter med 
direktåtkomst till beskattningsdatabasen med syfte att effektivisera 
ansträngningarna att förbättra arbetsmiljön. 

Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget. Utredningen framhåller att brott mot 
regler på arbetsmiljöområdet ofta är kombinerade med exempelvis bidragsbrott. 
Möjligheter till förbättrad resurshushållning i relation till samtliga bidragsystem finns om 
möjligheterna till informationsutbyte ökas. I en promemoria från januari 2020 föreslås att 
de brottsbekämpande myndigheterna under vissa förutsättningar ska få direktåtkomst till 
uppgifter i beskattningsdatabasen. Kommissionen skriver att ur ett arbetsmiljöperspektiv 
är det motiverat vidga kretsen till att omfatta också andra myndigheter som ingår i det 
myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i 
arbetslivet, såsom Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.  

Stadsledningskontoret vill framhålla att för ökad effektivitet och resurshushållning är det 
viktigt att även kommunerna har möjlighet till en sådan direktåtkomst för att stämma av 
eventuella inkomster mot utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. 

Mottagande och integration 

Asyltiden (19.3.1) 
 

Rekommendation: Genomför mottagandeutredningens alternativa förslag om 
ett statligt ansvar för hela asyltiden, koncentrerat mottagande i centrum där 
asylutredning genomförs och ärendesortering utifrån hur omfattande 
utredningsbehovet är. 

Nämnden för funktionsstöd och socialnämnderna Hisingen instämmer i utredningens 
rekommendation som förväntas bidra till att förenkla och tydliggöra ansvarsfrågan och 
förutsägbarheten för den som söker asyl. 

Socialförvaltning Sydväst delar ovanstående synpunkter.  

I Göteborgs Stads yttrande över remissen av mottagandeutredningen (dnr 0990/18) 
gjordes bedömningen att utredningens huvudförslag om mottagande var välkommet. 
Göteborgs Stad såg ett behov av en snabbare asylprocess och ett sammanhängande 
system med tidigare bosättning i en kommun som ett led i att minska de glapp som idag 
finns i mottagandet av asylsökande och nyanlända.  

I Jämlikhetskommissionens betänkande är det mottagandeutredningens alternativa förslag 
som lyfts fram att ta ställning till. Stadsledningskontoret anser att en förutsättning för 
rekommendationen är att asyltiderna är korta och innehåller meningsfulla insatser för 
både vuxna och barn. De mottagande-centra som föreslås behöver vara lämpliga ur ett 
barnperspektiv och ur ett tillgänglighetsperspektiv, samt med hänsyn till hbtq-personer 
och individer som är utsatta av olika skäl.  
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Levnadsstandarden och boendeförutsättningarna bör vara desamma för samtliga 
asylsökande oberoende av funktionsförmåga. 

Rekommendation: Den så kallade EBO-lagen bör upphävas. Asylsökande som 
ordnar egen bostad ska inte ha rätt till dagersättning. 

Socialnämnderna Hisingen instämmer i ovanstående rekommendation. Nämnden för 
funktionsstöd tar inte ställning i frågan men vill framhålla att tillgängligheten på de 
mottagningscentra som asylsökande kommer att hänvisas till behöver säkerställas. 
Nämnden för funktionsstöd anser också att ett undantag gällande EBO för asylsökande 
med funktionsnedsättning bör utredas. 

Socialförvaltning Sydväst och Nordost delar kommissionens uppfattning att dagens 
system bidrar till segregation och trångboddhet men menar att det är svårt att bedöma om 
förslaget att upphäva möjligheten till EBO med bibehållen dagersättning kommer att få 
den effekt som efterfrågas. 

Göteborgs Stad har i samband med anmälan till Migrationsverket av områden som ska 
undantas från asylsökandes egenbosättning (dnr 1157/19), gjort bedömningen att 
begränsningen av EBO på sikt kan bidra till att minska och motverka segregationen i 
staden. Trångboddheten bedöms minska, stabiliteten i skolorna och 
planeringsförutsättningarna för staden bedöms öka. 

Göteborgs Stad har också tidigare gjort bedömningen att det för asylsökande kan finnas 
fördelar med att bo på Migrationsverkets anläggningsboende under asyltiden för att på så 
sätt efter erhållet uppehållstillstånd få möjlighet att anvisas till en kommun enligt 
bosättningslagen och därmed få tillgång till en ordnad bostad. Det är svårt att bedöma om 
betänkandets rekommendation om att helt avskaffa den så kallade EBO-lagen kommer att 
få den önskvärda effekten. Den uppföljning som Migrationsverket hittills har gjort av 
EBO-begränsningen sedan införandet 2020-07-01, har visat att det alltjämt sker en inflytt 
av asylsökande till begränsade områden trots att de mister eller avstår från att söka 
dagersättning. 

Förslag: Ändra lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare så att målgruppen för insatsen utökas till att omfatta även 
asylsökande. 

Socialförvaltning Sydväst tillstyrker förslaget utifrån uppfattningen att kunskap om det 
svenska samhället är grundläggande för en bra integrationsprocess oavsett den 
nyanländes rättsliga status. Samhällsorientering är väl använd tid under asyltiden, är en 
viktig förutsättning för att få en bra tillvaro i Sverige och främjar jämställdheten mellan 
nyanlända kvinnor och män. 

Förslaget tillstyrks av socialförvaltning Nordost. 

Stadsledningskontoret menar att förslaget förbättrar förutsättningarna för asylsökande att 
få kvalitetssäkrad information tidigt under asylprocessen vilket kan vara ett stöd i den 
fortsätta integrationen. Stadsledningskontoret vill framhålla att i det fall 
samhällsorientering för asylsökande blir ett kommunalt ansvar, behöver statlig ersättning 
utgå för uppdraget. 
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Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att genomföra kartläggningar av 
asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet. Utnyttja statistiskt baserade 
matchningsalgoritmer i Migrationsverkets bosättning av dem som har fått 
uppehållstillstånd. Utvärdera verksamheten efter några år. 

Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltning Nordost tillstyrker 
förslaget. Socialförvaltningen Nordost påpekar att det krävs ett fungerande 
informationsutbyte mellan berörda myndigheter för att förslaget ska ha önskad påverkan 
på den enskilde individen. 

Stadsledningskontoret anser att ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att kartlägga 
asylsökandes utbildning kan vara positivt under förutsättning att de har kompetens att 
bedöma utbildningsbakgrund och utbildningsnivå. Tidigare erfarenheter av 
kartläggningar i Arbetsförmedlingens regi har visat att de inte varit ändamålsenliga. Vid 
inskrivning på sfi har den kommunala vuxenutbildningen fått göra en ny kartläggning 
vilket har inneburit dubbelarbete för både myndigheterna och den enskilde individen. 

Stadsledningskontoret menar att förslaget om att utnyttja statistiskt baserade 
matchningsalgoritmer i bosättningen är positivt om det går att genomföra på kommunnivå 
och inte enbart på länsnivå. 

Förslag: Regeringen bör skyndsamt låta utreda utformning av och nivå på 
dagersättningen för asylsökande, så att en större del av de basala behoven 
täcks.  

Förslaget tillstyrks av socialnämnd Hisingen och nämnden för funktionsstöd. Nämnden 
för funktionsstöd bedömer förslaget särskilt relevant ur ett funktionsrättsperspektiv och 
rekommenderar att den föreslagna utredningen särskilt beaktar asylsökande personer med 
funktionsnedsättningar och deras ekonomiska villkor under asylprocessen vad avser 
möjliga merkostnader som kan föreligga denna målgrupp.  

Förslaget tillstyrks av socialförvaltning Nordost.  

Stadsledningskontoret bedömer det som positivt att utformningen och nivån på 
ersättningen utreds, eftersom dagersättningen har varit på samma nivå sedan 1994.  

Nyanlända barn och ungdomar (19.3.2) 
 

Rekommendation: Kommunerna bör åläggas att säkerställa att information om 
att förskola erbjuds och om fördelarna med förskola för barnet når alla 
föräldrar. 

Rekommendation: Ett särskilt stöd till kommunerna bör utformas för att 
utveckla former att nå grupper som inte deltar i förskoleverksamhet. Vidare 
bör lämplig myndighet sammanställa erfarenheter och sprida dessa. 

Socialförvaltning Sydväst tillstyrker rekommendationerna. 

Stadsledningskontoret bedömer det angeläget att barn som idag inte går i förskola får en 
ökad möjlighet att delta genom att föräldrarna får information om fördelarna och om det 
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svenska skolsystemet. Förskolan är den första delen i utbildningssystemet och kan bidra 
till barnens språkutveckling. 

Rekommendation: Genomför de förslag om modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål som lämnades i SOU 2019:18. Uppdra åt 
Skolverket att formera en stödstruktur för att säkerställa att alla kommuner, 
oavsett storlek, har kapacitet att erbjuda studiehandledning och 
modersmålsundervisning. 

Göteborgs Stad, Grundskolenämnden har tidigare yttrat sig över utredningen (SOU 
2019:18) I remissvaret (N609-5718/19) tillstyrktes majoriteten av förslagen med 
undantag för förslagen att antalet deltagande elever inte ska begränsa huvudmannens 
skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål samt att elever ska kunna få 
modersmålsundervisning i mer än ett språk. Ställningstagandet gjordes utifrån att en 
bibehållen reglering dels har kostnadsmässig och logistiska fördelar, dels att det idag inte 
finns vetenskapligt stöd för att möjligheten att läsa fler modersmål är fördelaktigt för 
kunskapsutvecklingen.  

Stadsledningskontoret delar grundskolenämndens synpunkter, men menar också att det är 
angeläget att alla elever som har rätt till studiehandledning och modersmålsundervisning 
får tillgång till detta.  

Rekommendation: Öka yrkesrelaterad språkundervisning inom 
språkintroduktionsprogrammet. Närmare utformning och omfattning behöver 
utredas skyndsamt, och uppläggningen bör utformas utvärderingsbart, 
exempelvis genom ett tilläggsdirektiv till utredningen om hur fler elever ska 
bli behöriga till gymnasieskolan (dir. 2020:21). 

Utbildningsnämnden delar inte utredningens rekommendation utan förespråkar hellre att 
sent anlända ungdomar med svaga teoretiska kunskaper så snart som möjligt går vidare 
från språkintroduktion till yrkesintroduktion med förstärkt svenska eller till Individuellt 
alternativ med en yrkesprofil med förstärkt svenska. Nämnden påpekar att 
Skolinspektionen har uppmärksammat kvalitetsbrister inom språkintroduktionen, att det 
finns svårigheter för nyanlända elever att ta sig vidare i utbildningssystemet och att 
kännedomen hos elever om fortsatta utbildningsvägar varierar. Detta sammantaget 
påverkar de förutsättningar som eleverna ges för att kvalificera sig för en övergång till 
annat introduktionsprogram eller nationella program. 

Till skillnad från utbildningsnämnden instämmer socialnämnd Hisingen 
rekommendationen med hänvisning till att språket ofta utgör ett hinder när individen ska 
etablera sig på svensk arbetsmarknad och menar att en ökad yrkesrelaterad undervisning 
inom språkintroduktionen skulle verka positivt för att unga fortare skulle introduceras för 
arbetsmarknaden. 

Socialförvaltning Nordost gör samma ställningstagande som socialnämnd Hisingen.  

Stadsledningskontoret bedömer att det är viktigt att sent anlända elever med svaga 
teoretiska kunskaper får den språkundervisning de behöver för kunna skaffa sig 
yrkesfärdigheter som bidrar till att de senare kan försörja sig. Stadsledningskontoret delar 
dock utbildningsnämndens bedömning att behovet kan mötas med yrkesintroduktion med 
förstärkt svenska eller individuellt alternativ med en yrkesprofil med förstärkt svenska. 
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Etableringsinsatser för nyanlända vuxna (19.3.3 )  
 

Rekommendation: Ambitionsnivån för sfi behöver höjas. Möjligheterna till 
ökad digitalisering behöver prioriteras. Skolverket bör ombesörja framtagning 
av standardiserade läromedel i fysisk och digital form. Användningen av dessa 
läromedel eller likvärdiga ska vara obligatoriska. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt socialnämnd Hisingen tillstyrker 
rekommendationen. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har tidigare yttrat 
sig om remisser av statliga offentliga utredningar som alla på olika sätt bidrar till den 
rekommendation kommissionen ger. Dock är nämnden av uppfattningen att frågan är 
större än så för att öka likvärdigheten i bedömningar av betyg inom sfi. Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning beslutade i november 2019 att införa ett arbetssätt 
med rikttider för att läsa sfi och få godkända betyg. Dessa rikttider har tagits med som 
exempel i Jämlikhetskommissionens betänkande och visar på att frågan är komplex.  

Socialförvaltning Nordost tillstyrker rekommendationen. 

Stadsledningskontoret bedömer att kommissionens rekommendation att höja 
ambitionsnivån för sfi är relevant för att öka etableringsmöjligheterna för nyanlända 
vuxna.  

Bedömning: Utbildning är en nödvändig insats för många nyanlända, och 
principen om utbildningsplikt är välgrundad. Etableringstiden måste utnyttjas 
effektivare och kvaliteten på utbildningen höjas. Vidare behöver utvärderingen 
av utbildningsprogram för nyanlända stärkas. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt socialnämnd Hisingen delar 
utredningens bedömning. 

Stadsledningskontoret delar bedömningen att etableringstiden kan utnyttjas effektivare 
och att utbildning är en nödvändig insats för de flesta nyanlända individer. 

Förslag: För att bättre motivera dem som behöver ta del av utbildning längre 
än etableringstidens omfattning bör regeringen låta utreda utformningen av ett 
enkelt och förutsebart studiefinansieringssystem. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker förslaget. Flertalet 
kortutbildade nyanlända behöver längre tid än de två år som etableringsprogrammet pågår 
för att närma sig arbetsmarknaden och egenförsörjning. Det statliga ansvaret behöver 
förlängas. Det är angeläget att så få nyanlända som möjligt lämnar etableringen utan att 
ha kommit i arbete eller studier.  

Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen, socialförvaltning Sydväst och Nordost 
tillstyrker förslaget. Samtidigt framhåller socialförvaltning Nordost att det i utredningen 
om utformningen av ett studiefinansieringssystem bör beaktas att det finns nyanlända 
som på grund av exempelvis religiösa skäl inte kommer att använda sig av det om det 
förutsätter lån av pengar. 

Stadsledningskontoret menar att förslaget är positivt då det kan möjliggöra att fler kan 
försörja sig under sina studier och inte vara hänvisade till ekonomiskt bistånd, vilket 
gynnar både den enskilde och stadens ekonomi.  
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Förslag: Utred möjligheten att Arbetsförmedlingen eller bemanningsföretag tar 
över arbetsgivaransvaret för personer med subventionerade anställningar. 

Ovanstående förslag avstyrks av nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Ett 
sådant uppdrag skulle kräva en stor omställning av Arbetsförmedlingen utifrån de 
uppdrag de har idag, samt den omorganisation de har genomgått. Myndighetens övergång 
till framför allt digitala möten med arbetssökande har försvårat nyanländas kontakter med 
arbetsförmedlare, vilket i sin tur har ökat kommunernas arbete med att stötta målgruppen 
i att komma i kontakt med förmedlingen. 

Socialförvaltning Sydväst avstyrker förslaget.  

Stadsledningskontoret delar nämndernas bedömning. 

Rekommendation: Resurserna för att vägleda nyanlända inom 
etableringsprogrammet behöver öka. Antalet inskrivna nyanlända per 
arbetsförmedlare behöver minska. 

Rekommendationen tillstyrks av socialnämnden Hisingen och socialförvaltning Sydväst. 

Stadsledningskontorets bedömer att antalet inskrivna nyanlända per arbetsförmedlare har 
ökat sedan etableringsreformen 2010 då ansvaret för etablering övergick från kommun till 
stat. I början av 2010-talet fanns särskilda etableringshandläggare samt även möjlighet att 
få en etableringslots som kunde ge ytterligare stöd i introduktionen i det svenska 
samhället och arbetslivet. I och med förändringar i etableringslagstiftning och i 
Arbetsförmedlingens organisering, både centralt och lokalt, har resurserna minskat. Detta 
innebär en ökad belastning på kommunerna som i större utsträckning får stötta nyanlända 
när Arbetsförmedlingen saknar tillräckliga resurser att utföra arbetet. 

Förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning om hur etableringsersättning och 
etableringstillägg bäst bör utformas för att det ska bli lika lönsamt för båda 
nyanlända makarna i ett hushåll att ta ett arbete. En utgångspunkt bör också 
vara att den sammantagna ersättningen för alla slags hushåll ska vara högre än 
riksnormen för försörjningsstöd. 

Socialförvaltning Nordost och Sydväst tillstyrker förslaget 

Stadsledningskontoret delar nämndens och förvaltningens bedömning. 
Stadsledningskontoret bedömer att kommissionens slutsats att etableringsersättningarna 
urholkats är korrekt. Detta drabbar både nyanlända som behöver söka försörjningsstöd 
och Göteborgs Stad som får ökade kostnader för det ekonomiska biståndet. 
Stadsledningskontoret anser därför att det är angeläget att den sammantagna 
etableringsersättningen för alla slags hushåll ska vara högre än riksnormen för 
försörjningsstöd. 
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Jämställd integration (19.3.4) 
 

Rekommendation: Utrikes födda kvinnor med kort utbildning och ringa 
arbetslivserfarenhet är en grupp där många kan vara i behov av en avpassad, 
sammanhållen introducerande etableringsinsats. Arbetsförmedlingen måste 
kunna erbjuda sådana insatser till behövande. Insatserna bör effektutvärderas 
med ett bredare integrationsfokus än ett rent arbetsmarknadsperspektiv. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för funktionsstöd samt 
socialnämnden Hisingen instämmer med utredningens rekommendation. 
Arbetsförmedlingen måste erbjuda fler insatser till utrikesfödda kvinnor. Etableringstiden 
måste utnyttjas effektivare och rusta de nyanlända på ett bättre sätt. Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning påpekar att samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
och kommunerna är väsentlig eftersom insatserna behöver kunna kombineras med sfi och 
andra språkstödjande aktiviteter. De efterfrågar också en struktur för överlämnande 
mellan aktörerna så att den sammanhålla insatsen bibehålls. Nämnden för funktionsstöd 
framhåller att en anpassad, sammanhållen etableringsinsats också är relevant för personer 
med funktionsnedsättning, oavsett kön. Målgruppen har ofta haft begränsade 
förutsättningar att delta i utbildning och komma in på arbetsmarknaden i ursprungslandet 
och skulle därför gynnas av riktade och specialiserade insatser.   

Socialförvaltning Nordost instämmer i utredningens rekommendation. 

Stadsledningskontoret delar nämndernas synpunkter.  

Rekommendation: Kommunerna ska säkerställa att anhöriginvandrare till 
andra än flyktingar, den så kallade utökade målgruppen, nås av information om 
rätten att delta i samhällsorientering. 

Rekommendation: Huvudmännen för den kommunala vuxenutbildningen ska 
åläggas att dokumentera den utökade målgruppens deltagande i 
samhällsorienteringen. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning delar kommissionens rekommendation 
om att kommunerna ska säkerställa att den utökade målgruppen får information om rätten 
till samhällsorientering. Det bidrar till en ökad integration och ur ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv är det viktigt att fler får ta del av samhällsorienteringen. Det är 
också en fördel att det går att följa upp att den utökade målgruppen deltar i 
samhällsorientering. 

Socialförvaltning Nordost delar också kommissionens rekommendation.  

Stadsledningskontorets menar att rekommendationen att den kommunala 
vuxenutbildningen ska åläggas att dokumentera den utökade målgruppens deltagande i 
samhällsorienteringen stämmer dåligt överens med Göteborgs Stads organisering av 
samhällsorienteringen. Det är idag socialnämnd Centrum som har i uppdrag att erbjuda 
nyanlända samhällsorientering. Stadsledningskontoret anser att det bör vara upp till varje 
kommun att fördela ansvaret för dokumentationen. I Göteborgs Stad finns det redan idag 
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möjlighet för den utökade målgruppen att delta i samhällsorientering. Ett utökat ansvar 
för kommunerna att säkerställa att denna grupp nås av information kan innebära 
kostnader som idag inte ersätts genom de statliga schablonmedel staden erhåller för 
mottagandet av nyanlända. 

Bedömning: Hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar 
framför allt många flickors och unga kvinnors liv, men även pojkar och män 
drabbas. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en jämlikhetsfråga 
som kommer att vara aktuell under lång tid, och många olika insatser är 
angelägna. 

Utbildningsnämnden delar kommissionens bedömning men anser att det behöver 
konkretiseras vilka som är de mest angelägna insatserna som anses behövas för att bättre 
stödja individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. De påpekar också att 
hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning kan vara utsatta grupper när det 
gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen, samt socialförvaltning Nordost delar 
kommissionens bedömning och utbildningsnämndens synpunkter.  

Stadsledningskontoret delar kommissionens bedömning.  

Ökad statlig finansiering av integrationen (19.3.5) 
 

Förslag: Utred ett utökat statligt ansvar för nyanlända flyktingars bosättning, 
etableringsinsatser och försörjning under en längre tid än de två år som anges i 
bosättningslagen och etableringslagen. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker förslaget.  

Socialförvaltning Nordost tillstyrker förslaget.  

Stadsledningskontorets bedömning är att en ökad statlig finansiering är angelägen. En 
stor andel av de nyanlända som staden tar emot har kort utbildningsbakgrund och behöver 
en längre tid än två år för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Med ett 
högre mottagande av kvotflyktingar med stora behov och en arbetsförmedling som inte 
kan möta behoven hos nyanlända, får kommunerna bära ett allt större ansvar för 
insatserna, dels under etableringstiden, dels när etableringen är avslutad och den 
nyanlände fortfarande behöver insatser i form av utbildning, arbetsmarknadsinsatser, 
socialt stöd och ekonomiskt bistånd. Det bör också säkerställas att de statliga 
ersättningarna till den enskilde individen, dagersättning till asylsökande och 
etableringsersättning, följer varandra för att kommunen inte ska få ökade kostnader för 
försörjningsstöd i det glapp som idag uppstår mellan två olika ersättningssystem. 
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Bostäder och grannskap 

Förbättrad tillgång till ekonomiskt överkomliga bostäder (20.3.1) 

 

Förslag: Återgå till den målformulering för bostadspolitiken som gällde fram 
till 2008. Målformuleringen bör lyda: Målet för bostadspolitiken är att alla ska 
ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en 
stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och 
bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och 
särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, 
byggande och förvaltning ska en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling vara grund för verksamheten. 

Socialnämnd Hisingen och nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslaget. Socialnämnd 
Hisingen bedömer att denna målformulering tydligare sätter invånaren i fokus och är mer 
i linje med grundlagen, barnkonventionen och Agenda 2030 samt tydliggör 
socialnämndens roll för bostadspolitiken. Nämnden för funktionsstöd instämmer i att 
bostadsmarknaden inte är en marknad som alla andra utan att det behövs särskilda 
insatser och en sammanhållande social bostadspolitik för att erbjuda lämpliga bostäder 
för olika befolkningsgrupper, där nämndens målgrupp är en särskilt utsatt grupp.   

Socialförvaltning Sydväst och Nordost tillstyrker förslaget. Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget delvis och påpekar att utifrån nationella mål om 
att äldre så långt som möjligt ska bo i reguljära bostäder bör målformuleringen 
kompletteras med "och goda levnadsvillkor för äldre". 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detta är det förslag som bäst speglar ambitionerna i 
kommissionens betänkande. Stadsbyggnadskontoret instämmer i utredningens slutsats att 
det råder bristande överensstämmelse mellan den gällande målformuleringen på det 
bostadspolitiska området och den ambition som kommer till uttryck i grundlagen. 
Rättighetsperspektivet stärks i och med en återgång. Skrivningen stämmer väl med plan- 
och bygglagens portalparagraf. Hemlöshet, eller otrygga boendeförhållanden, 
trångboddhet och en segregerad boendemiljö påverkar hälsan, tilliten och den sociala 
sammanhållningen negativt. 

Fastighetskontoret tillstyrker förslaget och instämmer i utredningens slutsats att det råder 
bristande överensstämmelse mellan den gällande målformuleringen på det bostadspolitiska 
området och den ambition som kommer till uttryck i grundlagen. Fastighetskontoret ställer sig 
därför positivt till förslaget att återgå till den tidigare bostadspolitiska målformuleringen som 
hade en tydligare överensstämmelse med regeringsformens lydelse och syfte. Fastighetskontoret 
bedömer även att den tidigare målformuleringen bättre överensstämmer med lydelsen i lagen 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

Stadsledningskontoret anser att målformuleringen har en överenstämmelse med såväl 
grundlag som regeringsformens lydelse och syfte och speglar ambitionen i 
kommissionens betänkande. Den stämmer även väl överens med plan- och bygglagens 
portalparagraf. Stadsledningskontoret menar att förslaget bör underlätta att fokus sätts på 
individers och gruppers behov av hållbart boende. Förslaget bedöms ge en starkare 
koppling och överenstämmelse till målformulering i lagen (2000:1383) om kommunernas 
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bostadsförsörjningsansvar, vilket kan sägas utgöra en del av ett system för att tillskapa 
bostäder som är tillgängliga och hållbara ur ett individ och samhällsperspektiv samt där 
rättighetsperspektivet bedöms stärkas. Stadsledningskontoret anser att i det fall 
målformulering riktas om så behöver hela systemet, så som det uttrycks i förslaget ges en 
sammanhållen översyn och tidigare delar i systemet behöver utvärderas för att dra lärdom 
och därefter anpassas mot den nya inriktningen för bostadspolitiken. 

Förslag: Regeringen bör successivt höja nivån på investeringsstödet för 
anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (förordning 
2016:881). Nivå och utformning bör följa de utvärderingar och förändringar i 
förordningen som görs för att säkra bättre måluppfyllelse. Regeringen bör 
initiera en utvärdering av investeringsstödet med avseende på vilka gruppers 
bostadssituation som förbättras och på den regionala variationen i tilldelning 
av stödet. Utvärderingen bör ligga till grund för förändringar i förordningen 
som leder till att större del av investeringsstöden kan gå till byggande i 
storstadsområdena. 

Fastighetskontoret ställer sig positivt till ett utökat statligt ansvar för bostadsbyggandet och 
bedömer att i den utsträckning som utredningens förslag möjliggör ett ökat bostadsbyggande 
generellt och på svagare delar av Göteborgsregionens bostadsmarknad är detta positivt. 
Kontoret ser även positivt på en löpande utvärdering av investeringsstödet med avseende på 
vilka gruppers bostadssituation som förbättras. Kontoret instämmer i bedömningen att 
investeringsstödets direkta bostadssociala effekter är inte helt klarlagda. Fastighetskontoret vill 
uppmärksamma att kommunen saknar metoder för att säkerställa att de bostäder som byggs med 
investeringsstöd och lägre hyra tillfaller hushåll med lägre inkomster.  

Ett utökat statligt ansvar för bostadsbyggandet som i den utsträckning som utredningens 
förslag möjliggör ett ökat bostadsbyggande generellt och på svagare delar av 
Göteborgsregionens bostadsmarknad bedöms av stadsbyggnadskontoret som positivt. En 
löpande utvärdering av investeringsstödet med avseende på vilka gruppers 
bostadssituation som förbättras anses nödvändig. Utredningens bedömning att 
investeringsstödets direkta bostadssociala effekter inte är helt klarlagda delas. 
Stadsbyggnadskontoret ser att kommunen saknar metoder för att säkerställa att de 
bostäder som byggs med investeringsstöd och lägre hyra tillfaller hushåll med lägre 
inkomster, men bedömer ändå att det är positivt i allmänhet att bostadsbeståndet 
kompletteras med hyresrätter med överkomliga hyresnivåer. 

Förvaltning AB Framtiden bedömer att dagens investeringsstöd bidrar positivt till att öka 
bostadsbyggandet och samtidigt hålla nere hyrorna i nyproduktionen så att fler har råd att 
efterfråga bostäderna. Vidare anser AB Framtiden att tilldelningen av de lägenheter som byggs 
med investeringsstöd inte bör begränsas till hushåll med låga inkomster, då det finns risk att det 
då etableras bestånd av särskilda socialbostäder. 

Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget. Nämnden för funktionsstöd ser generellt 
positivt på förslaget. En höjning av nivån på investeringsstödet kan innebära att det blir 
mer attraktivt att nyttja stödet även inom storstadsområden. En del av beståndet som 
uppförs med investeringsstödet ska enligt kraven erbjudas kommunen genom sociala 
kontrakt, vilket kan leda till ett ökat bostadsutbud för förvaltningens målgrupp.  

Socialförvaltning Nordost tillstyrker förslaget. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 29 (41) 
   
   

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen anser att investeringsstödet behöver omfatta 
även vård- och omsorgsboende för äldre samt biståndsbedömda mellanboendeformer.  

Stadsledningskontoret delar ovanstående synpunkter. 

Förslag: Regeringen bör initiera en översyn av 3–5 §§ lag (2010:897) om 
allmännyttiga kommunala bostadsbolag med syfte att precisera vilka 
förutsättningar som ska gälla för värdeöverföringar. Det bör även analyseras i 
vilken mån sanktioner kan införas mot otillåtna överföringar. 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen Nordost samt 
Förvaltning AB Framtiden tillstyrker förslaget. Förslaget öppnar för större möjligheter att 
finansiera kostsamma underhållsrenoveringar som ska ingå i hyran då de inte är 
standardhöjande men där kostnaderna oftast tas upp genom standardhöjningar och 
därmed en högre hyresnivå. Förslaget skapar större möjligheter för äldre att kunna bo 
kvar i sin lägenhet, vilket är målet inom äldre- och omsorgspolitiken.  

Stadsledningskontoret delar ovanstående synpunkter. 

Rekommendation: Att ge regionerna i uppdrag att bedöma den regionala 
bostadsbristen för olika grupper och i samråd med kommunerna fördela 
byggtal gällande bostäder för särskilda grupper. 

Denna rekommendation har koppling till PBL 7 kap. 1 § PBL Regional fysisk planering. 
Stadsbyggnadskontoret kan se fördelar med en mer regionalt baserad bostadsförsörjning. 
En bostadsplanering som är regional skulle på ett bättre sätt kunna utnyttja regionens 
olika förutsättningar och styrkor. Varken bostads- eller arbetsmarknad följer 
kommungränser och det kan finnas värde i att dela bild och skaffa kunskap om regionens 
bostadssituation gemensamt. Stadsbyggnadskontoret är dock ifrågasättande till 
rekommendationen. Ett tvingat byggande genom byggtal kan inskränka planmonopolet 
och i förlängningen det kommunala självstyret. I dagsläget finns två regionplaneorgan i 
landet, i Stockholms län och Skåne län. 

Stadsledningskontoret väljer att kommentera denna rekommendation då 
kommunstyrelsen 2021-03-16 har fått en remiss från Västra Götalandsregionen (dnr 
0566/21). Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan.  

En social bostadspolitik (20.3.4) 
 

Förslag: Regeringen bör låta undersöka fler alternativ för en svensk social 
bostadssektor, däribland en statlig allmännytta, genom tilläggsdirektiv till 
utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget och understryker vikten av att denna 
undersökning analyserar risker kopplade till stigmatisering, grannskap och 
boendesegregation. 

Socialförvaltning Nordost tillstyrker förslaget 
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Fastighetskontoret tillstyrker förslaget att undersöka en utveckling av bostadspolitiken genom 
tilläggsdirektiv till utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Kontoret bedömer att 
ett eventuellt införande av en statlig allmännytta sannolikt kommer att kräva att det kommunala 
bostadsförsörjningsansvaret kommer att behöva förtydligas i relation till ett ökat statligt ansvar. 

Förvaltnings AB Framtiden avstyrker förslaget. Det är kommunerna, med sin lokala 
kännedom, som har bäst förutsättning att lösa detta via sitt bostadsförsörjningsansvar.  

Stadsledningskontoret delar fastighetskontorets bedömning att ansvarsfördelning mellan 
statlig och kommunal allmännytta måste utredas vidare. 

Förslag: Lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag ses över 
med syfte att förtydliga det handlingsutrymme för att bedriva social 
bostadspolitik som finns inom ramen affärsmässighetskravet. Även detta bör 
kunna göras genom tilläggsdirektiv till utredningen om en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. 

Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget. Socialnämnd Hisingens bedömning är att 
detta skulle öka jämlikheten och den långsiktiga hållbarheten i bostadsförsörjningen och 
minska lokala variationer och tolkningar.  

Socialförvaltning Sydväst anser att de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har en 
viktig roll på bostadsmarknaden. Att öka deras incitament att investera i socialt hållbar 
utveckling, som handlar om att utjämna skillnader i områdeskvalitet och 
bostadsbyggandet, är positivt.  

Socialförvaltning Nordost och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen tillstyrker 
förslaget. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen framför att det tillsammans med 
andra förslag finns risk att segregationen kan öka och att detta och andra förslag behöver 
studeras och sammanvägas så att utveckling inte går mot än fler och större sociala 
problem i vissa delar av städer eller områden.  

Stadsbyggnadskontoret anser att de allmännyttiga bostadsföretagen har en mycket viktig 
roll att spela och att det allmännyttiga samhällsansvaret för de kommunala bolagen inte 
nog kan förtydligas. Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning emotses med 
stort intresse. 

Förvaltnings AB Framtiden avstyrker förslaget. De anser att Allbolagen och förarbetena 
är tillräckligt tydliga och ger det handlingsutrymme som kan anses nödvändigt. Kravet att 
bedriva verksamhet utifrån affärsmässiga principer utgör inget hinder för bostadsbolagen 
att samtidigt ta ett socialt ansvar. Kravet på att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer innebär inte att bolag ska sträva efter vinstmaximering.  

Stadsledningskontoret anser att utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning är 
ett viktigt underlag för att förtydliga handlingsutrymmet. 

Förslag: Regeringen bör införa en statlig hyresgaranti med Försäkringskassan 
som ansvarig myndighet. 

Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget. Nämnden gör bedömningen att detta skulle 
innebära att staten tar del av risken vilket borde öka incitamenten för hyresvärden att 
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godkänna människor med låga inkomster, tillfälliga anställningar, 
betalningsanmärkningar eller skuldsanering.  

Socialförvaltning Nordost och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen tillstyrker 
förslaget. Socialförvaltningen Nordost välkomnar förslaget men anser att det bör 
övervägas om inte även hyresgarantier för de som uppbär försörjningsstöd ska inkluderas. 
Kommissionens förslag kring ändringar kring statlig hyresgaranti och bostadsbidragets 
utformning kan få snabbare effekt än olika åtgärder för att stimulera byggandet. Sådana 
ändringar kommer sannolikt kunna få stor inverkan kommunens ekonomi. Reglerna bör 
dock om möjligt utformas på ett sådant sätt att fler med svag ekonomi kan hyra bostad 
med hyresgaranti. Vad gäller den grupp som erhåller försörjningsstöd kan, beroende på 
hur reglerna utformas, ett ökat bostadsbidrag innebära att utbetalda försörjningsstöd 
minskar och därmed en större del av boendekostnaden faller på staten istället för 
kommunen. Det kan även komma innebära att den enskilde får ekonomisk möjlighet 
skaffa sig en bostad med högre hyra vilket skulle kunna gynna mer oseriösa hyresvärdar 
att ta ut högre hyror och därmed föra den enskilde ännu länge bort från möjligheten att bli 
självförsörjande. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen framför att hyresgarantin 
som föreslås måste kunna ges till äldre och att återbetalning inte ska föras vidare till 
efterlevande. 

Fastighetskontoret bedömer att förslaget skulle bidra till att hyresgarantier utfärdas i större 
utsträckning än idag och ha en positiv inverkan på bostadsmarknaden och ha en tryggande 
effekt på boendesituationen för de hushåll som kommer i fråga för garantin. 

Stadsledningskontoret delar de synpunkter som inkommit från nämnd och förvaltningar. 

Förslag: En utredning behöver initieras för att fastställa i vilken utsträckning 
bostadsbidrag inte godkänns som inkomst bland fastighetsbolagen. Syftet med 
en sådan utredning bör vara att antingen via lag eller via frivilliga 
överenskommelser uppnå en situation där bostadsbidraget kan användas för att 
efterfråga en bostad i högre utsträckning än idag. 

Förslag: Bostadsbidraget bör återupprättas som bostadspolitiskt instrument. 
Detta kräver en resursförstärkning av bostadsbidraget, med sikte på att höja 
den bidragsgrundande bostadskostnaden och ersättningsgraden. Regeringen 
bör ge ett tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och 
underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (S2018:13) med 
uppdrag att förslå ett antal alternativa utformningar inom ramen för ett givet 
resurstillskott. 

Fastighetskontoret bedömer att en utredning enligt ovanstående förslag skulle bidra till att 
förbättra det allmänna kunskapsläget kring bostadsbidragets effektivitet som bostadspolitiskt 
verktyg. Fastighetskontoret anser vidare att det är positivt att resursförstärkningen av 
bostadsbidraget utreds i samband med den pågående Utredningen om bostadsbidrag och 
underhållsstöd (S 2018:13). 

Socialförvaltning Nordost välkomnar förslagen men anser att det måste utformas så att 
det inte driver på hyresnivåerna eller får en negativ påverkan på rätten till 
försörjningsstöd för andra kostnader än hyra.  Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
tillstyrker förslagen men menar att de också måste inkludera bostadstillägg för äldre. 
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Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker förslaget. Statligt ekonomiskt stöd i form av 
bostadsbidrag gör det möjligt för hushåll med svag ekonomi att efterfråga goda och 
tillräckligt rymliga bostäder. Utformningen och nivåerna behöver ses över så att det 
passar dagens hushållstyper och står i rimlig relation till dagens boendekostnader.  

Stadsledningskontoret bedömer att en utredning kan bidra till ett förbättrat kunskapsläge 
och är en viktig komponent i bostadspolitiken. Stadsledningskontoret delar 
socialförvaltning Nordosts synpunkt gällande förslaget om bostadsbidraget. 

Förslag: Inför ett lagstadgat krav på hyresgästernas möjlighet att välja nivå vid 
renovering. 

Socialnämnd Hisingen tillstryker förslaget och delar bedömningen att en sådan förändring 
kan verka återhållande på både bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget som de påpekar är viktigt 
utifrån äldres möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att renoveringsprojekt kan innebära kraftiga 
ekonomiska konsekvenser för hyresgäster. Ändrad sammansättning av bostadstyper och 
upplåtelseformer kan i vissa områden också leda till en oönskad gentrifieringsprocess, 
och de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta, något som kan ha stor påverkan på 
individen och hälsan. Därför är det bra med ett förslag som stärker hyresgästernas 
inflytande vid renoveringar. I Allbolagen från 2011 står det inskrivet att allmännyttiga 
bostadsföretag ska erbjuda ”möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget”. 
Med utgångspunkt i Jämlikhetskommissionens analys av läget vid renoveringar verkar 
det rimligt att denna skrivning i lagen borde ändras så att den också omfattar privata 
fastighetsbolag.  

Fastighetskontoret bedömer att det i många fall inte uppstår svårigheter i samband med 
renoveringar, bland annat tack vare hyresgästdialoger och valmöjligheter. Mot bakgrund av 
ovanstående bedömer dock kontoret att förslaget kan bidra till en tryggare boendesituation för 
många hushåll och fungera som en förebyggande åtgärd för hemlöshet.  

Förvaltnings AB Framtiden avstyrker förslaget utifrån att de anser att nu gällande 
lagstiftning i allt väsentligt innebär en rimlig avvägning till båda parters legitima 
intressen.  

Stadsledningskontoret delar socialnämnd Hisingens, stadsbyggnadskontorets och 
fastighetskontorets synpunkter. 

Regionala frågor 
 

Bedömning: Ambitionen att stärka den lokala statliga närvaron är god, och att 
göra detta genom ett ökat antal servicekontor framstår som motiverat. En lokal 
närvaro är viktig för en myndighet som Arbetsförmedlingen, som bör kunna 
erbjuda bokade besök i egen regi eller i samverkan med kommunen. 

Stadsledningskontoret anser att stärka den statliga närvaron över hela landet bedöms som 
en rimlig ansats, och frågan har nyligen behandlats i kommunstyrelsen i svar på remiss 
En utvecklad organisation för lokal statlig service– slutredovisning Ds 2020:29. 
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Göteborgs Stad tillstyrkte de slutsatser och förslag som framkom i remissen (dnr 
1651/20). 

Förslag: Vilka krav som ska kunna ställas på polisnärvaro bör utredas närmare. 

Stadsledningskontoret menar att förslaget om att utreda en förändring i 
polismyndighetens regleringsbrev för att öka den polisiära närvaron i 
glesbygdskommunerna behöver väga in den komplexitet och den brottslighet som finns i 
storstadsregionerna. Brottslighet och otrygghet förekommer i högre grad i tätbefolkade 
områden där fler människor finns inom en trängre geografisk yta.  

Konsumentpolitik 

Absolut preskription för konsumentfordringar (22.3.4) 
 

Förslag: Inför en absolut preskription för långvarigt överskuldsatta när det 
gäller konsumentfordringar i preskriptionslagen. 

Stadsledningskontoret delar kommissionens bedömning om absolut preskriptionstid för 
konsumentfordringar. De av kommissionen angivna positiva effekterna såsom minskat 
försörjningsstöd, minskat vårdbehov, ökad jämlikhet samt ökat incitament för att arbeta 
på den reguljära arbetsmarknaden är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. 

Hälso- och sjukvård 

Det tidiga livet (23.3.1) 
 

Förslag: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att med stöd av SBU genomföra en 
forskningsgenomgång för att fastställa levnadsvanors inverkan på fostret. 
Forskningsgenomgången bör användas för att utforma nationella riktlinjer för 
mödrahälsovården. I synnerhet bör riktlinjerna inkludera fasta (och andra 
orsaker till för lågt näringsintag), som inte berörs alls i de riktlinjer som i dag 
finns. Socialstyrelsen bör vidare få i uppdrag att analysera vilka 
informationsåtgärder före graviditet som kan vara verkningsfulla för att 
minimera risken att fostret utsätts för påverkan av ohälsosamma levnadsvanor 
innan konstaterad graviditet. 

Socialnämnderna Hisingen tillstyrker förslaget. Nämnden anser att analysen ska görs 
utifrån ett jämlikhetsperspektiv med fokus på grupper som vården och andra offentliga 
aktörer i dagsläget har svårare att nå med information, samt till eventuell partner och 
nätverk.  

Socialförvaltning Sydväst och Nordost tillstyrker förslaget. Socialförvaltning Nordost 
anser att informationsåtgärder bör stärkas med praktiskt stöd för att ge möjlighet att 
efterleva de råd som ges. I arbetet med riktlinjerna anser nämnden att barnets och 
moderns rättigheter samt forskning kring fasta behöver beaktas. Vidare menar 
socialförvaltning Nordost att fokus på fasta kan medföra stigmatisering av personer med 
religiös bakgrund. 

Stadsledningsledningskontoret delar socialnämndernas och socialförvaltningens 
synpunkter om att arbetet med informationsåtgärder inte enbart bör fokusera på 
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information, utan även bör innefatta vilket praktiskt stöd som kan behövas för att 
möjliggöra för enskilda att efterleva de råd som ges. Även gravidas partners och nätverk 
behöver ingå och särskilt bör grupper som är svåra att nå uppmärksammas i analysen. Det 
särskilda fokuset på fasta kan medföra viss stigmatisering av personer med religiös 
bakgrund. Både fostrets (barnkonventionen) och moderns rättigheter (religionsfrihet) 
behöver beaktas i riktlinjerna vilka måste grundas på forskning kring vilken påverkan 
fasta har på fostret i dess olika utvecklingsfaser. 

Rekommendation: Kommissionen ser positivt på ambitionen i den nationella 
strategin för stärkt föräldraskapsstöd med mer riktade insatser mot familjer 
med förhöjd risk för ohälsa. En viktig beståndsdel i politiken bör vara att 
utvärdera de initiativ som tas för att nå de grupper som i lägre utsträckning 
deltar i de generella mödra- och barnhälsovårdsprogrammen. 

Socialnämnden Hisingen instämmer i rekommendationen och framhåller att 
personalresurser samt överenskommelser och avtal mellan region och kommun behöver 
säkras för samverkan mellan olika aktörer av föräldrastödsinsatser.  

Socialförvaltning Sydväst instämmer i rekommendationen och delar socialnämnd 
Hisingens synpunkter.  

Socialförvaltning Nordost tar inte ställning till rekommendationen men menar att det bör 
förtydligas hur en familj med risk för ohälsa definieras. Utgångspunkten bör vara 
generella insatser med möjlighet att göra målgruppsanpassningar. För att motverka 
stigmatisering bör målgruppen i så hög grad som möjligt vara delaktig i utformandet av 
insatser. 

Stadsledningskontoret anser i likhet med socialförvaltningen Nordost att det bör 
förtydligas hur en familj med risk för ohälsa definieras och de olika målgrupperna bör 
vara delaktiga i utformandet av insatser. 

Jämlika levnadsvanor och arbetsmiljö (23.3.2) 
 

Förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret 
program med verkningsfulla åtgärder för att främja goda levnadsvanor framför 
allt bland unga i alla socioekonomiska grupper. Åtgärder som bör utredas är: 

- skatt på ohälsosamma produkter,  
- subventioner till hälsosam mat,  
- märkning av varor med högt innehåll av ämnen som socker och salt, 
- riktade insatser och uppsökande verksamheter för särskilda grupper, 
- åtgärder för att främja fysisk aktivitet. 

Dessa bör bland annat innefatta en översyn av hur stödet till idrotten kan 
utformas för att i större utsträckning främja rörelse och föreningsliv bland 
unga från socioekonomiskt svaga hem. 

Socialnämnd Hisingen föreslår att fokus även bör vara barn och familjer. Önskvärt är att 
uppdraget breddas till att även arbeta med hälsolitteracitet, det vill säga förmågan att 
hitta, förstå och kritiskt värdera och använda information på ett sätt som främjar hälsa. 
Socialnämnd Hisingen framhåller att uppdraget måste omfatta främjande och 
förebyggande arbete inom mödra- och barnhälsovård, vårdcentraler samt kommuner. 
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Nämnden för funktionsstöd anser att utredningen föreslår åtgärder som även kan 
tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, som generellt har sämre hälsa 
än andra.  

Socialförvaltning Nordost framhåller att förebyggande arbete genom att människor ska 
äta mer hälsosamt är att föredra än att begränsa utbudet av ohälsosam mat. De anser 
vidare att riktade insatser och uppsökande verksamhet bör utgå från hälso- och sjukvård 
eller andra arenor där förtroende finns samt att stärka samverkan med exempelvis 
lokalsamhället. Förslaget om åtgärder för att främja fysisk aktivitet bör även omfatta 
anslutning till skoldagens slut eller utökad tid för i skolan, det vill säga annat än det 
traditionella föreningslivet. Programmet bör omfatta generella åtgärder, inte endast 
riktade till vissa grupper. 

Äldre, vård- och omsorgsförvaltningen betonar att en hälsosam livsstil hos unga påverkar 
hälsa när vi åldras och menar att förslaget bör omfatta äldre i socioekonomiskt svaga 
grupper, då det kan leda till individuella- samt samhällsekonomiska vinster. 

Stadsledningskontoret delar ovanstående synpunkter och anser det viktigt att utredningen 
inte enbart fokuserar på ungas levnadsvanor utifrån socioekonomiska grupper, utan också 
beaktar grupper som till exempel personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer samt 
äldre i analyserna. Det är grupper som generellt har sämre hälsa varför det särskilt viktigt 
att utredningen tar detta i beaktande och föreslår åtgärder som kan tillgodose behoven hos 
dessa grupper. Att delta i föreningsliv kan vara hälsofrämjande men förslaget om åtgärder 
att utreda för att främja fysisk aktivitet bör även innefatta en översyn som tar sikte utanför 
det traditionella föreningslivet. Det kan handla om aktiviteter i anslutning till skoldagens 
slut eller utökad tid för idrott- och hälsa i skolan. Forskning visar att viljan hos 
föreningslivet att arbeta inkluderande varierar, varför fler arenor behöver engageras i 
arbetet för jämlikhet.  

Bedömning: Den kommande ANDT-strategin för 2021–2025 bör även 
fortsättningsvis ha ett tydligt fokus på tobaksbruk, inte minst bland unga. De 
åtgärder som annonserats av regeringen i syfte att informera barn och unga om 
tobakens skadeverkningar och att bevaka nya produkter som kan hota hittills 
uppnådda mål framstår därför som adekvata. 

Socialnämnd Hisingen delar bedömningen att den kommande ANDT-strategin även 
fortsättningsvis bör ha ett tydligt fokus på tobaksbruk. 

Socialförvaltning Sydväst delar bedömning och socialnämnd Hisingens synpunkter.  

Stadsledningskontoret delar kommissionens bedömning.  
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Rekommendation: Staten bör skapa ett riktat bidrag till primärkommuner och 
regioner för att ge dem förutsättningar att bygga upp och utveckla 
förebyggande och behandlande insatser (mot spelmissbruk). 

Förslag: Marknadsföring av kommersiella spel ska kombineras med 
varningstexter av samma slag som gäller alkohol och tobak. Inför i 
Tryckfrihetsförordningen 1 kap. 12 § en möjlighet att, i likhet med vad som 
gäller för alkohol och tobak, begränsa reklam för kommersiella spel. 
Motsvarande förändring krävs i Yttrandefrihetsgrundlagens första kapitel. 

Förslag: En statligt administrerad spelportal skapas, till vilken samtliga statliga 
och licensierade bolag är knutna. Den arbetande spelutredningen ges 
tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning.  

Förslag: När en person loggar in för att spela, ska ett maximalt spelbelopp 
avsättas för de närmaste 24 timmarna för spel på samtliga spelformer som är 
tillgängliga på den gemensamma plattformen. Den arbetande spelutredningen 
ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning. 

Förslag: Tillgängligheten till spel begränsas genom begränsade öppettider. 
Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret 
förslag med denna inriktning. 

Rekommendation: Ge Spelinspektionen, Konsumentverket, 
Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet som regeringen utser rätt att 
behandla avidentifierad information om dem som spelar hos de licensierade 
företagen. 

Socialnämnd Hisingen tillstyrker förslaget om riktat bidrag till primärkommunerna. 

Socialförvaltning Sydväst tillstyrker förslaget om riktat bidrag till primärkommunerna. 
Socialförvaltningen yttrar sig över helheten gällande förslag och rekommendationer om 
att reglera och minska spelmissbruk och ställer sig positiva till utredningen då 
spelmissbruk numera jämställs med andra former av missbruk. Förvaltningen anser 
vidare att det i dag saknas en sammanhållen och effektiv spelpolitik men att en sådan bör 
utvecklas med politiken från andra beroendeområden som förebild.  

Stadsledningskontoret anser i likhet med socialförvaltning Sydväst att det saknas en 
sammanhållen och effektiv spelpolitik trots att spelmissbruk numera är jämställt med 
andra former av missbruk. Stadsledningskontoret anser att en sådan spelpolitik bör 
utvecklas i likhet med andra beroendeområden. Stadsledningskontoret ser positivt på 
rekommendationen om att staten bör skapa ett riktat bidrag till primärkommuner och 
regioner för att ge dem förutsättningar att kunna ta det fulla ansvaret för det bygga upp 
och utveckla förebyggande och behandlande insatser. 

En jämlik och behovsbaserad hälso- och sjukvård (23.3.3) 
 

Rekommendation: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en modell för 
gemensamma ersättningsprinciper inom primärvården. 

Socialnämnd Hisingen i rekommendationen men framhåller att Socialstyrelsen bör beakta 
hur ersättningsprinciper kan uppmuntra främjande och förebyggande arbete, insatser 
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riktade till personer som inte är listade hos den egna organisationen, samt främja 
samverkan med kommun och andra aktörer. 

Socialförvaltning Nordost och Sydväst instämmer i rekommendationen och delar 
socialnämnd Hisingens synpunkter.  

Stadsledningskontoret delar ovanstående synpunkter gällande att Socialstyrelsen i 
utredningen måste beakta hur ersättningsprinciperna kan uppmuntra främjande och 
förebyggande arbete, insatser riktade till personer som inte är listade hos den egna 
organisationen, samt främja samverkan med kommun och andra aktörer. 

Rekommendation: Regionerna bör få ett utökat uppdrag i form av att följa 
folkhälsoutvecklingen och i samarbete med kommunerna bedriva preventivt 
arbete inom regionen. 

Socialnämnd Hisingen tillstyrker rekommendationen. De menar vidare att regionerna i 
dag delvis utför liknande arbete och att det utökade uppdraget behöver förtydligas och 
breddas så att det inte enbart kopplas till hälso- och sjukvården. Idag sker det lokala 
folkhälsoarbetet utifrån avtal mellan kommunen och regionen vilket är positivt och något 
som går att utveckla vidare. Det lokala folkhälsoarbetet behöver bedrivas i samverkan.  

Socialförvaltning Nordost och Sydväst tillstyrker rekommendationen och delar 
socialnämnd Hisingens synpunkter. Socialförvaltning Nordost menar också att det 
sannolikt skiljer det sig mellan regionerna och inför ett utökat uppdrag bör hänsyn tas till 
redan uppbyggda strukturer. Därutöver behövs resurser för ett utökat uppdrag. 

Stadsledningskontoret anser att det utökade uppdraget behöver förtydligas och breddas så 
att det inte enbart kopplas till hälso- och sjukvården. Inför ett utökat uppdrag bör hänsyn 
tas till redan uppbyggda strukturer och överväga hur de bör anpassas. Resurser för ett 
eventuellt utökat uppdrag och preventivt arbete behöver tillsättas såväl inom region som 
kommun då det lokala folkhälsoarbetet behöver bedrivas i samverkan. 

Det är väl känt att ansvarsfördelningen på regional nivå är otydlig vilket försvårar 
samordningen av folkhälsoarbetet. På regional nivå finns länsstyrelserna och regionerna 
som aktörer med ansvar för folkhälsofrågor. Dessutom finns partnerskap som en 
samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de 
regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Inom partnerskapet samverkar 
regionala och nationella aktörer kring frågor om kunskapsstyrning och 
kunskapsutveckling. Lärdomar bör dras av det pilotprojekt som precis avslutats där 
länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län på uppdrag av regeringen utvecklat 
metoder och arbetssätt för samordning av stärkt regionalt folkhälsoarbete. 

Rekommendation: Huvudalternativet för utprovning av hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättningar bör vara offentlig drift. Om privata 
vårdgivare utnyttjas inom en region, får de inte ha koppling till en särskild 
producent av hjälpmedel. Hjälpmedel bör endast få lämnas ut av 
offentliganställd personal, som ska upplysa patienten om det billigaste 
likvärdiga alternativet och att patienten kommer att få betala mellanskillnaden 
för det fall ett dyrare alternativ väljs. 

Nämnden för funktionsstöd ställer sig positiv till rekommendationen då det kan bidra till 
att hålla nere kostnaderna för hjälpmedel för den enskilde, såväl för det offentliga. Att 
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säkerställa att alla valbara hjälpmedel presenteras konkurrensneutralt samt ur ett 
ekonomiskt perspektiv för den enskilda är särskilt viktigt då gruppen generellt har sämre 
ekonomiska förutsättningar. 

Stadsledningskontoret delar nämnden för funktionsstöds bedömning och anser i likhet 
med denna att rekommendationen kan bidra till att hålla nere kostnaderna för hjälpmedel 
för såväl den enskilde som för det offentliga. Det är särskilt viktigt att säkra en neutralitet 
inom området då det för den enskilde kan vara en sårbar process att välja hjälpmedel. Att 
säkerställa att alla valbara hjälpmedel presenteras konkurrensneutralt samt ur ett 
ekonomiskt perspektiv för den enskilda är särskilt viktigt då gruppen personer med 
funktionsnedsättning generellt har sämre ekonomiska förutsättningar än befolkningen i 
övrigt. 

Transfereringar – barn och familj 

Bättre inkomstskydd för gravida (24.3.2) 
 

Förslag: Utred samlat hur graviditet hanteras i socialförsäkringen. Frågor som 
bör besvaras inom en sådan utredning gäller: 

- graviditet som grund för sjukskrivning när arbetsförmågan är nedsatt 
- lämplig nivå på sjukskrivning under graviditeten 
- gränsdragningen mellan graviditetspenning och sjukpenning 
- graviditetspenning under de sista dagarna före beräknad nedkomst 
- ersättningsnivåer i de angränsande system som kan komma i fråga att utnyttja 
i samband med graviditet. 

Stadsledningskontoret delar kommissionens bedömning. Gravida kvinnor med nedsatt 
arbetsförmåga får olika kompensation beroende på om de är berättigade till 
graviditetspenning eller sjukpenning. Dagens sjukförsäkring medger inte heller att 
gravida kvinnor sjukskrivs för besvär orsakade av graviditeten. Vid en bedömning av 
rätten till sjukpenning beaktas den bakomliggande orsaken till besvären, det vill säga 
graviditeten, och en särskild och strängare bedömningsnorm tillämpas i dessa fall jämfört 
med om samma symptom hade tillhört en person som inte är gravid. Gravida kvinnor får 
en mer restriktiv bedömning av sjukdomsrekvisitet och diskrimineras därmed jämfört 
med andra försäkrade. Nedsatt arbetsförmåga av en viss orsak, exempelvis ryggsmärtor, 
bör ge samma förmån och ersättning i försäkringen oavsett om smärtan orsakas av 
graviditet eller ej. En grundregel inom hälso- och sjukvården är att en sjukdom eller en 
skada ska tas om hand oavsett vad upphovet är, och kommissionen framhåller att samma 
regel bör gälla här.  
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Föräldraförsäkringen (24.3.3) 
 

Rekommendation: Förslagen från utredningen för en modern 
föräldraförsäkring genomförs vad avser 

-fler föräldrapenningdagar reserverade för varje förälder 
- merparten ska tas ut innan barnet fyller 3 år, varefter föräldrarna tilldelas 10 
föräldrapenningdagar per barn och år till och med barnet fyller 10 år 
- lägstanivådagarna avskaffas 
- snabbhetspremien tas bort. 

Rekommendation: Reserverade dagar bör införas också för föräldrapenning på 
grundnivå. 

Stadsledningskontoret menar att utredningen om en modern föräldraförsäkring (SOU 
2017:101) som hänvisas till i rekommendationen, gjorde en omfattande analys av den 
existerande föräldraförsäkringen och tänkbara förändringar av den. 
Jämlikhetskommissionen utgår därför från de förslag som den utredningen presenterade i 
sitt betänkande och delar de bedömningar i avvägningen mellan jämställdhet, barns behov 
och flexibilitet som gjordes.  

Göteborgs Stad yttrande sig över betänkandet En modern föräldraförsäkring (SOU 
2017:101) i två omgångar och tillstyrkte delar av förslagen (dnr 0471/18). 

Arbetsrelaterade trygghetssystem 

Ersättningsnivåer, beräkning av ersättning och kvalificeringskrav (25.3.1 ) 
 

Rekommendation: Återställ ersättningsgraden i den offentliga 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen med riktmärket att 80 procent 
av arbetstagarna har 80 procents ersättningsgrad. Motivera avsteg i de årliga 
budgetdokumenten. 

Rekommendation: Den försäkrade inkomsten i både arbetslöshetsförsäkringen 
och sjukförsäkringen beräknas till den genomsnittliga arbetsinkomsten under 
en intjänandeperiod, vars längd får fastställas i särskild utredning. Vid en 
förändring av beräkningsgrunden är det ett krav att försäkringen inte blir 
mindre generös än den för närvarande är. 

Förslag: Utred konsekvenserna av att avskaffa grundbeloppet och införa ett 
lägstabelopp i en arbetsinkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring för 
arbetssökande som uppfyller de villkor på sökbeteende som framgår av lagen 
om arbetslöshetsförsäkringen. Beloppet bör vara högre än riksnormen i 
försörjningsstödet för att skapa drivkrafter för arbete. 

Rekommendation: Ersätt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen med en 
tröskelnivå baserad på månadsinkomster. Den försäkrade inkomsten beräknas i 
stället till den genomsnittliga månadsinkomsten under en intjänandeperiod, 
vars längd får utredas särskilt. Tröskelnivån avseende månadsinkomst bör 
sättas på en sådan nivå att de personer som i dag uppfyller arbetsvillkoret i 
arbetslöshetsförsäkringen inte riskerar att exkluderas från försäkringsskyddet. 
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Rekommendation: Arbetslöshetsförsäkringen görs obligatorisk, med möjlighet 
att välja mellan de i dag erkända arbetslöshetskassorna och Alfakassan, för alla 
arbetstagare som har en beskattad inkomst. Avgift tas ut av den försäkrade, när 
månadsinkomsten kommer över den tröskelnivå som anges i 
rekommendationen om att avskaffa arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. 

Stadsledningskontorets menar att betänkandets rekommendationer och förslag som syftar 
till att förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen är positiva. Av utredningen 
framgår att endast 37 procent av de hos Arbetsförmedlingen registrerade arbetslösa har 
någon form av arbetslöshetsersättning. En hög andel arbetssökande uppbär idag 
försörjningsstöd vilket innebär en kostnad för staden. Fler behöver omfattas och beloppen 
vara högre än riksnormen i försörjningsstöd. 

Kriminalpolitik 

Allmänt om brottsförebyggande och brottsbekämpning (26.3.2) 
 

Rekommendation: Granska 34-punktsprogrammet och andra liknande initiativ 
ur ett forskningsperspektiv. 

Stadsledningskontoret delar kommissionens rekommendation. Det är viktigt att de 
åtgärder som vidtas för att förebygga och bekämpa brott bygger på evidensbaserad 
kunskap. I de fall sådan saknas bör sådana studier inledas för att uppnå en resurseffektiv 
kriminalpolitik. Det omfattande 34 punkt programmet kan vara en lämplig utgångspunkt 
för ett sådant arbete.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Göteborgs Stad har under många år arbetat för, och engagerat sig i, frågor om jämlika 
livsvillkor, mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Ett flertal styrande dokument som 
styr mot förverkligandet av de mänskliga rättigheterna, jämlikhet i livsvillkor och hälsa är 
framgångsfaktorer. Arbetet sker inom ordinarie verksamheter men också genom 
utvecklingsarbete så som till exempel arbetet med en jämlik stad, folkhälsoarbetet och 
arbetet med de mänskliga rättigheterna. Jämlikhetskommissionens betänkande har därför 
bäring på det arbetet som utförs. Flera politikområden berörs och flertalet av förslagen 
har tidigare diskuterats i den allmänna debatten, och i vissa fall också utretts grundligt. 
Betänkande ska därför enligt kommissionen främst ses som ett försök att presentera en 
sammanhängande analys av Sveriges aktuella problem och en samling förslag som 
ömsesidigt stödjer varandra i arbetet för att vända utvecklingen mot ökad ojämlikhet, 
polarisering och sociala konflikter.  

Kommissionen lämnar en mängd förslag, rekommendationer och bedömningar. Många av 
förslagen är tilläggsdirektiv till pågående utredningar och förslag till nya. I de fall 
kommissionens förslag bygger på tidigare utredningar har stadsledningskontoret i 
tillämpliga fall hänvisat till Göteborgs Stads yttrande. Stadsledningskontoret har lämnat 
synpunkter på kommissionens övriga förslag, bedömningar och rekommendationerna. I 
övrigt har stadsledningskontoret inte tagit ställning i sak. 

Avslutningsvis vill dock stadsledningskontoret framhålla att ett tillräckligt 
rättighetsperspektiv saknas i betänkandet. Fokus i remissen är socioekonomisk jämlikhet. 
Kommissionen har inom vissa politikområden synliggjort olika aspekter som knyter an 
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exempelvis till jämställdhet, barns villkor samt i viss utsträckning villkoren för personer 
med funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret menar dock att ett rättighetsperspektiv 
på ett tydligare sätt måste genomsyra betänkandet, dess förslag och rekommendationer 
för att förverkliga Agenda 2030:s mål och grundprincipen om att ”ingen ska lämnas 
utanför”. För leva upp till de konventioner som ratificerats av Sverige behöver analyser 
och åtgärder göras utifrån olika gruppers och individers olika livsvillkor. 
Levnadsvillkoren för olika minoritetsgrupper behöver inkluderas i jämlikhetsarbetet för 
att nå jämlikhet också för de människor som lever i särskilt utsatta positioner.   

Barnkonventionen behöver beaktas i större utsträckning och få en mer framträdande roll 
när förslag och rekommendationer utformas vidare. Stadsledningskontorets bedömning är 
att detta även gäller andra konventioner, som till exempel konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning eftersom personer med funktionsnedsättning har ökad 
risk för ekonomisk utsatthet och ohälsa. 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Sverige har liksom andra nordiska länder i praktisk politik visat att 
det går att kombinera en god ekonomisk tillväxt med ett högt mått 
av jämlikhet. Samtidigt har utfallet varit gott vad gäller andra väl-
färdsindikatorer som hälsa, utbildning, tillit och respekt för lagar. En 
huvudförklaring bakom framgången har i internationell forskning 
konstaterats vara en hög lägstanivå vad avser viktiga förutsättningar 
som utbildning, hälsa, inkomster och bostad. Om alla medborgare i 
ett samhälle rustas i dessa avseenden, får de också förutsättningar att 
utvecklas och bidra till samhället efter förmåga. Barns livschanser 
blir i ett sådant samhälle mindre beroende av den miljö de har råkat 
födas i, och den sociala rörligheten ökar. 

Trots denna positiva utveckling står Sverige i dag inför stora ut-
maningar. Utbildningssystemet, som under många decennier garan-
terade en hög och jämn nivå, uppvisar stora kvalitetsskillnader mel-
lan skolor och kommuner. Den omfattande immigrationen sedan 
sekelskiftet domineras av unga och personer i arbetsför ålder och har 
därmed kraftigt förbättrat landets försörjningskvot, men integratio-
nen av de utifrån kommande går långsamt. Bostadsbrist råder i en 
stor del av landets kommuner, och segregationen har ökat, fram-
för allt i storstadsregionerna. Den generella tilliten i samhället, som 
av tradition är hög i både Sverige och andra nordiska länder, visar 
tecken till försvagning. Ojämlikheten i inkomster från kapital växer. 

Den alltmer ojämlika fördelningen av inkomster under senare 
decennier diskuteras inte bara i Sverige utan också internationellt. 
Medan inkomstskillnaderna på global nivå, när hela världens befolk-
ning ses samlat, nu minskar, framför allt på grund av politikskiften i 
stora länder som Kina och Indien, ökar den inom de flesta länder, 
också i dessa båda. Den globala utjämningen bör ses som ett fram-
steg, men de växande inre ojämlikheterna rymmer betydande risker. 

Bilaga 1 - Sammanfattning En gemensam angelägenhet SOU 2020:46
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Makthavare i Sverige inom politik och näringsliv förefaller att 
under lång tid ha underskattat problemens dignitet, framför allt vad 
avser integrationen. I huvudsak har man litat till etablerade politiska 
lösningar. En politik för att möta de nya samhällsutmaningarna 
måste baseras på en analys av vilka mekanismer och orsaker som 
ligger bakom utvecklingen. 

Tidsfaktorn är viktig. Sverige har ett fönster på kanske tio till 
femton år för att utnyttja en demografisk situation som är gynnsam, 
under förutsättning att de som är i arbetsför ålder också finner en 
plats på arbetsmarknaden.  

Pandemin har under 2020 tenderat att överskugga andra frågor, 
när akuta problem med försörjning och intäkter måst lösas. De 
frågor som behandlas i kommissionens betänkande kommer dock 
att finnas kvar, när den akuta krisen är över. I bästa fall kan krisen 
komma att ge ett bidrag till lösningarna, när invanda rutiner och 
åtgärder ifrågasätts.  

Grunderna för välståndet och dess fördelning 

När man i äldre tid sökte besvara frågan vad som utgör grunden för 
ett lands välstånd, var det vanligt att jämställa ett land med ett hus-
håll och se fysiska och finansiella tillgångar som basen för välståndet. 
Så mycket som möjligt skulle tillverkas inom landets gränser. Med 
upplysningen, utvecklingen av internationell handel och den indust-
riella revolutionen breddades synen på vad som är välståndsgrun-
dande. Humankapital – kunskap, nätverk och öppna relationer med 
omvärlden – fick en mer framskjuten roll. I dag vet vi att människors 
tillfredsställelse med livet därtill i hög grad påverkas av nivån på 
tilliten i samhället, vad som också kallas det sociala kapitalet.  

Det är alla dessa tillgångar – fysiskt och finansiellt kapital, human-
kapital och socialt kapital – som tillsammans avgör samhällsord-
ningens legitimitet. Även om den ekonomiska politiken och välfärds-
politiken av tradition och med viss rätt har inkomster och materiella 
tillgångar i fokus, är det alltså nödvändigt att utforma politiken med 
detta bredare perspektiv.  
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Varför ökar ojämlikheten i allmänhet? 

Även om ojämlikheten på global nivå mellan länder har planat ut och 
till och med minskat något, har den som nämnts ökat inom de flesta 
av världens länder. Olika tekniska och ekonomiska förklaringar har 
framförts. Utvecklingen av informationsteknologin har lett till en 
globalisering av både produktionskedjor och finansmarknader som 
har förändrat maktbalansen mellan kapital och arbete, eftersom kapi-
talet är rörligare än arbetskraften. Vissa nya marknader domineras av 
globala företag med monopolliknande ställning och höga vinstmar-
ginaler. Inom Sverige pågår för närvarande en koncentration av den 
ekonomiska aktiviteten till storstadsområdena, som leder till regio-
nala ojämlikheter. 

Förutom de tekniska och ekonomiska faktorerna påverkas in-
komstfördelningen av politiska beslut. På kort och medellång sikt 
har det stor betydelse för inkomstfördelningen vilket utjämnande 
effekt som skatte- och transfereringssystemen har.  

Bortom dessa tekniska, ekonomiska och politiska faktorer finns 
en tendens för ojämlikhet att växa som ett resultat av hur det mänsk-
liga samspelet fungerar. Både teoretiska argument och historisk er-
farenhet indikerar att ojämlikheten växer av egen kraft under nor-
mala förhållanden. Med andra ord är en viss nivå av jämlikhet i ett 
samhälle inte stabil i sig själv utan behöver försvaras och underhållas. 
Historiskt har krig och utbrott av epidemiska sjukdomar ibland haft 
en utjämnande effekt, helt enkelt därför en hög mortalitet har lett 
till brist på arbetskraft. De nordiska ländernas historia från 1870-
talet och ett århundrade framåt visar dock att ekonomiskt framåt-
skridande låter sig väl förenas med ökad jämlikhet utan vare sig våld 
eller större epidemier. Samhällsvetenskaplig forskning visar att fack-
föreningar och allmän rösträtt bidrar till att skapa förutsättningar för 
en gynnsam kombination av jämlikhet och tillväxt.  

Argument för ökad jämlikhet 

Som konstaterades inledningsvis har de nordiska länderna i praktisk 
politik visat att det går att kombinera en hög ekonomisk tillväxt med 
ett högt mått av jämlikhet. Trots detta började denna politik under 
1980-talet att ifrågasättas med olika argument, både utomlands och 
i Sverige. I dag, tre–fyra decennier senare, är opinionsläget ett annat, 
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och det finns anledning att granska några av de argument som har 
förts fram för och emot jämlika levnadsförhållanden. 

Motiv för inkomstskillnader 

Innan de viktigaste argumenten för ökad jämlikhet presenteras kan 
det vara motiverat att ta upp argumenten mot jämlikhet och för in-
komstskillnader till diskussion.  

Ett traditionellt motiv har varit att personer med högre inkoms-
ter har högre sparkvot och att en ojämnare fördelning därmed skulle 
frigöra mer kapital för investeringar, med högre tillväxt som följd. 
Detta argument gäller dock bara i en sluten ekonomi; på en globa-
liserad finansmarknad finns ingen garanti för att kapitalet stannar i 
landet och bidrar till en högre tillväxt här. Sverige har också sedan 
mitten av 1990-talet haft en betydande kapitalexport, vilket illustre-
rar argumentets svaghet. 

Ett annat ofta framfört motiv är att det krävs stora skillnader i 
löner för att locka till utbildning, något som då indirekt skulle gynna 
den ekonomiska tillväxten. Kalkyler över den så kallade utbildnings-
premien, det vill säga den privatekonomiska avkastning som man får 
av en längre utbildning, har gjorts av OECD och bekräftar att 
Sverige ligger i den nedre delen av den internationella fördelningen. 
Kalkylerna är dock behäftade med ett antal brister. De slutar vid 
65 års ålder och beaktar därmed inte skillnaden i pensioner mellan 
olika inkomstgrupper, inte heller skillnader i medellivslängd. Dess-
utom kan konstateras att en jämförelsevis hög andel av Sveriges be-
folkning har högre utbildning, så människors val av utbildning styrs 
uppenbarligen inte bara av utbildningspremien beräknad på detta 
sätt.  

Den studiesociala bakgrunden är viktig, och grundutbildning av 
hög kvalitet och yrkesrådgivning kan därför vara väl så effektiva medel 
att öka intresset för högre utbildning som större löneskillnader. 

Ett tredje motiv är inriktat mot företagandets villkor och har 
konkretiserats i exempelvis gynnsamma regler för fåmansföretag, låg 
bolagsbeskattning och en generellt sett lindrig beskattning av för-
mögenheter. Den gemensamma nämnaren för dessa åtgärder har 
varit att det har ansetts nödvändigt att skapa gynnsammare villkor 
för företagande i landet. De internationella jämförelser av villkoren 
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för företagande i olika länder som regelbundet görs av Världsbanken 
och olika finansinstitut visar dock att villkoren i Sverige hör till de 
gynnsammaste i världen. Om detta motiv har haft någon relevans i 
det förflutna, har det alltså nu förlorat sin kraft. 

Detta betyder inte att ekonomiska incitament är oviktiga. Hän-
syn till behovet av incitament bör tas och tas också till exempel vid 
lönesättning och i utformningen av sociala försäkringar. Vad som 
krävs är en balans mellan incitament och jämlikhet. 

Jämlikhet i förutsättningar och jämlikhet i utfall 

En vanlig distinktion i fördelningspolitisk debatt gäller jämlikhet i 
förutsättningar kontra jämlikhet i utfall. Jämlikhet i förutsättningar 
brukar ha brett politiskt stöd, eftersom det är svårt att argumentera 
mot att alla barn så långt möjligt ska ges samma förutsättningar i 
livet. Att jämlika förutsättningar är gynnsamt för den ekonomiska 
utvecklingen har också bekräftats i forskningen, till exempel i jäm-
förelser mellan de länder som tagit steget från fattiga jordbruks-
ekonomier till industrialiserade medelinkomstländer. I utvecklade 
länder är det humankapital snarare än jordbruksmark som är den 
viktiga produktionsfaktorn, och den jämlikhetsskapande effekten av 
ett väl utbyggt och jämlikt system för grundutbildning har också be-
kräftats. 

Distinktionen mellan förutsättningar och utfall är dock svår att 
upprätthålla, eftersom det som är utfall i ett skede av livet bildar 
förutsättning för nästa skede. Om en elev som lämnar grundskolan 
klarar kraven för inträde till gymnasium eller inte är ett utfall, men 
detta utfall är en viktig förutsättning för den fortsatta utbildningen 
och möjligheterna i vuxenlivet. Dessutom sker en överföring av både 
humankapital och finansiellt kapital mellan generationer som har 
stor betydelse för fördelningen på längre sikt. Utfallet i föräldra-
generationen är därför en viktig förutsättning för barnen. Utan 
korrigerande ingrepp som subventionerad utbildning och arvsskatt 
kommer därför ojämlikheten att växa över tid, även om man hypo-
tetiskt skulle tänka sig ett utgångsläge med en helt jämn fördelning. 

En kombination av utjämningar av förutsättningar och utjäm-
ningar av utfall är därför nödvändig för en uthålligt stabil och rimligt 
jämn fördelning av samhällets resurser, till gagn för alla.  
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Rörlighet mellan generationerna 

Rörlighet mellan generationerna, ibland kallad social rörlighet, kan 
avse social klass, utbildning eller inkomster. Rörligheten är hög, om 
förutsättningarna för en människa att nå olika nivåer inte beror 
starkt av föräldrarnas position. 

Social rörlighet är liksom jämlika förutsättningar ett politiskt mål 
med brett stöd, och de hänger nära samman. Både internationell och 
svensk forskning visar att högre ojämlikhet är förknippad med lägre 
social rörlighet, något som blir synligt i jämförelser både mellan 
länder och mellan regioner inom landet. Föräldrar försöker på olika 
sätt skapa så gynnsamma förutsättningar för sina barn som möjligt, 
och det kommer därför på sikt inte att råda jämlika förutsättningar, 
om ingen utjämning av utfall sker. Erfarenheten av utbildnings-
systemens utveckling i länder med hög ojämlikhet bekräftar denna 
farhåga.  

Tillväxt 

Sambanden mellan jämlikhet och ekonomisk tillväxt är omstridda. 
Detta förklaras av att merparten av de studier som har gjorts bygger 
på den så kallade ginikoefficienten som mått på ojämlikhet. Denna 
är ett trubbigt mätinstrument; två samhällen med samma ginikoeffi-
cient kan ha mycket olika sociala och ekonomiska strukturer, och 
man bör därför inte förvänta sig några stabila samband, när ojämlik-
heten mäts med ginikoefficienten.  

De analyser som mer i detalj beskriver sambandet mellan fördel-
ning och tillväxt finner ett stabilt positivt samband mellan en jäm-
förelsevis hög inkomstandel för de nedre inkomstskikten och den 
ekonomiska tillväxttakten. Orsakssambandet förefaller gå via human-
kapitalet, det vill säga att i jämlika länder är skillnaderna i human-
kapital mellan barn till föräldrar med lång utbildning och barn till 
sådana med kort utbildning liten. Den bakomliggande förklaringen 
är att ett skolsystem som garanterar en hög lägstanivå på human-
kapitalet stärker möjligheterna för barn med mindre gynnsam bak-
grund att utveckla sin potential och att avancera, vilket bidrar till att 
öka den sociala rörligheten och därmed den ekonomiska utveck-
lingen.  
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Tillit 

Sambandet mellan jämlikhet och tillit är starkt och belagt i både 
internationella och svenska undersökningar. Analyser av svenska 
data från regioner indikerar att det är inkomstandelen hos dem som 
tillhör den nedre halvan av inkomstfördelningen som är den viktiga 
för nivån på den generella tilliten.  

De nordiska länderna visar sig i internationella undersökningar 
ha en exceptionellt hög nivå på tilliten. Till väsentlig del förklaras 
detta av den höga jämlikheten. En offentlig förvaltning av hög 
kvalitet har också visat sig påverka tillitsnivån positivt, och även i det 
avseendet har de nordiska länderna en stark tradition. 

Även om den genomsnittliga tillitsnivån är hög, finns det varia-
tioner mellan enskilda och mellan grupper. Personer som har en svag 
ställning på arbetsmarknaden eller som är beroende av transferer-
ingar för sin försörjning tenderar att ha en lägre tillit än genomsnit-
tet. Hög utbildning och goda inkomster påverkar tilliten i positiv 
riktning.  

Tilliten har i sin tur konsekvenser för både hur väl det ekono-
miska systemet fungerar och för välfärden i bredare bemärkelse. Det 
är till och med möjligt att översätta förändringar i tillitsnivån i 
ekonomiska termer. Den generella tillitsnivån påverkar också legiti-
miteten hos det politiska systemet. 

Hälsa 

Hälsotillståndet i en befolkning beror både av de allmänna levnads-
villkoren och av hälso- och sjukvårdens utformning. Hälsan är gene-
rellt bättre för personer med högre utbildning och högre inkomster. 
Samtidigt är det så att en jämn fördelning av villkor och möjligheter 
leder till en genomsnittligt bättre hälsa i samhället. Med en hög 
lägstanivå följer också mindre regionala variationer i hälsan. 

Ett väl utbyggt offentligt hälso- och sjukvårdssystem med inte 
alltför höga patientavgifter säkerställer en god vård för alla befolk-
ningsskikt. Internationella utvärderingar visar också på god sam-
hällsekonomisk avkastning för offentliga investeringar i hälso- och 
sjukvården, vilket relativt sett gynnar resurssvagare grupper mer. 
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Utbildningens centrala roll 

De allra flesta välfärdsindikatorer samvarierar positivt med en höjd 
utbildningsnivå. Utbildning har effekter långt utanför arbetsmark-
naden, både på individuell nivå i privatlivet och på kollektiv nivå i 
samhället. Med högre utbildningsnivå i ett samhälle följer en bättre 
fungerande demokrati, högre tillit, bättre hälsa och en lägre nivå på 
brottsligheten. Investeringar i utbildningssystemet visar sig liksom 
investeringar i hälso- och sjukvården i internationella analyser ha hög 
samhällsekonomisk avkastning. Samtidigt är ett väl utbyggt utbild-
ningssystem ett av de viktigaste instrumenten för att jämna ut livs-
chanser och för att skapa och vidmakthålla jämlikhet i ett samhälle. 

Allt detta gör utbildningssektorn, från förskola till vuxenutbild-
ning, till en nyckelfunktion i samhället, vid sidan av den självklara 
rollen som huvudinstrument för humankapitalbildningen. De första 
fyra, fem åren i ett barns liv är lika viktiga som skolåren för vilka 
möjligheter som står öppna senare under livet, så diskussionen om 
den individuella utvecklingen kan inte inskränkas till utbildnings-
systemet i trängre mening utan måste inkludera också uppväxtvillkoren 
under de första levnadsåren och förskolan. Med en allt snabbare 
teknisk utveckling ökar kraven på utbildning också under vuxen-
livet, så tidsperspektivet måste utsträckas också i den riktningen.  

Hållbarhet 

Engagemanget för jämlika levnadsvillkor har kommit till konkret 
uttryck i Agenda 2030 för en hållbar utveckling, som antogs av FN:s 
generalförsamling i september 2015. En stor del av de 17 målen på 
agendan anknyter till olika aspekter av jämlikhet, sammanfattat i 
ambitionen att inte lämna någon utanför (”Leave no one behind”). 
Det tionde målet har rubriken ”Minskad ojämlikhet”. Till delmålen 
under detta mål hör att prioritera de 40 procent av befolkningen som 
har lägst inkomst i utformningen av den ekonomiska politiken och 
att föra en allmänt inkluderande politik.  
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Sammanfattning 

Vid en samlad bedömning framstår det som om motiven för ökad 
jämlikhet i nuläget väger tyngre än de motsatta. Jämlikhet har under 
lång tid fått stå tillbaka för andra politiska mål, men de snabba för-
ändringar som ägt rum både i Sverige och i omvärlden motiverar en 
omprövning. 

Sverige: utveckling och läge 

Inkomster och förmögenheter 

Välfärden har många dimensioner, men fokus i fördelningspolitiska 
diskussioner ligger inte desto mindre på inkomster och förmögen-
heter. Såväl faktorinkomster (arbetsinkomster och kapitalinkomster) 
som disponibel inkomst (inkomster efter skatter och transfereringar) 
är av intresse. Långtidsutredningen 2019 har undersökt utvecklingen 
av inkomstfördelningen ur ett antal olika perspektiv, historiskt såväl 
som internationellt, och med olika mått på skillnader. Några huvud-
punkter i utvecklingen är följande: 

 Fördelningen av disponibel inkomst i Sverige var som jämnast i 
början av 1980-talet. Mätt med standardmåttet ginikoefficienten 
har ojämlikheten i disponibel inkomst sedan dess ökat med om-
kring 60 procent, från 0,2 till 0,32. 

 Ojämlikheten i faktorinkomster (arbetsinkomster och kapitalin-
komster) har inte förändrats lika mycket. Sedan mitten av 1990-
talet har ginikoefficienten för faktorinkomster legat tämligen 
stabilt runt 0,5. Kapitalinkomsterna har vuxit i betydelse och är 
dessutom ojämnt fördelade, både mellan olika inkomstskikt och 
mellan män och kvinnor. Bakom denna utveckling ligger flera 
orsaker – ökade tillgångspriser, framför allt på bostäder, det duala 
skattesystem med separation av arbets- och kapitalinkomster 
som infördes 1991, och successivt gynnsammare regler för be-
skattning av fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna). Detta 
har motverkats av ökade löneinkomster i löneskikten strax under 
medianinkomsten. De ökade löneinkomsterna kan i sin tur ha 
flera orsaker. Den långsiktigt växande försörjningsbördan – 
andelen barn och äldre i förhållande till den arbetsföra delen av 
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befolkningen – ökar efterfrågan på arbetskraft. Förändringar i 
skatte- och transfereringssystemen har också gjort lönearbetet 
relativt sett mer attraktivt.  

 Att skillnaderna i disponibel inkomst ökar beror på att låginkomst-
hushållen är mer beroende av transfereringar, vilka generellt inte 
har följt med den allmänna löneutvecklingen. Skattesystemets ut-
jämnande effekt har heller inte ökat tillräckligt för att kompensera 
den ojämnare fördelningen av kapitalinkomster. 

 De regionala skillnaderna ökar sedan flera decennier. I ett långt 
perspektiv, från andra halvan av 1800-talet, innebar industriali-
seringen att den ekonomiska aktiviteten i landet spreds jämnare 
från att ha varit koncentrerad till Stockholms- och Göteborgs-
regionerna. Som jämnast fördelad var den ekonomiska aktiviteten 
runt 1980. Därefter har en rörelse mot storstadsregionerna åter 
kommit att prägla den ekonomiska utvecklingen. En konsekvens 
av detta är stigande kapitalinkomster och fastighetspriser i dessa 
regioner, vilket ytterligare bidrar till koncentrationen av eko-
nomiska resurser. 

 I internationella studier har man belagt att ojämlikhet i inkomster 
samvarierar med låg social rörlighet. De nordiska länderna upp-
visar följdriktigt en hög social rörlighet. Den ökande ojämlik-
heten i Sverige har ännu inte kommit till uttryck i en sänkt rörlig-
het, vilket kan bero på att välfärdens institutioner och därmed 
sammanhängande generationseffekter uppvisar stor tröghet. Fri 
utbildning inom ett ännu så länge förhållandevis jämlikt system 
säkerställer ett högre mått av rörlighet än vad som råder i länder 
som sedan länge uppvisar stora sociala skillnader både generellt 
och specifikt vad avser möjligheterna till utbildning. Familje-
bakgrund och uppväxtmiljö spelar sedan länge stor roll för fram-
gångarna i skolan, men betydelsen har inte ökat förrän efter 
sekelskiftet och då bara bland elever med utländsk bakgrund.  
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Utbildning 

En människas utbildningsnivå har stor betydelse både för möjlig-
heterna att finna anställning och för lön och arbetsvillkor.  

 Sverige och övriga nordiska länder har tidigare haft en förhål-
landevis jämn utbildningsnivå, och en obligatorisk grundutbild-
ning av hög kvalitet har bidragit till att utjämna inkomsterna.  

 Med invandringen har spridningen i utbildning ökat. Bland barn 
med utländsk bakgrund går en högre andel vidare till högre ut-
bildning, givet en viss social bakgrund, och de har också genom-
snittligt ett starkare stöd från föräldrarna i studieansträngningarna 
än barn med svensk bakgrund. Samtidigt finns det bland immigran-
terna grupper med väsentligt kortare utbildning och därmed sam-
manhängande problem att vinna insteg på arbetsmarknaden, och 
för deras barn att tillgodogöra sig skolundervisningen. 

Utmaningar 

De samhällsförändringar som har skisserats ovan har lämnat ett tyd-
ligt avtryck i form av växande skillnader i inkomster och tillgångar. 
Ojämlikheten i det svenska samhället riskerar att öka i en allmän pro-
cess där tendenserna på ett antal olika områden förstärker varandra.  

Ett utbildningssystem med problem 

Situationen inom det svenska utbildningssystemet måste betecknas 
som bekymmersam. Resultaten har under lång tid fallit, men de 
senaste internationella jämförelserna tyder på att utvecklingen har 
planat ut, och en återhämtning har skett vad gäller elever med svensk 
bakgrund. För elever med utländsk bakgrund födda i Sverige före-
ligger en svag försämring. Utrikes födda uppvisar stadigt sämre re-
sultat, till en del förklarade av att de anländer i högre åldrar. 

Skolresultaten uppvisar en ökad spridning mellan skolor och 
kommuner. Betygssättningen lider av inflation, och det råder en 
både akut och långsiktig brist på kompetenta lärare. Från att ha varit 
ett ledande land vad avser kvalitet och jämlikhet i utbildningssyste-
met har Sverige under en period fallit till en medelmåttig position 
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inom den grupp av OECD-länder som vi normalt jämför oss med. En 
återhämtning har skett, så att Sverige nu ligger över genomsnittet. 

De många förändringar som har genomförts under de senaste 
dryga tre decennierna gör det svårt att reda ut orsakerna till proble-
men. Åtminstone tre stora politikförändringar har bidragit: kommu-
nalisering, en förändrad pedagogisk regim och skolvalet i kombina-
tion med fri etablering av nya skolor.  

Överföringen av huvudansvaret för grundutbildning och gymnasie-
skola till kommunerna innebar att dessa anförtroddes en uppgift 
som medelstora och små kommuner av allt att döma har haft svårt 
att fullt ut lösa.  

Ett pedagogiskt regimskifte från traditionell lärarledd undervis-
ning till vad som omväxlande har kallats elevcentrerad eller kon-
struktivistisk pedagogik har lagt ett stort ansvar på eleverna själva, 
med negativa konsekvenser för undervisningsresultaten generellt 
och i synnerhet för elever med svag studiebakgrund i hemmen.  

Skolvalet kombinerat med fri etableringsrätt för nya skolor har 
bidragit till en förstärkt segregation, betygsinflation och ett inslag av 
oseriösa huvudmän. Boendesegregationen är fortfarande den domi-
nerande faktorn bakom skolsegregationen, men skolvalet bidrar. 
Den fria etableringsrätten har också i vissa fall omintetgjort kom-
munledningars försök att minska segregationen. 

Den relativa betydelsen av dessa tre politikskiften kan inte av-
göras, eftersom de har genomförts mer eller mindre parallellt. Det 
stora inflödet av utrikes födda elever har försvårat en redan proble-
matisk situation. 

Otillräcklig integrationspolitik 

Sverige har liksom många andra utvecklade industriländer haft en 
demografisk utveckling under senare decennier som skapar problem 
för folkhushållet. Försörjningskvoten – andelen barn och äldre i för-
hållande till den arbetande delen av befolkningen – har tenderat att 
stiga på grund av den ökande medellivslängden. Ur detta perspektiv 
är invandring av personer i yngre eller yrkesverksamma åldrar gynn-
sam, och den demografiska profilen för Sveriges befolkning har också 
förbättrats kraftigt av de senaste decenniernas invandring. Samtidigt 
ställer denna invandring krav på utbildningssystem, bostadsförsörj-
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ning och andra anpassningsåtgärder för att de gynnsamma demogra-
fiska effekterna ska kunna utnyttjas. Sådana investeringar kommer 
inte automatiskt till stånd utan kräver offentliga initiativ av bety-
dande omfattning. I avsaknad av sådana investeringar kommer en 
potentiellt gynnsam demografisk försörjningssituation att förbytas 
i sin motsats. 

Sverige har tidigare framgångsrikt tagit emot stora grupper av 
immigranter – både i form av arbetskraftsinvandring från Finland, 
Sydeuropa och Turkiet och genom flyktinginvandring från Chile 
efter militärkuppen och i samband med Jugoslaviens sönderfall. Vad 
som har komplicerat frågan efter sekelskiftet är ett stort inflöde av 
både flyktingar och arbetskraft från geografiskt och kulturellt mer 
avlägsna länder. Detta ställer större krav på anpassningsåtgärder, 
samtidigt som både statliga myndigheter, regioner och kommuner 
haft att hantera problem som det inte har funnits rutiner eller kapacitet 
för. En stor andel av nyanlända flyktingar och deras anhöriga har 
otillräcklig utbildning eller andra kvalifikationer för svensk arbets-
marknad. Många barn har kommit efter normal skolstart, och vissa 
har svag utbildningsbakgrund. 

Integrationen av kvinnor från mindre jämställda samhällen är svår 
men viktig, både för de direkt berörda och för nästa generation. 

Sverige har inte lyckats sämre med integrationen av personer med 
utländsk härkomst än andra jämförbara länder, men problemens 
storlek och svårighetsgrad förefaller att ha underskattats. Detta ger 
i sin tur upphov till följdproblem – bostadsbrist, diskriminering och 
andra svårigheter på arbetsmarknaden, kriminalitet – som inte kan 
lösas separerat från det grundläggande integrationsproblemet. 

Effekterna av en ökad etnisk heterogenitet på tilliten i ett sam-
hälle är inte entydiga. Den internationella forskningen pekar i olika 
riktningar. Rätt hanterad kan etnisk mångfald vara en tillgång, men 
den kan också skärpa konflikterna i ett samhälle och göra det svårare 
att uppnå den gemensamma identifikation som är en av förutsätt-
ningarna för tillit. Politiken, massmediebilden och den offentliga 
debatten spelar stor roll för hur tendenserna förstärks eller för-
svagas. Vilka möjligheter till samarbete som skapas och vilka signaler 
som sänds ut från ledande politisk nivå har därför stor betydelse för 
vilken väg utvecklingen tar. Mätningar i Sverige pekar mot en sjunkande 
tillitsnivå, framför allt i ekonomiskt sårbara grupper som arbetslösa 
och sjukskrivna. 
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En osäkrare arbetsmarknad 

Den traditionella heltidsanställningen hos en arbetsgivare har under 
senare decennier fått ge plats för andra, mer osäkra relationer mellan 
arbetsgivare och anställd. För arbetsgivaren är detta ett sätt att 
minska kostnaderna för oförutsedda variationer i efterfrågan på det 
som produceras eller i tillgången på arbetskraft. Deltidsanställ-
ningar, tillfälliga inhopp eller påtvunget egenföretagande är exempel 
på detta. Den totala omfattningen är svår att uppskatta. Hos arbets-
givaren registreras dessa förändringar som produktivitetsökningar, 
men i realiteten rör det sig om en övervältring av kostnaden för 
osäkerhet på de anställda. Både jämlikheten generellt och jämställd-
heten påverkas negativt. 

Socialförsäkringen, som är konstruerad med utgångspunkt i mer 
traditionella anställningsformer, fungerar mindre bra för dessa kate-
gorier arbetskraft. Till detta ska läggas den ekonomiska stress som 
ligger i den osäkra anställningen i sig.  

En ofullgången jämställdhet 

Sverige och de andra nordiska länderna har under en stor del av 
efterkrigstiden fört en målmedveten politik för att öka jämställd-
heten i samhället. Denna har varit framgångsrik på mer än ett sätt; 
kvinnorna har nått en mer jämställd position, samtidigt som det 
ökade arbetsutbudet har bidragit till att stärka landets ekonomiska 
potential. Kvinnor söker sig i högre utsträckning till högre utbild-
ning och blir därmed bärare av en växande andel av humankapitalet, 
med konsekvenser på sikt för maktförhållanden både i och utanför 
arbetslivet. 

Samtidigt släpar utvecklingen i flera avseenden. Kvinnor tar fort-
farande ett större ansvar för hem och hushåll och för barn och vuxna 
i behov av omsorg, vilket i kombination med yrkeslivet riskerar att 
leda till stress. En lösning för många blir arbete på deltid, vilket ger 
sämre ekonomisk självständighet, ett svagare försäkringsskydd och 
på sikt lägre pensioner. Även ofrivillig deltid är vanligare bland 
kvinnor än bland män. 

Kvinnors och mäns löner inom samma eller närliggande yrken har 
i ett längre perspektiv konvergerat, men det utbredda deltidsarbetet 
bland kvinnor har gjort att inkomsterna inte har konvergerat på 
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samma sätt. Den ökande betydelsen av kapitalinkomster, som är 
snett fördelade till männens fördel, har inneburit att konvergensen 
mellan mäns och kvinnors medelinkomster har stannat av. 

Till detta kommer att kvinnodominerade yrken generellt har 
lägre lön än mansdominerade, när man jämför yrken med liknande 
utbildningstid och kompetenskrav. I fördelningen av chefsposter är 
kvinnor fortfarande underrepresenterade i förhållande till andelen 
anställda inom både privat och offentlig sektor.  

Inom de sociala trygghetssystemen är individualisering numera 
en dominerande princip. I vissa fall är dock individualiseringen bara 
delvis genomförd, eller också avser förmånerna hushåll. I sådana fall 
finns en risk att traditionella könsrollsmönster dröjer sig kvar eller 
till och med förstärks. 

Ohälsa 

Hälsoläget i den svenska befolkningen är generellt gott i internatio-
nell jämförelse, men även vissa skillnader i hälsa har visat tendenser 
att öka. Hög utbildning och goda inkomster är korrelerade med 
bättre hälsa. Hälsan uppvisar också geografiska variationer, som är 
starkare i de nedre inkomstskikten. De hälsoproblem som är kopp-
lade till beroenden av olika slag – alkohol, tobak med flera – har ock-
så tenderat att i ökande utsträckning koncentreras till personer i de 
lägre inkomstskikten. 

Kvinnor uppvisar högre sjuktal än män, dock först efter att ha 
fött barn. En del av förklaringen ligger sannolikt i det större kombi-
nerade ansvaret för arbete och hem, men även själva barnafödandet 
kan vara en bidragande orsak, och då särskilt hos kvinnor som före 
barnafödandet hade sämre förutsättningar att möta de påfrestningar 
som det innebär att föda. 

Bostäder, grannskap och miljö 

Bostadspolitiken har av tradition spelat en viktig roll i välfärdspoli-
tiken. Vi tillbringar en stor del av vårt liv i och i närheten av bo-
staden, och dess läge och standard får stor betydelse för hur livet 
gestaltar sig. En stor del av de subventioner som varit en del av poli-
tiken avvecklades i början av 1990-talet, och statens roll reducerades 
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därmed kraftigt. En konsekvens av detta blev en ojämn och generellt 
låg produktion av bostäder. Med den snabba befolkningsökning som 
har ägt rum efter sekelskiftet har bristen på framför allt hyres-
lägenheter för låginkomsttagare blivit allt tydligare. Bostadsbrist 
råder i dag i de flesta av landets kommuner, i vissa fall av allvarlig 
natur. Boverket beräknar ett genomsnittligt behov av 64 000 nya 
lägenheter per år under perioden 2018–2027, med särskilt stora be-
hov i storstadsregionerna. 

Tillgångarna i form av ägd bostad har vuxit kraftigt under senare 
decennier till följd av stigande bostadspriser, men skuldsättningen 
hos hushållen har samtidigt ökat. Tillgångarna är också ojämnt för-
delade över befolkningen, mer ojämnt än inkomsterna. Beskatt-
ningen gynnar det ägda boendet, och denna obalans har förstärkts 
under senare år. För hushåll med låga inkomster är ägd bostad inte 
ett alternativ. Det dominerande problemet på bostadsmarknaden är 
därför bristen på hyreslägenheter med hyresnivåer som är rimliga för 
denna kategori. 

Bortom det omedelbara behovet av bostad finns behov av service, 
både offentlig och privat. Ur ett barnperspektiv är förskola och skola 
primära behov, och för befolkningen i stort hälso- och sjukvårds-
inrättningar, arbetsförmedling, försäkringskassa och skattemyndig-
het. Det handlar inte bara om tillgänglighet utan också om kvalitet. 
Både skola och sjukvård har haft problem att upprätthålla kvalitet i 
områden med mindre gynnade socioekonomiska förutsättningar. 

En försvagad socialförsäkring 

Vad som har kallats den svenska modellen för ekonomisk politik har 
som ett bärande element en kompromiss mellan kapital och arbete. 
Löntagarorganisationerna har, i enlighet med den så kallade Rehn-
Meidner-modellen, bejakat den snabba strukturomvandling som 
följer med en öppen ekonomi och starkt exportberoende i utbyte 
mot ett välutvecklat socialförsäkringssystem. Detta ska på kort sikt 
skydda dem som drabbas av strukturomvandlingen ekonomiskt och 
på längre sikt bistå i övergången till andra yrken och sektorer. På 
detta sätt har man fått en bred acceptans för frihandelspolitiken. 

Internationaliseringen av den svenska ekonomin har snarast in-
tensifierats under senare decennier, både genom EU-medlemskapet 
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och den allmänna globaliseringen av produktionsprocesser och 
finansmarknader. Om den historiska kompromissen hade respek-
terats, borde socialförsäkringen ha stärkts i motsvarande grad, eller 
åtminstone inte ha försvagats. Tvärtom har den sedan början av 
1990-talet stadigt försvagats, så att den inkomstbortfallsprincip som 
har beslutats i politisk enighet inte längre gäller i praktiken. Systemet 
befinner sig i dag mitt emellan inkomstbortfall och grundtrygghet 
som konstruktionsprincip. Detta har lett till framväxten av avtals-
försäkringar som komplement till den offentliga försäkringen, en 
lösning som leder till sämre riskspridning, svagare omfördelning och 
högre administrativa kostnader. 

Förmögenhetsfördelningen 

Fördelningen av förmögenheter är alltid ojämnare än fördelningen 
av inkomster, eftersom personer med högre inkomster har större 
utrymme för sparande och eftersom ärvda förmögenheter också ten-
derar att ackumuleras över generationer. Sedan förmögenhetsstati-
stiken avskaffades samtidigt med förmögenhetsskatten 2007 är kun-
skapsläget i Sverige dåligt. Det ökade betydelsen av kapitalinkomster 
ger dock indikationer om en ojämnare fördelning. I Sverige har den 
naturliga tendensen till koncentration av förmögenheter under senare 
år förstärkts genom avskaffande av förmögenhetsskatt, arvsskatt, 
fastighetsskatt och förändrad beskattning av fåmansföretag, och 
arvets betydelse har vuxit.  

I den nedre delen av inkomstfördelningen har utvecklingen varit 
ogynnsam. Låginkomsttagare tar generellt lägre lån än höginkomst-
tagare, men till en högre kostnad. Små marginaler kan vid oförut-
sedda händelser eller exempelvis spelberoende leda till ohanterliga 
utgifter för räntor, avgifter och amorteringar. 

Socialt kapital – tillit 

Tillitsnivån är som konstaterats betydelsefull för det ekonomiska 
livet, och förändringar av den kan förväntas få konsekvenser på många 
områden. Flera faktorer verkar i riktning mot sjunkande tillitsnivåer 
i det svenska samhället. 
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 Kopplingen mellan jämlikhet och tillit är stark. En ökande ojäm-
likhet kan med viss fördröjning förväntas leda till sjunkande tillit. 

 Den ökande internationaliseringen och osäkrare förhållanden på 
arbetsmarknaden har i kombination med ett successivt svagare 
offentligt försäkringssystem ökat otryggheten för breda grupper, 
vilket kan spåras i vikande tillit. 

 Merparten av immigranterna kommer från länder med lägre nivå 
på tilliten än den svenska, eftersom den ekonomiska standarden 
är lägre och demokratin ofta svagare utvecklad. Även om de som 
tar steget att migrera till mer eller mindre avlägsna länder inte är 
representativa för befolkningen i stort, kan denna förändring av 
befolkningssammansättningen förväntas leda till en sänkt nivå på 
tilliten. 

 Andra generationens invandrare möter hinder i utbildning och 
arbetsliv som riskerar att leda till frustration och låg nivå på tilli-
ten. Diskriminering på etnisk grund är belagd både i skolan och i 
arbetslivet. 

Den liberala demokratin ifrågasatt 

Ett nytt inslag i det politiska landskapet – med potentiellt betydande 
konsekvenser för ekonomiskt liv och utveckling – är ett ifråga-
sättande av både liberalism och demokrati. Sådana tendenser har 
varit märkbara i både Sverige och andra länder som har upplevts som 
självklart stabila demokratier. Det finns övertygande belägg för att 
dessa tendenser hänger samman med de förändringar som har be-
skrivits – ökad ekonomisk otrygghet, ökad ojämlikhet och en känsla 
av generellt försämrade möjligheter att påverka sin egen livssitua-
tion. Omvänt kan dessa förändringar i den politiska opinionen för-
väntas få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen och där-
med också för hushållens marknadsinkomster. 
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Diagnos 

Olika förklaringar till de växande ojämlikheterna har förts fram 
inom forskning och politisk debatt. Utvecklingen är komplex och 
mångdimensionell. Vissa söker förklaringen bland ekonomiska och 
tekniska faktorer, som globalisering av produktionsprocesser och 
finansmarknader eller en hög innovationstakt som premierar stora, 
forskningsintensiva företag med stor marknadsmakt. Andra anser 
att förklaringen snarare ligger i politiska beslut. Separationen mellan 
de båda kategorierna – den ekonomisk-tekniska respektive den 
politiska – riskerar att vilseleda, eftersom politiska beslut under senare 
decennier ofta har haft den karaktären att de har ökat utrymmet för 
marknadslösningar och marknadsaktörer och därigenom bidragit till 
ökad ojämlikhet.  

Den ökade ojämlikheten i de nordiska länderna förklaras huvud-
sakligen av politiska beslut och i viss utsträckning av uteblivna beslut, 
såsom att inte justera transfereringar i paritet med utvecklingen av 
reallönerna. I det korta perspektivet har den minskade omfördel-
ningen i skatte- och transfereringssystemen betytt mest. På längre 
sikt får ökad segregation i boende och skolsystem stor betydelse för 
skillnaden i uppväxt- och levnadsvillkor, liksom effekterna av tekniska 
och ekonomiska förändringar som inte möts med tillräckliga mot-
åtgärder. 

Vilken ojämlikhet är viktig? 

När sambandet mellan ojämlikhet och olika välfärdsutfall – hälsa, 
social rörlighet och andra – analyseras med olika mått på ojämlik-
heten, framträder som tidigare indikerats ett tydligt mönster: det är 
andelen av inkomsterna och andra dimensioner av välfärden i de nedre 
fyra–fem decilgrupperna som är den viktiga. Annorlunda uttryckt är 
en hög lägstanivå på utbildning, hälsa, inkomster och andra förutsätt-
ningar gynnsam för social rörlighet, för tillit och för ekonomisk 
tillväxt.  

Detta innebär inte att den övre delen av fördelningen är ointres-
sant. En stark koncentration av inkomster och förmögenheter i det 
övre skiktet kan ge en liten grupp ett oproportionerligt inflytande 
över samhällsutvecklingen och därmed på sikt få långtgående nega-
tiva konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen för befolkningen 
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i stort. Sådana tendenser är tydliga i det amerikanska samhället och 
har varit märkbara även i Sverige. 

Marknad och offentlig sektor 

Det finns som tidigare konstaterats i varje samhälle baserat på en 
marknadsekonomi en naturlig tendens till koncentration av olika 
former av kapital. Den är synlig rent geografiskt; en tätort som har 
något gynnsammare förutsättningar än en konkurrerande ort drar 
till sig människor, kompetenser och ekonomiska resurser och blir 
därigenom ännu mer attraktiv. Den är också synlig i konkurrensen 
mellan företag; ett större företag har under i övrigt lika förutsätt-
ningar övertag gentemot mindre företag, eftersom det lättare kan 
parera störningar, har större marknadsmakt och kan erbjuda bättre 
avancemangsmöjligheter för kvalificerad personal. Sådana skillnader 
finns också mellan hushåll, där de resursstarka med högre utbildning 
och högre inkomster har lättare att utnyttja möjligheter och att klara 
störningar i försörjningen än resurssvaga hushåll. 

Det som kan balansera de ovan beskrivna tendenserna till kon-
centration, maktobalanser och ojämlikhet är offentliga ingripanden 
av olika slag. Geografisk koncentration kan motverkas med infra-
strukturinvesteringar, utbyggd högre utbildning och andra typer av 
regionalpolitik. Maktobalanser mellan företag kan motverkas med 
konkurrensvårdande insatser och innovationsstöd till mindre och 
medelstora företag. Ställningen för resurssvaga individer och hushåll 
kan stärkas på kort sikt med transfereringar och på längre sikt med 
utbildning. 

 En viktig orsak till den ökande ojämlikheten på alla nivåer är att 
nationalstaten genom en rad politiska beslut under de senaste tre, 
fyra decennierna har försvagats. I Sveriges fall har en betydande 
del av lagstiftningsauktoriteten förskjutits uppåt till EU-nivån. 
Den grundläggande principen för EU-samarbetet är de så kallade 
fyra friheterna – rörelsefrihet för kapital, arbetskraft, varor och 
tjänster. Denna princip kan i förstone se neutral ut, men den 
gynnar kapitalet på arbetets bekostnad, eftersom kapitalet är mer 
lättrörligt. Arbetskraftens rörlighet har varit högst för arbetskraft 
från låginkomstländer inom unionen, vilket kan påverka mot-
svarande grupper på den svenska arbetsmarknaden negativt. 
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 Ansvar har delegerats till kommuner; skolan är det viktigaste 
exemplet. Delegering till kommunerna ökar i sig spridningen på 
utfallen, eftersom kommunerna även i närvaro av ett utjämnings-
system har mycket olika kapacitet. Också skillnader i politiska 
preferenser hos den lokala majoriteten ger utslag.  

 Marknadsliknande lösningar och styrmetoder innebär att mark-
nadens inneboende tendens till koncentration och ojämlikhet får 
effekter också i den offentliga sektorn.  

 Några av de viktiga politikområden som nämnts ovan – bostads-
politik, socialförsäkringar – har också påverkats av statens reträtt 
från tidigare åtaganden, ofta i form av gradvisa förändringar 
orsakade av uteblivna beslut.  

Sammantaget finns här en viktig del av förklaringen till den ökade 
ojämlikheten både i Sverige och i andra jämförbara länder, och ten-
denserna har varit mer uttalade i vårt land än i de flesta OECD-länder. 

En politik för ökad jämlikhet  
– utgångspunkter och principer 

En liberal samhällssyn med ett barnperspektiv 

Kommissionen har i sitt arbete utgått från en liberal samhällssyn, 
med innebörden att analysen ska utgå från enskilda individer och 
inte från familjer, klaner, nationer eller andra grupperingar. Med-
borgarna i ett liberalt samhälle garanteras vissa grundläggande rättig-
heter men är i gengäld skyldiga att ta ansvar för sitt eget liv. För att 
dessa knippen av rättigheter och skyldigheter ska uppfattas som 
legitima av befolkningen i stort måste alla medborgare också ges 
rimliga möjligheter att realisera sina visioner om ett gott liv. 

Det är viktigt att understryka att de grundläggande rättigheterna 
är universella, det vill säga oberoende av kön, social och etnisk bak-
grund och också oberoende av det kulturella sammanhanget. 

En direkt konsekvens av dessa utgångspunkter är att de politiska 
problem som rör uppväxtförhållanden och det tidiga livets villkor 
ska ses ur barnets synvinkel. Föräldrar är normalt företrädare för 
barnen, men i de fall då det uppkommer konflikter mellan barnens och 
föräldrarnas intressen är det barnens bästa som ska ges företräde. 
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Ökad jämlikhet och stärkt ekonomisk potential är förenliga mål 

Direktivet för kommissionens arbete vilar på övertygelsen om att det 
går att samtidigt öka jämlikheten i samhället och att stärka landets 
ekonomiska potential. Kommissionens analyser och den forsknings- 
och utredningslitteratur som betänkandet bygger på bekräftar riktig-
heten i denna övertygelse. 

Ansvarsfördelningen mellan offentligt och privat  
måste grundas på saklig analys 

Gränsytan mellan offentligt och privat har under senare decennier 
förflyttats utan att man fullt ut har beaktat de komplikationer som 
uppträder vid privatiseringar i olika former. En vanlig uppfattning 
har varit att skattekvoten i landet har varit för hög och att det skulle 
ligga ett egenvärde i att den sänks. Analyser som har gjorts vid 
OECD visar emellertid att olika länder har mycket olika sätt att 
realisera offentliga åtaganden, att dessa skillnader påverkar skatte-
uttaget och att jämförelser mellan länders skattekvoter därför kan 
vara direkt vilseledande. Det är därför inte förvånande att det har 
varit svårt att finna några enkla samband mellan exempelvis skatte-
kvoter och ekonomisk tillväxttakt; vad man gör inom ramen för det 
offentliga åtagandet är viktigare för det ekonomiska utfallet än 
skattekvoten. 

Erfarenheterna från senare decenniers prövning av olika mark-
nadsliknande styrmetoder i den offentliga sfären visar också att de 
långt ifrån alltid resulterar i ökad effektivitet eller lägre utgifter. 
Vissa av förändringarna har tvärtom varit kostnadsdrivande.  

Överlämning av produktionsansvaret för offentliga tjänster till 
privata utförare måste således föregås av noggranna analyser av 
förutsättningarna. Eftersom alla kontrakt är ofullständiga, är det 
generellt svårt att via ett kontrakt få vinstintresset i den privata verk-
samheten att harmoniera med de politiska mål som har formulerats 
för en verksamhet. Andra krav som ställs på den offentliga verk-
samheten – likabehandling, objektivitet och offentlighet – är också 
svåra att förena med de regler som gäller inom den privata sektorn, 
exempelvis kommersiell sekretess och lojalitet med arbetsgivaren. 
Tillsyn och sanktioner måste därför ingå i den regelstruktur som de 
privata aktörerna har att arbeta i. I vissa situationer blir slutsatsen att 
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det offentliga ansvaret för en verksamhet bara kan tas inom ramen 
för egen regi. 

Ansvarsfördelningen inom den offentliga sektorn  
måste grundas på saklig analys 

Jämsides med privatiseringar i olika former har delegering av statligt 
beslutade åtgärder till region och kommun varit vanliga under senare 
decennier. Kommunaliseringen av skolan är ett viktigt exempel, men 
även ansvaret för de stora flödena av migranter har i stor utsträck-
ning lagts på kommunerna.  

En delegering från den statliga nivån till den regionala eller lokala 
kan innebära fördelar men kräver en noggrann analys av det offent-
liga åtagandet. Även i detta avseende har man ibland försummat att 
ta hänsyn till vilka tjänster det är som produceras och vilka förut-
sättningar kommuner eller regioner har att realisera de politiska be-
slut som fattats på nationell nivå. 

Till bilden hör att vissa förändringar i det statliga åtagandet eller 
i beskattningen har haft negativa konsekvenser för den kommunala 
ekonomin. Sänkt ambitionsnivå i socialförsäkringen har lett till en 
ökad belastning på det kommunalt administrerade försörjnings-
stödet. Ändrade regler för beskattning av fåmansföretag har påver-
kat den kommunala skattebasen negativt, eftersom löneinkomster 
har omvandlats till kapitalinkomster och därmed försvunnit från den 
kommunala skattebasen. I de fall som kompensation utgår via den 
statliga transfereringen till kommunerna på basis av den så kallade 
finansieringsprincipen är denna statisk, det vill säga att den inte in-
dexeras, varför en ökning av en utgiftspost över tid successivt ökar 
bördan för den kommunala sektorn utan att kompensationen justeras. 

Det nationella handlingsutrymmet inom EU bör utnyttjas fullt ut 

EU-medlemskapet har radikalt förändrat förutsättningarna för det 
politiska beslutsfattandet i Sverige. En väsentlig del av de nya lagar 
som beslutas i riksdagen emanerar från EU-nivån. Enligt en analys 
som denna kommission låtit genomföra har EU-anpassningen på flera 
viktiga områden drivits längre än nödvändigt, det vill säga längre än 
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vad de bakomliggande direktiven egentligen krävt. Bostadspolitiken 
är ett exempel. Detta har ibland varit till men för jämlikheten. 

EU-medlemskapet måste också vårdas på de områden där det är 
styrande. Svenska myndigheter måste säkerställa att de utländska 
kommersiella aktörer som är aktiva i landet följer de regler som 
gäller. Inom exempelvis transport- och byggsektorerna har denna 
tillsyn varit bristfällig, vilket har påverkat de inhemska företagen och 
löntagarna negativt. 

Att förebygga är bättre än att bota  

En gammal regel säger att det är bättre att förebygga än att bota. 
Moderna analyser av exempelvis insatser för att kompensera en 
mindre gynnsam social bakgrund och att öka sannolikheten att barn 
klarar grundutbildningen med godkänt betyg bekräftar denna regel. 
Tidiga insatser, ibland redan i förskoleåldern, har bättre förutsätt-
ningar att vara samhällsekonomiskt lönsamma. En svårighet kan 
ibland ligga i att identifiera de barn som behöver särskilda insatser 
och att välja verkningsfulla åtgärder. Selektiviteten är viktig; att ett 
problem har identifierats på gruppnivå innebär inte att hela gruppen 
behöver insatser. 

Skolmisslyckanden kan få mycket negativa långsiktiga konse-
kvenser. De leder ofta till svårigheter att ta sig in på arbetsmark-
naden för att säkra sin egen försörjning, något som för vissa leder till 
långvarigt bidragsberoende och för andra till kriminella karriärer. De 
samhällsekonomiska kostnaderna för sådana livsbanor är långt högre 
än kostnaderna för förebyggande åtgärder under skolåren. 

Också inom området ekonomisk brottslighet bekräftas lönsam-
heten i förebyggande arbete. En effektiv lagstiftning som medger 
informationsutbyte mellan myndigheter, information till allmän-
heten och en adekvat förebyggande tillsyn kan förhindra brott och 
hålla nere de samhällsekonomiska kostnaderna. 

Hälso- och sjukvården är ett annat område där förebyggande 
insatser i flera avseenden kan vara lönsamma. Att tidigt skapa goda 
förutsättningar för hälsa, bland annat genom att grundlägga sunda 
levnadsvanor hos skolelever och att motverka olika former av be-
roenden – alkohol, tobak, narkotika och spel – minskar mänskligt 
lidande och reducerar samtidigt de samhälleliga kostnaderna för 
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ohälsa. Detsamma gäller arbetsvillkor och miljöfaktorer i arbetslivet 
och boendet. 

Administrativa gränser behövs för samordnade insatser 

Administrativa gränser behövs, både i vertikal led mellan olika nivåer 
och i horisontell led mellan sektorer. Utan tydliga gränser försvåras 
ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande. Sektorer krävs för att de 
som arbetar i olika verksamheter ska kunna utveckla och vidmakt-
hålla nödvändig expertis. 

Tydliga gränser behövs också mellan den offentliga sektorn å ena 
sidan och civilsamhälle och marknad å den andra. Alla dessa sfärer 
har sin egen logik, och otydlighet i gränserna riskerar att leda till 
brister i effektivitet, administrativa fel och svårigheter att utkräva 
ansvar, när fel begås.  

Samtidigt som sådana gränser är nödvändiga krävs ofta gemen-
samma insatser för att en verksamhet ska kunna bli effektiv. Kost-
nader för tidiga insatser i skolan bärs av skolförvaltningen, samtidigt 
som vinsterna i viss utsträckning kommer andra förvaltningar eller 
till och med andra sektorer till del. I sådana situationer kan det 
krävas särskilda finansiella och organisatoriska arrangemang för en 
korrekt dimensionering av åtgärderna. 

Åtgärder för ökad jämlikhet – sektorövergripande förslag  

Ojämlikhet är ett komplext fenomen, och åtgärder för att begränsa 
eller minska ojämlikhet måste därför sökas över ett brett spektrum 
av politikområden. Ett urval av kommissionens förslag presenteras 
nedan, inledningsvis de sektorövergripande och därefter de sektor-
anknutna. 

Makroekonomiska förutsättningar 

 En viktig del av förklaringen till nordiska välfärdsstaternas fram-
gångar under 1900-talet ligger i en historisk kompromiss – att 
löntagarorganisationerna accepterade en frihandelspolitik och en 
snabb strukturomvandling i utbyte mot en aktiv arbetsmarknads-
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politik och en stark offentlig social försäkring. Under senare de-
cennier har internationaliseringen fortsatt och snarast intensifie-
rats, samtidigt som de offentliga försäkringarna successivt har 
försvagats. Detta är en del av bakgrunden till ökat missnöje och 
minskad tillit. För att minska de risker som är förknippade med 
en sådan utveckling bör de tankar som låg bakom den historiska 
kompromissen aktualiseras och få bli styrande. Utformningen 
diskuteras mer detaljerat under avsnitten om arbetsmarknad och 
sociala försäkringar. 

 Sedan den offentligfinansiella krisen på 1990-talet har finans-
politiken präglats av stark återhållsamhet. Ett överskottsmål på 
1 procent av BNP, fastställt år 2000, har gällt som ankare med 
hänvisning till den demografiska utveckling som då förutsågs, 
med en kraftigt växande försörjningsbörda. Den starka invand-
ringen efter sekelskiftet har förändrat denna situation och för-
bättrat försörjningskvoten. En förutsättning för att detta gynn-
sammare läge ska kunna utnyttjas är att de immigranter som är i 
behov av en utbildningsinsats för att kunna vinna inträde på 
arbetsmarknaden under de närmaste decennierna blir delaktiga i 
en sådan. En sådan investering kräver en aktivare finanspolitik, 
och en förnyad diskussion om överskottsmål och skattekvot mot 
bakgrund av den starkt förändrade demografiska situationen bör 
därför initieras. I avsaknad av denna investering finns en bety-
dande risk för att försörjningsbördan i stället ökar. 

 Sedan 1990-talet har också rollfördelningen mellan finanspolitik 
och penningpolitik förändrats, med högre förväntningar på att 
penningpolitiken ska kunna hantera de fluktuationer i ekonomin 
som tidigare har mötts med finanspolitiska ingrepp. Denna 
politik har blivit allt svårare att genomföra och har bland annat 
resulterat i negativ ränta under vad som har beskrivits som en 
högkonjunktur. En förnyad diskussion om penningpolitikens 
roll och utformning och om dess relation till finanspolitiken mot 
bakgrund av senare decenniers erfarenheter är därför motiverad. 

 De påfrestningar på folkhushåll och offentliga finanser som 
covid-19-pandemin har lett till kommer inte att kunna lösas inom 
ramen för gällande restriktioner på skatteuttag och offentlig-
finansiella saldomål. Detta har redan erkänts av EU-kommissio-
nen. En kombination av höjda skatter och vidare ramar för det 
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offentliga saldot blir oundviklig. Det är viktigt att dessa politik-
förändringar görs med en hög fördelningspolitisk ambitionsnivå. 
Resursstarka grupper i samhället måste ta en större del av bördan, 
och en sådan ambition måste också löpande följas upp i budget-
dokumenten på samma sätt som skedde under den offentlig-
finansiella krisen på 1990-talet. 

Institutionella förändringar 

 Under senare decennier har det skett en förskjutning av gränsen 
mellan offentlig och privat sfär, som har inneburit att ett växande 
antal uppgifter har förts över till den privata sektorn genom 
privatiseringar, outsourcing och andra marknadsbaserade eller 
marknadsliknande modeller. Ofta har detta skett utan en noggrann 
analys av vilka marknadsmisslyckanden som det bakomliggande 
offentliga åtagandet är tänkt att undanröja och i vilken utsträck-
ning det är möjligt att överlåta ansvaret till privata aktörer. En 
omprövning av vissa av dessa förändringar är motiverad. 

 En liknande översyn av ansvarsfördelningen inom den offentliga 
sektorn mellan stat, region och kommun bör göras. Ansvars-
fördelningen inom olika sektorer bör baseras på karaktären hos 
olika offentliga tjänster som produceras, de olika nivåernas rela-
tiva fördelar och möjligheterna att skapa korrekta incitament hos 
de institutioner som får ansvar för utförandet. 

 Staten har traditionellt spelat en central roll i utbyggnad och drift 
av infrastrukturen – stambanorna från 1850-talet, senare tele-
kommunikationer och elförsörjning – sedan privata försök hade 
misslyckats eller på förhand bedömts som omöjliga. Med de bo-
lagiseringar och privatiseringar som har genomförts under senare 
decennier har en central instans med ansvar för de olika infra-
struktursystemens utveckling kommit att saknas eller bli för 
svag. Det får negativa effekter på utbyggnaden och förvaltningen 
av systemen och leder också till regionala obalanser. Detta blir 
särskilt märkbart på nya teknikområden som bredbandskom-
munikation och laddningsnätverk för elfordon men syns också i 
de traditionella systemen. En stärkt statlig roll på infrastruktur-
området bör därför utredas, omfattande bland annat ett affärs-
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verk för telekommunikationerna, ett förändrat gränssnitt mellan 
offentligt och privat i elförsörjningen och ett statligt förvaltat nät 
för laddning av elfordon. En mer funktionell prissättning inom 
vissa infrastrukturområden kan också komma att krävas, bland 
annat i form av högre avgifter för access till järnvägsnätet. 

 Samhällsekonomiska utvärderingar av olika infrastrukturprojekt 
görs på flera områden men styr bara i begränsad utsträckning den 
politiska prioriteringen. Den nu tillämpade metodiken inom 
transportområdet, som förutom transporteffektivitet inkluderar 
säkerhets- och miljöaspekter, bör kompletteras med ett konse-
kvent tillämpat fördelningsperspektiv på de projekt som över-
vägs. Större respekt gentemot utfallet av kalkylerna bör efter en 
sådan komplettering visas i de politiska besluten.  

 På många områden inom den offentliga sektorn, företrädesvis på 
kommunal nivå, finns exempel på förebyggande insatser som inte 
blir av därför att kostnaderna för åtgärderna bärs av en förvalt-
ning, medan vinsterna med åtgärderna tillfaller andra förvalt-
ningar eller region och stat. För att få till stånd sådana så kallade 
sociala investeringar krävs dels en analysfunktion för att utveckla 
metodiken för prioriteringar, dels finansiering. Finansieringen 
kan åtminstone för en viss del av investeringarna säkras genom 
existerande organ (exempelvis Kommuninvest), men analysfunk-
tionen kräver en ny myndighet, med kompetens liknande den 
som finns hos dagens analysmyndigheter och med ett betydande 
inslag av samhällsekonomiska kostnadsintäktskalkyler. Dess upp-
gift ska vara att efter existerande internationella förebilder utveckla 
och i viss mån standardisera vetenskapligt grundade metoder för 
att värdera kostnader och nyttor inom den aktuella kategorin. 

 Implementeringen av EU-rätten har som konstaterats på viktiga 
områden karaktäriserats av överanpassning, det vill säga svenska 
regeringar har av inrikespolitiska skäl gått längre än vad EU-
regelverket kräver. Detta har på vissa områden fått negativa för-
delningspolitiska konsekvenser. En genomgång av viktigare poli-
tikområden bör göras med sikte på att mer effektivt utnyttja det 
befintliga handlingsutrymmet. Tillsynen av efterlevnaden av det 
EU-relaterade regelverket måste också skärpas. Utländska före-
tags verksamhet i Sverige, exempelvis inom transport- och bygg-
sektorerna, uppvisar oacceptabelt många regelbrott. 



SOU 2020:46 Sammanfattning 

45 

 Det finns ett behov av kompletterande dataregister för uppfölj-
ning, tillsyn, utvärdering och forskning inom ett antal områden, 
exempelvis barnhälsa, spelmissbruk, arbetsmiljö, arbetslöshets-
försäkring och förmögenheter. Detta bör utredas. Särskild upp-
märksamhet bör riktas mot områden där datainsamling under 
senare år har försvårats till följd av nya styrregimer. 

Jämställdhet 

Trots att jämställdheten mellan könen i de nordiska länderna har 
ökat väsentligt under dt senaste halvseklet, kvarstår skillnader som 
ibland hänger samman med historiska könsroller men ibland är 
resultatet av nya politiska beslut. Kvinnor bär en större del av an-
svaret för hem och familj, vilket i kombination med lönearbete kan 
leda till stress och sjukskrivning. Det leder också till att många 
kvinnor väljer att arbeta deltid för att klara av det större hem- och 
omsorgsansvaret. Kvinnors och mäns löner har konvergerat, men 
skillnaderna i medelinkomster har inte minskat. Detta beror delvis 
på att kvinnor oftare arbetar deltid, delvis på att kapitalinkomsterna, 
som är ojämnt fördelade till mäns fördel, har vuxit i betydelse. Några 
enstaka diskriminerande inslag i lagstiftningen finns också kvar, 
exempelvis inom regelverket för sjukskrivning. 

Kommissionen förordar följande åtgärder för att öka jämställd-
heten:  

 Graviditet bör jämställas med sjukdom som grund för nedsatt 
arbetsförmåga i sjukförsäkringen. 

 Graviditetspenningen bör justeras så att nivån sammanfaller med 
sjukpenningens, och rätten utsträcks fram till dagen för beräknad 
förlossning. 

 Fler föräldrapenningdagar bör reserveras för varje förälder, och 
merparten ska tas ut före 3 års ålder. Föräldrapenningdagar på 
grundnivå bör individualiseras. 

 Kommunerna bör åläggas att erbjuda barnomsorg på kvällar och 
helger till dem som behöver detta. 
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Till detta kommer förslag inom andra områden med effekter på jäm-
ställdheten, såsom yrkesvägledning för att motverka könsbundna 
yrkesval, reformerad beskattning av fåmansbolag och intensifierad 
samhällsinformation för nyanlända.  

Regionala frågor 

Den regionala obalansen ökar; det sker en koncentration av ekonomisk 
aktivitet till storstadsområdena. Detta är en stark tendens som hänger 
samman med förändringar i produktionssystem, informationsteknik 
och humankapitalets ökade betydelse i ekonomin. Den offentliga 
sektorn kan inte förhindra denna utveckling och bör inte heller söka 
göra det, men den kan bromsas och begränsas i sina konsekvenser. 

 Den statliga närvaron runt om i landet bör öka genom fler service-
centrum, polisstationer med mera. Utlokalisering av myndigheter 
är en tveksam åtgärd i detta perspektiv. Närvaron av servicefunk-
tioner i vardagslivet – försäkringskassa, skattemyndighet och 
arbetsförmedling – är viktigare för legitimiteten hos den offent-
liga servicen.  

 Det kommunala utjämningssystemet behöver ännu en gång ses 
över med sikte på att bevara den nödvändiga utjämnande effek-
ten. Den senast genomförda justeringen har bidragit till att ut-
jämna förutsättningarna men är av allt att döma inte tillräcklig. 
Skillnader i tillväxtförutsättningar och sociala faktorer gör det 
svårt att upprätthålla en fungerande offentlig service i vissa delar 
av landet. 

 Samtidigt finns det gränser för vad som kan uppnås med ett utjäm-
ningssystem. Fler åtgärder måste förutsättningslöst diskuteras, så-
som förändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun, asym-
metriska lösningar och sammanslagningar. 

Till detta kommer förslag inom andra områden med gynnsamma 
regionala effekter, till exempel en sammanhållen strategi för distans-
utbildning och statligt drivna lärcentrum för att samordna kommunal 
vuxenutbildning, svenska för invandrare och distansbaserad högskole- 
och universitetsutbildning. 
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Politisk jämlikhet 

Den ökande ojämlikheten i inkomster och förmögenheter inom 
OECD-länderna har fått effekter på det demokratiska systemets 
funktionssätt. Amerikansk statsvetenskaplig forskning visar att be-
sluten i kongressen i växande utsträckning styrs av de förmögnare 
samhällsskiktens intressen. Påverkan på den politiska processen sker 
både öppet och genom dolda kanaler. Liknande tendenser har visat 
sig i Sverige men har inte varit föremål för forskning i samma ut-
sträckning. Sverige har av det korruptionsbekämpande internatio-
nella organet Greco (Groupe d’États contre la Corruption) fått 
kritik för att inte i tillräcklig utsträckning ha reglerat umgänget mel-
lan de politiska partierna och påverkansgrupper av olika slag. Vissa 
skärpningar har gjorts, men problem kvarstår. I den senaste evaluer-
ingen av Sverige riktar Greco kritik mot att kontakter mellan poli-
tiska beslutsfattare och olika påtryckargrupper inte är tillräckligt 
öppet redovisade. 

Ett annat hot är utvecklingen av mycket stora databaser med käns-
liga individdata som med hjälp av sofistikerade system för informa-
tionsbearbetning har utnyttjats för kommersiella och politiska syften. 
Ett tredje problem är att nationalstaten som beslutsfattare utmanas 
av transnationella kommersiella aktörer med betydande finansiella 
och juridiska resurser. Även på dessa områden hotas principen om 
politisk jämlikhet att sättas ur spel. 

Kommissionen föreslår: 

 Regelverket för partifinansiering och politiska beslutsfattares 
kontakter med påtryckargrupper skärps med sikte på att på alla 
punkter motsvara Greco:s krav. Ett register över lobbyister bör 
utredas, av samma slag som diskuteras på EU-nivå. 

 En ny maktutredning bör tillsättas, med inriktning mot de hot 
mot den politiska jämlikheten som emanerar från bland annat de 
tendenser har antytts ovan – den växande koncentrationen av 
förmögenheter, utvecklingen av mycket stora databassystem och 
utmaningen av nationalstaten.  
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Åtgärder för ökad jämlikhet – sektorer 

Utbildning och kultur  

Den svenska skolan har under flera decennier utsatts för reformer av 
olika slag som har inneburit stora påfrestningar på systemet som 
helhet, på dem som arbetar i det och på eleverna – kommunalisering 
med otillräckligt stöd från staten, pedagogisk nyordning, skolval, fri 
etableringsrätt. Fastän dessa förändringar har inneburit vissa fördelar 
– ökad variation och eventuellt lokala prestationsförbättringar – över-
väger nackdelar i form av generellt försämrade resultat, ökad sprid-
ning i resultaten till följd av ökad sortering med åtföljande segrega-
tion, betygsinflation och inslag av oseriösa huvudmän. Till detta har 
kommit ett kraftigt inflöde av utrikes födda elever, som i genomsnitt 
kräver större insatser för att nå uppställda mål. Sammantaget ger 
erfarenheterna anledning att ompröva den förda politiken i ett antal 
avseenden: 

 Det krävs ett tydligare statligt ansvar för förskola, grundutbild-
ning och gymnasieskola är nödvändigt för att minska den regio-
nala och socialt betingade variationen i utbildningsystemets kva-
litet. Konkreta åtgärder för att realisera detta är ett gemensamt 
antagningssystem för offentliga och privata skolor, en gemensam 
policy för differentiering av anslagen med avseende på elevernas 
förutsättningar och ett tydligare statligt ansvar för utbildnings-
budgeten. Ett sektorbidrag av samma slag som infördes i sam-
band med kommunaliseringen bör vara huvudinstrumentet för 
att ge huvudmännen förutsättningar och incitament att verka för 
en likvärdig skola. Bidraget villkoras på att huvudmännen i sin 
verksamhet förverkligar de nationellt antagna målen.  

 En organisatorisk struktur med tyngdpunkten på länsnivån bör 
utvecklas för att stödja särskilt små och medelstora kommuner 
att verka för en likvärdig för-, grund- och gymnasieskola. Den 
närmast till hands liggande lösningen är att Skolverket ges en 
regionaliserad struktur med närvaro i varje län och uppgift att 
säkerställa kompetensförsörjning, kvalitet och likvärdighet.  

 Fristående skolor behöver integreras bättre i det nationella ut-
bildningssystemet. Den fria etableringsrätten ger alltför stora fri-
heter till potentiella huvudmän utanför den offentliga sektorn 
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och måste därför begränsas. Genom den selektion som den möj-
liggör kan den hävdas stå i strid med barnkonventionens krav på 
att barn i skolan ska utveckla respekt för kulturer som skiljer sig 
från barnets egen. Den fria etableringsrätten har också försvårat 
försök från det offentligas sida att integrera barn från olika miljöer. 

 Den i skolförordningen och gymnasieförordningen formulerade 
möjligheten för kommunerna att subventionera de fristående 
skolornas lokalkostnader för att friskolorna ska kunna etablera 
sig i kommunen strider mot kommunallagen och sannolikt också 
mot EU-regelverket och bör omedelbart upphävas. De juridiska 
förutsättningarna för de fristående skolornas verksamhet måste 
utredas grundligt, med sikte på likformiga bestämmelser för 
offentliga och fristående skolor avseende offentlighet, jäv och 
sanktioner. Det bör därutöver utredas förutsättningslöst om 
kommersiell verksamhet över huvud taget låter sig förenas med 
myndighetsutövning. 

 Resurserna för tillsyn bör stärkas för att Skolinspektionen ska 
kunna öka sin regionala närvaro. 

 Mot bakgrund av de tidiga uppväxtårens stora betydelse bör 
obligatorisk förskola för barn från 3 års ålder prövas och utvär-
deras. Särskilda insatser bör göras för yngre barn som inte har 
svenska som hemspråk. 

 Kvaliteten i förskolan är viktig för att skapa jämlika uppväxtvillkor. 
Andelen personal som har pedagogutbildning är sjunkande, en 
tendens som måste vändas.  

 Särskilda stödåtgärder bör sättas in för att fler elever ska klara 
inträdeskraven till gymnasiet, både till yrkes- och studieförbere-
dande linjer. 

 Lärarprofessionen bör stärkas. Ansvaret för den pedagogiska ut-
vecklingsverksamheten koncentreras till färre högskolor, sam-
tidigt som tillgängligheten till utbildningsmöjligheter för lärare 
och förskolelärare säkerställs över hela landet, bland annat genom 
ökade möjligheter till distansutbildning.  

 I länder med framgångsrika skolsystem är den pedagogiska forsk-
ningen starkt kunskapsorienterad och inriktad mot metodik. Detta 
bör kunna tjäna som vägledning också för svensk pedagogisk och 
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didaktisk forskning. I skolans regelverk bör skrivas in pedagogiska 
grundvärderingar med fokus på kunskap och en starkare ställning 
för läraren i en undervisning där stor hänsyn tas till elevernas för-
kunskaper (adaptiv metodik). 

 Fler åtgärder bör vidtas för att göra det mer attraktivt att arbeta 
som förskolepedagog och lärare i områden med mindre gynnade 
förutsättningar. 

 En central läromedelsgranskning bör återinföras, eventuellt i 
kombination med en inköpsfunktion. Elevers rätt till läromedel 
av god kvalitet och lärarnas rätt att kräva detta bör skrivas in i 
skollagen. 

 Ambitionsnivån för yrkesvägledningen i skolorna bör höjas kraftigt 
för att skapa förutsättningar för välinformerade individuella val 
som kan ifrågasätta etablerade köns- och klassbundna mönster. 
Det kan dels intressera barn och ungdomar med svag studiesocial 
bakgrund för högre studier, dels ökaintresset för yrkesval som 
överskrider traditionella könsrollsgränser. Tidiga insatser bör 
prioriteras. 

 Vuxenutbildningen bör expanderas kraftigt för att möta det växande 
behovet av både grundläggande kunskaper – ett kommunalt ansvar 
– och yrkesrelaterad kompetens i arbetslivet – ett ansvar för 
Arbetsförmedlingen. En transparent form för studiefinansiering 
bör efter utredning tillskapas med särskild inriktning mot per-
soner som står långt från arbetsmarknaden. Statens ansvar för 
vuxenutbildningen bör stärkas. 

 Någon form av kompetenskonton med kostnaderna delade mellan 
anställd, arbetsgivare och offentlig sektor bör utredas på nytt.  

 En sammanhållen strategi för distansutbildning bör utformas. 
Denna bör innehålla behovsstyrda utbildningsprogram, medel 
för att utveckla digital pedagogik och stödsystem och insatser för 
att bredda rekryteringen till högskolan. 

 Ett rikstäckande nät av statligt drivna lokala lärcentrum utvecklas 
för att samordna kommunal vuxenutbildning, svenska för in-
vandrare samt distansbaserad högskole- och universitetsutbild-
ning i de regioner där specialiserad utbildning inte kan bedrivas 
kostnadseffektivt i enskilda kommuner. 
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 Kraven på att kulturpolitiken ska vara aktivt uppsökande bör 
skärpas. Den förda politiken ska utvärderas med avseende på 
detta mål, och anslagen villkoras. 

 Kulturskolorna ska ses som en del av det allmänna utbildnings-
systemet. Ett statligt stöd villkorat på uppsökande verksamhet 
bör införas för att säkerställa närvaro i landets alla kommuner.  

Arbetsliv 

Arbetslivet förändras snabbt. Kraven på utbildning, som redan tidi-
gare har varit ovanligt höga på svensk arbetsmarknad, ökar konti-
nuerligt, vilket förutsätter en arbetsmarknadspolitik med å ena sidan 
större flexibilitet och samordnande funktion mellan den statliga, 
regionala och lokala nivån och å andra sidan större träffsäkerhet i 
statligt riktade insatser. Samtidigt har anställningsförhållandena på 
delar av arbetsmarknaden blivit osäkrare, med negativa konse-
kvenser för försäkringsskyddet och ibland försenad familjebildning. 
Deltidsanställning, i vissa fall på mycket låg nivå, och allmän visstids-
anställning med svårövervakade villkor gäller framför allt i vissa låg-
löneyrken. Arbetsmiljön, som i vissa avseenden har förbättrats under 
gångna decennier, har försämrats i andra – ökad stress till följd av 
bristande kontroll över arbetet och ökade olycksrisker i sektorer 
med hög andel utländsk arbetskraft. För att motverka dessa negativa 
tendenser föreslår kommissionen: 

 Reglerna för allmän visstidsanställning har skärpts men bedöms i 
nuvarande skick vara så komplicerade att de är svåra att tillämpa. 
En översyn bör göras, eventuellt med sikte på en begränsning av 
denna anställningsform. 

 Det bör finnas särskilda sanktionsregler i arbetslöshetsförsäk-
ringen vid egen uppsägning för att undvika missbruk, men det kan 
ifrågasättas om nuvarande regler är balanserade. Alltför strikta 
regler kan leda till att anställda stannar alltför länge på dysfunk-
tionella arbetsplatser, med ökad sjukskrivning och andra konse-
kvenser som följd. 

 Profilering – en kartläggning av en arbetssökandes kompetens 
och färdigheter som underlag för matchning mot arbetsmarkna-
den – bör utvecklas och testas som ett verktyg för att bestämma 
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nivå och varaktighet på lönesubventioner till anställda som inte 
når upp till genomsnittlig produktivitet. 

 Arbetsförmågebedömningar bör göras obligatoriska inför beslut 
om nekad sjukpenning. 

 Arbetsförmedlingen bör få behålla sin roll som central samord-
nare och snarast få utökade uppgifter. Planerna på privatisering 
har dåligt stöd i forskningen. 

 Arbetsmiljöverkets resurser bör ökas. Möjligheterna till informa-
tionsutbyte mellan myndigheter som övervakar arbetsmiljön och 
bekämpar ekonomisk brottslighet bör dessutom förbättras. 

Migration, etablering och integration  

Huvudansvaret för etablering och integration ligger i dag efter en 
inledande period med statligt ansvar hos kommunerna. Enligt kom-
missionens bedömning bör staten ta ett mer långvarigt ansvar, fram-
för allt för att underlätta för kommuner med svaga ekonomiska 
förutsättningar. 

 Arbetskraftsinvandringen behöver ett stramare regelverk. Behovet 
av sådan invandring bör på det sätt som tidigare gällde prövas av 
myndighet. Erbjudande om anställning ska vara rättsligt bindande 
för arbetsgivaren, och sanktioner när en arbetsgivare frångår vill-
koren som legat till grund för arbetstillståndet ska drabba arbets-
givaren och inte arbetskraftsinvandraren. I den mån arbetsgivaren 
inte följer överenskomna villkor bör detta beteende inte krimina-
liseras, men sanktionsavgiften ska vara kännbar, och den anställda 
ska ersättas utan att behöva få sina krav prövade i domstol.  

 Asylprövningen bör koncentreras till ett antal mottagandecentra, 
där asylsökande bor och deltar i tidiga insatser under asyltiden. 

 Kommunen ska ha ansvaret för de samhällsorienterande insatserna, 
medan Arbetsförmedlingen bör få ansvar för förberedelser för 
arbetsmarknaden, inklusive kartläggning och validering av kompe-
tenser. Det bör vara obligatoriskt för asylsökande att delta. 



SOU 2020:46 Sammanfattning 

53 

 It-stödet för Migrationsverkets beslut om rekommenderad bo-
sättning rörande dem som fått uppehållstillstånd bör utvecklas 
med hjälp av effektiva algoritmer för att maximera sannolikheten 
att få arbete. 

 Dagersättningarna för asylsökande bör höjas för att reducera den 
administrativa bördan.  

 Incitamentseffekterna inom etableringsersättning och etabler-
ingstillägg bör ses över, så att det blir lika lönsamt för båda 
makarna i ett hushåll att ta ett arbete. Nivåerna behöver justeras 
så att kommunerna inte drabbas av kostnader för försörjnings-
stöd under etableringstiden. Det ska finnas adekvata insatser för 
alla behov, inte minst för dem som har kort utbildning och ringa 
arbetslivserfarenhet.  

 Regleringen rörande egen bosättning i lagen (1994:137) om mot-
tagande av asylsökande (EBO) bör avvecklas. 

 Föräldrapenningdagar med ersättning på grundnivå bör som 
nämnts reserveras på samma sätt som dagar med sjukpenning-
nivå, vilket kan vara särskilt viktigt i hushåll traditionella köns-
rollsvärderingar. Föräldralediga med föräldrapenning tillåts delta 
i samhällsorientering och svenska för invandrare. 

 Den utredning om studiefinansiering som rekommenderades ovan 
bör analysera behoven särskilt ur ett migrationsperspektiv.  

 Arbetsförmedlingen behöver intensifiera sitt arbete med att ge 
nyanlända kvinnor och män likvärdigt etableringsstöd. Bland 
annat måste insatser för kvinnor som står långt från arbetsmark-
naden utökas och permanentas. 

 Arbetet mot så kallat hedersrelaterat våld och förtryck bör intensi-
fieras, exempelvis genom ytterligare kartläggning och utbildning 
av personal som kan komma i kontakt med dem som drabbas. 

Bostad, grannskap och miljö 

Bostadsbristen är kännbar i en majoritet av landets kommuner. Ny-
produktionen har under en följd av år varit låg och ojämn, och det 
befintliga beståndet utnyttjas inte helt effektivt. Bostadsmarknaden 
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har polariserats på så sätt att låglönehushåll kommit att dominera i 
det hyrda beståndet, medan medel- och höginkomsttagare i stor 
utsträckning äger sin bostad. Beskattningen av bostäder har succes-
sivt blivit alltmer gynnsam för det ägda boendet, vilket alltså får 
negativa fördelningskonsekvenser.  

 Varken kommunala bostadsbolag eller privata aktörer har under 
rådande villkor ett tillräckligt incitament att bygga nya bostäder. 
Staten måste ta ett större finansiellt och eventuellt också verksam-
hetsmässigt ansvar. Nivån på investeringsstödet för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande bör successivt höjas. 
Inriktningen bör vara att en större del av stödet ska gå till stor-
stadsområdena. Stödet bör kontinuerligt utvärderas.  

 Ett statligt topplån för byggande på svagare bostadsmarknader 
bör införas. 

 Bostadsförsörjningen måste planeras regionalt, eftersom arbets-
marknader normalt sträcker sig över mer än en kommun. Kom-
munerna bör mötas på regional nivå för att i samråd med staten 
avgöra behovet av bostadsbyggande och fördela ansvaret mellan 
kommunerna inom regionen. Den kommunala förköpsrätten bör 
återinföras.  

 Beslut har fattats om att utreda hur ett socialt boende ska ut-
formas. Utredningen bör ges tilläggsdirektiv för att utreda ett 
statligt ägt fastighetsbolag som kan ta ansvar för nyproduktion i 
de situationer där varken kommunala bolag eller privata fastig-
hetsägare visar tillräckligt intresse.  

 Beskattningen av ägt och hyrt boende bör harmoniseras. Skatt 
eller avgift på ägda bostäder bör vara proportionell utan tak ovan-
för ett visst lägstabelopp. Värdeökningar på boende bör beskattas 
som andra kapitalvinster. 

 Handlingsutrymmet gentemot EU-regelverket vad gäller de all-
männyttiga bostadsföretagen ska utnyttjas till fullo. För det fall 
att man inte väljer att utveckla en särskild kategori för socialt bo-
ende bör det preciseras att det så kallade affärsmässighetskravet 
inte står i strid med en lågprislinje som endast begränsas av själv-
kostnadsprincipen. 
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 Möjligheterna att föra ut vinster ur de allmännyttiga bostads-
företagen bör begränsas till sociala förebyggande insatser som 
bevisligen förbättrar boendemiljöer och minskar segregation.  

 En statlig hyresgaranti bör införas för att underlätta för yngre och 
hushåll med lägre men stabila inkomster att få tillgång till bostad.  

 Hyresgäster bör ges ökat inflytande vid renoveringar för att för-
hindra standardhöjningar och hyreshöjningar som tvingar vissa 
hyresgäster att flytta.  

 Boverket och Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att tillsammans 
med intresserade kommuner utvärdera modeller för hemlösa barn-
familjer.  

 Bostadsbidragen har genom otillräcklig uppräkning förlorat sin 
roll som bostadspolitiskt instrument och bör höjas. Höjningen 
bör ges en profil som framför allt gynnar barnfamiljer. 

Konsumentfrågor 

Konsumenternas ställning har utvecklats i olika riktningar på olika 
marknader under senare decennier. På vissa marknader råder god 
konkurrens och en gynnsam prisutveckling. På andra råder av olika 
anledningar sämre förutsättningar för konsumenterna att hävda sin 
rätt, till följd av monopol som i fallet med eldistributionen, stark 
asymmetri mellan producent och konsument som när det gäller 
sjukvårdstjänster, eller allmän brist, som på bostadsmarknaden. De 
förslag som kommissionen lägger på dessa områden bidrar allmänt 
till att stärka konsumenternas ställning. På ett område – skuldsätt-
ning – presenteras ett specifikt förslag med syfte att stärka konsu-
menternas ställning. 

Hushåll med små ekonomiska marginaler är känsliga för tillfälliga 
inkomstbortfall eller oförutsedda utgifter. Den ekonomiska stressen 
från sådana störningar försämrar beslutskapaciteten och ökar risken 
för förhastade beslut, exempelvis i form av dyra, kortfristiga lån eller 
försök att via kommersiella spel lösa situationen. Detta kan ge 
upphov till negativa spiraler och skuldfällor som det blir svårt eller 
omöjligt att ta sig ur.  
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Skuldsanering är ett alternativ. Omkring 183 000 barn växer upp 
i ett hem där minst en förälder har skulder eller pågående skuld-
sanering hos Kronofogden. Skuldsanering är dock inte tillräcklig för 
att hantera alla de situationer som uppkommer. Kommissionen för-
ordar därför, bland annat med den finländska lagstiftningen som 
förebild, absolut preskription under vissa villkor. 

 Absolut preskription för långvarigt överskuldsatta bör införas i 
preskriptionslagen. 

Hälso- och sjukvård 

I internationell jämförelse är hälsoläget i Sverige generellt gott. Det 
finns dock betydande skillnader mellan inkomstgrupper och mellan 
regioner. Relativt nya inslag som vårdval och privata sjukvårdsför-
säkringar riskerar att ytterligare öka skillnaderna i tillgång till hälso- 
och sjukvård.  

 Vårdvalet har inneburit att den tidigare sammanhållna barnhälso-
vården inte längre fungerar som tidigare. Ingen aktör har i dag 
övergripande ansvar för att följa folkhälsan och samordna före-
byggande insatser. Regionerna bör få ett förebyggande folkhälso-
ansvar, med ett särskilt ansvar för riktade insatser mot hushåll 
med förhöjda risker.  

 Förutsättningarna för ett konkret program med verkningsfulla 
åtgärder för att främja goda levnadsvanor framför allt bland unga 
i alla socioekonomiska grupper bör utredas. Det bör omfatta 
exempelvis utvidgad undervisning och grundläggande av goda 
vanor hos skolbarn (rörelse, matvanor m.m.), för vuxna hälso-
samtal (enligt den s.k. Västerbotten-modellen) och beskattning 
av livsmedelstillsatser som socker och salt.  

 Alkoholpolitiken bör bevaras och i vissa avseenden skärpas.  

 Spelmissbruk är numera jämställt med andra former av missbruk, 
men det saknas en sammanhållen och effektiv spelpolitik. En 
sådan bör utvecklas med politiken från andra beroendeområden 
som förebild. Kommissionen förordar restriktioner på marknads-
föringen i likhet med vad som gäller för tobak och alkohol. 
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 Hälso- och sjukvårdslagen behöver preciseras för att tydliggöra 
vad som står i konflikt med intentionerna i lagstiftningen. Privata 
sjukvårdsförsäkringar är ett exempel på företeelser som kan ge 
upphov till konflikter med dessa intentioner och som kan behöva 
regleras på ett tydligare sätt. 

 Personer med funktionsnedsättningar har ofta en arbetsförmåga 
som kan nyttiggöras med lämpliga hjälpmedel. Stöden behöver 
effektiviseras för att minska kostnaderna och möjliggöra för fler 
att delta i arbetslivet. Exempelvis har kommersiella aktörer drivit 
upp kostnaderna för hörselhjälpmedel på ett oacceptabelt sätt.  

Transfereringar – barn och familj  

De huvudsakliga förändringar som kommissionen föreslår i trans-
fereringssystemen till barn och familj har redovisats ovan under 
rubriken Jämställdhet – förändringar i regelverket för sjukskrivning 
under graviditet och graviditetspenning, föräldraförsäkringen och 
rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Ekonomisk utsatthet i barndomen kan få långvariga konsekvenser 
för barns hälsa och livschanser. Bostaden och närmiljön är särskilt 
viktig i detta perspektiv. Kommissionens förslag att återställa bo-
stadsbidraget som bostadspolitiskt instrument är därför viktigt, och 
en förändring av bostadsbidraget bör utformas så att den i huvudsak 
gynnar barnfamiljer.  

Försäkringar mot arbetslöshet och nedsatt arbetsförmåga 

Sjukpenningen ska ge ekonomisk trygghet till den som under en 
begränsad period inte kan arbeta på grund av sjukdom under den 
period som sjukdomen pågår och arbetsförmågan är nedsatt. Arbets-
löshetsförsäkringen är en mer renodlad omställningsförsäkring och 
ställer krav på att den arbetslösa ska söka och ta arbeten som bedöms 
som lämpliga. Kraven på och drivkrafterna för omställning skärps 
dessutom över tid. 

Personer med svag ställning på arbetsmarknaden exkluderas ofta 
helt från systemen beroende på regelverkens krav, även om de kan 
ha arbetat och bidragit med skatter och avgifter under lång tid. Inom 
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sjukförsäkringen handlar kravet om en förutsebar inkomst under en 
period framåt i tiden. Inom arbetslöshetsförsäkringen gäller vill-
koret en viss arbetsintensitet under tillräckligt lång tid bakåt, och 
dessutom medlemskap i en arbetslöshetskassa, antingen en fackligt 
anknuten kassa eller den fristående Alfakassan. 

Ett annat problem gäller den kategori som nekas sjukpenning 
med hänvisning till så kallat normalt förekommande arbete men som 
vid kontakt med Arbetsförmedlingen bedöms vara alltför sjuka för 
att kunna få ett arbete. Den typen av motstridiga bedömningar från 
statens sida är enligt kommissionens mening inte acceptabla. 

För dessa försäkringssystem föreslås: 

 Ersättningsgraden i den offentliga försäkringen har under lång tid 
sjunkit för en stor del av de försäkrade. Ett långsiktigt riktmärke 
bör vara att 80 procent av de försäkrade ska ha 80 procents ersätt-
ningsgrad. 

 Sjukförsäkringen bör baseras på historiska månadsinkomster. 
Förändringen kan göras finansiellt neutral om man så önskar, an-
tingen genom justering av avgifterna till systemen eller av ersätt-
ningsnivåerna, eller också genom en kombination av dessa båda. 

 Arbetslöshetsförsäkringen bör vara obligatorisk inom ramen för 
dagens administrativa lösning, det vill säga en kombination av 
fackligt anknutna kassor och en fristående som de anställda får 
välja mellan. Ersättningsnivån bör baseras på månadsinkomster 
och nivåerna justeras upp. 

 Personer ska kunna nekas sjukpenning endast med hänvisning till 
ett till karaktären preciserat arbete på arbetsmarknaden. Detta 
ska i så fall ske efter en arbetsförmågeutredning som medger en 
mer konkret bedömning av vilka till buds stående arbeten som 
kan komma i fråga. Definitionerna av vilka arbeten som ska anses 
lämpliga för den försäkrade bör harmoniseras mellan regelverken 
för arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning. 

Kriminalpolitik 

På det kriminalpolitiska området är det viktiga att slå fast att de 
effektivaste åtgärderna är förebyggande. En stor del av de kriminella 
karriärerna kan återföras på skolmisslyckanden, som i sin tur ofta 
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hänger samman med neuropsykiatriska diagnoser, missbruk i familjen 
och liknande problem. Om man tidigt lyckas identifiera barn och 
ungdomar i riskzonen och sätter in stödåtgärder, kan man alltså und-
vika långt högre både personliga och samhällsekonomiska kostnader 
längre fram i livet. Exkludering tidigt i livet ökar risken för dysfunk-
tionella beteendemönster. 

Även med en framgångsrik preventiv politik kommer det att 
begås brott. Också i det skedet av livet är det viktigt att samhällets 
åtgärder syftar till integration och inte till exkludering. Inträde på 
arbetsmarknaden och familjebildning är viktiga faktorer i den integ-
rerande processen, och utbildning under fängelsevistelsen bör därför 
vara ett inslag i återanpassningen. 

Kommissionen har inga konkreta förslag inom områdena preven-
tion och kriminalvård utan begränsar sig till följande bedömningar: 

 Tidiga insatser under barn- och ungdomsåren för att förebygga 
kriminella karriärer är kostnadseffektiva under förutsättning att 
riskgrupperna kan identifieras med tillräcklig träffsäkerhet. Detta 
förutsätter samlade insatser från skola, socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatri. 

 Kriminalpolitiken bör i möjligaste mån styras av forskningen och 
inte av vad som bedöms vara politiskt attraktiva åtgärder. För-
längning av redan långa fängelsestraff har osäker effekt och kan i 
sämsta fall vara kontraproduktiv.  

Företag har i växande utsträckning blivit instrument för den orga-
niserade brottsligheten, med negativa fördelningskonsekvenser för 
både brottsoffer och arbetskraft som utnyttjas. I syfte att motverka 
denna utveckling föreslår kommissionen: 

 Revisionsplikten för små aktiebolag återinförs. 

 Möjligheterna till ytterligare informationsutbyte mellan myndig-
heter bör utredas för att underlätta urval och kontroll. 

Skatter 

Grunden i ett modernt skattesystem bör vara en progressiv inkomst-
beskattning. Det råder ett starkt samband mellan förmåga (mätt med 
arbetsinkomst) å ena sidan och kapitaltillgångar och kapitalinkoms-
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ter å den andra. Detta talar för att man beskattar kapital som kom-
plement till arbete, för att kunna öka progressiviteten i den samman-
tagna beskattningen utan att öka marginalskatten på arbete alltför 
mycket.  

Skattekvoten är inget bra mått på hur stora de offentliga in-
greppen i hushållens ekonomi är. Sverige har vid en direkt jämförelse 
med andra OECD-länder en relativt hög skattekvot, men korrigerat 
för skattebelagda transfereringar, välfärdspolitik på budgetens utgifts-
sida och andra inslag i politiken intar Sverige snarare en mellan-
position. Skattekvoten har sedan sekelskiftet sjunkit med 5,7 procent 
av BNP, i dagsläget motsvarande drygt 290 miljarder kronor. 

Den ökande ojämlikheten i Sverige vad avser inkomster beror i 
väsentlig utsträckning på politiska beslut. Kapitalinkomsterna, som 
är lägre beskattade är inkomster från arbete, har ökat i betydelse, och 
skatte- och transfereringssystemet är generellt mindre omförde-
lande än tidigare. Intäkterna från kapitalbeskattning har trendmäs-
sigt sjunkit från 7 till 5 procent av BNP, trots att både stockar och 
flöden har ökat. 

Bostadsbeskattningen styrdes tidigare av principen att staten 
skulle vara neutral i valet mellan ägt och hyrt boende. Nu är det ägda 
boendet starkt gynnat, mer än i de flesta EU-länder. 

Av fördelningspolitisk betydelse är också de så kallade skatte-
utgifterna, det vill säga subventioner på budgetens inkomstsida som 
uppkommer genom avvikelser från normnivån på en viss skatt. 
Exempel på detta är lägre mervärdesskatt på livsmedel, ränteavdrag 
för lån och rot- och rutsystemen. 

Kommissionen har på skatteområdet begränsat sig till de skatter 
som har klar fördelningspolitisk anknytning. 

  Skatten på kapitalinkomster bör höjas, med riktpunkten att en 
enhetlig skattesats ska gälla för alla kapitalinkomster. Arvs- och 
gåvoskatt bör återinföras, och förutsättningarna för en förmögen-
hetsskatt bör utredas. 

 Beskattningen av fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, har 
av allt döma genererat en viss ökning av sysselsättningen, men det 
är oklart till vilken kostnad. Reglerna har också utnyttjats för att 
utveckla bolagskonstruktioner som sätter progressiviteten i 
skattesystemet ur spel. Förändringar som skulle eliminera miss-
bruket och samtidigt bevara de positiva inslaget har tidigare utretts 
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(SOU 2016:75). Förslagen från denna utredning bör genomföras. 
Åtgärder mot ovannämnda typ av konstruktioner bör vidtas ge-
nom en skärpning av aktivitetskravet på företagen.  

 Principen om likabehandling av hyrt och ägt boende bör återupp-
rättas. Skattesatsen för bostadsrätter harmoniseras med den som 
gäller för småhus.  

 En avgift eller skatt på fastigheter bör endast tas ut ovanför ett 
fribelopp men å andra sidan inte ha något tak. Ränteavdraget ned-
trappas successivt. Fastighetsavgiften på hyresfastigheter avskaffas. 

 Pandemin kommer att leda till en kraftig försämring av den 
offentliga budgetens saldo, på grund av både ökade utgifter och 
minskade intäkter. För att återställa balansen i de offentliga finan-
serna kommer det att krävas betydande skattehöjningar. Sådana 
bör baseras på skatt efter förmåga, det vill säga ges en tydligt pro-
gressiv profil. 

Finansieringsfrågor 

Jämlikhetskommissionens uppdrag skiljer sig väsentligt från normal-
utredningar genom det breda mandat som formulerats i kommissio-
nens direktiv. Som framgått av tidigare delar av betänkandet berörs 
ett stort antal politikområden, och det har inte varit möjligt att över 
hela linjen utveckla detaljerade förslag i enlighet med normalformen 
för utredningar. Åtskilliga förslag och rekommendationer kräver 
vidare utredningar, och kostnadsuppskattningar blir på sådana om-
råden med nödvändighet ungefärliga. 

Covid-19-pandemin har radikalt förändrat förutsättningarna för 
finanspolitiken. Både skattekvot och ambitioner vad gäller offentlig-
finansiellt saldo kommer att behöva omprövas. Kommissionen har 
dock i sin översiktliga finansieringsanalys bortsett från pandemins 
effekter. 

De problem som Sverige stod inför redan före pandemin är dess-
utom av en sådan dignitet att det ter sig orealistiskt att de alla skulle 
kunna lösas bara genom en omdisponering av existerande budget-
medel. Den omfattande invandringen under senare decennier har på 
avgörande sätt förändrat förutsättningarna för tidigare fattade beslut 
om överskottsmål och skattekvot. EU:s stabilitetspakt innehåller 
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krav på det offentliga underskottet och skuldsättningen som Sverige 
med god marginal tillfredsställer sedan lång tid tillbaka. Överskotts-
målet har nyligen justerats ned, men det offentliga saldot skulle 
kunna sänkas med ytterligare omkring 1 procent av BNP med bi-
behållen respekt för stabilitetspaktens krav, vilket motsvarar ett 
utrymme på drygt 50 miljarder. Som nämnts har skattekvoten har 
sedan sekelskiftet sänkts med 5,7 procent, motsvarande omkring 
290 miljarder. 

Överskottsmålet sattes en gång med hänvisning till demografiska 
prognoser som förutsåg en stark ökning av försörjningskvoten – 
andelen barn och äldre av befolkningen skulle växa i förhållande till 
den andel som är i arbetsför ålder. Genom invandringen efter sekel-
skiftet har den demografiska profilen i befolkningen förändrats radi-
kalt; försörjningskvoten förbättras med mellan 15 och 16 procent, 
när de utrikes födda inkluderas. En förutsättning för att denna gynn-
samma situation ska kunna utnyttjas är emellertid att de utrikes födda, 
jämte grupper av inrikes födda som av olika anledningar varken 
arbetar eller studerar, integreras i arbetskraften i den utsträckning 
som är möjlig. Detta kräver mycket stora utbildningsinvesteringar, i 
varierande utsträckning i kombination med lönesubventioner. I av-
saknad av sådana investeringar föreligger risker för kostnader av 
annat slag – utebliven ekonomisk tillväxt, ökat beroende av trans-
fereringssystem och sociala konflikter. 

Med dessa siffror i åtanke har kommissionen inte desto mindre 
sökt finansiera sina förslag inom den existerande utgiftsramen. Om 
man finner dessa finansieringsvägar mindre lämpliga, återstår att 
finna andra eller också att förändra skattekvot eller överskottsmål. 

Sammantaget uppskattas kostnaderna för kommissionens förslag 
ligga i intervallet 30 till 40 miljarder kronor. Huvudfinansierings-
källorna är: 

 en höjning av momsen på livsmedel till standardnivån 25 procent 
med kompensation till barnfamiljer och låginkomsthushåll – 
netto 15 miljarder kronor  

 en avveckling av rot-avdraget – 10 miljarder kronor 

 en temporär överföring från biståndsbudgeten motsvarande 
0,3 procent av BNI till ändamål som syftar till en förbättrad integ-
ration av utrikes födda – 15–16 miljarder.  

Motiven är följande.  
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Normal moms på livsmedel 

Riksrevisionen har i en analys visat att sänkt livsmedelsmoms är en 
ineffektiv åtgärd för att stödja barnfamiljer och låginkomsthushåll, 
vilket var det ursprungligen angivna motivet. Momsen kan höjas till 
ordinarie nivå och målgrupperna kan hållas skadeslösa, samtidigt 
som åtgärden enligt Riksrevisionens uppskattning ger ett netto i 
intervallet 15–20 miljarder. På sikt bör även moms på restaurang- 
och cateringtjänster harmoniseras för att undvika gränsdragnings-
problem, men under rådande förhållanden är detta inte lämpligt, 
eftersom denna bransch har påverkats särskilt starkt av pandemin. 
Även utan denna extra justering är ett netto på 15 miljarder en för-
siktig uppskattning.  

Avveckling av rot-avdraget 

Argumenten för att behålla rotavdraget är i nuläget svaga. Subven-
tionen infördes ursprungligen som ett konjunkturinstrument men 
permanentades på oklara grunder. Något behov av ett allmänt 
branschstöd till byggsektorn är svårt att se. Avdraget utnyttjas för 
en rad ändamål som inte bidrar till att öka den tillgängliga bostads-
arean – renovering av fullt funktionsdugliga bostadsutrymmen, till-
byggnader som inte ökar boytan, med mera. Med en omallokering 
av resurserna till nybyggnad av hyreslägenheter lämnas ett bättre bi-
drag till lösandet av bostadskrisen. Avdraget kommer i dag huvud-
sakligen medel- och höginkomsttagare till del. En väsentlig del av de 
projekt som beviljas avdrag skulle utföras även utan stöd. Om 
resurserna överförs till andra stödformer inom bostadspolitiken, 
kommer den frigjorda arbetskraften dessutom att kunna beredas 
sysselsättning i annan byggverksamhet. Argumentet att subventionen 
bidrar till att minska svartarbetet i landet vilar på relativt svaga grunder. 

Temporär justering av biståndsmålet 

Den svenska biståndspolitiken har i dag ett volymsmål motsvarande 
1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). I budgeten för 2020 
uppgår beloppet till 52,1 miljarder kronor. Enprocentsmålet är själv-
påtaget. Ett åtagande som Sverige formellt har gjort i ett internatio-
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nellt sammanhang är att det internationella biståndet ska uppgå till 
0,7 procent. Detta beslöts inom EU år 2004 av de då 15 medlems-
länderna. Enprocentsmålet avsåg ursprungligen det totala resurs-
flödet från både offentliga och privata källor, men då givarländernas 
regeringar inte har någon kontroll över det privata flödet, övergick 
man så småningom till målet 0,7 procent för det offentligt beslutade 
flödet. Bland OECD:s medlemsländer som samarbetar om utveck-
lingspolitiken, de så kallade DAC-länderna, är det bara de skandina-
viska länderna, Storbritannien och Luxemburg som lever upp till 
detta lägre 0,7-procentsmål. Genomsnittssiffran är 0,31 procent. 

Under det dryga halvsekel som har gått sedan diskussionen inled-
des har de globala resursflödena förändrats i grunden. Både direkt-
investeringar och privata överföringar från enskilda migranter till 
hemländerna, så kallade remitteringar, har vuxit kraftigt och är nu 
var för sig väsentligt större än den offentliga biståndsbudgeten. Re-
mitteringarna var på global nivå år 2018 mer än dubbelt så stora som 
det offentliga biståndet.  

I bedömningen av det internationella utvecklingssamarbetet är 
det nödvändigt att anlägga ett brett perspektiv. Flyktinginvand-
ringen är inte planerad och efterfrågad på det sätt som arbetskrafts-
invandringen är, utan vilar huvudsakligen på humanitära bevekelse-
grunder. I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att underlätta 
integrationen av flyktingar på arbetsmarknaden, men även med opti-
mistiska antaganden om sådana integrationsproblem kommer flyk-
tinginvandringen att medföra betydande offentliga kostnader. Detta 
är i realiteten att se som en del av det internationella biståndet.  

Vissa av migranterna kommer att återvända till hemländerna efter 
något år, kanske när en väpnad konflikt har bilagts, och har då på 
olika sätt ökat sin kompetens genom skolgång eller yrkesutbildning. 
Vissa stannar längre, och några etablerar sig permanent i det nya 
landet eller söker sig till ett annat EU-land. Detta resulterar i remit-
teringar, som alltså indirekt är ett resultat av mottagandet och eta-
bleringen i det nya hemlandet. Vissa etablerar sig som företagare i 
det nya landet och utnyttjar sina nätverk i ursprungslandet för att 
utveckla handelsutbytet mellan länderna. Vad nettoeffekten av detta 
blir kan inte anges med någon rimlig säkerhet, men den bör vägas in 
kvalitativt när det övergripande målet för bistånds- och migrations-
politiken ska bestämmas. Mot denna bakgrund framstår en temporär 
justering av biståndsmålet som en rimlig åtgärd. Eftersom den extra 
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belastning på folkhushållet som kan kopplas till migrationen såvitt 
nu kan bedömas är tillfällig, finns förutsättningar att återgå till en-
procentsmålet inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Ett återupprättat socialt kontrakt 

Det uppdrag som formulerats i kommissionens direktiv är brett och 
allmänt hållet. Det sammanfattas i följande tre punkter: 

 Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i upp-
växtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete 
med goda arbetsvillkor.  

 Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till 
starka ekonomiska intressen.  

 Lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder.  

Dessutom sägs att förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt 
att ekonomins funktionssätt och tillväxtpotential stärks. I direktivet 
sägs också att jämlikheten ska främjas genom en så jämn fördelning 
av marknadsinkomsterna som möjligt. Av analysen har framgått att 
den sistnämnda strategin rymmer vissa risker; fördelningen av mark-
nadsinkomster mätt med ginikoefficienten har nu under några de-
cennier varit stabil, samtidigt som fördelningen av disponibla inkomster 
blivit allt ojämnare. Eftersom det är de disponibla inkomsterna som 
ytterst bestämmer vilket handlingsutrymme hushållen har, måste 
även denna utveckling bevakas. 

Kommissionen har mot denna bakgrund presenterat ett stort 
antal förslag med inriktningen att samtidigt öka jämlikheten och 
stärka landets ekonomiska potential. Det stora flertalet av förslagen 
har tidigare diskuterats i den allmänna debatten, i vissa fall utretts 
grundligt. Kommissionens bidrag ska därför främst ses som ett för-
sök att presentera en sammanhängande analys av Sveriges aktuella 
problem och en samling förslag som ömsesidigt stöder varandra i 
arbetet med att hejda och på sikt vända utvecklingen mot ökad ojäm-
likhet, polarisering och sociala konflikter. 

Pandemin har förändrat förutsättningarna för politikens förande 
och kommer att påverka dem för lång tid framöver. Redan innan 
denna utifrån kommande chock drabbade den globala och den svenska 
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ekonomin fanns det dock tecken på kris. Polariseringen i samhället 
har ökat, liksom aggressiviteten i det offentliga samtalet, den parla-
mentariska situationen präglas av instabilitet, och det politiska syste-
met fungerar i vissa avseenden mindre väl. Detta har skett samtidigt 
som den ekonomiska utvecklingen har varit gynnsam, med en stabil 
ökning av bruttonationalprodukten, vilket indikerar att frågan om 
välfärd och tillfredsställelse med tillvaron är bredare än vad som låter 
sig fångas med övergripande ekonomiska mått. 

Enligt kommissionens bedömning är dessa problem i betydande 
utsträckning självförvållade, i den meningen att de är resultatet av 
inhemska politiska beslut. En fortsatt intensiv internationalisering 
av ekonomin, koncentration av den ekonomiska aktiviteten inom lan-
det till storstadsområdena, osäkrare villkor på arbetsmarknaden för 
stora grupper av löntagare har inte mötts med adekvata kompense-
rande åtgärder. I stället har ett otillräckligt utjämnande skattesystem 
och en försvagad social försäkring sammantaget lett till en ökad 
ojämlikhet i disponibel inkomst som frestar på den sociala samman-
hållningen. Tecken på sjunkande tillit i samhället är mot den bak-
grunden ingen överraskning. 

Tre stora problemområden med direkt anknytning till den första 
punkten i kommissionens direktiv är utbildnings-, bostads- och 
integrationspolitik. De båda förstnämnda rymde åtskilliga problem 
redan för något decennium sedan, men dessa problem har förvärrats 
av den snabba befolkningsökning som den omfattande immigratio-
nen har lett till. Denna immigrationspolitik formades i huvudsak i 
politisk enighet, men de politiska partierna förefaller att ha under-
skattat vilka åtgärder – investeringar i vid mening – som krävs för att 
denna befolkningsökning ska kunna tas om hand. I stället har man 
hållit fast vid sedan tidigare fastställda politiska agendor, som blivit 
alltmer inadekvata som svar på landets problem. 

En ökad heterogenitet i befolkningen behöver inte nödvändigtvis 
leda till problem utan kan i stället rätt hanterad vara en tillgång. Den 
samhällsvetenskapliga forskningen indikerar vilka villkor som bör 
vara uppfyllda för att utveckling ska ta en gynnsam väg. Befolknings-
majoriteten och olika minoriteter måste mötas på en någorlunda lik-
ställd nivå. För detta finns goda förutsättningar. Svensk lagstiftning 
och svensk politisk tradition domineras i modern tid av egalitära 
värderingar. Det måste därtill finnas gemensamma arbetsuppgifter 
att ta sig an. Även detta villkor är uppfyllt; det saknas förvisso inte 
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problem med att förverkliga de traditionellt ambitiösa målen för väl-
färdspolitiken. 

Den tredje förutsättningen är att det politiska ledarskapet en-
tydigt står för en integrerande politik som bejakar mångfalden och 
erbjuder alla som accepterar de grundläggande värderingarna och 
villkoren att delta på samma villkor i samhällsbyggandet. Konflikt-
tendenser finns i alla samhällen, men det är först när politiska ledare 
hämtar näring ur sådana konflikter som de legitimeras och växer sig 
starka. För att motverka sådana tendenser krävs ett förnyat socialt 
kontrakt. 
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Område: 17. Utbildning och kultur 

17.3.1 Huvudmannaskap, ledning och finansiering av förskolan och skolan 

Rekommendation: Staten påtar sig ett större ansvar för skolsystemet. En sådan förändring kräver ett antal förändringar i skolans organisationsstruktur och finansiering.  En regional 
organisation som länk mellan den centrala och den lokala nivån tillskapas. Huvudalternativet bör vara att denna organisation anpassas till skolsystemets specifika förutsättningar men att 
nuvarande länsindelning är en naturlig utgångspunkt. Organisatoriskt kommer detta till uttryck genom en regionalisering av Skolverket. Den regionala organisationen får till uppgift att 
säkerställa att de nationellt fastställda målen för utbildningspolitiken förverkligas på den regionala och lokala nivån. Tillsyns- och utvärderingsfunktionerna anpassas till den regionala 
organisationen. 

Rekommendation: Resurserna till skolorna fördelas inom ramen för ett centralt reglerat system på basis av lokala faktorer som elevernas socioekonomiska bakgrund, andelen utlandsfödda 
elever, bebyggelsestruktur med flera. Skolverkets regionala organisation får säkerställa att det kompensatoriska uppdraget fullgörs på den lokala nivån. Resurstilldelningen ska ta full hänsyn 
till att de offentliga skolorna har kostnadskrävande uppgifter som de fristående inte har.  

Förslag: Det utrymme för kommunerna att subventionera lokalkostnaderna för fristående skolor som ges i skolförordningen och gymnasieförordningen strider mot kommunallagen och 
sannolikt mot EU:s statsstödsregler och bör upphävas 

Rekommendation: De fristående skolorna integreras tydligare i det offentliga utbildningssystemet. Dimensioneringen och planeringen av utbildningen görs gemensamt för offentliga och 
fristående skolor inom ramen för Skolverkets regionala organisation. Den fria etableringsrätten inom skolområdet begränsas genom förhandsprövning av behovet.  

Förslag: Objektivitetsprincipen ska iakttas vid myndighetsutövning vid fristående skola. Jävsfrågan vid betygssättning bör regleras även i fristående skolor.  

Förslag: Frågan huruvida vinstdrivande verksamhet är förenlig med myndighetsutövning inom skolområdet utreds förutsättningslöst. 

Förslag: En reglering av enskilda befattningshavares eventuella intressekonflikter vid delägarskap i de skolor eller koncerner där de är verksamma utreds.  

Förslag: Offentlighetsprincipen bör ges samma innebörd hos fristående skolor som i dag gäller för kommunala skolor. Privatanställda är normalt underkastade avtalad tystnadsplikt som inte 
viker för meddelarfrihet. Det är en fråga som bör utredas närmare. 

Rekommendation: Tillsynen av skolan skärps. Den centrala tillsynsmyndighetens resurser förstärks, varvid särskild hänsyn ska tas till behoven i förskolan. Sanktionsmöjligheterna ses över.  

17.3.2 Styrning och ledning av förskola och skola 

Rekommendation: Ansökan till skolor (grundskolor och gymnasier) hanteras inom ramen för ett gemensamt antagningssystem, som administreras inom Skolverkets regionala organisation.  
Turordningen bestäms av en kombination av individuella önskemål och politiskt bestämda krav på en varierad bakgrund i elevsammansättningen.  Närhetsprincipen omformuleras, och 
tillåtna urvalsgrunder specificeras i skollagen. Som riktmärke bör gälla att urvalsgrunderna inte ska vara mer exkluderande än att alla elever ska kunna gå i alla skolor. Effektiva lösningar på 
problemet att förena elevers önskemål med övergripande restriktioner framräknas med hjälp av matchningsalgoritmer. Anpassningar görs till förutsättningarna i varje region och kommun. 
Principerna för att fördela elever mellan olika skolor ska vara desamma i de offentliga och de fristående skolorna. För de fristående erbjuds en lista på tillåtna urvalsgrunder 

Rekommendation: Förskolan görs på sikt obligatorisk från 3 års ålder. Kvalitetskraven på verksamheten höjs parallellt med denna höjning av ambitionsnivån. 
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Förslag: En utredning tillsätts med uppdrag att föreslå åtgärder för långsiktig kompetensförsörjning och kvalitetsförstärkning inom förskolan. Utredningen bör se över behov av 
utbildningsplatser till förskolelärarprogrammet, utformning av detsamma och alternativa vägar för kompetensförsörjning till förskoleverksamhet. 

Bedömning: De ekonomiska incitamenten för beslut om särskilt stöd respektive särskola kan behöva ses över, så att eleverna får adekvat hjälp med sina problem 

Förslag: Inför extern bedömning av de nationella proven, till skillnad från dagens system där proven rättas internt på skolan. Betygen förankras i provresultaten på skolnivå. 

Förslag: Ambitionsnivån för yrkesvägledningen i skolorna höjs, med sikte på att dels intressera barn och ungdomar med svag studiesocial bakgrund för högre studier, dels öka intresset för 
yrkesval som överskrider traditionella könsrollsgränser. Tidiga insatser bör prioriteras.  

17.3.3 Pedagogik, lärarutbildning och läromedel 

Förslag: Lärarprofessionen stärks i enlighet med de förslag som lagts i tidigare utredning. Ett system med skolkonsulenter införs som brygga mellan pedagogisk och didaktisk forskning och 
praktiken i skolorna.  Minimikrav på betyg för antagning till lärarutbildningen utreds 

Rekommendation: Ansvaret för lärarutbildningen koncentreras till färre lärosäten, samtidigt som tillgängligheten i alla delar av landet säkras genom att delar av utbildningen erbjuds på 
distans vid filialer eller lärcentrum.   

Förslag: Öka anslagen till den praktikanknutna forskningen om förskola och skola, med ett kompensatoriskt perspektiv i utvärderingen av olika undervisningsmetoder.  

Rekommendation: Undersök möjligheterna att lagfästa krav på att pedagogiken inte ska missgynna elever med sämre förutsättningar 

Förslag: Blivande lärare som fullgjort halva utbildningen får arbeta halvtid som lärare medan de avslutar sin utbildning på den andra halvan av tiden.  

Bedömning: Kompetenshöjande insatser för ledning och styrning av problemfyllda skolor bör ges prioritet i arbetet med att skapa en mer jämlik skola. Den föreslagna regionala 
organisationen för Skolverket ökar sannolikheten för framgång i det arbetet 

Rekommendation: Återinför den centrala läromedelsgranskningen, eventuellt kombinerad med en inköpsfunktion. Lagfäst elevernas tillgång till läromedel av god kvalitet.  

17.3.4 Vuxenutbildning och livslångt lärande 

Rekommendationer:   
• Staten bör ta ett väsentligt större ansvar för vuxenutbildningen, både vad avser organisationen och finansieringen, även om ansvaret för en stor del av utförandet ligger kvar på kommunal 
nivå. 
 • Det kommer att krävas väsentligt mer resurser till vuxenutbildningen än i dag, givet den mycket stora insats som krävs för att de stora grupper som står utanför arbetsmarknaden ska kunna 
förvärva nödvändiga kunskaper och färdigheter. En fördubbling av dagens resurser, motsvarande 6 miljarder kronor, framstår som rimlig.  
• Ett transparent system för att finansiera kompletterande vuxenutbildning bör utredas.  
• Arbetsförmedlingens och kommunernas strategier för upphandling av arbetsmarknadsutbildning bör ses över, med egen regi som ett alternativ.  
• Någon form av kompetenskonton med kostnaderna delade mellan arbetsgivare, anställd och offentlig sektor bör utredas genom en uppdatering av tidigare utredningar.  

Rekommendation:  
Regeringen utformar en sammanhållen strategi för högre utbildning på distans. Denna bör innehålla följande delar:  
• Lärosätena tillförs medel för att utforma de utbildningsprogram på distans som regionerna, via sina kompetensförsörjningsplattformar, har identifierat behov av.  
• Lärosätena tillförs även medel för att utveckla digital pedagogik och stödsystem med syfte att öka genomströmningen i distansutbildningen.   
• Universitetskanslersämbetet får i uppgift att utreda hur träffsäkerheten i distansutbildningen kan öka, så att genomströmningen ökar.  
• Universitetskanslersämbetet bör också få i uppgift att utreda distansutbildningens bidrag till den breddade rekryteringen till högskolan. 
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Förslag: Genomför en kontrollerad studie av hur lärcentrum kan fungera som stöd för att höja genomströmningen i högre utbildning på distans av framför allt studenter från studieovana 
hem. Om resultaten är goda, bör regeringen bygga upp ett rikstäckande nät av lärcentrum som kan fungera som studiestöd för högre utbildning i glesare regioner.  

Förslag: Utred en årlig utbildningspremie för dem som har avlagt examen i ett kommunalt bristyrke och flyttar in i någon av de kommuner som har extra stora utmaningar med 
kompetensförsörjningen. En premie bör även kunna ges till dem som är bofasta i kommunen men som avlägger examen i något av de yrken som har definierats som bristyrken i kommunen.  
 

17.3.5 Regionala aspekter på utbildningssystemet 

Förslag: Kraven på att kulturpolitiken ska vara uppsökande skärps. Den förda politiken utvärderas med avseende på detta mål. 

Förslag: Kulturskolorna ses som en del av det allmänna utbildningssystemet. Ett statligt stöd införs, villkorat på att kommunerna visar hur man via kulturskolorna avser att nå nya grupper av 
kulturutövare. 
 

Område: 18. Arbetsliv 

18.3.1 Stärkt ställning för arbetstagare på arbetsmarknaden 

Förslag: Utred konsekvenserna för anställningstryggheten för visstidsanställda av den utveckling som skett sedan 1990-talet. Uppdraget bör behandla såväl förändringar genom ny lagstiftning 
som genom nya sätt att utnyttja den befintliga lagstiftningen 

Förslag: Utred förändringar av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen i syfte att öka anställdas möjligheter att säga upp sig utan alltför långtgående konsekvenser för hushållets 
ekonomi samtidigt som drivkrafter för att arbeta upprätthålls.  

Förslag: Utred samhällsekonomiska vinster och kostnader förknippade med att ge arbetstagare rätt till barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid 

Bedömning: En bibehållen eller ökad omfattning av den offentligt finansierade äldreomsorgen i form av hemtjänst och äldreboende bidrar till både jämlikhet och jämställdhet och har 
dessutom positiva effekter på arbetsutbudet i ekonomin.  

Förslag: Uppdra åt Medlingsinstitutet att i sin analys av löneskillnader mellan kvinnor och män även redovisa beräkningar av den horisontella lönesegregeringen på svensk arbetsmarknad.   

18.3.2 Aktiv arbetsmarknadspolitik 

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att vidareutveckla sin profileringsmodell med syfte att skatta risken för långtidsarbetslöshet för att även kunna bedöma lämplig nivå och längd på en 
individuellt utformad subvention 

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att utforma en utvärderingsbar försöksverksamhet med förstärkt förmedling av feriearbeten riktad till gymnasieelever i områden med hög 
arbetslöshet bland vuxna.   

Rekommendation: Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda förutsättningarna för omskolning för den som varit sjukskriven i 180 dagar och som bedöms inte kunna återgå till tidigare 
arbetsgivare.  

Rekommendation: För att öka efterfrågan på individer ur grupper med svag position på arbetsmarknaden bör ett skatteavdrag på de sociala avgifterna prövas för som ett komplement till den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken. Subventionen bör följas upp och utvärderas.  
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18.3.3 Arbetsmiljö 

Förslag: Arbetsmiljöverket bör successivt ges ökade resurser för utveckling och intensifiering av tillsynen på arbetsmiljöområdet med fokus på psykosocial arbetsmiljö och på identifiering av 
riskarbetsplatser. Regeringen bör även uppdra åt den myndighet regeringen finner lämplig att bistå med utveckling av analytiska hjälpmedel i arbetet 

Förslag: Utred en ytterligare utvidgning kretsen av myndigheter med direktåtkomst till beskattningsdatabasen med syfte att effektivisera ansträngningarna att förbättra arbetsmiljön.  

Område: 19. Mottagande och integration 

19.3.1 Asyltiden 

Rekommendation: Genomför Mottagandeutredningens alternativa förslag om ett statligt ansvar för hela asyltiden, koncentrerat mottagande i centrum där asylutredning genomförs och 
ärendesortering utifrån hur omfattande utredningsbehovet är. 

Rekommendation: Den så kallade EBO-lagen bör upphävas. Asylsökande som ordnar egen bostad under asyltiden ska inte ha rätt till dagersättning. 

Förslag: Ändra lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare så att målgruppen för insatsen utökas till att omfatta även asylsökande. 

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att genomföra kartläggningar av asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet. Utnyttja statistiskt baserade matchningsalgoritmer i Migrationsverkets 
bosättning av dem som fått uppehållstillstånd. Utvärdera verksamheten efter några år. 

Förslag: Regeringen bör skyndsamt låta utreda utformning av och nivå på dagersättningen för asylsökande, så att en större del av de basala behoven täcks. 

19.3.2 Nyanlända barn och ungdomar 

Rekommendation: Kommunerna bör åläggas att säkerställa att information om att förskola erbjuds och om fördelarna med förskola för barnet når alla föräldrar. För detta krävs också att 
kommunerna följer upp vilka barn i kommunen som deltar i förskolan och inte. 

Rekommendation: Ett särskilt stöd till kommunerna bör utformas för att utveckla former att nå grupper som inte deltar i förskoleverksamhet. Vidare bör lämplig myndighet sammanställa 
erfarenheter och sprida dessa. 

Rekommendation: Genomför de förslag om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål som lämnades i SOU 2019:18. Uppdra åt Skolverket att formera en stödstruktur 
för att säkerställa att alla kommuner, oavsett storlek, har kapacitet att erbjuda studiehandledning och modersmålsundervisning. 

Rekommendation: Öka yrkesrelaterad undervisning inom språkintroduktionsprogrammet. Närmare utformning och omfattning behöver utredas skyndsamt, och uppläggningen bör utformas 
utvärderingsbart, exempelvis genom ett tilläggsdirektiv till utredningen om hur fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan (dir. 2020:21). 

19.3.3 Etableringsinsatser för nyanlända vuxna 

Rekommendation: Ambitionsnivån för sfi behöver höjas. Möjligheterna till ökad digitalisering behöver prioriteras. Staten (Skol-verket) bör ombesörja framtagning av standardiserade 
läromedel i fysisk och digital form. Användningen av dessa läromedel eller likvärdiga ska vara obligatoriska. 

Bedömning: Utbildning är en nödvändig insats för många nyanlända, och principen om en utbildningsplikt är välgrundad. Etableringstiden måste utnyttjas effektivare och kvaliteten på 
utbildningen höjas. Vidare behöver utvärderingen av utbildningsprogram för nyanlända stärkas. 

Förslag: För att bättre motivera dem som behöver ta del av utbildning längre än etableringstidens omfattning bör regeringen låta utreda utformningen av ett enkelt och förutsebart 
studiefinansieringssystem. 
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Bedömning: Ingångsavdraget kan förbättra chanserna för utrikes födda att få arbete. 

Förslag: Utred möjligheten att Arbetsförmedlingen eller bemanningsföretag tar över arbetsgivaransvaret för personer med subventionerade anställningar. 

Rekommendation: Resurserna för att vägleda nyanlända inom etableringsprogrammet behöver öka. Antalet inskrivna nyanlända per arbetsförmedlare behöver minska. 

Förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning om hur etableringsersättning och etableringstillägg bäst bör utformas för att det ska bli lika lönsamt för båda nyanlända makarna i ett hushåll att 
ta ett arbete. En utgångspunkt bör också vara att den sammantagna ersättningen för alla slags hushåll ska vara högre än riksnormen för försörjningsstöd. 

19.3.4 Jämställd integration 

Rekommendation: Utrikes födda kvinnor med kort utbildning och ringa arbetslivserfarenhet är en grupp där många kan vara i behov av en avpassad, sammanhållen introducerande 
etableringsinsats. Arbetsförmedlingen måste kunna erbjuda sådana insatser till behövande. Insatserna bör effektutvärderas med ett bredare integrationsfokus än ett rent 
arbetsmarknadsperspektiv. 

Rekommendation: Myndigheter ska informera om möjligheten för föräldralediga nyanlända invandrare att delta i sfi med bibehållen föräldrapenning på grund- och lägstanivå. Informationen 
ska även ingå i den samhällsorientering som i dag lämnas inom etableringsprogrammet och föreslås ges till asylsökande (19.3.1 ovan). 

Rekommendation: Se över hur myndigheter kan kontakta utrikes födda kvinnor så att de behåller respektive återupprättar kontakt med arbetsmarknaden vid olika strategiska tillfällen såsom 
exempelvis en tid efter att man lämnat etableringsprogrammet, respektive inför en avslutad föräldraledighet. 

Rekommendation: Kommunerna ska säkerställa att anhöriginvandrare till andra än flyktingar, den så kallade utökade målgruppen, nås av information om rätten att delta i 
samhällsorientering. 

Rekommendation: Huvudmännen för den kommunala vuxenutbildningen ska åläggas att dokumentera den utökade målgruppens deltagande i samhällsorienteringen. 

Förslag: Förtydliga jämställdhetsperspektivet i förordningen om samhällsorientering som reglerar syfte och innehåll för samhällsorientering. 

Bedömning: Hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar framför allt många flickors och unga kvinnors livsmöjligheter, men även pojkar och män drabbas. Att motverka 
hedersrelaterad våld och förtryck är en jämlikhetsfråga som kommer att vara aktuell under lång tid, och många olika insatser är angelägna 

19.3.5 Ökad statlig finansiering av integrationen 

Förslag: Utred ett utökat statligt ansvar för nyanlända flyktingars bosättning, etableringsinsatser och försörjning under en längre tid än de två år som anges i bosättningslagen och 
etableringslagen. 

19.3.6 Arbetskraftsinvandring 

Förslag: Anställningserbjudandet som lämnas in till Migrationsverket vid prövningen av arbetstillstånd ska vara rättsligt bindande. 

Bedömning: Med beaktande av riktlinjerna för kriminalisering är det inte är lämpligt att införa ett straffansvar för arbetsgivare som underlåter att uppfylla anställningsvillkoren. 

Förslag: Inför en möjlighet att ta ut sanktionsavgift för arbetsgivare till arbetskraftsinvandrare som inte uppfyller de villkor som legat till grund för arbetstillståndet, det vill säga när 
arbetskraftsinvandraren har fått sämre villkor än det som framgår av det bindande anställningserbjudandet. 

Förslag: Ersättning till arbetstagare som lidit skada ska betalas ut utan rättslig prövning. 

Förslag: Återgå till den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen för att bedöma behovet av att rekrytera arbetskraft från tredjeland. 
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Område: 20. Bostäder och grannskap 

20.3.1 Förbättrad tillgång till ekonomiskt överkomliga bostäder 

Förslag: Återgå till den målformulering för bostadspolitiken som gällde fram till 2008. Målformuleringen bör lyda: Målet för bostadspolitiken är att alla ska ges förutsättningar att leva i goda 
bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och 
särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten. 

Bedömning: Det är i många fall inte ekonomiskt fördelaktigt för vinstmaximerande bolag att bygga bostäder för köpsvaga grupper, och kommunerna har heller inte alltid tillräckliga incitament 
och förutsättningar att göra detta, varför staten måste delfinansiera byggandet för dessa grupper. 

Förslag: Regeringen bör successivt höja nivån på investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (förordning 2016:881). Nivå och utformning bör följa de 
utvärderingar och förändringar i förordningen som görs för att säkra bättre måluppfyllelse. Regeringen bör initiera en utvärdering av investeringsstödet med avseende på vilka gruppers 
bostadssituation som förbättras och på den regionala variationen i tilldelning av stödet. Utvärderingen bör ligga till grund för förändringar i förordningen som leder till att större del av 
investeringsstöden kan gå till byggande i storstadsområdena. 

Rekommendation: Regeringen bör införa ett statligt topplån för byggande av bostäder på svagare bostadsmarknader. 

Rekommendation: Regeringen bör ge regionerna i uppdrag att bedöma den regionala bostadsbristen för olika grupper och i samråd med kommunerna fördela byggtal gällande bostäder för 
särskilda grupper emellan dem. Byggtalen ska omfatta det antal bostäder för specifika grupper som kommunen ska planera för och skapa förutsättningar för. Regeringen bör även ge Boverket 
i uppgift att analysera förutsättningarna för det regionala uppdraget och att utforma en modell för vilka faktorer som ska ligga till grund för byggtalen. Regeringen bör även tillsätta en 
utredning med syfte att föreslå utformning av lämplig påföljd i händelse av att kommunerna inte uppfyller kraven i den regionala byggplanen. 

Rekommendation: Kommissionen ställer sig bakom förslaget i SOU 2018:67 om att utreda ett införande av en moderniserad kommunal förköpsrätt. I SOU 2018:67 föreslås att Boverket ska 
ges denna uppgift, men kommissionen menar att det även kan utföras av en särskild utredare. Det bör även utredas hur ett statligt övertagande av förköpsrätten skulle kunna regleras. 

Förslag: Regeringen bör initiera en översyn av 3–5 §§ lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag med syfte att precisera vilka förutsättningar som ska gälla för 
värdeöverföringar. Det bör även analyseras i vilken mån sanktioner kan införas mot otillåtna överföringar. 

Bedömning: Det finns ett behov av att finna metoder för att stimulera mer kostnadseffektiva sätt att bygga goda bostäder via upphandling och standardisering. Detta behöver inte komma i 
konflikt med miljömässigt hållbara materialval. 
 

20.3.2 Ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet  

Bedömning: Marknadshyror kan vara ett sätt att förbättra nyttjandet av befintligt bestånd. Rörligheten på bostadsmarknaden är dock redan ganska hög. Ett ökat inslag av marknadshyror 
måste föregås av en grundlig utredning av hur det skulle påverka olika grupper och hur en kompensatorisk lösning skulle dimensioneras och genomföras. 

Bedömning: Statens kapitaltillskott för att underlätta bostadssituationen för äldre bör inriktas på anpassade boenden med hög tillgänglighet snarare än investeringsstöd för byggande av 
särskilda boenden. Boenden på den reguljära marknaden med hög tillgänglighet och anpassningsgrad är eftertraktade av de äldre och verkar kunna leda till flyttkedjor, så att större bostäder 
blir lediga. 

Rekommendation: Det är möjligt att frigöra boendeutrymmen i befintligt bestånd genom att underlätta andrahandsuthyrningen av del av bostad. En översyn av skattereglerna kring uthyrning 
av del av boende bör göras. En utredning bör också initieras för att fastställa vilka trösklar som finns för denna typ av denna uthyrning. 
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20.3.3 Upplåtelseneutral bostadsbeskattning 

Förslag: Regeringen bör ange i direktiv till en kommande skatteutredning att taket på fastighetsavgiften successivt ska kunna avskaffas för att på sikt uppnå proportionell skatt i förhållande till 
fastighetens taxeringsvärde. En begränsningsregel för lågt värderade fastigheter bör införas. 

Rekommendation: En upplåtelseneutral totalbeskattning bör införas. Detta kan inbegripa att skattesatsen för bostadsrätter stegvis höjs för att harmoniera med den för småhus. Dessutom bör 
en översyn göras för att fastställa hur fastighetsavgiften för hyresrätter ska förändras för att undvika att hyresfastigheter dubbelbeskattas och för att samtidigt uppnå en likvärdig effektiv 
skattesats som i det ägda boendet. 

Förslag: Möjligheterna att införa en högre skattesats för fastigheter där ingen är folkbokförd bör utredas. 

Bedömning: Den viktigaste, och från jämlikhetssynpunkt mest träffsäkra, metoden för att begränsa skuldsättning och samtidigt generera mer likvärdiga beskattningsvillkor mellan 
upplåtelseformerna är att successivt återställa en proportionell fastighetsskatt utan tak men med ett golv. På längre sikt bör dock även ränteavdragen trappas ner. 

Bedömning: Från jämlikhetssynpunkt är det viktigt att kapitalvinsten eller kapitalförlusten, alltså boendets värdeutveckling, beskattas. För att kunna minska beskattningen vid realiserad 
kapitalvinst vid flyttillfället kan den löpande fastighetsskatten utformas för att löpande beskatta boendets värdeutveckling. 
 

20.3.4 En social bostadspolitik 

Bedömning: Det är ett alltför stort steg att förändra de kommunala allmännyttiga bostadsbolagens roll från den generella bostadsförsörjningen till att erbjuda boende för en selekterad grupp 
med större behov, eftersom det skulle innebära att stora grupper som i dag bor i allmännyttan inte skulle tillhöra allmännyttans målgrupp framöver. Ett allmännyttigt statligt bostadsbolag 
som verkar för boendelösningar för utsatta grupper bör i stället analyseras. 

Förslag: Regeringen bör låta undersöka fler alternativ för en svensk social bostadssektor, däribland en statlig allmännytta, genom tilläggsdirektiv till utredningen om en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. 

Förslag: Lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag ses över med syfte att förtydliga det handlingsutrymme för att bedriva social bostadspolitik som finns inom ramen 
affärsmässighetskravet. Även detta bör kunna göras genom tilläggsdirektiv till utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Bedömning: Att redovisningsreglerna inte kan förändras inom ramen för det internationella redovisningsregelverket ger större anledning att se över lagstiftningen för allmännyttan. 

Förslag: Regeringen bör införa en statlig hyresgaranti med Försäkringskassan som ansvarig myndighet. 

Rekommendation: Regeringen bör ge Boverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med intresserade kommuner pröva och utvärdera ett antal modeller som ger strukturellt 
hemlösa barnfamiljer rätt till boende. 

Förslag: En utredning behöver initieras för att fastställa i vilken utsträckning bostadsbidrag inte godkänns som inkomst bland fastighetsbolagen. Syftet med en sådan utredning bör vara att 
antingen via lag eller via frivilliga överenskommelser uppnå en situation där bostadsbidraget kan användas för att efterfråga en bostad i högre utsträckning än i dag. 

Förslag: Bostadsbidraget bör återupprättas som bostadspolitiskt instrument. Detta kräver en resursförstärkning av bostadsbidraget, med sikte på att höja den bidragsgrundande 
bostadskostnaden och ersättningsgraden. Regeringen bör ge ett tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (S 
2018:13) med uppdrag att föreslå ett antal alternativa utformningar inom ramen för ett givet resurstillskott. 

Förslag: Inför ett lagstadgat krav på hyresgästernas möjlighet att välja nivå vid renovering. 
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Område: 21. Regionala frågor 

21.3 Förslag och bedömningar 

Bedömning: En viss ytterligare utveckling av det kommunala utjämningssystemet är av allt att döma motiverad, men i längden krävs strukturella förändringar av kommunsystemet och 
eventuellt förändrade arbetsuppgifter för att det ska vara hållbart. En kombination av ekonomiska stimulanser och villkorade insatser torde bli nödvändiga. 

Bedömning: Ambitionen att stärka den lokala statliga närvaron är god, och att göra detta genom ett ökat antal servicekontor framstår som motiverat. En lokal närvaro är viktig för en 
myndighet som Arbetsförmedlingen, som bör kunna erbjuda bokade besök i egen regi eller i samverkan med kommunen. 

Förslag: Vilka krav som ska kunna ställas på polisnärvaro bör utredas närmare. 

Bedömning: Expertmyndigheter bör lokaliseras efter andra principer än regionala hänsyn, såsom möjlighet till kompetensförsörjning och kunskapsutbyte. 

Område: 22. Konsumentpolitik  

22.3.1 Infrastrukturfrågor  

Åtgärderna utvecklas närmare i kapitel 27. 

22.3.2 Hälso- och sjukvård 

Åtgärder inom hälsoområdet diskuteras mer utförligt i kapitel 23. 

22.3.3 Bostadsförsörjning 

Åtgärder inom området har behandlats i kapitel 20 

22.3.4 Absolut preskription för konsumentfordringar 

Förslag: Inför en absolut preskription för långvarigt överskuldsatta när det gäller konsumentfordringar i preskriptionslagen. 

Område: 23. Hälso- och sjukvård 

23.3.1 Det tidiga livet 

Förslag: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att med stöd av SBU genomföra en forskningsgenomgång för att fastställa levnadsvanors inverkan på fostret. Forskningsgenomgången bör användas 
för att utforma nationella riktlinjer för mödrahälsovården. I synnerhet bör riktlinjerna inkludera fasta (och andra orsaker till för lågt näringsintag), som inte berörs alls i de riktlinjer som i dag 
finns. Socialstyrelsen bör vidare få i uppdrag att analysera vilka informationsåtgärder före graviditet som kan vara verkningsfulla för att minimera risken att fostret utsätts för påverkan av 
ohälsosamma levnadsvanor innan konstaterad graviditet. 

Rekommendation: Kommissionen ser positivt på ambitionen i den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd med mer riktade insatser mot familjer med förhöjd risk för ohälsa. En viktig 
beståndsdel i politiken bör vara att utvärdera de initiativ som tas för att nå de grupper som i lägre utsträckning deltar i de generella mödra- och barnhälsovårdsprogrammen. 

Förslag: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utreda om ett nytt nationellt barnhälsovårdsregister ska upprättas, eller om en utveckling av det nu existerande kvalitetsregistret BHVQ är att 
föredra. 
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23.3.2 Jämlika levnadsvanor och arbetsmiljö 

Förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret program med verkningsfulla åtgärder för att främja goda levnadsvanor framför allt bland unga i alla socioekonomiska 
grupper. Åtgärder som bör utredas är: 
• skatt på ohälsosamma produkter, 
• subventioner till hälsosam mat, 
• märkning av varor med högt innehåll av ämnen som socker och salt, 
• riktade insatser och uppsökande verksamheter för särskilda grupper, 
• åtgärder för att främja fysisk aktivitet. Dessa bör bland annat innefatta en översyn av hur stödet till idrotten kan utformas för att i större utsträckning främja rörelse och föreningsliv bland 
unga från socioekonomiskt svaga hem. 

Bedömning: Alkoholmonopolet bör bevaras. 

Förslag: Varningstextalternativen 1, 8 och 11 elimineras från Alkoholförordningen 13 §. 

Förslag: Knyt alkoholskatten till konsumentprisindex. 

Bedömning: Den kommande ANDT-strategin för 2021–2025 bör även fortsättningsvis ha ett tydligt fokus på tobaksbruk, inte minst bland unga. De åtgärder som annonserats av regeringen i 
syfte att informera barn och unga om tobakens skadeverkningar och att bevaka nya produkter som kan hota hittills uppnådda mål framstår därför som adekvata. 

Rekommendation: Staten bör skapa ett riktat bidrag till primärkommuner och regioner för att ge dem förutsättningar att bygga upp och utveckla förebyggande och behandlande insatser. 

Förslag: Marknadsföring av kommersiella spel ska kombineras med varningstexter av samma slag som gäller alkohol och tobak. 

Inför i Tryckfrihetsförordningen 1 kap. 12 § en möjlighet att, i likhet med vad som gäller för alkohol och tobak, begränsa reklam för kommersiella spel. Motsvarande förändring krävs i 
Yttrandefrihetsgrundlagens första kapitel. 

Förslag: En statligt administrerad spelportal skapas, till vilken samtliga statliga och licensierade bolag är knutna. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett 
konkret förslag med denna inriktning. 

Förslag: När en person loggar in för att spela, ska ett maximalt spelbelopp avsättas för de närmaste 24 timmarna för spel på samtliga spelformer som är tillgängliga på den gemensamma 
plattformen. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning. 

Förslag: Tillgängligheten till spel begränsas genom begränsade öppettider. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning. 

Rekommendation: Ge Spelinspektionen, Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet som regeringen utser rätt att behandla avidentifierad information om dem som 
spelar hos de licensierade företagen. 

23.3.3 En jämlik och behovsbaserad hälso- och sjukvård 

Rekommendation: Regeringen bör ge en lämplig aktör i uppgift att på nationell nivå samla in och sammanställa heltäckande uppgifter om hur hälso- och sjukvården finansieras. Dessutom bör 
regeringen ge lämplig aktör i uppdrag att nyttja det förbättrade kunskapsunderlaget för att utreda vilka konsekvenser ökningen av antalet privata sjukvårdsförsäkringar har fått på jämlikheten 
inom vården. Utredningen ska även föreslå en modern lagstiftning kring detta. 

Rekommendation: Huvudmännen bör, bland annat utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv, säkerställa en ändamålsenlig insyn hos de privata vårdgivarna de ingår avtal med för att 
garantera en vård på lika villkor och efter behov. För att möjliggöra till exempel medicinska revisioner av hur behovsbedömningar och prioriteringar görs behövs insyn även i den privat 
finansierade vården hos de vårdgivare som bedriver sådan vård parallellt med offentligt finansierad vård. 
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Bedömning: Kravet på att tillämpa vårdvalssystem inom primärvården innebär en inskränkning av det kommunala självstyret och sannolikt en minskad jämlikhet i tillgången till hälso- och 
sjukvården. Därför bör regionerna vara fria att själva avgöra i vilken utsträckning fri etableringsrätt ska tillämpas. 

Rekommendation: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en modell för gemensamma ersättningsprinciper inom primärvården. 

Rekommendation: Regionerna bör få ett utökat uppdrag i form av att följa folkhälsoutvecklingen och i samarbete med kommunerna bedriva preventivt arbete inom regionen. 

Förslag: En utredning bör tillsättas med syfte att klargöra möjligheten att via ett statligt stimulansbidrag åstadkomma en centraliserad upphandling av sjukvårdspersonal. 

Rekommendation: Huvudalternativet för utprovning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar bör vara offentlig drift. Om privata vårdgivare utnyttjas inom en region, får de 
inte ha koppling till en särskild producent av hjälpmedel. Hjälpmedel bör endast få lämnas ut av offentliganställd personal, som ska upplysa patienten om det billigaste likvärdiga alternativet 
och att patienten kommer att få betala mellanskillnaden för det fall ett dyrare alternativ väljs. 
 

Område: 24. Transfereringar – barn och familj 

24.3.1 Inkomststöd till barnfamiljer 

Förslag: För att synliggöra konsekvenserna av genomförd eller utebliven uppräkning av transfereringarna bör budgetlagen kompletteras med ett krav på att budgetdokumenten ska innehålla 
en stående redovisning av vilka justeringar som har gjorts i transfereringssystemen i relation till den utveckling som skulle gälla vid full följsamhet gentemot reallönerna. 

24.3.2 Bättre inkomstskydd för gravida 

Bedömning: En förstärkning av barndelen av bostadsbidraget är en effektiv väg att gå för att samtidigt stärka hushållsekonomin och underlätta bostadsförsörjningen för barnfamiljer med låga 
inkomster. 

Förslag: Utred samlat hur graviditet hanteras i socialförsäkringen. Frågor som bör besvaras inom en sådan utredning gäller: 
• graviditet som grund för sjukskrivning när arbetsförmågan är nedsatt 
• lämplig nivå på sjukskrivning under graviditeten 
• gränsdragningen mellan graviditetspenning och sjukpenning 
• graviditetspenning under de sista dagarna före beräknad nedkomst 
• ersättningsnivåer i de angränsande system som kan komma i fråga att utnyttja i samband med graviditet. 

24.3.3 Föräldraförsäkringen 

Rekommendation: Förslagen från utredningen för en modern föräldraförsäkring genomförs vad avser 
• fler föräldrapenningdagar reserverade för varje förälder 
• merparten ska tas ut innan barnet fyller 3 år, varefter föräldrarna tilldelas 10 föräldrapenningdagar per barn och år till och med barnet fyller 10 år 
• lägstanivådagarna avskaffas 
• snabbhetspremien tas bort. 

Rekommendation: Reserverade dagar bör införas också för föräldrapenning på grundnivå. 

Rekommendation: Höj taket i den tillfälliga föräldrapenningen till samma nivå som i sjukpenningen. 
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Område: 25. Arbetsrelaterade trygghetssystem 

25.3.1 Ersättningsnivåer, beräkning av ersättning och kvaliceringskrav 

Rekommendation: Återställ ersättningsgraden i den offentliga arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen med riktmärket att 80 procent av arbetstagarna har 80 procents 
ersättningsgrad. Motivera avsteg i de årliga budgetdokumenten. 

Rekommendation: Den försäkrade inkomsten i både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen beräknas till den genomsnittliga arbetsinkomsten under en intjänandeperiod, vars längd 
får fastställas i särskild utredning. Vid en förändring av beräkningsgrunden är det ett krav att försäkringen inte blir mindre generös än den för närvarande är. 

Förslag: Utred konsekvenserna av att avskaffa grundbeloppet och införa ett lägstabelopp i en arbetsinkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring för arbetssökande som uppfyller de villkor på 
sökbeteende som framgår av lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Beloppet bör vara högre än riksnormen i försörjningsstödet för att skapa drivkrafter för arbete. 

Rekommendation: Ersätt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen med en tröskelnivå baserad på månadsinkomster. Den försäkrade inkomsten beräknas i stället till den genomsnittliga 
månadsinkomsten under en intjänandeperiod, vars längd får utredas särskilt. Tröskelnivån avseende månadsinkomst bör sättas på en sådan nivå att de personer som i dag uppfyller 
arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen inte riskerar att exkluderas från försäkringsskyddet. 

Rekommendation: Arbetslöshetsförsäkringen görs obligatorisk, med möjlighet att välja mellan de i dag erkända arbetslöshetskassorna och Alfakassan, för alla arbetstagare som har en 
beskattad inkomst. Avgift tas ut av den försäkrade, när månadsinkomsten kommer över den tröskelnivå som anges i rekommendationen om att avskaffa arbetsvillkoret i 
arbetslöshetsförsäkringen. 

25.3.2 Stärkt rättssäkerhet och ökad effektivitet vid långa sjukfall 

Rekommendation: Fördjupade utredningar med arbetsförmågebedömning görs som huvudregel obligatoriska inför 90- respektive 180-dagarsprövningen. Samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring långa sjukfall bör utvecklas och intensifieras. Alternativt åläggs Försäkringskassan att komplettera sin egen kompetens med expertis från 
arbetsmarknadsområdet. 

Rekommendation: Harmonisera definitionerna av vilka arbeten som ska anses lämpliga för den försäkrade mellan regelverken för arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning. 
 

Område: 26. Kriminalpolitik 

26.3.1 Ökad kunskap om effekten av olika åtgärder 

Rekommendation: Höj ambitionsnivån beträffande systematisk effektutvärdering av brottsförebyggande åtgärder och metoder för återanpassning inom en lämplig organisatorisk ram. 
 

26.3.2 Allmänt om brottsförebyggande och brottsbekämpning 

Rekommendation: Granska 34-punktsprogrammet och andra liknande initiativ ur ett forskningsperspektiv. 
 

26.3.3 Insatser mot ekonomisk brottslighet 

Rekommendation: Återinför revisionsplikten för små aktiebolag. 
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Område: 27. Institutionella frågor 

27.3.1 Infrastruktur 

Bedömning: När offentliga åtaganden beslutas på nationell nivå, kan det vara lämpligt att utgå från en tänkt situation där uppgiften utförs av en statlig myndighet i egen regi och därefter 
pröva vad som är lämpligt att överlåta till den regionala eller lokala nivån inom den offentliga sektorn eller till privata utförare. De incitamentsproblem som uppkommer vid en delegering 
inom den offentliga hierarkin eller till privata utförare måste ägnas stor uppmärksamhet. 

Förslag: Utred de tekniska infrastruktursystemen med standardlösningen som referensram. Huvudalternativet bör i samtliga fall vara ett offentligt ägt och förvaltat nät med avgifter från 
operatörerna som är tillräckliga för att säkerställa en långsiktigt hållbar utbyggnad och förvaltning. Delproblem som en sådan utredning bör ta ställning till är bland andra: 
• en förutsättningslös utvärdering av elförsörjningens organisation 
• ett förändrat gränssnitt mellan offentligt och privat i elnätet 
• behovet av specialistkompetens i domstolarna som prövar förvaltningsmål inom området 
• ett statligt administrerat system för laddning av elfordon 
• ett stärkt statligt ansvar för telekommunikationernas utveckling i enlighet med standardlösningen 
• principer för avgiftssättning när privata operatörer hyr utrymme i den statligt administrerade infrastrukturen. 

Förslag: Formulera ett tydligt fördelningspolitiskt mål för transportpolitiken och i Trafikverkets uppdrag. Utveckla de samhällsekonomiska analysmodellerna med avseende på 
fördelningsaspekter som stöd för de transportpolitiska besluten. 

27.3.2 Sociala investeringar 

Förslag: Utred kommunernas och regionernas möjligheter att avsätta medel och disponera positiva ekonomiska resultat i sociala investeringar. 

Rekommendation: Skapa en analysmyndighet med uppgift att i dialog med kommuner och regioner utveckla, standardisera och sprida vetenskapligt grundade metoder för att värdera 
kostnader och nyttor med sociala investeringar. 

Rekommendation: Inrätta ett anslag på statsbudgeten för experiment med och utvärdering av sociala investeringar, med sikte på att bygga upp erfarenheter och kunskap om hur kostnader 
och intäkter bör fördelas. Anslaget ska förvaltas av analysmyndigheten på området. 

27.3.3 EU-relaterade frågor 

Rekommendation: Gör en systematisk genomgång av några av de olika lagar som implementerar EG-rätten i syfte att identifiera outnyttjat handlingsutrymme med avseende på 
jämlikhetsperspektivet. 

Bedömning: Tillsynen av EU-regelverkets efterlevnad behöver stärkas. I vissa fall krävs utveckling av nya tillsynsverktyg. Vid sidan av den allmänna utbyggnad av tillsynen som tidigare 
föreslagits (kapitel 18) bör behovet av nya tillsyns- och analysinstrument utredas. 
 

27.3.4 Breddat politiskt inflytande 

Förslag: Regelverket beträffande bidrag till de politiska partierna skärps ytterligare för att på alla punkter motsvara Grecos krav. 

Förslag: Tillsätt en ny maktutredning med inriktning mot det politiska systemets integritet. Lämpliga förebilder kan hämtas från den amerikanska forskning som har citerats i texten. 
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27.3.5 Dataunderlag för analys och forskning 

Förslag: Utred behovet av kompletterande dataregister för uppföljning, tillsyn, utvärdering och forskning inom de nämnda områdena och eventuellt andra där liknande behov kan identifieras. 
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot områden där datainsamling under senare år har försvårats till följd av nya styrregimer. 

Område: 28. Skatter 

28.3.1 Kapitalinkomstbeskattning 

Rekommendation: Återställ en enhetlig skattesats för alla kapitalinkomster. Skattesatsen måste vara så hög att intäkterna från kapitalbeskattningen ökar relativt intäkterna från 
beskattningen av arbetsinkomster. 

Rekommendation: Återinför arvs- och gåvoskatt med ett relativt högt fribelopp och därefter en rak eller progressiv beskattning. 

Bedömning: Återinförande av en förmögenhetsskatt bör utredas inom ramen för en större skattereform. 

Rekommendation: Uppdatera och utvidga de förslag till ändringar i beskattningen av fåmansföretag som framlades i SOU 2016:75, med sikte på att ytterligare begränsa en skatteplanering 
som sätter progressiviteten ur spel. 

28.3.2 Bostadsbeskattning 

Inga direkta förslag/bedömningar/rekommendationer. Följande förändringar förordas dock: 

• Taket på fastighetsavgiften avskaffas, så att skatten blir proportionell mot taxeringsvärdet. Ett fribelopp kan dock vara motiverat, motsvarande värdet av mindre småhus i landsorten.  

• Skattesatsen för bostadsrätter harmonieras med den som gäller för småhus.  

• Ränteavdraget nedtrappas successivt.  

• Fastighetsavgiften på hyresfastigheter avskaffas.  

28.3.3 Skatteutgifter 

Förslag: Utred ett återställande av mervärdeskatten på livsmedel till normalskattesatsen och höj nivåer i vissa transfereringar för att kompensera barnfamiljer och ekonomiskt svaga hushåll. 

Förslag: Upphäv skattereduktionen för rot-arbeten. 

Bedömning: Rut-avdraget bör bevaras, men taknivån för möjligheten till skattereduktion bör inte höjas och möjligheten bör inte heller utvidgas till att omfatta fler tjänster. 

Område: 29. Finansiering 

29.3 Finansiering - översikt  

Förslag: Justera temporärt målet för det internationella biståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, i enlighet med Sveriges internationella åtagande. Utnyttja de frigjorda 0,3 
procenten för att säkerställa en bättre fungerande mottagnings- och etableringsprocess i landet. 
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Nämnd/ 
styrelse 

Övergripande 
ställningstagande 

Urval kommentarer på förslag/bedömningar/rekommendationer att beakta Yrkande/ 
yttrande 

Fastighets-
nämnden 

Nämnden översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande till 
stadslednings-
kontoret utan 
politiskt 
ställningstagande 

 

Förvaltningens 
tjänsteutlåtande 
berör området 
bostäder och 
grannskap. I övrigt 
lämnas kommentarer 
till några av de 
rekommendationer 
som presenteras i 
betänkandet.  

Fastighetskontoret ställer sig positivt till att frågan om en kommunal förköpslag utreds. Dock betonas vikten av att en sådan utredning belyser 
olika kommunala aktörers perspektiv och roller i relation till ett eventuellt införande av en kommunal förköpslag. Det framförs även att det 
inte finns något som idag hindrar kommunen från att vara med i budgivningen på projekt tillsammans med andra aktörer. 

Fastighetskontoret ställer sig skeptiskt till rekommendationen att ge regionerna i uppdrag att bedöma den regionala bostadsbristen för olika 
grupper och i samråd med kommunerna fördela byggtal gällande bostäder för särskilda grupper. De resonemang och beskrivningar som leder 
fram till rekommendationen anses svagt underbyggda. Det anses även att de potentiella påföljder för kommuner som inte skulle uppnå de 
fastställda byggtalen är alltför svepande. Fastighetskontoret bedömer vidare att kommissionens resonemang om inskränkningar i det 
kommunala självstyret genom en inskränkning av planmonopolet och ett övertagande av kommunal förköpsrätt behöver utvecklas betydligt. 

Bostadsbyggandemarknaden är stark i Göteborg och rekommendationen att införa ett statligt topplån för byggande av bostäder på svagare 
bostadsmarknader förväntas därför inte i första hand ha effekt på bostadsbyggandet i Göteborg. Däremot kan rekommendationen ge positiva 
effekter på bostadsbyggandet i andra delar av Göteborgsregionen.  

Fastighetskontoret ställer sig bakom rekommendationen att pröva och utvärdera modeller för strukturellt hemlösa hushåll. En eventuell 
utökning av socialtjänstens ansvar behöver ses i relation till gällande lagstiftning (SoL) och den rättspraxis som finns inom området. 
Rekommendationen innebär att socialtjänsten får ta ett ännu större ansvar för bostadsförsörjningen, vilket sannolikt kommer att leda till att 
den sekundära bostadsmarknaden växer i omfattning. Det kan komma att uppstå en situation där konkurrens och prioriteringar mellan socialt 
och strukturellt hemlösa hushåll. Kontoret vill även uppmärksamma att prioriteringsgrunder för strukturellt hemlösa hushåll kan vara 
svårutredda. 

Protokolls-
anteckning 
(M), (L), 
(KD), (D) 
den 2021-
03-15 § 47 

Byggnads-
nämnden 

Nämnden översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande till 
stadslednings-
kontoret utan 
politiskt 
ställningstagande 

Stadsbyggnadskontor
et är i princip positivt 
till betänkandets 
förslag och 
rekommendationer. 
De tar inte ställning 
till de enskilda 
förslagen då dessa 

Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget att återgå till den målformulering för bostadspolitiken som gällde fram till 2008 anses vara det 
förslag som bäst speglar ambitionerna i kommissionens betänkande. 

Stadsbyggnadskontoret anger att rekommendation att ge regionerna i uppdrag att bedöma den regionala bostadsbristen för olika grupper och 
i samråd med kommunerna fördela byggtal gällande bostäder för särskilda grupper har koppling till PBL 7 kap. 1 § PBL Regional fysisk 
planering. En bostadsplanering som är regional skulle på ett bättre sätt kunna utnyttja regionens olika förutsättningar och styrkor. Varken 
bostads- eller arbetsmarknad följer kommungränser och det kan finnas värde i att dela bild och skaffa kunskap om regionens bostadssituation 
gemensamt.  Trots det är kontoret skeptiskt till rekommendationen. Ett tvingat byggande genom byggtal kan inskränka planmonopolet och i 
förlängningen det kommunala självstyret.   

Renoveringsprojekt kan innebära kraftiga ekonomiska konsekvenser för hyresgäster. Därför är det bra med ett förslag om lagstadgat krav på 
hyresgästernas möjlighet att välja nivå vid renovering. Samtidigt är det redan känt att det finns svårigheter med hur modeller för detta 
inflytande kan utformas. I Allbolagen från 2011 står det inskrivet att allmännyttiga bostadsföretag ska erbjuda ”möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget”. Med utgångspunkt i Jämlikhetskommissionens analys av läget vid renoveringar verkar det rimligt att denna skrivning 
i lagen borde ändras så att den också omfattar privata fastighetsbolag.   

 

Yrkande vid 
möte från 
ordförande 
(M) att 
översända 
förvaltnings 
TU utan 
politiskt 
ställningsta
gande, 
2021-03-16 
§ 67 
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inte direkt handlar 
om ändringar av PBL 
eller annan 
lagstiftning som 
reglerar byggande 
och fysisk planering.     

Förskole-
nämnden 

Nämnden tillstyrker 
betänkandets förslag 
och 
rekommendationer 
med vissa 
reservationer. 

Förvaltningen delar kommissionens rekommendation att tillsyn behöver skärpas och resursförstärkas med särskild hänsyn till behov i 
förskolan. Förvaltningen anser dock fortsatt att tillsynsansvaret för förskola och pedagogisk omsorg ska utgå från kommunen, även om det 
finns större inslag av statlig styrning/reglering. Stärkt tillsyn bör omfatta likvärdig hantering av huvudmän för såväl fristående förskolor som 
pedagogisk omsorg. 

Med tanke på att både kommissionen och riksdagen nu uppmanar regeringen att låta utreda förskolans förutsättningar menar 
förskoleförvaltningen att det är klokt att avvakta med beslut om införande av obligatorisk förskola från 3 års ålder. 

Kommissionen menar att attraktionskraften hos läraryrket måste öka. Om förskolans behov inte är tänkt att hanteras inom ramen för 
förslagen är det en tydlig brist i kommissionens förslag. Förvaltningen ser positivt på idén att stärka de olika lärarutbildningarna, men 
poängterar att en koncentration av just förskollärarutbildningar till färre orter riskerar att ytterligare "spä på" en ojämlik tillgång till 
förskollärare. 

Förvaltningen ser positivt på idén att stärka de olika lärarutbildningarna, men vill understryka att det inte självklart är en bra idé att ta samma 
grepp på alla typer av lärarutbildningar. Många av de mindre högskolorna har framför allt svårt att rekrytera kompetenser som både kan 
förskola och forskning - vilket leder till lägre kvalitet. Men samtidigt har det visat sig att förskollärare i huvudsak läser utbildningar i närheten 
av där de bor. Till skillnad från många andra specialistutbildningar där studenterna gärna flyttar till de orter som har utbildningarna. En 
koncentration av just förskollärarutbildningar riskerar alltså att ytterligare "spä på" en mycket ojämlik tillgång till förskollärare. 

Förvaltningen kan konstatera att förskolan inte nämns explicit i avsnitt 17.3.3 Pedagogik, lärarutbildning och läromedel, och det är oklart 
huruvida kommissionen faktiskt utelämnar förskolan i förslaget eller ej. Om förskolans behov av kompetensförsörjning och kvalitet i 
förskollärarutbildningen inte tänks hanteras inom ramen för förslagen är det en tydlig brist i kommissionens förslag. Alla delar i förslaget i 
denna del behöver innefatta förskolan 

 

Grundskole-
nämnden 

Nämnden tillstyrker 
flertalet förslag och 
rekommendationer 
som berör 
harmonieringen av 
fristående skolors 
villkor med de 
kommunala, men 
avstyrker bland annat 
förslag om skärpt 
tillsyn och lagreglerad 
pedagogisk inriktning. 

Kommissionen rekommenderar att tillsynen av skolan skärps, och den centrala tillsynsmyndighetens resurser förstärks, varvid särskild hänsyn 
ska tas till behoven i förskolan. Sanktionsmöjligheterna ses över. Nämnden avstyrker denna rekommendation. En tidigare utredning har 
föreslagit möjligheter för Skolinspektionen att stänga kommunala skolor som en skärpning av tillsynen. Det har Göteborgs Stad likt flera andra 
remissinstanser ställt sig kritiskt till. Kommissionen redogör väldigt kortfattat för omständigheter och problematik som är komplexa. Att 
kommissionen utifrån det ställer krav på skärpt tillsyn saknas det grund för. 

I Göteborgs Stads remissvar över friskolekommitténs betänkande (SOU 2013:56) tillstyrkte staden att offentlighetsprincipen skulle vara 
gällande även för fristående skolor. Nämnden menar att detta ställningstagande fortsatt gäller, inte minst mot bakgrund av att nu gällande 
rättspraxis kring statistik rörande fristående skolor har sekretessbelagts då de ansetts röja huvudmannens ekonomiska förhållanden. 

Nämnden anser i sin helhet att lärarprofessionen kan stärkas enligt det tidigare förslag som lagt i Utredningen om en bättre skola genom mer 
attraktiva skolprofessioner. Förslagen i betänkandet innehåller flera komponenter, bland annat en väldefinierad kompetensutveckling och 
karriärtrappa för lärare och rektorer. Nämnden anser att ett föreslaget system med skolkonsulenter behöver utredas vidare mer noggrant.  

Kommissionen rekommenderar att de förslag om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål som lämnades i SOU 
2019:18 genomförs. Nämnden har tidigare yttrat sig över förslagen i SOU 2019:18, och tillstyrkte då bland annat förslagen om att ämnet 

Yttrande 
från (V) och 
(MP), 2021-
03-16, § 76 

Yttrande 
från (MP), 
2021-03-
16, § 76  

Yttrande 
från (S), 
2021-03-
16, § 76  
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modersmål ska regleras i timplanerna, rätt till undervisning i ämnet modersmålsmål för de elever som kommer utan vårdnadshavare och att 
huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål inte ska vara begränsad till sju läsår. Nämnden avstyrkte förslaget om 
att antalet deltagande elever inte ska begränsa huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål. Därtill ansåg 
nämnden att elever inte ska kunna få modersmålsundervisning i mer än ett språk. 

Yttrande 
från (D), 
2021-03-
16, § 76  

Utbildnings-
nämnden 

Nämnden delar i stort 
kommissionens 
problembeskrivning 
och ställer sig också 
positiv till flertalet av 
förslagen. De förslag 
nämnden främst 
ställer sig kritisk till 
rör ett ökat statligt 
inflytande över 
skolan. Nämnden ser 
här en risk för att 
kommunernas roll 
som huvudman för 
skolan blir otydlig och 
försvagas om 
förslagen förverkligas. 

Nämnden är positiv till att områden där skillnader mellan fristående och offentliga skolor föreligger regleras eller utreds vidare där det finns 
behov av det. 

Nämnden ställer sig tveksam till om en regionalisering av Skolverket är den lösning som bäst skulle gagna det svenska skolväsendet. För 
gymnasieskolans del kan det konstateras att en betydande del av det uppdrag den regionala organisationen är tänkt att utföra hanteras inom 
ramen för kommunalförbundet GR - Göteborgsregionen. Genom GR finns det redan idag ett gemensamt ansökans- och antagningsförfarande 
till gymnasieskolan samt nätverk, branschråd och erfarenhetsutbyte som stödjer huvudmännen i dess ansvar för resultatuppföljning och 
kvalitetsutveckling.  I betänkandet framgår att kommunerna även framgent kommer att ha huvudmannaansvaret för skolan. Genomförs 
kommissionens förslag kommer dock ansvar och befogenheter att flyttas från kommunal till regional/statlig nivå vilket på sikt riskerar att 
underminera det kommunala huvudmannaansvaret och göra skolans styrkedja mer otydlig. Syftet med kommissionens förslag är att höja 
nivån på det svenska skolväsendet och främja jämlikheten. För att uppnå detta syfte anser nämnden att de resurser som krävs för att bygga 
upp en ny organisatorisk nivå istället bör riktas mot konkreta insatser på lokal nivå. 

Kommissionens rekommendation avseende förändrad fördelningsnyckel är skriven ur ett grundskoleperspektiv. Resursfördelningen inom 
gymnasieskolan baseras till del på andra faktorer än inom grundskolan. Exempelvis är det stora kostnadsskillnader mellan olika program och 
gymnasielever rör sig i högre uträckning över kommungränser än grundskoleelever. Den här typen av faktorer berörs inte i betänkandet, vilket 
gör att det ur gymnasieperspektiv är svårt ta ställning till rekommendation i nuvarande form. 

Avseende rekommendation om skärpt tillsyn är nämndens bedömning att den nuvarande mest ingripande sanktionsgrunden är tillräcklig för 
att säkerställa att Statens skolinspektions tillsyn är tydlig och effektiv gällande både offentliga och fristående skolor. Därmed instämmer inte 
nämnden i kommissionens rekommendation. 

Kommissionens rekommendation avseende gemensam antagning till skolan är skriven ur ett grundskoleperspektiv. För gymnasieskolans del är 
det därför svårt att ta ställning till rekommendationen då förutsättningarna för ansökan och antagning skiljer sig mellan de olika skolformerna. 
En avgörande skillnad är exempelvis att antagning till gymnasieskolan sker med meritvärde från grundskolan som avgörande urvalskriterium. 
Detta tas inte i beaktande i betänkandet.  Nämnden ser inte något behov av att ersätta nuvarande ordning med en antagning som 
administreras av Skolverket. Det är oklart vilken nytta en sådan förändring skulle leda till samtidigt som det finns uppenbara risker med att 
bygga upp en ny organisation för antagningen. 

Kommissionen menar att mer behöver göras för sent anlända elever med svaga teoretiska kunskaper och att den svenska skolan behöver ta 
ett större ansvar för att sent anlända elever ska kunna skaffa sig dokumenterade yrkesfärdigheter som bidrar till att de senare kan försörja sig. 
Nämnden förespråkar att sent anlända ungdomar med svaga teoretiska kunskaper så snart som möjligt ska vidare från Språkintroduktion till 
Yrkesintroduktion med förstärkt svenska eller till Individuellt alternativ med en yrkesprofil med förstärkt svenska, och delar inte 
kommissionens rekommendation. 

I betänkandet föreslås extern rättning genom att proven cirkuleras anonymt inom en större krets samt att förankring av betygen skulle kunna 
utformas som en gräns för avvikelsen mellan genomsnittligt provresultat och genomsnittligt betyg.  Nämnden bedömer att kommissionen inte 
ger konkreta förslag på hur den externa rättningen ska genomföras, och avstyrker förslaget i dess nuvarande lydelse. 

Nämnden tillstyrker delvis förslaget om stärkt lärarprofession genom förbättrad lärarutbildning och kompetensutveckling.  Nämnden är 
tveksam till att inrätta ett system med skolkonsulenter. Kommissionens förslag hänvisar till en tid då skolkonsulenter hade i uppdrag att 

Yttrande 
från (S), 
2021-03-
23, § 49  

Yttrande 
från (MP) 
och 
(Fi),2021-
03-23, § 49 
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förmedla forskningsresultat (nedåt) till skolorna så att de kunde anpassas och omsättas lokalt. Om skolkonsulenter inrättas ser nämnden en 
risk att det praktiknära utvecklingsarbete som nu sker hämmas av processer som styrs ’uppifrån’. 

Nämnden 
för arbets-
marknad 
och vuxen-
utbildning 

Nämnden delar i 
stora drag de förslag, 
rekommendationer 
och bedömningar 
som föreslås i 
betänkandet kring 
utbildning, arbetsliv 
och mottagande och 
integration. 

Nämnden delar i stora drag de förslag kommissionen föreslår när det gäller en ökad statlig styrning. Nämnden vill även peka på den regionala 
styrningen, att inta ett regionalt perspektiv, som nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning lyfte i sitt yttrande till kommunstyrelsen 
om betänkandet "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning" (SOU 2020:33) 

Nämnden avstyrker förslaget att införa en extern bedömning av de nationella proven, till skillnad från dagens system där proven rättas internt 
på skolan. Nämnden anser att förslaget inte är inte anpassat till vuxenutbildning och vuxenutbildningens organisation och förutsättningar. 
Organisationen i vuxenutbildning innebär att betyg och genomförande av Nationella prov (NP) har mer av en flexibel organisation.  
Vuxenutbildningen i Göteborg har en stor organisation med utbildning året om vilket gör att förslaget inte är genomförbart i praktiken. 
Nämnden bedömer att frågan behöver utredas vidare då det finns inbyggda målkonflikter och är en komplex hantering.  

Nämnden delar inte kommissionens rekommendation att ansvaret för lärarutbildningen koncentreras till färre lärosäten, samtidigt som 
tillgängligheten i alla delar av landet säkras genom att delar av utbildningen erbjuds på distans vid filialer eller lärcentrum.. Det finns 
svårigheter att begränsa antalet lärosäten som kommissionen inte belyser, till exempel gällande hur den verksamhetsförlagda utbildningen, 
VFU, med tillhörande platser ska kvalitetssäkras. Nämnden skulle vilja se en fortsatt utredning om hur förslaget med fortsatta studier halva 
tiden som lärare och arbetande skulle kunna se ut. Nämnden ser även att en fortsatt belysning av lärares förutsättningar och arbetsmiljö för 
att göra yrket mer attraktivt för att nå rekryteringsbehovet är viktigt. 

Kommissionens rekommendation att staten bör ta ett väsentligt större ansvar för vuxenutbildningen, både vad avser organisationen och 
finansieringen, även om ansvaret för en stor del av utförandet ligger kvar på kommunal nivå är nämnden kritisk till. I SOU 2020:33, vilken 
besvarades i oktober 2020 framförde nämnden att utredningen inte har gjort tillräckliga beräkningar. Mycket bygger på antaganden, till 
exempel den bristande konsekvensanalysen gällande alternativplatser. Att dialogen med Skolverket om de ekonomiska ramarna är viktig. 
Detta förhållningssätt gäller även den rekommendationen som framförts i detta betänkande. 

Nämnden avstyrker förslaget att uppdra åt Arbetsförmedlingen att vidareutveckla sin profileringsmodell med syfte att skatta risken för 
långtidsarbetslöshet för att även kunna bedöma lämplig nivå och längd på en individuellt utformad subvention.  Nämnden anser att arbeta 
mer individuellt anpassat gällande subventionerade anställningar kräver god kännedom om individen och hög personaltäthet. Det finns också 
en risk att bedömningarna inte blir jämlika om man inte säkerställer kriterier för subvention. I dagsläget går Arbetsförmedlingen mot en helt 
annan inriktning vilket om förslaget går igenom skulle innebära ännu en omorganisation. Det är inte gynnsamt för de som är i behov av stöd. 

Nämnden avstyrker även förslaget att uppdra åt Arbetsförmedlingen att utforma en utvärderingsbar försöksverksamhet med förstärkt 
förmedling av feriearbeten riktad till gymnasieelever i områden med hög arbetslöshet bland vuxna. Nämnden ser att det finns en risk att man 
ökar stigmatiseringen av redan utsatta grupper genom förslaget och att bedömningarna inte blir jämlika och tydliga vilket kan bryta mot 
likabehandlingsprincipen. 

Att utreda möjligheten att Arbetsförmedlingen eller bemanningsföretag tar över arbetsgivaransvaret för personer med subventionerade 
anställningar är också ett förslag som nämnden avstyrker. Nämnden ser att detta kräver en stor omställning av det uppdrag och den inriktning 
som Arbetsförmedlingen har haft de senaste åren. Den målgrupp som avses har ofta svårt med digitala möten, kräver mycket kontakter och 
fysiska uppföljningar. Idag finns Arbetsförmedlingen inte längre på alla orter/stadsdelar vilket riskerar att försvåra processen.   
Nämnden delar inte kommissionens rekommendation att huvudmännen för den kommunala vuxenutbildningen ska åläggas att dokumentera 
den utökade målgruppens deltagande i samhällsorienteringen. Nämnden har idag inte ansvar för att organisera och driva 
samhällsorienteringen så som fallet är i många kommuner och kan därför inte heller dokumentera den utökade målgruppens deltagande i 
samhällsorienteringen. 

 



 
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Sammandrag underremisser per nämnd, styrelse samt synpunkter från råd – SOU 2020:46 5 (10) 

Social-
nämnd 
Centrum 

Socialnämnd 
Centrum har fattat 
beslut om att inte 
yttra sig.   

(M) yrkar med stöd av (L) avslag på förvaltningens förslag.  (S) och (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämnden Centrum beslutar 
att avslå förvaltningens förslag, § 90 2021-03-23 

 

Social-
nämnd 
Hisingen 

Socialnämnden 
Hisingen tillstyrker 
förvaltningens 
bedömning av förslag, 
rekommendationer 
och bedömningar i 
jämlikhetskommissio
nens betänkande. 
 
Förvaltningen har 
fokuserat på 
förslagen, 
rekommendationerna 
samt bedömningarna 
inom områdena 
mottagande och 
integration, bostäder 
och grannskap samt 
hälso- och sjukvård då 
dessa närmast 
bedöms angränsar till 
socialförvaltningens 
verksamhetsområden
.   

Nämnden tillstyrker förslaget att regeringen bör tillsätta en utredning om hur etableringsersättning och etableringstillägg bäst bör utformas 
för att det ska bli lika lönsamt för båda nyanlända makarna i ett hushåll att ta ett arbete. Detta behöver utformas med utgångspunkt att den 
sammantagna ersättningen för alla slags hushåll ska vara högre än riksnormen för försörjningsstöd. 

Nämnden delar bedömningen att hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar framför allt många flickors och unga kvinnors 
livsmöjligheter, men även att pojkar och män drabbas. Kommissionen bedömer att hedersrelaterat våld och förtryck är en jämlikhetsfråga 
som kommer att vara aktuell under lång tid och att många olika insatser är angelägna. Nämnden anser att kommissionens bedömning 
ytterligare behöver konkretiseras med vilka som är de mest angelägna insatserna som anses behövas för att bättre stödja individer som 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.     

Kommissionen skriver vidare att det av den anledningen inte förefaller rimligt att en marknadsmässig hyressättning skulle kunna införas utan 
att någon slags modell för social bostadspolitik samtidigt införs. Nämnden delar denna bedömning och föreslår därför att bedömningen om 
marknadshyror omformuleras för att förtydliga detta. Nämnden understryker vikten av att en kompensatorisk lösning måste finnas på plats 
innan eventuella marknadshyror skulle införas eftersom det annars riskerar att människor med lägre inkomster inte kommer ha råd att bo 
kvar i attraktiva lägen och att detta bidrar till en ökad boendesegregation. Nämnden delar bedömningen att ett eventuellt ökat inslag av 
marknadshyror måste föregås av en grundlig utredning av hur detta skulle påverka olika grupper och förslår att en sådan utredning även får i 
uppdrag att undersöka andra åtgärder som kan bidra till ökad rörlighet som kan stimulera att bostäder frigörs i det befintliga beståndet. 

Nämnden instämmer i rekommendationen att regeringen bör ge Boverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med intresserade 
kommuner pröva och utvärdera ett antal modeller som ger strukturellt hemlösa barnfamiljer rätt till boende. Nämnden understryker vikten av 
att barnets rättigheter är utgångspunkt i en sådan utvärdering och att fokus är på långsiktiga lösningar som är trygga för barnet. 

Nämnden tillstyrker förslaget om nationella riktlinjer för mödrahälsovården och att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att analysera vilka 
informationsåtgärder före graviditet som kan vara verkningsfulla för att minimera risken att fostret utsätts för påverkan av ohälsosamma 
levnadsvanor. Nämnden understryker vikten av att denna analys görs utifrån ett jämlikhetsperspektiv med fokus på informationsåtgärder som 
är verkningsfulla för grupper som vården och andra offentliga aktörer har svårare att informera idag. Nämnden föreslår även att 
Socialstyrelsen inkluderar informationsåtgärder till eventuell partner och nätverk i analysen. 

Nämnden instämmer i rekommendationen att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en modell för gemensamma ersättningsprinciper 
inom primärvården. Nämnden önskar lägga till i detta uppdrag att Socialstyrelsen beaktar hur ersättningsprinciper kan uppmuntra främjande 
och förebyggande arbete, även insatser riktat till personer som inte är listade hos den egna organisationen, samt främja samverkan med 
kommun och andra aktörer. 

Nämnden instämmer i rekommendationen att regionerna bör få ett utökat uppdrag kring det förebyggande folkhälsoansvaret. Idag gör 
regionerna delvis detta men Nämndens bedömning är att det utökade uppdraget behöver förtydligas och breddas så att det inte enbart 
kopplas till hälso- och sjukvården. Det lokala folkhälsoarbetet behöver bedrivas i samverkan. Idag sker det lokala folkhälsoarbetet på Hisingen 
utifrån avtal mellan kommunen och regionen vilket nämnden ser som positivt och något som går att utveckla vidare. 

 

Social-
nämnd 
Nordost 

Nämnden översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande till 

Kommissionens förslag att införa en möjlighet att ta ut sanktionsavgift för arbetsgivare till arbetskraftsinvandrare som inte uppfyller de villkor 
som legat till grund för arbetstillståndet bedöms egentligen inte vara en kommunal angelägenhet. Förvaltningen är positiva till förslaget men 
vill understryka att kommunen kan komma att påverkas i en situation när den enskilde kommer till Sverige på ett anställningserbjudande som 

Yrkande 
från 
Alliansen 
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stadslednings-
kontoret utan 
politiskt 
ställningstagande 

 

Nämnden har utifrån 
förutsättningarna 
begränsat 
ställningstaganden till 
ett fåtal delar i 
respektive område. 
Socialnämnd Nordost 
tillstyrker vissa delar 
och inte tar ställning 
till vissa delar i 
betänkandet ”En 
gemensam 
angelägenhet (SOU 
2020:46)” 

sedan inte lönemässigt infrias. I ett sådant läge kan kommunen i kraft av det yttersta ansvaret komma att påverkas ekonomiskt genom att 
försörjningsstöd måste utbetalas. Det saknas i betänkandet förslag på hur och av vem kommunen ska kompenseras ifall de behövt betala ut 
försörjningsstöd till den enskilde i avvaktan på att arbetsgivare lever upp till sin del av avtalet. En möjlighet för kommunen att träda i den 
enskildes ställe gentemot arbetsgivaren bör därför utredas. 

Förvaltningen tillstyrker rekommendation att regeringen bör ge Boverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med intresserade 
kommuner pröva och utvärdera ett antal modeller som ger strukturellt hemlösa barnfamiljer rätt till boende. Förvaltningens anser att det bör  
övervägas om inte även fler utsatta grupper än barnfamiljer bör inkluderas. 

Förvaltningen välkomnar förslaget att regeringen bör införa en statlig hyresgaranti med Försäkringskassan som ansvarig myndighet. Synpunkt 
är att det i förslaget bör övervägas om inte även hyresgarantier för de som uppbär försörjningsstöd ska inkluderas. Vad gäller den grupp som 
erhåller försörjningsstöd kan, beroende på hur reglerna utformas, ett ökat bostadsbidrag innebära att utbetalda försörjningsstöd minskar och 
därmed en större del av boendekostnaden faller på staten istället för kommunen. Det kan även komma innebära att den enskilde får 
ekonomisk möjlighet skaffa sig en bostad med högre hyra vilket skulle kunna gynna mer oseriösa hyresvärdar att ta ut högre hyror och 
därmed föra den enskilde ännu länge bort från möjligheten att bli självförsörjande.   

Förvaltningen ser positivt på att ta fram nationella riktlinjer för mödrahälsovården med reservation för att det särskilda fokuset på fasta kan 
medföra stigmatisering av personer med religiös bakgrund. Beaktande bör tas av både fostrets (barnkonventionen) och moderns rättigheter 
(religionsfrihet) i dessa riktlinjer, baserat på forskning kring hur omfattande påverkan på fostret vid fasta (eventuellt kan det skilja sig 
beroende på hur långt gången graviditeten är). Vidare anser förvaltningen att Socialstyrelsens uppdrag om att analysera informationsåtgärder 
inte enbart bör fokusera på information, utan åtgärder överlag med fokus på praktiskt stöd att efterleva de råd som ges.   

Förvaltningen tillstyrker förslag att regeringen bör tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret program med verkningsfulla åtgärder för 
att främja goda levnadsvanor framför allt bland unga i alla socioekonomiska grupper. Däremot har förvaltningen synpunkter på innehållet. 
Utifrån ett folkhälso- och jämlikhetsperspektiv är det att föredra att jobba för att människor ska äta mer hälsosamt snarare än att begränsa 
utbud genom skatt eller förbud. Vidare vill förvaltningen att riktade insatser och uppsökande verksamhet bör utgå från hälso- och sjukvård 
eller arenor där förtroende redan finns. Det är viktigt att stärka samverkan med exempelvis lokalsamhället och andra aktörer där tillit finns för 
att ta emot dessa insatser. Förvaltningen vill belysa att åtgärder för att främja fysisk aktivitet även bör ske utanför det traditionella 
föreningslivet, gärna i anslutning till skoldagens slut eller utökad tid för idrott- och hälsa i skolan. Forskning visar att viljan hos föreningslivet 
att arbeta inkluderande varierar, varför fler arenor behöver engageras i arbetet för jämlikhet. Det föreslagna programmet anges ska innehålla 
åtgärder för alla socioekonomiska grupper men åtgärderna tenderar att vara riktade. Även förstärkta generella åtgärder bör övervägas.     

Kravet på att tillämpa vårdvalssystem inom primärvården innebär en inskränkning av det kommunala självstyret och sannolikt en minskad 
jämlikhet i tillgången till hälso- och sjukvården. Därför bör regionerna vara fria att själva avgöra i vilken utsträckning fri etableringsrätt ska 
tillämpas. Förvaltningen menar att det i regionens övervägande om tillämpning av fri etablering även bör övervägas samverkansmöjlighet med 
andra vårdgivare och aktörer (med många privata aktörer på primärvårdsnivå blir samverkan med kommunen oerhört komplext). 
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Förvaltningen instämmer i de förslag, rekommendationer och bedömningar som innebär att etableringstiden kan kortas ner. Förvaltningen 
anser att processen mot full etablering måste påskyndas och även innefatta så kallad välfärdskunskap Det egna ansvaret behöver lyftas, 
villkoren kring stödinsatser behöver vara tydliga och ambitionsnivån hos SFI behöver höjas. Kartläggning av utbildning och yrkeskunskap hos 
asylsökande behöver kartläggas för att bättre kunna dimensionera utbildning och valideringsinsatser. Det bör skapas tydliga incitament att 
arbeta framför bidrag.  

Förvaltningen anser att anställningar med subvention skall kunna vara möjligt för att skapa ingångar till alla förekommande branscher där 
människor med detta stöd kan få en naturlig ingång till arbetslivet och vara en del i en helhet. Där ser förvaltningen en risk ur 
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Socialförvaltningen i 
Sydväst ställer sig 
positiv till en 
samhällsutveckling 
som på alla plan 
syftar till att minska 
den ekonomiska 
ojämlikheten i landet. 

integrationssynpunkt om bemanningsföretag tex skulle ta över arbetsgivaransvaret vid subventionerade anställningar. Förvaltningen ser dock 
behov av ytterligare former av stimulans för övergång från osubventionerade anställningar som utbildningsinsatser. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret program med verkningsfulla åtgärder för att främja goda 
levnadsvanor men föreslår att fokus även är barn och familjer. Önskvärt är att uppdraget breddas till att även arbeta med hälsolitteracitet, det 
vill säga förmågan att hitta, förstå och kritiskt värdera och använda information på ett sätt som främjar hälsa. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget om nationella riktlinjer för mödrahälsovården och att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att analysera vilka 
informationsåtgärder före graviditet som kan vara verkningsfulla för att minimera risken att fostret utsätts för påverkan av ohälsosamma 
levnadsvanor. Förvaltningen understryker vikten av att denna analys görs utifrån ett jämlikhetsperspektiv med fokus på informationsåtgärder 
som är verkningsfulla för grupper som vården och andra offentliga aktörer har svårare att informera idag. 

Förvaltningen instämmer i rekommendationen att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en modell för gemensamma 
ersättningsprinciper inom primärvården. Förvaltningen önskar lägga till i detta uppdrag att Socialstyrelsen beaktar hur ersättningsprinciper 
kan uppmuntra främjande och förebyggande arbete, även insatser riktat till personer som inte är listade hos den egna organisationen, samt 
främja samverkan med kommun och andra aktörer. 

En statlig delfinansiering för att öka incitamenten att bygga bostäder för köpsvaga grupper än intressant och om det även kan möjliggöra för 
satsningar på bebyggelsemiljöer som infrastruktur och allmän platsmark i dessa områden. Att öka möjligheterna att satsa i områden där 
dagens infrastruktur, bostadsstruktur och rådande förutsättningar är eftersatta är positivt och behövligt. Det vill säga i de områden där det 
krävs förhållandevis högre insatser för att gå mot en mer jämlik stad. Förvaltningen upplever idag att kommun och privata aktörer, utifrån ett 
marknadsmässigt bostadsbyggande, inte i tillräcklig grad klarar att lyfta områdeskvalitén i tex särskilt utsatta områden. 
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Nämnden tillstyrker förslaget att regeringen bör skyndsamt låta utreda utformning av och nivå på dagersättningen för asylsökande, så att en 
större del av de basala behoven täcks. Nämndens bedömning är att personer med funktionsnedsättningar ofta har merkostnader som 
konsekvens av sina funktionsnedsättningar, varför nämnden bedömer förslaget om utredning särskilt relevant ur ett 
funktionsrättsperspektiv. Nämnden rekommenderar att den föreslagna utredningen särskilt beaktar asylsökande personer 
med funktionsnedsättningar och deras ekonomiska villkor under asylprocessen avseende möjliga merkostnader som kan föreligga. 

Angående rekommendation att den så kallade EBO-lagen bör upphävas. Asylsökande som ordnar egen bostad under asyltiden ska inte ha rätt 
till dagersättning. Nämnden tar inte ställning i sak men vill lyfta behovet av att säkerställa tillgängligheten på de mottagningscentrum som 
asylsökande kommer att anvisas till om EBO-lagen skulle upphävas. Idag finns ett normgivningsbemyndigande om undantag från vissa 
bestämmelser i Plan och bygglagen (PBL 2010:900) som syftar till att underlätta för snabb anordning av boende för asylsökande. Skulle 
boende på mottagningscentrum komma att utgöra den primära boendeformen för samtliga asylsökande under asylprocessen anser nämnden 
att detta undantag bör omprövas och att samtliga mottagningscentrum ska möta de byggnormer som föreskrivs enligt lag. Levnadsstandarden 
och boendeförutsättningarna bör vara desamma för samtliga asylsökande oberoende av funktionsförmåga. Vidare borde konsekvenserna av 
ovan undantag för gruppen, asylsökande med funktionsnedsättning, utredas.   

Nämnden anser att ett uttalat jämställdhetsfokus är en central dimension som bör integreras i samhällsorienteringen för nyanlända liksom 
utgöra en integrerad del i uppföljningen av insatser inom området mottagande och integration. Nämnden menar dock att behovet av en 
anpassad sammanhållen introduktion även kan vara relevant för gruppen, personer med funktionsnedsättning. Även personer i denna grupp 
oavsett kön kan ha haft begränsade förutsättningar att delta i utbildning och komma in på arbetsmarknaden i ursprungslandet och skulle 
därför gynnas av riktade och specialiserade insatser.   

Nämnden tillstyrker förslaget om att en utredning bör tillsättas för att ta fram ett konkret program med åtgärder för att främja goda 
levnadsvanor med ett brett folkhälsoperspektiv. Då personer med funktionsnedsättningar är en grupp som generellt har sämre hälsa är det 
särskilt viktigt att utredningen tar detta i beaktande och föreslår åtgärder som kan tillgodose behoven. Gruppen kan behöva större 
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uppsökande verksamhet och särskilda insatser kan krävas för att tillgängliggöra exempelvis idrotts- och föreningslivet för personer med 
funktionsnedsättningar. Särskilda insatser kan också krävas för att säkerställa att personer med kognitiva nedsättningar får tillgång till kunskap 
om hur goda levnadsvanor kan främjas.   

Nämnden ser positivt på kommissionens rekommendation kring hjälpmedel då det kan bidra till att hålla nere kostnaderna för hjälpmedel för 
den enskilde, såväl för det offentliga. Det är särskilt viktigt att säkra en neutralitet inom området då det för den enskilda kan vara en sårbar 
process att välja hjälpmedel. Att säkerställa att alla valbara hjälpmedel presenteras konkurrensneutralt samt ur ett ekonomiskt perspektiv för 
den enskilda är särskilt viktigt då gruppen generellt har sämre ekonomiska förutsättningar. 

Nämnden ser generellt positivt på förslaget att ge ekonomisk stimulans för nybyggnation av hyresrätter som kan innebära en lägre hyresnivå 
för hyresgästen.Det är dock viktigt att ett riktat stöd för byggnation av hyresrätter inte enbart används för nybyggnation i socioekonomiskt 
svaga stadsområden. Att ge stimulans för byggnation i mindre attraktiva stadsdelar kan öka den totala bostadsproduktionen men kan 
samtidigt innebära en ökad risk för en än mer socioekonomiskt segregerad bostadsmarknad. Statlig finansiering även riktad till 
bostadsbyggande i mer attraktiva områden kan bidra till en lägre hyresnivå på bostäder för personer med funktionsnedsättning i områden där 
hyresnivån idag är för hög. Nämnden ser inte att förslaget ensamt är tillräckligt utan att det med fördel kan kombineras med exempelvis 
markanvisningar med krav på lägre hyresnivå för en andel lägenheter. Denna andel bör kommunen i så fall ha anvisningsrätt att förmedla till i 
form av kommunala (sociala) kontrakt för att säkerställa att lägenheterna används till avsett ändamål.   

I betänkandet beskrivs att marknadshyror kan vara ett sätt att förbättra nyttjandet av befintligt bestånd, men att rörligheten redan är relativt 
hög. Kommissionens bedömning är att en förändring till marknadshyror på kort sikt skulle påverka hushåll med låga inkomster, vilka till stor 
del bor i det hyrda bostadsbeståndet, starkt negativt. Något som gäller i stora delar av landet men framför allt i storstadsområdena. 
Kommissionens bedömning är att ett införande måste föregås av en grundlig utredning om konsekvenser, vilket förvaltningen instämmer i. 
Nämnden ser en stor risk i att en dylik åtgärd skulle slå hårt på målgruppen personer med funktionsnedsättning på grund av en svagare 
ekonomisk ställning. 
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Förvaltningen tillstyrker att raven på att kulturpolitiken ska vara uppsökande skärps. Den förda politiken utvärderas med avseende på detta 
mål. Närhetsprincipen och att kultur erbjuds på platser utanför etablerade kulturinstitutioners väggar är extra betydelsefullt för äldre 
personer som kan ha svårigheter att själva ta sig dit. En uppsökande kulturpolitik bör inkludera äldre personer som målgrupp. Den behöver 
förstå och agera utifrån den stora individuella variation som finns bland äldre personer i möjlighet och förmåga att ta del av, och själva utöva, 
kulturella aktiviteter utifrån ekonomisk situation, kulturell bakgrund, modersmål, funktionsvariation, hälsotillstånd och bostadsplats. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget att ändra lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare så att målgruppen för 
insatsen utökas till att omfatta även asylsökande. Förvaltningen anser att lagen även behöver gälla för de som invandrat senare i livet och är 
över 65 år, i förhållande till att lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år. 

Förvaltningen tar inte ställning i sak gällande rekommendation att EBO-lagen ska upphöra. Förslaget kan dock inverka negativt för äldre och 
sköra migranter då mottagningscentra innebär att bo tätt inpå andra och dela gemensamma utrymmen. Det kan skapa en otrygghet utifrån 
att det för den enskilda är svårare att upprätthålla en personlig integritet och infektioner sprids lättare. Idag finns möjlighet att genom EBO-
lagen bosätta sig tillsammans med släktingar eller andra närstående, vilket ökar tryggheten. Asylsökande som ändå väljer eget boende och 
som därmed mister dagersättningen riskerar att hamna i utsatta situationer, samt bli än mer beroende av eventuella släktingar i landet för sitt 
uppehälle. 

Avseende förslaget att återgå till den målformulering för bostadspolitiken som gällde fram till 2008 tillstyrker förvaltningen detta delvis. 
Förvaltningens kommentar är att målformuleringar inte får strida mot svensk lagstiftning. Utifrån nationella mål om att äldre så långt som 
möjligt ska bo i reguljära bostäder bör också målformuleringen kompletteras med "och goda levnadsvillkor för äldre". 
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Förvaltningen kommenterar förslaget att regeringen successivt bär höja nivån på investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och 
bostäder för studerande (förordning 2016:881). [...] Förvaltningen anser att investeringsstödet också behöver omfatta Vård- och 
omsorgsboende för äldre och biståndsbedömda mellanboendeformer. Det kan också vara angeläget med bidrag till investeringar av hiss i 
befintliga flerbostadshus för att stödja tillgänglighet i där en stor del av bostadsstocken i ett område saknar hiss. 

Förvaltningen tar inte ställning till förslag att möjligheterna att införa en högre skattesats för fastigheter där ingen är folkbokförd bör utredas, 
men har kommenterat förslaget. Fritidshuset är viktigt för många äldre och kan utgöra en viktig del i ett gott liv och hälsa. Det behövs därför 
ett noga avvägt golv - så att det inte drabbar äldre med låg pension och med lågt kapital. 

Kommissionen gör bedömning att statens kapitaltillskott för att underlätta bostadssituationen för äldre bör inriktas på anpassade boenden 
med hög tillgänglighet snarare än investeringsstöd för byggande av särskilda boenden. Boenden på den reguljära marknaden med hög 
tillgänglighet och anpassningsgrad är eftertraktade av de äldre och verkar kunna leda till flyttkedjor, så att större bostäder blir lediga. 
Förvaltningen instämmer delvis i kommissionens bedömning men anser att investeringsstödet för byggande av vård- och omsorgsboenden 
behöver öka. Utifrån den trångboddhet och bostadsbrist som råder, tillsammans med långa planeringstider, kommer nya tillgängliga bostäder 
som dessutom innebär en god omsorgs- och vårdmiljö inte på lång tid kunna ersätta Vård- och omsorgsboenden.  

Förvaltningen tar inte ställning till rekommendationen avseende att underlätta andrahandsuthyrningen av del av bostad, men har en 
kommentar. Förvaltningen ser en risk för en ökad osäker och ansträngd bostadssituationen för äldre och andra. Trångboddhet kan öka 
ytterligare i socioekonomiskt svaga områden då det kan bli en attraktiv inkomstkälla för ekonomiskt svaga hushåll med bostadskontrakt. Det 
kan öka den svarta handeln med bostadskontrakt och att bostadsrätter köps upp för att enbart hyras ut. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget att regeringen bör införa en statlig hyresgaranti med Försäkringskassan som ansvarig myndighet. 
Förvaltningen förordar att hyresgarantin som föreslås också ska kunna ges till äldre – där tillbakabetalning inte förs vidare till efterlevande, 
som senare kan få bekymmer. 

I betänkandet föreslås att utredning behöver initieras för att fastställa i vilken utsträckning bostadsbidrag inte godkänns som inkomst bland 
fastighetsbolagen. Vidare finns det även förslag i betänkandet gällande att bostadsbidraget bör återupprättas som bostadspolitiskt 
instrument, och regeringen bör därmed ge ett tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning 
och ökad träffsäkerhet (SOU 2018:13) med uppdrag att föreslå ett antal alternativa utformningar inom ramen för ett givet resurstillskott. 
Avseende båda dessa förslag vill förvaltningen skicka med förslagen måste också inkludera bostadstillägg för äldre. 
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De förslag som Förvaltnings AB Framtiden väljer att yttra sig om baseras på Sveriges Allmännyttas bedömningar i deras yttrande, vilket finns 
att läsa i sin helhet tillsammans med framtidens yttrande i diariet, dnr 0113/21. I vissa fall vill Framtiden lägga till synpunkt, se nedan. 

Gällande förslag att en utredning behöver initieras för att fastställa i vilken utsträckning bostadsbidrag inte godkänns som inkomst bland 
fastighetsbolagen instämmer Framtiden i Sveriges Allmännyttas synpunkter. Sveriges Allmännytta anser att bostadsbidrag är ett viktigt 
redskap för att hushåll med låga inkomster ska kunna efterfråga en lämplig bostad och självklart ska räknas som inkomst vid hyresvärdens 
prövning. Alla aktörer borde självmant ta ett ansvar och någon lagstiftning ska inte behövas. Framtiden tillägger att koncernen inte har 
inkomstkrav vid uthyrning av lägenheter. En uppföljning gjord 2019 av koncernens uthyrningspolicy visade att den förändring som 
genomfördes 2016 om att slopa inkomstkrav i huvudsak hade fått avsedd effekt utifrån att göra allmännyttan tillgänglig för fler.  

Gällande förslaget att införa ett lagstadgat krav på hyresgästernas möjlighet att välja nivå vid renovering instämmer framtiden i Sveriges 
Allmännyttas synpunkter, där Sveriges Allmännytta avstyrker förslaget. Upprustning och renovering är en viktig fråga både för hyresvärdar och 
hyresgäster ur olika perspektiv.  Hyresvärden behöver säkra fastighetens tekniska livslängd och att boendestandarden möter förväntningar 
hos framtida hyresgäster, en enskild hyresgäst har ofta ett mer kortsiktigt perspektiv och kan prioritera att hålla nere sin egen hyra. Sveriges 
Allmännytta anser att nu gällande lagstiftning i allt väsentligt innebär en rimlig avvägning till båda parters legitima intressen. Framtiden 
tillägger att Framtidens uppdrag från ägaren är att hyresgäster ska kunna påverka sin boendekostnad och inte behöva lämna sina hem på 
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1 Myndigheten för delaktighet (2020): Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2019.  
Respekt för rättigheter: Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2019.  
 
2 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

grund av kostnadsökning vid renovering. 2019 fastställdes en koncerngemensam riktlinje som innebär att ca 20 procent av framtidens 
lägenheter ska renoveras utan standardhöjning för att värna möjlighet till kvarboende 

Göteborgs Stads HBTQ-råd 

Göteborgs Stads HBTQ-råd (rådet) anser att remissen ”En gemensam angelägenhet” i sin helhet bör kompletteras med ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv, som särskilt belyser hbtq-
personers och andra minoriteters livsvillkor. 

Rådet är helt eniga i uppfattningen att ett väl utbyggt och fungerande skolsystem är ett av de viktigaste instrumenten för att utjämna människors livschanser. Men för att kunna känna sig inkluderad 
och fullt ut kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs en skola som fungerar tillitsskapande också för hbtq-personer. 

Rådet konstaterar dock att i remissen som helhet saknas genomgående HBTQ-personers och andra minoriteters perspektiv. Dessa perspektiv måste lyftas fram och tas tillvara, för att kunna 
medverka till ökad tillit, utjämna den ekonomiska ojämlikheten och för att skapa ett socialt hållbart samhälle för alla.  

Särskilt vill rådet framhålla vikten av ett normmedvetet och normkritiskt hbtq-perspektiv när det gäller utbildning, hälsa och möjligheten att påverka sitt liv, eftersom detta har stor betydelse för 
vilken lycka eller livstillfredsställelse med livet som människor upplever. 

När det gäller arbetsliv anger rådet att det återigen handlar om en ojämlik arbetsmarknad och lönesättning, aspekter som är viktiga ut hbtq-perspektiv, men även för andra individer ur olika 
minoriteters verklighet. Migranter och personer med funktionshinder nämns, men bara utifrån arbetsperspektivet.  

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor anger att betänkandet tar upp jämlikhet ur olika perspektiv såsom ekonomi, tillväxt, hälsa och hållbarhet, men att det är tydligt att betänkandet saknar 
ett funktionsrättsperspektiv. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.  

Den stora gruppen ”personer med funktionsnedsättning” är helt central när staten ska ta sig an jämlikhetsfrågan och att minska klyftorna i samhället. Personer med funktionsnedsättning utgör enligt 
Folkhälsomyndigheten 22% av befolkningen, det vill säga mer än 2 miljoner människor. Och livsvillkoren för denna grupp är väsentligt sämre än för övrig befolkning inom alla samhällsområden, 
såsom fattigdom, arbetsmarknad, utbildning och hälsa. De individuella stöden försämras och klyftorna i befolkningen ökar idag1 

Klyftorna i samhället kan kopplas till samtliga diskrimineringsgrunder och ett funktionsrättsperspektiv krävs inom alla de teman som tas upp i betänkandet, bland annat utbildning och kultur, 
arbetsliv, mottagande och integration, bostäder och grannskap, konsumentpolitik, hälso- och sjukvård, transfereringar – barn och familjer, arbetsrelaterade trygghetssystem och kriminalpolitik. I det 
nationella målet för funktionshinderpolitiken betonas särskilt kopplingen mellan funktionsrätt, jämställdhet och barnrätt.  

GRF anser att Göteborgs Stad tydligt måste lyfta och synliggöra funktionsrättsperspektiven i sitt remissvar till finansdepartementet, med utgångspunkt i Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning2 och Agenda 2030. 



 

Göteborgs Stad Förskolenämnden, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Yttrande till stadsledningskontoret över 
remiss gällande Jämlikhetskommisionens 
betänkande 
§ 109, N608-0457/21 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 24 februari 2021. 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker i väsentliga delar utredningens förslag och 

rekommendationer, med hänvisning till synpunkterna i förvaltningens 
tjänsteutlåtande, i betänkandet En gemensam angelägenhet SOU 2020:46 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
till stadsledningskontoret 

3. Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad  

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

(Märk svaret med stadsledningskontorets diarienummer 0313/21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolenämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-24 



 

 

Förskolenämnden 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Förskolenämnden, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
 

__________________________ 
Jenny Bergsman 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
 

 



 

Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-16 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Finansdepartementets remiss 

Betänkande av Jämlikhetskommissionen - En 
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 
§ 76, N609-0483/21 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över remiss från 
Finansdepartementet, vilken gäller Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam 
angelägenhet.  

Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, som begränsas till att 
omfatta de förslag, bedömningar och rekommendationer som berör grundskolans 
verksamhet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-23. 
Yttrande daterat 2021-03-16 från (V) och (MP), protokollsbilaga 4. 
Yttrande daterat 2021-03-16 från (MP), protokollsbilaga 5. 
Yttrande daterat 2021-03-16 från (S), protokollsbilaga 6. 
Yttrande daterat 2021-03-16 från (D), protokollsbilaga 7. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

Beslut 
Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen 

__________ 

Expedieras 

 

 

 

Grundskolenämnd 
 

  

Kommunstyrelsen  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-16 

 

Grundskolenämnd 
 

  

Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag 2 (2) 

 

Dag för justering 
2021-03-23 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Åke Ström 
Nämndsekreterare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Åke Ström 

 

 

Ordförande 
Axel Darvik (L) 

 

Justerande 
Bosse Parbring (MP) 

 



Göteborgs Stad Grundskolenämnden 1 (1) 

Yttrande angående – Yttrade till 
kommunstyrelsen över Finansdepartementets 
remiss Betänkande över 
Jämlikhetskommissionen – En gemensam 
angelägenhet 

Yttrandet 

Demokraterna avser att återkomma med synpunkter på betänkandet när ärendet behandlas 

i kommunstyrelsen.  

Grundskolenämnden 

Yttrande 

2021-03-16 

Demokraterna 

Ärende 12 

Protokollsbilaga 7



2021-03-16 

Yttrande från MP angående Yttrande till kommunstyrelsen över Finansdepartementets 
remiss Betänkande av Jämlikhetskommissionen, En gemensam angelägenhet, SOU 
2020:46  

Jämlikhetskommissionen presenterar flera förslag som ligger i linje med den statliga 
utredningen om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) och som skulle leda till en mer 
jämlik skola. Vi instämmer med grundskoleförvaltningens svar, men vill i detta 
yttrande framhålla att samhället fortfarande bör välkomna fristående skolor som inte 
har som syfte att göra vinstuttag. Miljöpartiet vill att villkoren ska bli mer jämlika 
mellan kommunala och fristående skolor när det gäller finansiering, etableringsrätt, 
kötid och offentlighetsprincip. Men fristående skolor som drivs av exempelvis 
idéburna aktörer utan vinstintresse har svårare att etablera sig än skolor som drivs av 
stora aktiebolag. Vi anser därför att fristående skolor utan vinstintresse fortsatt bör 
kunna få samhällets riktade stöd för att kunna bidra till den pedagogiska mångfalden. 

Protokollsbilaga 5



1 (1) 

Yttrande angående – Yttrande till 
kommunstyrelsen över Finansdepartementets 
remiss Betänkande över 
Jämlikhetskommissionen – En gemensam 
angelägenhet 

Socialdemokraterna avser att återkomma med synpunkter på betänkandet när ärendet 

behandlas i kommunstyrelsen. 

Grundskolenämnden 

Yttrande 

2021-03-16 

Socialdemokraterna 

Ärende nr 12 

Protokollsbilaga 6



Göteborgs Stad 1 (1) 

Yttrande angående Finansdepartementets 
remiss Betänkande av 
Jämlikhetskommissionen - En gemensam 
angelägenhet 

Yttrandet 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet instämmer i stort i Grundskolenämndens yttrande 

gällande Jämlikhetskommissionen och kommer att ställa oss bakom remissvaret.  

Däremot anser vi inte att Göteborgs Stad bör avstyrka utredningens förslag gällande 

modersmålsundervisning. Det finns anledning att se över möjligheten till 

modersmålsundervisning i ett språk även om färre än fem elever önskar detta. 

Språkundervisning i grupp ger kvalitet precis som beskrivs i yttrandet, men att en 

huvudman idag kan neka en grupp på 3-4 elever för att gränsen är satt vid fem elever 

missgynnar dessa elevers utveckling och tillgång till sitt modersmål. Vi avser att 

återkomma gällande dessa frågor när remissen behandlas i Kommunstyrelsen.  

Grundskolenämnden 

Yttrande 

2021-03-16 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

Ärende 12 

Protokollsbilaga 4

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzMxNTUxODEmYy0tZG9jdW1lbnQvMTNkMGQ1ZWUtNDg2MC00ZDljLTllMWYtMzM5OTFkNmM3Nzg1JmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzMxNTUxODEmYy0tZG9jdW1lbnQvMTNkMGQ1ZWUtNDg2MC00ZDljLTllMWYtMzM5OTFkNmM3Nzg1JmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzMxNTUxODEmYy0tZG9jdW1lbnQvMTNkMGQ1ZWUtNDg2MC00ZDljLTllMWYtMzM5OTFkNmM3Nzg1JmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzMxNTUxODEmYy0tZG9jdW1lbnQvMTNkMGQ1ZWUtNDg2MC00ZDljLTllMWYtMzM5OTFkNmM3Nzg1JmQmMQ==


 

Göteborgs Stad Utbildningsnämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Yttrande avseende Jämlikhetskommissionens 
betänkande En gemensam angelägenhet 
(SOU 2020-46) - (SLK-remiss dnr 0313/21, 
Finansdepartementet) 
§ 49, 0243/21 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.   
2. Utbildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart.   

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2021-15 

Förvaltningens samverkansgrupp 2021-03-15 

Protokollsanteckning/ar 
Alfred Johansson (S) antecknar som yttrande en skrivelse för S som bifogas protokollet 
som bilaga 3. 

Ulf Carlsson (MP) antecknar som yttrande en skrivelse för MP och Fi som bifogas 
protokollet som bilaga 4. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2021-03-23 

Vid protokollet 

 

Utbildning 
 

  

Sekreterare 
Britta Ryding 

 

 

Ordförande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Anna-Klara Behlin 

 



Utbildningsnämnden 2021-03-23 Ärende 10 

Yttrande från MP och Fi angående 
Yttrande till kommunstyrelsen över 
Finansdepartementets remiss 
Betänkande av 
Jämlikhetskommissionen, En 
gemensam angelägenhet, SOU 
2020:46  
 
Jämlikhetskommissionen presenterar flera förslag som ligger i 
linje med den statliga utredningen om en mer likvärdig skola 
(SOU 2020:28) och som skulle leda till en mer jämlik skola. Vi 
instämmer med utbildningsförvaltningens svar, men vill i detta 
yttrande framhålla att samhället fortfarande bör välkomna 
fristående skolor som inte har som syfte att göra vinstuttag. 
Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill att villkoren ska bli mer 
jämlika mellan kommunala och fristående skolor när det gäller 
finansiering, etableringsrätt, kötid och offentlighetsprincip. Men 
fristående skolor som drivs av exempelvis idéburna aktörer utan 
vinstintresse har svårare att etablera sig än skolor som drivs av 
stora aktiebolag. Vi menar därför att fristående skolor utan 
vinstintresse fortsatt bör kunna få samhällets riktade stöd för att 
kunna bidra till den pedagogiska mångfalden. 



 

      1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Yttrande avseende 
Jämlikhetskommissionens betänkande En 
gemensam angelägenhet 
 

Socialdemokraterna avser att återkomma med synpunkter på betänkandet när ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden  
  
  

Yttrande  
 
2021-03-22 

Socialdemokraterna 
  
Ärende nr 10 



 

Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Yttrande till kommunstyrelsen om En 
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 
§ 35, 0275/21 
 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har av stadsledningskontoret ombetts 
yttra sig till kommunstyrelsen över aktuell utredning från Finansdepartementet. 

Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-03-11 
Bilaga 1: Sammanfattning av En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 
Bilaga 2: En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) - betänkande av 
Jämlikhetskommissionen, volym 1 
Bilaga 3: En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) - betänkande av 
Jämlikhetskommissionen, volym 2 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret (dnr 0313/21), senast den 24 mars 2021. 

 

 

Dag för justering 
2021-03-23 

 

Vid protokollet 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
 

  

Sekreterare 
Mathias Henriksson 

 

 

Ordförande 
Anders Svensson (M) 

 

Justerande 
Anna Hildesson (V) 

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum> 

 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
 

  

Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, protokollsutdrag 2 (2) 

Protokollsutdragets riktighet intygas av nämndsekreterare Mathias Henriksson. 

 

 

 

 



Göteborgs Stad socialförvaltningen Hisingen, Protokollsutdrag 1(2) 

§ 74 N166-0295/21 
Remissvar - Jämlikhetskommissionens betänkande `En gemensam 
angelägenhet` (SOU 2020:46) 

Beslut 

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förvaltningens bedömning av förslag, rekommendationer 
och bedömningar i jämlikhetskommissionens betänkande ”En gemensam angelägenhet” (SOU 
2020:46).  
 
2. Socialnämnden Hisingen översänder tjänsteutlåtandet, daterat den 5 februari som sitt 
eget yttrande till kommunstyrelsen.  
 
3. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 

Ärende 
Regeringen gav 2018 jämlikhetskommissionen i uppdrag att utreda frågan kring ökad 
ekonomisk jämlikhet (dir. 2018:74). Kommissionen har lämnat förslag, rekommendationer och 
bedömningar inom en rad olika samhällsområden. Finansdepartementet betänkande ”En 
gemensam angelägenhet” SOU 2020:46 har skickats till socialnämnden Hisingen för 
remissyttrande. Remissyttrandet ska inkommit till stadsledningskontoret senast 2021-03-24. 

Handlingar 
1. En gemensam angelägenhet, Vol. 1  
2. En gemensam angelägenhet, Vol. 2 
3. Yttrande från Demokraterna, daterat 2021-03-23 

Yrkanden 
Peter Svanberg (D) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
 
Åke Björk (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag på beslut. 
 
Håkan Lösnitz (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Peter Svanberg (D) lämnar yttrande från D till protokollet enligt bilaga 1. 
Åke Björk (M) lämnar ett yttrande från M och L till protokollet enligt bilaga 2. 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Expediering sker till stadsledningskontoret  

Socialnämnden Hisingen 
 

  

Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 



Socialnämnden Hisingen                                                                                                                                                         
 

Göteborgs Stad socialförvaltningen Hisingen, Protokollsutdrag 2(2) 

 

Justeringsdag: 2021-03-23 
 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
Tea Aracic 
 
 
Ordförande                                              Justerande 
Simona Mohamsson (L)                            Sara Carlsson Hägglund (V) 
 



 
 

Socialnämnden Hisingen 2021-03-23 
Protokollsanteckning (M)(L) 

Ärende 13 
 

 
Protokollsanteckning gällande Remissvar – Jämlikhetskommissionens betänkande ”En 
gemensam angelägenhet” Dnr N166-0295/21 

 
Moderaterna och Liberalerna avser att återkomma med synpunkter på ärendet när det 
behandlas i Kommunstyrelsen. 
 
Vi tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
 
 



 

Yttrande angående Nämndremiss – Remiss från Finansdepartementet – En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) (SLK dnr 0313/21) 

 

Demokraterna avser att återkoma med synpunkter på ärendet när det behandlas i  

Kommunstyrelsen. 

 

Demokraterna tillstyrker dock förvaltningens förlag till belut. 

 
Yttrande Demokraterna 2021-03-23 
Socialnämnd Hisingen 
Ärende 13 

 



 

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], protokollsutdrag 1 (4) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Yttrande avseende Remiss från 
Finansdepartementet - En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 
§ 102, N163-0659/21 

Ärendet  
En begäran om yttrande har inkommit från Stadsledningskontoret avseende en 
remiss från Finansdepartementet om betänkandet ”En gemensam angelägenhet 
(SOU 2020:46)”. En jämlikhetskommission har haft i uppdrag att lämna förslag 
som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka 
möjligheterna till social rörlighet, samt bidra till ökad jämställdhet och en 
förbättrad integration. Kommissionen lämnar förslag, rekommendationer och 
bedömningar inom en rad politikområden, där utbildning, bostäder och integration 
betonas som särskilt viktiga. Förslag ges även inom områdena arbetsliv, regionala 
frågor, konsumentpolitik, hälso- och sjukvård, transfereringar (barn och familj), 
arbetsrelaterade trygghetssystem, kriminalpolitik, institutionella frågor, skatter 
och finansiering. Förvaltningen har fokuserat sin bedömning på områdena 
Mottagande och integration, Bostäder och grannskap samt Hälso- och sjukvård. 
De flesta åtgärderna i betänkandet inom dessa områden innebär ett större statligt 
ansvarstagande och ökade kostnader för statliga myndigheter. Enligt 
kommissionens konsekvensutredning innebär åtgärderna minimala 
kostnadshöjningar för kommunerna. Förvaltningens bedömning är att lagda 
förslag, rekommendationer och bedömningar i betänkandet kan bidra till att öka 
den ekonomiska jämlikheten och möjligheterna till social rörlighet, samt bidra till 
ökad jämställdhet och en förbättrad integration.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-22. 
 
Yrkande 
Alliansen yrkar att Socialnämnden beslutar att inte ta ställning till remissen med 
hänvisning till den korta remisstiden och det omfattande remissunderlaget samt att 
översända förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen, med undantag av 
förslag till beslut i tjänsteutlåtandet. 
 
Shadiye Heydari (S), Gunnar Barrvik (D) och Pernilla Börjesson (SD) ställer sig 
bakom alliansens yrkande. 

Socialnämnd Nordost 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum> 

 

Socialnämnd Nordost 
 

  

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], protokollsutdrag 2 (4) 

Beslut 
1. Socialnämnd Nordost beslutar att inte ta ställning till Remiss från 

Finansdepartementet - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) med 
hänvisning till den korta remisstiden och det omfattande remissunderlaget. 

2. Socialnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 
Kommunstyrelsen, med undantag av förslag till beslut i tjänsteutlåtandet. 

3. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

___________ 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 
 

 

 

Dag för justering 
2021-03-23 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 
Johan Fält 

 

Justerande 
Frida Tånghag §§ 91-104, 119-120, 126 

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum> 

 

Socialnämnd Nordost 
 

  

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], protokollsutdrag 3 (4) 

 

 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum> 

 

Socialnämnd Nordost 
 

  

Göteborgs Stad [Socialnämnd Nordost], protokollsutdrag 4 (4) 

 



 

Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll nr 4 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

§ 90 Svar på remiss – 
Jämlikhetskommissionens betänkande ”En 
gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46)  
N164-0386/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2021-03-05 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Tobias Björk (M) yrkar med stöd av (L) avslag på förvaltningens förslag.  

Lisen Kindbom (S) och Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.   

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Bergman Alme (L) ställer förvaltningens förslag mot 
avslagsyrkandet från (M) och (L) och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
avslagsyrkandet.  

Omröstning begärs.  

Omröstning 
Ja avser bifall till avslagsyrkande från (M) och (L). 

Nej avser bifall till förvaltningens förslag.  

Sex ledamöter röstar Ja: Per Holm (D), Kristina Bergman Alme (L), Tobias Björk (M), 
Mariette Höij Risberg (D), Agneta Kjaerbeck (SD), Stefan Persson (M).  

Fem ledamöter röstar Nej: Lisen Kindbom (S), Jennifer Merelaid Hankins (V), Emma 
Karlsson (V), Claes Söderling (S), Masoud Vatankhah (FI).  

Ordförande Kristina Bergman Alme (L) finner därmed att nämnden beslutat i enlighet 
med avslagsyrkande från (M) och (L).  

Beslut 
Socialnämnden Centrum beslutar att avslå förvaltningens förslag.  

Protokollsanteckningar 
Jennifer Merelaid Hankins (V) och Masoud Vatankhah (FI) inkommer med yttrande från 
(V), (MP) och (FI). Se bilaga 11 till protokollet.  

 

 

Socialnämnden Centrum 
 

  



Utdrag ur protokoll nr 4 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

 

 Socialnämnden Centrum  
 

  

Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokollsutdrag 2 (2) 

 

 

Tobias Björk (M) vill föra följande anteckning till protokollet från (M), (L), (D) och 
(SD): Remissen har översänts från Stadsledningskontoret till Socialnämnd Centrum för 
inhämtande av synpunkter. Det är många viktiga frågor som lyfts i remissen och därför 
är det olyckligt att den har skickats ut med extremt kort framförhållning och det är ett 
mycket omfattande material. Vi ställer oss kritiska till hela processen och eftersom det 
inte ens finns någon tid till bordläggning och vi i centrala delar drar andra slutsatser än 
de som framförs i tjänsteutlåtandet så kan vi inte ställa oss bakom förslaget till beslut. 

Reservationer 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Masoud Vatankhah (FI) och Lisen Kindbom (S) meddelar 
att (V), (FI) och (S) reserverar sig till förmån till förvaltningens förslag.  

 

 

Dag för justering 
2021-03-31 

 

Vid protokollet 
 

 

 

 

 

Sekreterare 
Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 
Kristina Bergman Alme 

 

Justerande 
Jennifer Merelaid Hankins 

 



 

Göteborgs Stad Socialnämnd Sydväst, protokollsutdrag 1 (3) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Svar på remiss: En gemensam angelägenhet 
(SOU 2020:46) 
§ 84, N165-0137/21 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst beslutar att inte ta ställning till Remiss från 
Finansdepartementet - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) med 
hänvisning till den korta remisstiden och det omfattande remissunderlaget.  
 

2. Socialnämnd Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen, med undantag av förslag till beslut i tjänsteutlåtandet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen gav 2018 jämlikhetskommissionen i uppdrag att utreda frågan kring ökad 
ekonomisk jämlikhet. Kommissionen har lämnat förslag, rekommendationer och 
bedömningar inom en rad olika samhällsområden. Finansdepartementet betänkande ”En 
gemensam angelägenhet” SOU 2020:46 har skickats till Göteborgs stad och socialnämnd 
Sydväst har fått möjlighet att inkomma med yttrande.  

Socialförvaltningen i Sydväst ställer sig positiv till en samhällsutveckling som på alla 
plan syftar till att minska den ekonomiska ojämlikheten i landet. Förvaltningen instämmer 
i de förslag, rekommendationer och bedömningar som innebär att etableringstiden kan 
kortas ner samtidigt som villkor kring stödinsatser blir tydliga och det blir mer lönsamt att 
arbeta gentemot bidrag. Inom socialförvaltning Sydvästs område är bostadssegregationen 
tydlig och det finns stora socioekonomiska skillnader inom stadsområdet. Förvaltningen 
ställer sig helt bakom förslaget att målet för bostadspolitiken i Sverige måste vara att alla 
ska ges möjlighet att leva i goda bostäder till rimliga kostnader 

Förvaltningen ser positivt på att folkhälsopolitikens mål och målområden är utgångspunkt 
för detta område. Förvaltningen välkomnar fokuset på hälsofrämjande och förebyggande 
insatser i det tidiga livet, vilket går i linje med jämlikhetsarbetet i socialförvaltningen och 
staden. Förvaltningen instämmer i rekommendationen att regionerna bör få ett utökat 
uppdrag kring det förebyggande folkhälsoansvaret. Idag gör regionerna delvis detta men 
förvaltningens bedömning är att det utökade uppdraget behöver förtydligas och breddas 
så att det inte enbart kopplas till hälso- och sjukvården. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 11 mars 2021. 

Yrkanden 
Ordförande Lena Olinder (M) yrkar att socialnämnden inte tar ställning till remissen från 
Finansdepartementet - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) med hänvisning till 

Socialnämnd Sydväst 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
 

  

Göteborgs Stad Socialnämnd Sydväst, protokollsutdrag 2 (3) 

den korta remisstiden och det omfattande remissunderlaget. Vidare yrkar ordförande på 
att socialnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, med 
undantag av förslag till beslut i tjänsteutlåtandet. 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2021-03-31 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Niklas Hall 

 

 

Ordförande 
Lena Olinder (M) 

 

Justerande 
Camilla Widman (S) 

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
 

  

Göteborgs Stad Socialnämnd Sydväst, protokollsutdrag 3 (3) 

 



 

Göteborgs Stad [Funktionsstod], protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

Remiss från Stadsledningskontoret gällande 
remissen En gemensam angelägenhet 
(Finansdepartementet) 
§ 69, N161-0530/21 
En remiss har inkommit från Stadsledningskontoret om betänkande med förslag på in-
satser som ökar jämlikheten inom delområdena mottagande och integration, hälso- och 
sjukvård samt bostäder och grannskap. Svar på remissen ska vara Stadsledningskontoret 
till handa senast den 23 mars 2021.  

Nämnden ser generellt positivt på betänkandets förslag, som syftar till att utjämna 
skillnader i uppväxtförhållanden samt möjlighet till utbildning och arbete.  

Beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remissen gällande En gemensam 

angelägenhet med de synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänste-
utlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till Stadsledningskontoret.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar  
Förvaltningen har den 3 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med tre tillhörande 
bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remissen gällande En gemensam 
angelägenhet med de synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande, 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsledningskontoret 
och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande  
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka remissen 
En gemensam angelägenhet.  

Yttranden  
D inkommer med skriftligt yttrande daterat den 22 mars 2021, protokollsbilaga 2, om att 
man ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.  

M, L och KD inkommer med skriftligt yttrande daterat den 22 mars 2021, protokolls-
bilaga 3, om att man är kritisk gentemot vissa formuleringar i betänkandet.  

Justering  
Den 22 mars 2021.  

Nämnden för funktionsstöd 
 

  



Utdrag ur protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

 

 

Nämnden för funktionsstöd 
 

  

Göteborgs Stad [Funktionsstod], protokollsutdrag 2 (2) 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 
Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 
Åsa Hartzell (M) 

 

Justerande 
Åsa Nilsen (FI) 

 



 

Yttrande avseende Svar på remiss agående En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)  

 

Demokraterna avser att återkoma med synpunkter på ärendet när det behandlas i  

Kommunstyrelsen. 

 

Demokraterna tillstyrker dock förvaltningens förlag till belut. 

 

Yttrande Demokraterna 2021-03-22 

Nämnd för Funktionsstöd 

Ärende 11 

 

Protokollsbilaga 2. Nämnden för funktionsstöd 2021-03-22 § 69



Yttrande Moderaterna, Liberalerna  

och Kristdemokraterna  

2021-03-22 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande angående Svar på remiss angående En gemensam 

angelägenhet (SOU 2020:46) 
Vi är kritiska till vissa formuleringar i betänkandet som tenderar att vara partiska byggda på åsikter 

istället för neutrala och utgå från kunskap och styrande dokument. Vi ser till exempel ingen 

målkonflikt mellan fokus på målet att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och att 

bostadsmarknaden är en marknad som tillgodoser konsumenternas behov.  

Det vi ser historiskt och runt om i vår värld är det de fria marknaderna som ger högst 

levnadsstandard och goda levnadsförhållanden. De problem som idag finns på den svenska 

bostadsmarknaden är orsakade av det system vi haft under de senaste årtiondena. Det ä den hårt 

reglerade hyresmarknaden som orsakat dagens brist, dyra och likriktade bostadsmarknad. Vi ser att 

en utredning om mer marknadshyror skulle vara bra för att se om en omläggning av hyresmarknaden 

kan ge en större mångfald i utbud, hyror och differentierade marknadssegment för att mer anpassas 

efter olika personers behov.  

Vi är även kritiska till att använda markanvisningen för att vissa ska få lägre hyror medan de andra 

boende i området får betala för dessa låga hyror. Även stadens egna bolag är starkt kritiska till denna 

modell och Fastighetsnämnden tog tidigare i år bort systemet med billigare hyror på vissa lägenheter 

i Masthuggskajen.  

 

Protokollsbilaga 3. Nämnden för funktionsstöd 2021-03-22 § 69



 

Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsförvaltning, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Svar på remiss - Betänkandet En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46)  
§ 95, N160-0486/21 

Beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

1. beslutar att första beslutssatsen i tjänsteutlåtandet stryks 
2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret utan politiskt 

ställningstagande 
3. förklarar beslutet omedelbart justerat 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-12 
Yrkande från Socialdemokraterna och Demokraterna, 2021-03-23 
Yrkande från Demokraterna, 2021-03-23 
Yttrande från Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, 2021-03-23 
 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) yrkar enligt skriftligt yrkande från S. 

Yvonne Lundberg (D) yrkar enligt skriftligt yrkande från D. 

Ordförande Elisabet Lann (KD) yrkar enligt följande med hänvisning till skriftligt yttrande 
från KD, M, L och C: 1. första beslutssatsen i tjänsteutlåtandet stryks, 2. förvaltningens 
tjänsteutlåtande översänds till stadsledningskontoret utan politiskt ställningstagande, samt 
yrkar avslag på yrkanden från S och D. 

Daniel Bernmar (V) biträder yrkande av ordförande Elisabet Lann (KD) 

Martina Lundquist (SD) biträder yrkande från D. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat att bifalla enligt 
yrkande från Elisabet Lann (KD). 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
 

  

Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsförvaltning, protokollsutdrag 2 (2) 

Dag för justering 
2021-03-23 

 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av registrator Catrine Källström 

Sekreterare 
Anna Kihlén 

 

 

Ordförande 
Elisabet Lann (KD) 

Justerande 
Daniel Bernmar (V) 

 



 

Göteborgs Stad Äldre samt vård och omsorgsnämnden 1 (1) 

  

   

 
 
Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

 

1. Betänkandets rekommendation att EBO-lagen bör upphävas tillstyrks och 

förvaltningens förslag till kommentar stryks. 

2. Betänkandets rekommendation att utreda ett utökat statligt ansvar för nyanlända 

flyktingars bosättning tillstyrks och förvaltningens förslag till kommentar stryks. 

3. I övrigt skicka vidare tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande  

 

 

 

Äldre samt vård och omsorgsnämnden  
  

  

Yrkande  

 

2020-03-23 

 

Demokraterna 

  

Ärende nr: 11 



 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Yrkande
2021-03-19

Socialdemokraterna

Yrkande angående remiss En gemensam 
angelägenhet

Förslag till beslut
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. Betänkandets rekommendation att EBO-lagen bör upphävas tillstyrks och 
förvaltningens förslag till kommentar stryks.

2. Betänkandets rekommendation att utreda ett utökat statligt ansvar för 
nyanlända flyktingars bosättning tillstyrks och förvaltningens förslag till 
kommentar stryks.

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Yrkandet
Vi delar till stora delar den analys som förvaltningen gör av betänkande En gemensam 
angelägenhet. Vad gäller betänkandets rekommendationer kring EBO-lagen och ett utökat
statligt ansvar för nyanlända flyktingars bosättning så gör vi dock en annan bedömning än
tjänsteutlåtandet. EBO-lagens negativa konsekvenser för ett solidariskt och hållbart 
mottagande är numera välkända och det är högst angeläget att upphäva lagen omgående. 
Det är likaledes uppenbart att statens ansvar för nyanlända flyktingars bosättning, 
etablering och försörjning behöver vara längre än dagens två år för att åstadkomma en 
mer rimlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Vi föreslår därför att dessa delar 
av remissvaret justeras.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1)



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – yttrande till 
kommunstyrelsen över betänkandet En 
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 

 

Yttrandet 
Betänkandet En gemensam angelägenhet är en mycket omfattande och bred utredning 
som lyfter en mängd politiska frågor. Betänkandet innehåller visserligen förslag som vi 
kan ställa oss bakom, men väldigt många mer kontroversiella förslag som vi anser vore 
dåligt för Sverige. På grund av betänkandets enorma omfattning i kombination med att 
tiden varit knapp för politisk beredning skickar vi vidare ärendet till Kommunstyrelsen 
utan politiskt ställningstagande i nämnden.  

 

 

 

 

 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden  
  
  

Yttrande  
 
2021-03-23  
 
 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna  
  
Ärende nr 11 



 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Yttrande till kommunstyrelsen över 
betänkandet En gemensam angelägenhet 
(SOU 2020:46) 
§ 47, 0736/21 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar: 

Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds till kommunstyrelsen utan politiskt 
ställningstagande. 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-15 

Protokollsanteckning M, L, KD, D den 2021-03-15 

 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna för M, L, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse. 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-03-15 

 

Fastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-15 



 

 

Fastighetsnämnden 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 
Mats Ahdrian 

 

Justerande 
Emmali Jansson 

 



Prot anteckning ärende nr 7 FN 15/3 2021. M /L,KD och D 
 
Stadsledningskontoret har översänt remissen till bland annat fastighetsnämnden för inhämtande av 
synpunkter. Utgångspunkten för den statliga utredningen är bostadsbristen i en majoritet av landets 
kommuner - en angelägen och mycket viktigt fråga för Göteborg stad. Det är därför olyckligt att tiden 
för politisk beredning varit så pass kort, inte minst mot bakgrund av att vi i centrala delar drar andra 
slutsatser än de som framförs i tjänsteutlåtandet. 
 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Remiss från Finansdepartementet - En 
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 
§ 67, 0171/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 
2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01, med bilaga.  

Yrkanden 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att godkänna tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut utan politiskt ställningstagande.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att godkänna tjänsteutlåtandet utan 
politiskt ställningstagande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Dag för justering 
2021-03-18 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Alex Andersson 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-16 



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för  
                                               Förvaltnings AB Framtiden 2021-03-30 

 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
________________ 
Mohamed Hama Ali 
 
 
Justeras: 
 
 
________________  ________________ 
Kjell Björkqvist  Roger Höög 
 
 
 

§ 14  
Remisser/motioner 

b. Remiss – En gemensam angelägenhet 

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över Finansdepartementets betänkande (SOU 
2020:46) En gemensam angelägenhet (Dnr 0313/21), i enlighet med utsänd handling. 
 
Stefan Svensson och Kjell Björkqvist yrkar bifall till VD:s förslag att besvara remissen i enlighet med 
bolagets remissvar.  
 
Yrkande V och MP 
 
Roger Höög och Martin Nilsson yrkar bifall till bolagets remissvar med ändringen att svaret på sidan 
fem ska lyda enligt följande ”Framtiden delar inte Sveriges Allmännyttas svar utan ställer sig istället 
bakom utredningens förslag.” (protokollsbilaga 1).   
 
Propositionsordning och votering  
 
Ja för bifall till Stefan Svensson och Kjell Björkqvists förslag och Nej för bifall till Roger Höög och 
Martin Nilssons förslag.  
 
Votering genomfördes och utföll enligt följande:  
 
Kjell Björkqvist (L) Ja 
Stefan Svensson (M) Ja 
Roger Höög (V) Nej 
Bernt Sabel (S) Nej 
Jan Jörnmark (D) Ja 
Martin Nilsson (MP)  Nej 
Tamara Nesic (S) Nej 
Erik Woxlin (KD) Ja 
Johannes Hulter Nej 



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för  
                                               Förvaltnings AB Framtiden 2021-03-30 

 
 
Med röstsiffrorna 5 Nej och 4 Ja beslutar styrelsen i enlighet med Roger Höög och Martin Nilssons 
förslag. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar: 

1. att svaret på sidan fem i bolagets remissvar ska ändras och lyda enligt följande ”Framtiden 
delar inte Sveriges Allmännyttas svar utan ställer sig istället bakom utredningens förslag.” 

2. att i övrigt besvara remissen avseende Finansdepartementets betänkande En gemensam 
angelägenhet i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.  

3. att förklara ärendet omedelbart justerad.  

 

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Jan Jörnmark och Erik Woxlin anmäler reservation mot punkt 1 i 
beslutet med hänvisning till bolagets förslag.  



Yrkande V, MP 

Förvaltnings AB Framtiden  

2021-03-30 

 

Yrkande angående Remiss – SOU 2020:45, En gemensam angelägenhet, styrelsehandling nr 13b.  

Mot bakgrund av att det årligen sker värdeöverföringar i strid med gällande lagstiftning, så kallade 

otillåtna värdeöverföringar, från allmännyttiga bostadsföretag till kommuner eller koncerner bör det 

preciseras när värdeöverföringar kan ske samt vilka sanktioner som kan införas när bolagen bryter mot 

dessa regler. Det är djupt otillfredsställande, att som idag, kommuner med låg kommunalskatt 

oförhindrat kan låta hyresgäster i allmännyttan få finansiera gemensamma angelägenheter som hela 

skattekollektivet borde stå för.   

Därav yrkas att Framtidens svar till föreslaget upptaget på sidan fem i handlingen som inleds med 

”Regeringen bör initiera en översyn av 3-5 §§ lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag…” ska lyda enligt följande. ”Framtiden delar inte Sveriges Allmännyttas svar utan 

ställer sig istället bakom utredningens förslag.”  
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Synpunkter från Göteborgs stads HBTQ-råd  

över remissen ”En gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46)  
 

Göteborgs Stads HBTQ-råd skall utifrån ett normmedvetet och normkritiskt perspektiv 

bevaka frågor som påverkar livssituationen för HBTQ -personer.  Remissen ”En gemensam 

angelägenhet” är emellertid så omfattande, att vi i HBTQ-rådet omöjligt kan inkomma med 

detaljerade synpunkter. Våra kommentarer kommer därför att vara av ytterst övergripande och 

allmän karaktär.  

I remissen påtalas betydelsen av en integrerande politik. Att en ökad heterogenitet i 

befolkningen rätt hanterad kan vara en tillgång och att befolkningsmajoriteten och olika 

minoriteter måste mötas på en likställd nivå. I remissen skrivs att: ”socialt kapital är ett försök 

att sammanfatta både den sociala tilliten på ett privat och lokalt plan och tilliten till samhällets 

institutioner” (s. 140). Hbtq-rådet vill därför i detta sammanhanget lyfta fram betydelsen av 

begreppet jämlikhet särskilt i relation till det som skrivs om socialt kapital.  Eftersom tilliten 

har konsekvenser för hur väl det ekonomiska systemet fungerar och för välfärden i bredare 

bemärkelse. Utifrån hbtq-personers erfarenheter vill vi därför särskilt framhålla betydelsen av 

sambandet mellan jämlikhet och tillit. 

Rådet konstaterar dock att i remissen som helhet saknas genomgående HBTQ-personers och 

andra minoriteters perspektiv. Dessa perspektiv måste lyftas fram och tas tillvara, för att 

kunna medverka till ökad tillit, utjämna den ekonomiska ojämlikheten och för att skapa ett 

socialt hållbart samhälle för alla.  

Särskilt vill vi framhålla vikten av ett normmedvetet och normkritiskt hbtq-perspektiv när det 

gäller utbildning, hälsa och möjligheten att påverka sitt liv, eftersom detta har stor betydelse 

för vilken lycka eller livstillfredsställelse med livet som människor upplever. 

När det gäller arbetsliv handlar det återigen om en ojämlik arbetsmarknad och lönesättning, 

aspekter som är viktiga ut hbtq-perspektiv, men även för andra individer ur olika minoriteters 

verklighet. Migranter och personer med funktionshinder nämns, men bara utifrån 

arbetsperspektivet.  

Vi är helt eniga i uppfattningen att ett väl utbyggt och fungerande skolsystem är ett av de 

viktigaste instrumenten för att utjämna människors livschanser. Men för att kunna känna sig 

inkluderad och fullt ut kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs en skola som fungerar 
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tillitsskapande också för hbtq-personer. Även om det i remissen påtalas betydelsen av 

”jämlikhetsskapande effekter och ett väl utbyggt och jämlikt system för grundutbildningen”, 

saknar vi ett hbtq-perspektiv.  

Med avseende på hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och förtryck så nämns det under 

migration, men här bör också hbtq-personers livssituationer framhållas. Att vara hbtq-person 

är också något som särskilt bör uppmärksammas för personal i sektorer inom områdena 

migration, vård, utbildning och arbetsmarknad.   

 

Rådets uppfattning är att remissen ”En gemensam angelägenhet” i sin helhet bör kompletteras 

med ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv, som särskilt belyser hbtq-personers och 

andra minoriteters livsvillkor. 

    Göteborg den 15 mars 

    Göteborgs Stads HBTQ-Råd 

 



 

Stadsledningskontoret 
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Utdrag ur protokoll 
 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum 2021-03-01 

 

§19 
Remiss Jämlikhetskommitténs betänkande 
Rådet har under förmiddagen kunnat ta del av ett förslag till yttrande från arbetsgruppen 
över remissen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). Stadsledningskontoret 
underremitterade betänkandet 3 februari med sista svarsdag 22 mars. Utredningen 
omfattar drygt 1 600 sidor och rådet har inte givits möjlighet att göra en grundlig 
genomlysning av betänkandets alla delar. Det är dock tydligt att betänkandet saknar ett 
funktionsrättsperspektiv. I förslaget till rådets yttrande tas viktiga perspektiv upp som 
stadsledningskontoret behöver beakta och ge utrymme i sin beredning av remissen. 

Beslut 
Rådet beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

De politiska ledamöterna i rådet deltar inte i beslutet. 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor ovanstående dag. 
Rätt utdraget betygar i tjänsten:  

Lena Hasselgren  
planeringsledare 
Avdelningen Kvalitet och verksamhet 
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Yttrande över jämlikhetskommitténs betänkande En 
gemensam angelägenhet, SOU 2020:46 
 

Göteborgs Stads råd för funktionshinder, GRF, har inte haft möjlighet att ta ställning till 
remissen i sin helhet men lyfter i sitt yttrande viktiga perspektiv som 
stadsledningskontoret behöver beakta och ge utrymme i sin beredning av det remitterade 
betänkandet. 

Kommentarer 
Betänkandet tar upp jämlikhet ur olika perspektiv såsom ekonomi, tillväxt, hälsa och 
hållbarhet. Men det är tydligt att betänkandet saknar ett funktionsrättsperspektiv.  
 
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle 
med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 
barnrättsperspektivet ska beaktas.  
 
Den stora gruppen ”personer med funktionsnedsättning” är helt central när staten ska ta 
sig an jämlikhetsfrågan och att minska klyftorna i samhället. Personer med 
funktionsnedsättning utgör enligt Folkhälsomyndigheten 22% av befolkningen, det vill 
säga mer än 2 miljoner människor. Och livsvillkoren för denna grupp är väsentligt sämre 
än för övrig befolkning inom alla samhällsområden, såsom fattigdom, arbetsmarknad, 
utbildning och hälsa. De individuella stöden försämras och klyftorna i befolkningen ökar 
idag1.  
 
Detta framgår inte alls tillräckligt tydligt i betänkandet. GRF anser att 
funktionsrättsperspektivet/människorättsmodellen av funktionsnedsättning2 behöver 
lyftas fram mycket tydligare. När funktionshinderfrågor diskuteras i betänkandet utgår 
resonemangen från en förlegad och snäv medicinsk modell. Rättighetsperspektivet 
saknas.  
 
Att på allvar inkludera levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i 
jämlikhetsarbetet innebär också att synliggöra den stora mångfalden inom gruppen, där 
variationerna i levnadsvillkor och behov måste tas i beaktande när förslag och 
rekommendationer för jämlikhet utformas. Betänkandet saknar dessa perspektiv. Gruppen 
personer med funktionsnedsättning benämns som om den vore homogen.  
 
I arbetet för att minska de stora klyftorna mellan personer med funktionsnedsättning och 
övrig befolkning behöver man ha ett intersektionellt perspektiv där åtgärder utformas med 
hänsyn till och medvetenhet om den mänskliga mångfalden. Klyftorna i samhället kan 
kopplas till samtliga diskrimineringsgrunder och ett funktionsrättsperspektiv krävs inom 
alla de teman som tas upp i betänkandet, bland annat utbildning och kultur, arbetsliv, 

 
1 Myndigheten för delaktighet (2020): Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2019.  
Respekt för rättigheter: Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2019.  
 
2 https://funktionsratt.se/sidor-utanfor-menyn/allman-kommentar-6-diskriminering/ 
 

https://funktionsratt.se/sidor-utanfor-menyn/allman-kommentar-6-diskriminering/
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mottagande och integration, bostäder och grannskap, konsumentpolitik, hälso- och 
sjukvård, transfereringar – barn och familjer, arbetsrelaterade trygghetssystem och 
kriminalpolitik. I det nationella målet för funktionshinderpolitiken betonas särskilt 
kopplingen mellan funktionsrätt, jämställdhet och barnrätt.  
 
GRF anser att Göteborgs Stad tydligt måste lyfta och synliggöra 
funktionsrättsperspektiven i sitt remissvar till finansdepartementet, med utgångspunkt i 
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning3 och Agenda 2030.  
 
GRF anser att Göteborgs Stad i sitt remissvar till finansdepartementet ska formulera 
konkreta förslag som är specifikt inriktade mot att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, med utgångspunkt i 
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

2021-03-01 

 
3 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Göteborgs Stads yttrande gällande 
Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 
 

Göteborgs Stad vill framhålla att det saknas ett tillräckligt rättighetsperspektiv i betänkandet. 
Fokus i remissen är socioekonomisk jämlikhet. Kommissionen har inom vissa politikområden 
synliggjort olika aspekter som knyter an exempelvis till jämställdhet, barns villkor samt i viss 
utsträckning villkoren för personer med funktionsnedsättning. Göteborgs Stad menar dock att 
ett rättighetsperspektiv på ett tydligare sätt måste genomsyra betänkandet, dess förslag och 
rekommendationer för att förverkliga Agenda 2030:s mål och grundprincipen om att ”ingen 
ska lämnas utanför”. För att leva upp till de konventioner som ratificerats av Sverige behöver 
analyser och åtgärder göras utifrån olika gruppers och individers olika livsvillkor. 
Levnadsvillkoren för olika minoritetsgrupper behöver inkluderas i jämlikhetsarbetet för att nå 
jämlikhet också för de människor som lever i särskilt utsatta positioner.   

Barnkonventionen behöver beaktas i större utsträckning och få en mer framträdande roll när 
förslag och rekommendationer utformas vidare. Göteborgs Stads bedömning är att detta även 
gäller andra konventioner, som till exempel konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning eftersom personer med funktionsnedsättning har ökad risk för ekonomisk 
utsatthet och ohälsa. 

Utbildning och kultur 
(17.3.1) Huvudmannaskap, ledning och finansiering av förskolan och skolan  
 

Rekommendation: Staten påtar sig ett större ansvar för skolsystemet. […] 
Huvudalternativet bör vara att denna organisation anpassas till skolsystemets 
specifika förutsättningar men att nuvarande länsindelning är en naturlig 
utgångspunkt. Organisatoriskt kommer detta till uttryck genom en regionalisering 
av Skolverket. Den regionala organisationen får till uppgift att säkerställa att de 
nationellt fastställda målen för utbildningspolitiken förverkligas på den regionala 
och lokala nivån. Tillsyns- och utvärderingsfunktionerna anpassas till den regionala 
organisationen.  

Datum 2021-04-21 
Diarienummer 0313/21 

 
 

Till Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
Kopia: fi.ea.e3@regeringskansliet.se,  
mats.e.johansson@regeringskansliet.se 
Finansdepartementets diarienummer:  
Fi2020/03418 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.ea.e3@regeringskansliet.se
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Göteborgs Stad instämmer inte i rekommendationen. Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig 
över förslag om utökat statligt ansvar och regionalisering av Skolverket. I dessa yttranden 
avstyrkte Göteborgs Stad utredningens förslag om Skolverket på regional nivå (SOU 2020:28 
och SOU 2020:33). 

Tidigare utredningar har inte kunnat visa att en regionalisering av Skolverket är den lösning 
som bäst skulle gagna det svenska skolväsendet. Syftet med kommissionens förslag är att höja 
nivån på det svenska skolväsendet och främja jämlikheten. För att uppnå detta syfte anser 
Göteborgs Stad att de resurser som krävs för att bygga upp en ny organisatorisk nivå istället 
bör riktas mot konkreta insatser på kommunal nivå. 

Rekommendation: Resurserna till skolorna fördelas inom ramen för ett centralt 
reglerat system på basis av lokala faktorer som elevernas socioekonomiska 
bakgrund, andelen utlandsfödda elever, bebyggelsestruktur med flera. Skolverkets 
regionala organisation får säkerställa att det kompensatoriska uppdraget fullgörs på 
den lokala nivån. Resurstilldelningen ska ta full hänsyn till att de offentliga skolorna 
har kostnadskrävande uppgifter som de fristående inte har. 

Göteborgs Stad instämmer inte i rekommendationen. Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig 
över förslag om skolans resurser och här till kopplad regionalisering av Skolverket (SOU 
2020:28). I yttrandet avstyrkte Göteborgs Stad utredningens förslag om en regionalisering av 
Skolverket och förändrad modell för beräkning av grundbeloppet till fristående skolor. 
Förslaget ansågs vara svårt att genomföra konkret och kunna föranleda ett stort antal 
överklaganden från enskilda huvudmän. Göteborgs Stad delar dock kommissionens 
bedömning att kommunala huvudmän har utgifter som de fristående huvudmän har inte har.    

Rekommendation: De fristående skolorna integreras tydligare i det offentliga 
utbildningssystemet. Dimensioneringen och planeringen av utbildningen görs 
gemensamt för offentliga och fristående skolor inom ramen för Skolverkets 
regionala organisation. Den fria etableringsrätten inom skolområdet begränsas 
genom förhandsprövning av behovet. 

Göteborgs stad instämmer delvis i rekommendationen. Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig 
över frågan i utredningarna (SOU 2020:28) samt (2020:33). I dessa yttranden avstyrkte 
Göteborgs Stad utredningens förslag om regionalt Skolverket. 

Göteborgs Stad har tidigare ställt sig positiv till att dimensionering och planering i större 
utsträckning behöver samordnas mellan kommunala och fristående skolor. Däremot är 
Göteborgs Stad tveksam till att ett regionaliserat Skolverk kan hantera frågan fullt ut. 
Dimensionering och planering inom ramen för Skolverkets regionala organisation ställer krav 
på en omfattande byråkratisk överbyggnad och är ett omotiverat ingrepp i det kommunala 
självstyret. Göteborgs stad ser däremot positivt på rekommendationen att den fria 
etableringsrätten inom skolområdet begränsas genom förhandsprövning av behovet. 
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Förslag: Objektivitetsprincipen ska iakttas vid myndighetsutövning vid fristående 
skola. Jävsfrågan vid betygssättning bör regleras även i fristående skolor. 

Förslag: Frågan huruvida vinstdrivande verksamhet är förenlig med 
myndighetsutövning inom skolområdet utreds förutsättningslöst.  

Förslag: Offentlighetsprincipen bör ges samma innebörd hos fristående skolor som i 
dag gäller för kommunala skolor. Privatanställda är normalt underkastade avtalad 
tystnadsplikt som inte viker för meddelarfrihet. Det är en fråga som bör utredas 
närmare. 

Förslag: En reglering av enskilda befattningshavares eventuella intressekonflikter 
vid delägarskap i de skolor eller koncerner där de är verksamma utreds. 

Göteborgs Stad är positiva till kommissionens förslag. Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig 
över remissen Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82). Göteborgs Stad tillstyrkte 
betänkandets förslag om att offentlighetsprincipen även bör gälla fristående skolor. 

Göteborgs Stad menar att det är av stort vikt att det råder lika villkor mellan kommunala och 
fristående skolor vad gäller betygsättning. En likvärdig reglering för skolområdets olika 
huvudmän är därför bra.  

Rekommendation: Tillsynen av skolan skärps. Den centrala tillsynsmyndighetens 
resurser förstärks, varvid särskild hänsyn ska tas till behoven i förskolan. 
Sanktionsmöjligheterna ses över. 

Göteborgs Stad har nyligen yttrat sig över en utredning som berör frågan. I promemorian En 
mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV) presenterades förslag till skärpt 
tillsyn och utökade sanktionsmöjligheter. Göteborgs Stad konstaterade i sitt remissvar att 
förslagen om en effektivare och tydligare tillsyn var rimliga och delade departementets 
bedömning att kravet på en likvärdig utbildning medför att staten ska säkerställa att all den 
utbildning som genomförs lever upp till de krav som följer av svensk lag. Enligt Göteborgs 
Stad är en mer effektiv och tydligare tillsyn positiv utifrån ett elevperspektiv oavsett skolans 
huvudmannaskap. I sammanhanget poängterade Göteborgs Stad att behovet av en mer 
likvärdig och effektiv tillsyn även borde omfatta förskolans ansvarsområde. Statens 
skolinspektion har tillsynsansvaret över de kommunala förskolorna, medan den kommunala 
huvudmannen har tillsynsansvaret för de fristående verksamheterna. Ett barn ska ha tillgång 
till en likvärdig utbildning oavsett skolform. Göteborgs Stad ansåg därför att 
Utbildningsdepartementet vid en eventuell fortsatt översyn av lagförslaget borde ta ett 
helhetsgrepp om tillsyn oavsett nivå i skolsystemet. 

Göteborgs Stads avstyrkte förslaget om en förändrad sanktionsgrund för kommunala skolor. 
Göteborgs Stad ansåg att Utbildningsdepartementet i sin promemoria inte i tillräckligt hög grad 
utrett konsekvenserna av förslaget framför allt utifrån ett elevperspektiv. Departementet hade 
heller inte i tillräcklig hög grad tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen och kunnat visa att den 
föreslagna förändringen på ett bättre sätt än statliga åtgärder för rättelser kommer att leda till höjd 
kvalitet i skolan och ökad likvärdigheten för eleverna. Utbildningsdepartementet hade inte i sin 
promemoria kunnat visat att förslaget om förändrad sanktionsgrund är motiverad annat än utifrån 
ett principiellt resonemang.   
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Göteborgs Stad ansåg därför att den nuvarande mest ingripande sanktionen - statliga åtgärder 
för rättelser för kommunala skolor - ska kvarstå. Det var Göteborgs Stads samlade bedömning 
att den nuvarande mest ingripande sanktiongrunden tillsammans med de förändringar som i 
övrigt föreslogs i promemorian var tillräckliga för att säkerställa att Statens skolinspektions 
tillsyn blir tydlig och effektiv gällande både för kommunala och fristående skolor. 

(17.3.2) Styrning och ledning av förskola och skola  
 

Rekommendation: Ansökan till skolor (grundskolor och gymnasier) hanteras inom 
ramen för ett gemensamt antagningssystem, som administreras inom Skolverkets 
regionala organisation. Turordningen bestäms av en kombination av individuella 
önskemål och politiskt bestämda krav på en varierad bakgrund i 
elevsammansättningen. Närhetsprincipen omformuleras, och tillåtna urvalsgrunder 
specificeras i skollagen. Som riktmärke bör gälla att urvalsgrunderna inte ska vara 
mer exkluderande än att alla elever ska kunna gå i alla skolor. Effektiva lösningar på 
problemet att förena elevers önskemål med övergripande restriktioner framräknas 
med hjälp av matchningsalgoritmer. Anpassningar görs till förutsättningarna i varje 
region och kommun. Principerna för att fördela elever mellan olika skolor ska vara 
desamma i de offentliga och de fristående skolorna. För de fristående erbjuds en 
lista på tillåtna urvalsgrunder 

Göteborgs Stad ställer sig bakom delar av kommissionens rekommendation.  

Rekommendationen utgår från förslagen som tas upp i utredningen En mer likvärdig skola - 
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). I yttrandet över 
utredningen avstyrkte Göteborgs Stad förslaget om att Skolverket regionalt skulle ha ansvar 
för skolvalssystemet. Motiveringen till detta var att det krävs stor kännedom om lokala 
förutsättningar. En antagningsmyndighet måste ha kännedom om lokala förhållanden för att 
kunna ta hänsyn till alla de faktorer som behöver beaktas för att elever ska få en skolplacering 
som både är funktionell för skolhuvudmannen och samtidigt upplevs rimlig av elev och 
vårdnadshavare. Under en skolvalsprocess behöver en placeringsmyndighet stämma av 
relationen mellan kapacitet, olika elevers behov, ansökningar och migration vid fler tillfällen 
än vad utredningen beskriver och utgår från i sitt förslag. Ett regionaliserat skolvalssystem 
kräver dessutom en byråkratisk överbyggnad kopplad till en administration som är beroende 
av huvudmännens lokalkännedom för att kunna fungera. Göteborg Stads uppfattning var att ett 
gemensamt skolvalssystem kan realiseras utan centralisering till en statlig myndighet med 
byråkrati och dubbelarbete på lokal och regional nivå som följd. 

Göteborgs Stad tillstyrkte utredningens förslag om att urvalsgrunder skulle specificeras och 
föras in i skollagen och att dessa regler skulle omfatta också fristående skolor. 

Rekommendation: Förskolan görs på sikt obligatorisk från 3 års ålder. 
Kvalitetskraven på verksamheten höjs parallellt med denna höjning av 
ambitionsnivån. 

Göteborgs Stad tar inte ställning till rekommendationen. I februari skickade 
Utbildningsdepartementet ut remissen Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67). Remissvar ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 21 maj 
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2021I den utredningen föreslås en obligatorisk förskola från fem års ålder. Göteborgs Stad har 
ännu inte tagit ställning till förslaget om obligatorisk förskola. 

Förslag: En utredning tillsätts med uppdrag att föreslå åtgärder för långsiktig 
kompetensförsörjning och kvalitetsförstärkning inom förskolan. Utredningen bör se 
över behov av utbildningsplatser till förskolelärarprogrammet, utformning av 
detsamma och alternativa vägar för kompetensförsörjning till förskoleverksamhet. 

Göteborgs Stad delar kommissionen uppfattning att förskolan har en socialt utjämnande effekt 
och är positiva till kommissionens förslag att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå 
åtgärder för långsiktig kompetensförsörjning och valitetsförstärkning. 

Förslag: Inför extern bedömning av de nationella proven, till skillnad från dagens 
system där proven rättas internt på skolan. Betygen förankras i provresultaten på 
skolnivå. 

Göteborgs Stad anser att förslaget kan vara en av flera åtgärder för att säkerställa att 
bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt sätt. Göteborgs Stad menar att förslaget är 
allmänt skrivet och att det inte säger något om hur det ska genomföras och vilka konsekvenser 
och faktiska resultat dessa skulle få, framför allt inom gymnasieskolan. Göteborgs Stad anser 
också att förslaget inte är inte anpassat till vuxenutbildning och vuxenutbildningens 
organisation och förutsättningar. 

Förslag: Ambitionsnivån för yrkesvägledningen i skolorna höjs, med sikte på att 
dels intressera barn och ungdomar med svag studiesocial bakgrund för högre 
studier, dels öka intresset för yrkesval som överskrider traditionella 
könsrollsgränser. Tidiga insatser bör prioriteras. 

Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig över betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för 
individ och samhälle (SOU 2019:4). Göteborgs Stad ställde sig positiv till flertalet av de 
förslag som presenterades i betänkandet vilket bland annat innebar en ökad ambitionsnivå vad 
gäller studie- och yrkesvägledning. Göteborgs Stad vill påtala vikten av att inslag kopplat till 
studie- och yrkesvägledning finns med i lärarutbildningen 

(17.3.3) Pedagogik, lärarutbildning och läromedel  
 

Förslag: Lärarprofessionen stärks i enlighet med de förslag som lagts i tidigare 
utredning. Ett system med skolkonsulenter införs som brygga mellan pedagogisk 
och didaktisk forskning och praktiken i skolorna. Minimikrav på betyg för 
antagning till lärarutbildningen utreds 

Göteborgs Stad har tidigare yttrat sig över de förslag som kommissionens lämnar i sitt 
betänkande. Förslaget bygger till stor det på de förslag som finns i betänkandet Med 
undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella 
utveckling (SOU 2018:17). I sitt remissvar tillstyrkte Göteborgs Stad förslagen som lämnades 
om stärkt lärarprofession. Göteborgs Stad konstaterar att förskolan inte nämns explicit i denna 
del av kommissionens betänkande. Det är en brist att förskolans behov av 
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kompetensförsörjning och kvalitet i förskollärarutbildningen inte berörs i kommissionens 
förslag.  

Göteborgs Stad anser att förslaget om skolkonsulenter behöver utredas vidare mer noggrant. 
Kommissionens förslag hänvisar till en tid då skolkonsulenter hade i uppdrag att förmedla 
forskningsresultat (nedåt) till skolorna så att de kunde anpassas och omsättas lokalt. Om 
skolkonsulenter inrättas finns en risk att det praktiknära utvecklingsarbete som nu sker 
hämmas av processer som styrs ’uppifrån’. 

Rekommendation: Ansvaret för lärarutbildningen koncentreras till färre lärosäten, 
samtidigt som tillgängligheten i alla delar av landet säkras genom att delar av 
utbildningen erbjuds på distans vid filialer eller lärcentrum. 

Göteborgs Stad anser att kommissionen inte tydligt visat att just förslaget om att koncentrera 
lärarutbildningen till färre lärosäten skulle lösa problemet med kompetensförsörjning. 
Göteborgs Stad ser däremot positivt på att lärarutbildning kan erbjudas via filialer eller 
lärcentrum, framför allt inom förskollärarutbildningen.   

Rekommendation: Undersök möjligheterna att lagfästa krav på att pedagogiken inte 
ska missgynna elever med sämre förutsättningar. 

Göteborgs Stad anser att lagfästa krav för viss pedagogik kan riskera att underminera 
förtroendet och tilliten till den enskilde lärarens kapacitet och förmåga att avgöra vilken 
pedagogik som är mest lämplig i klassrummet. Det är dessutom svårt att utläsa om 
rekommendationen gäller att lagstifta om krav på vilken pedagogik som används i 
klassrummet eller vilken pedagogik som undervisas om på lärarutbildningarna.  

Förslag: Blivande lärare som fullgjort halva utbildningen får arbeta halvtid som 
lärare medan de avslutar sin utbildning på den andra halvan av tiden. 

Göteborgs Stad anser att det finns god grund för förslaget att öka flexibiliteten för hur nya 
lärare, och då särskild de med en annan utbildning, kan utbildas och anställas som lärare. 
Särskilt gäller detta för kommuner som saknar utbildade lärare i vissa ämnen. En ökad 
flexibilitet i utbildningen av lärare får dock inte påverka kvaliteten på lärarutbildningen 
negativt, vilket skulle kunna vara en risk med kommissionens förslag. 

Rekommendation: Återinför den centrala läromedelsgranskningen, eventuellt 
kombinerad med en inköpsfunktion. Lagfäst elevernas tillgång till läromedel av god 
kvalitet. 

Göteborgs Stad anser att kommissionen inte helt kunnat visat att det finns evidens för att 
förlaget om att återinföra den centrala läromedelsgranskningen kommer få förväntad effekt. 
Detta speciellt utifrån dagens kontext där både traditionella läroböcker och online-läromedel 
har ett allt större inslag av interaktivitet.  
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(17.3.4) Vuxenutbildning och livslångt lärande  
 

Rekommendationer: Staten bör ta ett väsentligt större ansvar för vuxenutbildningen, 
både vad avser organisationen och finansieringen, även om ansvaret för en stor del 
av utförandet ligger kvar på kommunal nivå. 

Förslag om ökat statligt ansvar har tidigare berörts i Göteborgs Stads yttrande över remissen 
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning 
(SOU 2020:33). I remissyttrandet avstyrkte Göteborgs Stad förlaget om ett utökat statligt 
ansvar gällande vuxenutbildningen med motivering att det inte fanns något konkret förlag om 
hur det praktiskt skulle genomföras. Ett konkret förslag har på genomförande inte heller 
kommissionen presenterat.  

Rekommendation: Det kommer att krävas väsentligt mer resurser till 
vuxenutbildningen än i dag, givet den mycket stora insats som krävs för att de stora 
grupper som står utanför arbetsmarknaden ska kunna förvärva nödvändiga 
kunskaper och färdigheter. En fördubbling av dagens resurser, motsvarande 6 
miljarder kronor, framstår som rimlig. 

Göteborgs Stad ser att behovet av vuxenutbildningen kommer att öka de närmaste åren. Den 
förändrade arbetsmarknaden kräver nya kompetenser och personer som är arbetslösa kommer 
att behöva en allt mer individanpassad utbildning för att bli anställningsbara. Här behöver 
samhället en beredskap annars riskerar fler grupper att ställas utanför möjligheten till arbete.  

(17.3.5) Regionala aspekter på utbildningssystemet  
 

Förslag: Kulturskolorna ses som en del av det allmänna utbildningssystemet. Ett 
statligt stöd införs, villkorat på att kommunerna visar hur man via kulturskolorna 
avser att nå nya grupper av kulturutövare 

Kulturskolan har utmaningar med att nå elever i socioekonomiskt utsatta miljöer. Göteborgs 
Stad anser att ytterligare statliga medel skulle förstärka möjligheterna att nå denna elevgrupp. 

Arbetsliv 

(18.3.1) Stärkt ställning för arbetstagare på arbetsmarknaden  
 

Förslag: Utred samhällsekonomiska vinster och kostnader förknippade med att ge 
arbetstagare rätt till barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid 

Göteborgs Stad anser att barnomsorg på obekväm arbetstid kan vara helt avgörande för att 
vissa personer ska kunna ta en anställning och för att verksamheter ska kunna rekrytera. 
Förslaget är särskilt viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv då brist på barnomsorg särskilt drabbar 
kvinnor och ensamstående samt dessutom riskerar att belasta anhöriga. 
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Bedömning: En bibehållen eller ökad omfattning av den offentligt finansierade 
äldreomsorgen i form av hemtjänst och äldreboende bidrar till både jämlikhet och 
jämställdhet och har dessutom positiva effekter på arbetsutbudet i ekonomin. 

Göteborgs Stad anser att omfattning av äldreomsorg påtagligt kan påverka äldres liv och hälsa, 
såväl psykosocialt som fysiskt. En minskad omfattning av offentligt finansierad äldreomsorg i 
form av hemtjänst och äldreboende kan även medföra kompensatoriskt omsorgsarbete av 
anhöriga vilket påverkar deras möjligheter att förvärvsarbeta och därmed möjlighet till egen 
försörjning. 

(18.3.2) Aktiv arbetsmarknadspolitik  
 

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att vidareutveckla sin profileringsmodell 
med syfte att skatta risken för långtidsarbetslöshet för att även kunna bedöma 
lämplig nivå och längd på en individuellt utformad subvention 

Göteborgs Stad anser att det kräver god kännedom om individen och hög personaltäthet för att 
arbeta mer individuellt anpassat gällande subventionerade anställningar. Det finns en risk att 
bedömningarna inte blir jämlika om man inte säkerställer kriterier för subvention. I dagsläget 
går Arbetsförmedlingen mot en helt annan inriktning vilket, om förslaget blir verklighet, 
skulle innebära ännu en omorganisation, vilket inte anses gynnsamt för de som är i behov av 
stöd. 

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att utforma en utvärderingsbar 
försöksverksamhet med förstärkt förmedling av feriearbeten riktad till 
gymnasieelever i områden med hög arbetslöshet bland vuxna. 

Göteborgs Stad anser att det utöver föreslagen finns ytterligare grupper som på grund av 
exempelvis funktionsnedsättningar har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa 
grupper behöver klarläggas för att kunna få riktat stöd och genom sommarjobb kunna etablera 
sig hos arbetsgivare som potentiella framtida arbetstagare. 

Mottagande och integration 

(19.3.1) Asyltiden  
 

Rekommendation: Genomför mottagandeutredningens alternativa förslag om ett 
statligt ansvar för hela asyltiden, koncentrerat mottagande i centrum där 
asylutredning genomförs och ärendesortering utifrån hur omfattande 
utredningsbehovet är. 

I Göteborgs Stads yttrande över remissen av mottagandeutredningen gjordes bedömningen att 
utredningens huvudförslag om mottagande var välkommet. Göteborgs Stad såg ett behov av 
en snabbare asylprocess och ett sammanhängande system med tidigare bosättning i en 
kommun som ett led i att minska de glapp som idag finns i mottagandet av asylsökande och 
nyanlända.  
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I kommissionens betänkande är det mottagandeutredningens alternativa förslag som lyfts fram 
att ta ställning till. Göteborgs Stad anser att en förutsättning för rekommendationen är att 
asyltiderna är korta och innehåller meningsfulla insatser för både vuxna och barn. De 
mottagandecentra som föreslås behöver vara lämpliga ur ett barnperspektiv och ur ett 
tillgänglighetsperspektiv, samt med hänsyn till hbtq-personer och individer som är utsatta av 
olika skäl. Levnadsstandarden och boendeförutsättningarna bör vara desamma för samtliga 
asylsökande oberoende av funktionsförmåga. 

Rekommendation: Den så kallade EBO-lagen bör upphävas. Asylsökande som 
ordnar egen bostad ska inte ha rätt till dagersättning. 

Göteborgs Stad har i samband med anmälan till Migrationsverket av områden som ska 
undantas från asylsökandes egenbosättning, gjort bedömningen att begränsningen av EBO på 
sikt kan bidra till att minska och motverka segregationen i staden. Trångboddheten bedöms 
minska, stabiliteten i skolorna och planeringsförutsättningarna för staden bedöms öka. 

Göteborgs Stad har också tidigare gjort bedömningen att det för asylsökande kan finnas 
fördelar med att bo på Migrationsverkets anläggningsboende under asyltiden för att på så sätt 
efter erhållet uppehållstillstånd få möjlighet att anvisas till en kommun enligt bosättningslagen 
och därmed få tillgång till en ordnad bostad. Det är svårt att bedöma om betänkandets 
rekommendation om att helt avskaffa den så kallade EBO-lagen kommer att få den önskvärda 
effekten. Den uppföljning som Migrationsverket hittills har gjort av EBO-begränsningen 
sedan införandet 2020-07-01, har visat att det alltjämt sker en inflytt av asylsökande till 
begränsade områden trots att de mister eller avstår från att söka dagersättning. 

Förslag: Ändra lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare så att målgruppen för insatsen utökas till att omfatta även asylsökande. 

Göteborgs Stad anser att förslaget förbättrar förutsättningarna för asylsökande att få 
kvalitetssäkrad information tidigt under asylprocessen vilket kan vara ett stöd i den fortsätta 
integrationen. Samhällsorientering är väl använd tid under asyltiden och är en viktig 
förutsättning för att få en bra tillvaro i Sverige och främjar jämställdheten mellan nyanlända 
kvinnor och män. Göteborgs Stad vill framhålla att i det fall samhällsorientering för 
asylsökande blir ett kommunalt ansvar, behöver statlig ersättning utgå för uppdraget. 

Förslag: Uppdra åt Arbetsförmedlingen att genomföra kartläggningar av 
asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet. Utnyttja statistiskt baserade 
matchningsalgoritmer i Migrationsverkets bosättning av dem som har fått 
uppehållstillstånd. Utvärdera verksamheten efter några år. 

Göteborgs Stad anser att ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att kartlägga asylsökandes 
utbildning kan vara positivt under förutsättning att de har kompetens att bedöma 
utbildningsbakgrund och utbildningsnivå. Tidigare erfarenheter av kartläggningar i 
Arbetsförmedlingens regi har visat att de inte varit ändamålsenliga. Vid inskrivning på sfi har 
den kommunala vuxenutbildningen fått göra en ny kartläggning vilket har inneburit 
dubbelarbete för både myndigheterna och den enskilde individen. 
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Göteborgs Stad menar att förslaget om att utnyttja statistiskt baserade matchningsalgoritmer i 
bosättningen är positivt om det går att genomföra på kommunnivå och inte enbart på länsnivå. 

Förslag: Regeringen bör skyndsamt låta utreda utformning av och nivå på 
dagersättningen för asylsökande, så att en större del av de basala behoven täcks.  

Göteborgs Stad bedömer det som positivt att utformningen och nivån på ersättningen utreds, 
eftersom dagersättningen har varit på samma nivå sedan 1994.  

(19.3.2) Nyanlända barn och ungdomar  
 

Rekommendation: Kommunerna bör åläggas att säkerställa att information om att 
förskola erbjuds och om fördelarna med förskola för barnet når alla föräldrar. 

Rekommendation: Ett särskilt stöd till kommunerna bör utformas för att utveckla 
former att nå grupper som inte deltar i förskoleverksamhet. Vidare bör lämplig 
myndighet sammanställa erfarenheter och sprida dessa. 

Göteborgs Stad anser att det är angeläget att det finns en lättillgänglig och anpassad 
information om förskolan så att alla föräldrar kan ta del av den. Förskolan är en viktig del i 
barnens språkutveckling. 

Rekommendation: Genomför de förslag om modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål som lämnades i SOU 2019:18. Uppdra åt 
Skolverket att formera en stödstruktur för att säkerställa att alla kommuner, oavsett 
storlek, har kapacitet att erbjuda studiehandledning och modersmålsundervisning. 

Göteborgs Stad tillstrykte majoriteten av förslagen i För flerspråkighet, kunskapsutveckling 
och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 
2019/18). Göteborgs Stad avstyrkte dock förslagen om att antalet deltagande elever inte ska 
begränsa huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål samt att 
elever ska kunna få modersmålsundervisning i mer än ett språk. Ställningstagandet gjordes 
utifrån att en bibehållen reglering dels har kostnadsmässig och logistiska fördelar, dels att det 
idag inte finns vetenskapligt stöd för att möjligheten att läsa fler modersmål är fördelaktigt för 
kunskapsutvecklingen.  

Rekommendation: Öka yrkesrelaterad språkundervisning inom 
språkintroduktionsprogrammet. Närmare utformning och omfattning behöver 
utredas skyndsamt, och uppläggningen bör utformas utvärderingsbart, exempelvis 
genom ett tilläggsdirektiv till utredningen om hur fler elever ska bli behöriga till 
gymnasieskolan (dir. 2020:21). 

Göteborgs Stad bedömer att det är viktigt att sent anlända elever med svaga teoretiska 
kunskaper får den språkundervisning de behöver för kunna skaffa sig yrkesfärdigheter som 
bidrar till att de senare kan försörja sig. Göteborgs Stad anser att behovet kan mötas med 
yrkesintroduktion med förstärkt svenska eller individuellt alternativ med en yrkesprofil med 
förstärkt svenska. 
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(19.3.3 ) Etableringsinsatser för nyanlända vuxna  
 

Rekommendation: Ambitionsnivån för sfi behöver höjas. Möjligheterna till ökad 
digitalisering behöver prioriteras. Skolverket bör ombesörja framtagning av 
standardiserade läromedel i fysisk och digital form. Användningen av dessa 
läromedel eller likvärdiga ska vara obligatoriska. 

Göteborgs Stad anser att kommissionens rekommendation att höja ambitionsnivån för sfi är 
relevant för att öka etableringsmöjligheterna för nyanlända vuxna. 

Bedömning: Utbildning är en nödvändig insats för många nyanlända, och principen 
om utbildningsplikt är välgrundad. Etableringstiden måste utnyttjas effektivare och 
kvaliteten på utbildningen höjas. Vidare behöver utvärderingen av 
utbildningsprogram för nyanlända stärkas. 

Göteborgs Stad anser att etableringstiden kan utnyttjas effektivare och att utbildning är en 
nödvändig insats för de flesta nyanlända individer. 

Förslag: För att bättre motivera dem som behöver ta del av utbildning längre än 
etableringstidens omfattning bör regeringen låta utreda utformningen av ett enkelt 
och förutsebart studiefinansieringssystem. 

Göteborgs Stad anser att förslaget är positivt då det kan möjliggöra att fler kan försörja sig 
under sina studier och inte vara hänvisade till ekonomiskt bistånd, vilket gynnar både den 
enskilde och stadens ekonomi.  Flertalet kortutbildade nyanlända behöver längre tid än de två 
år som etableringsprogrammet pågår för att närma sig arbetsmarknaden och egenförsörjning.  

Rekommendation: Resurserna för att vägleda nyanlända inom 
etableringsprogrammet behöver öka. Antalet inskrivna nyanlända per 
arbetsförmedlare behöver minska. 

Göteborgs Stad bedömer att antalet inskrivna nyanlända per arbetsförmedlare har ökat sedan 
etableringsreformen 2010 då ansvaret för etablering övergick från kommun till stat. I början av 
2010-talet fanns särskilda etableringshandläggare samt även möjlighet att få en etableringslots 
som kunde ge ytterligare stöd i introduktionen i det svenska samhället och arbetslivet. I och 
med förändringar i etableringslagstiftning och i Arbetsförmedlingens organisering, både 
centralt och lokalt, har resurserna minskat. Detta innebär en ökad belastning på kommunerna 
som i större utsträckning får stötta nyanlända när Arbetsförmedlingen saknar tillräckliga 
resurser att utföra arbetet. 

Förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning om hur etableringsersättning och 
etableringstillägg bäst bör utformas för att det ska bli lika lönsamt för båda 
nyanlända makarna i ett hushåll att ta ett arbete. En utgångspunkt bör också vara att 
den sammantagna ersättningen för alla slags hushåll ska vara högre än riksnormen 
för försörjningsstöd. 
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Göteborgs Stad bedömer att kommissionens slutsats om att etableringsersättningarna urholkats 
är korrekt, vilket drabbar både nyanlända som behöver söka försörjningsstöd Stad. Göteborgs 
Stad anser därför att det är angeläget att den sammantagna etableringsersättningen för alla 
slags hushåll ska vara högre än riksnormen för försörjningsstöd. 

(19.3.4) Jämställd integration  

Rekommendation: Utrikes födda kvinnor med kort utbildning och ringa 
arbetslivserfarenhet är en grupp där många kan vara i behov av en avpassad, 
sammanhållen introducerande etableringsinsats. Arbetsförmedlingen måste kunna 
erbjuda sådana insatser till behövande. Insatserna bör effektutvärderas med ett 
bredare integrationsfokus än ett rent arbetsmarknadsperspektiv. 

Göteborgs Stad anser att Arbetsförmedlingen bör erbjuda fler insatser till utrikesfödda 
kvinnor. Etableringstiden måste utnyttjas effektivare och rusta de nyanlända på ett bättre sätt. 
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är väsentlig eftersom insatserna 
behöver kunna kombineras med sfi och andra språkstödjande aktiviteter. Göteborgs Stad anser 
att en anpassad, sammanhållen etableringsinsats också är relevant för personer med 
funktionsnedsättning, oavsett kön.  

Rekommendation: Kommunerna ska säkerställa att anhöriginvandrare till andra än 
flyktingar, den så kallade utökade målgruppen, nås av information om rätten att 
delta i samhällsorientering. 

Rekommendation: Huvudmännen för den kommunala vuxenutbildningen ska 
åläggas att dokumentera den utökade målgruppens deltagande i 
samhällsorienteringen. 

Göteborgs Stad ser positivt på kommissionens rekommendation om att kommunerna ska 
säkerställa att den utökade målgruppen får information om rätten till samhällsorientering. Det 
bidrar till en ökad integration och ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv är det viktigt 
att fler får ta del av samhällsorienteringen. Det är också en fördel att det går att följa upp att 
den utökade målgruppen deltar i samhällsorientering. 

Göteborgs Stad anser att rekommendationen, om att den kommunala vuxenutbildningen ska 
åläggas att dokumentera den utökade målgruppens deltagande i samhällsorienteringen, kan 
innebära kostnader som idag inte ersätts genom de statliga schablonmedel staden erhåller för 
mottagandet av nyanlända. 

Bedömning: Hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar framför 
allt många flickors och unga kvinnors liv, men även pojkar och män drabbas. Att 
motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en jämlikhetsfråga som kommer att 
vara aktuell under lång tid, och många olika insatser är angelägna. 

Göteborgs Stad delar kommissionens bedömning men anser att det behöver konkretiseras 
vilka som är de mest angelägna insatserna som anses behövas för att bättre stödja individer 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. De påpekar också att hbtq-personer och 
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personer med funktionsnedsättning kan vara utsatta grupper när det gäller hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

(19.3.5) Ökad statlig finansiering av integrationen  
 

Förslag: Utred ett utökat statligt ansvar för nyanlända flyktingars bosättning, 
etableringsinsatser och försörjning under en längre tid än de två år som anges i 
bosättningslagen och etableringslagen. 

Göteborgs Stad anser att en ökad statlig finansiering är angelägen. En stor andel av de 
nyanlända som staden tar emot har kort utbildningsbakgrund och behöver en längre tid än två 
år för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Med ett högre mottagande av 
kvotflyktingar med stora behov och en arbetsförmedling som inte kan möta behoven hos 
nyanlända, får kommunerna bära ett allt större ansvar för insatserna, dels under 
etableringstiden, dels när etableringen är avslutad och den nyanlände fortfarande behöver 
insatser i form av utbildning, arbetsmarknadsinsatser, socialt stöd och ekonomiskt bistånd. Det 
bör också säkerställas att de statliga ersättningarna till den enskilde individen, dagersättning 
till asylsökande och etableringsersättning, följer varandra för att kommunen inte ska få ökade 
kostnader för försörjningsstöd i det glapp som idag uppstår mellan två olika ersättningssystem. 

Bostäder och grannskap 

(20.3.1)Förbättrad tillgång till ekonomiskt överkomliga bostäder  
 

Förslag: Återgå till den målformulering för bostadspolitiken som gällde fram till 
2008. Målformuleringen bör lyda: Målet för bostadspolitiken är att alla ska ges 
förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande 
och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska 
bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god 
uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för 
verksamheten. 

Göteborgs Stad anser att målformuleringen har en överenstämmelse med såväl grundlag som 
regeringsformens lydelse och syfte och speglar ambitionen i kommissionens betänkande. Den 
stämmer även väl överens med plan- och bygglagens portalparagraf. Göteborgs Stad menar att 
förslaget bör underlätta att fokus sätts på individers och gruppers behov av hållbart boende. 
Förslaget bedöms ge en starkare koppling och överenstämmelse till målformulering i lagen 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, vilket kan sägas utgöra en del av ett 
system för att tillskapa bostäder som är tillgängliga och hållbara ur ett individ och 
samhällsperspektiv samt där rättighetsperspektivet bedöms stärkas. Göteborgs Stad anser att i 
det fall målformulering riktas om så behöver hela systemet, så som det uttrycks i förslaget ges 
en sammanhållen översyn och tidigare delar i systemet behöver utvärderas för att dra lärdom 
och därefter anpassas mot den nya inriktningen för bostadspolitiken. 
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Förslag: Regeringen bör successivt höja nivån på investeringsstödet för anordnande 
av hyresbostäder och bostäder för studerande (förordning 2016:881). Nivå och 
utformning bör följa de utvärderingar och förändringar i förordningen som görs för 
att säkra bättre måluppfyllelse. Regeringen bör initiera en utvärdering av 
investeringsstödet med avseende på vilka gruppers bostadssituation som förbättras 
och på den regionala variationen i tilldelning av stödet. Utvärderingen bör ligga till 
grund för förändringar i förordningen som leder till att större del av 
investeringsstöden kan gå till byggande i storstadsområdena. 

Göteborgs Stad menar att en höjning av nivån på investeringsstödet kan innebära att det blir mer 
attraktivt att nyttja stödet även inom storstadsområden. En löpande utvärdering av investeringsstödet 
med avseende på vilka gruppers bostadssituation som förbättras anses nödvändig. Göteborgs Stad 
vill uppmärksamma att kommunen saknar metoder för att säkerställa att de bostäder som byggs med 
investeringsstöd och lägre hyra tillfaller hushåll med lägre inkomster. Göteborgs Stad anser dock 
ändå att det är positivt i allmänhet att bostadsbeståndet kompletteras med hyresrätter där hyresnivåer 
är lägre. Göteborgs Stad menar även att investeringsstödet behöver omfatta även vård- och 
omsorgsboende för äldre samt biståndsbedömda mellanboendeformer. 

Förslag: Regeringen bör initiera en översyn av 3–5 §§ lag (2010:897) om 
allmännyttiga kommunala bostadsbolag med syfte att precisera vilka förutsättningar 
som ska gälla för värdeöverföringar. Det bör även analyseras i vilken mån 
sanktioner kan införas mot otillåtna överföringar. 

Göteborgs Stad menar att förslaget öppnar för större möjligheter att finansiera kostsamma 
underhållsrenoveringar som ska ingå i hyran då de inte är standardhöjande men där 
kostnaderna oftast tas upp genom standardhöjningar och därmed en högre hyresnivå. Förslaget 
skapar större möjligheter för äldre att kunna bo kvar i sin lägenhet, vilket är målet inom äldre- 
och omsorgspolitiken.  

Rekommendation: Att ge regionerna i uppdrag att bedöma den regionala 
bostadsbristen för olika grupper och i samråd med kommunerna fördela byggtal 
gällande bostäder för särskilda grupper. 

Denna rekommendation har koppling till 7 kap. 1 § PBL Regional fysisk planering. Göteborgs 
Stad kan se fördelar med en mer regionalt baserad bostadsförsörjning. En bostadsplanering 
som är regional skulle på ett bättre sätt kunna utnyttja regionens olika förutsättningar och 
styrkor. Varken bostads- eller arbetsmarknad följer kommungränser och det kan finnas värde i 
att dela bild och skaffa kunskap om regionens bostadssituation gemensamt. Göteborgs Stad 
kan dock se en risk att ett tvingat byggande genom byggtal kan inskränka planmonopolet och i 
förlängningen det kommunala självstyret. 

(20.3.4) En social bostadspolitik  
 

Förslag: Regeringen bör låta undersöka fler alternativ för en svensk social 
bostadssektor, däribland en statlig allmännytta, genom tilläggsdirektiv till 
utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. 
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Göteborgs stad anser att ansvarsfördelning mellan statlig och kommunal allmännytta måste 
utredas vidare. Ett eventuellt införande av en statlig allmännytta kommer sannolikt medföra att 
det kommunala bostadsförsörjningsansvaret behöver förtydligas i relation till ett ökat statligt 
ansvar. 

Förslag: Lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag ses över med 
syfte att förtydliga det handlingsutrymme för att bedriva social bostadspolitik som 
finns inom ramen affärsmässighetskravet. Även detta bör kunna göras genom 
tilläggsdirektiv till utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Göteborgs Stad anser att utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning är ett viktigt 
underlag för att förtydliga handlingsutrymmet. 

Förslag: Regeringen bör införa en statlig hyresgaranti med Försäkringskassan som 
ansvarig myndighet. 

Göteborgs Stad anser att förslaget skulle bidra till att hyresgarantier utfärdas i större utsträckning än 
idag. Det kommer att ha en positiv inverkan på bostadsmarknaden och vara trygghetsskapande för de 
hushåll som kommer i fråga för garantin. Hyresgarantin som föreslås måste kunna ges till äldre och 
att återbetalning inte ska föras vidare till efterlevande. Det bör även övervägas om hyresgarantier för 
de som uppbär försörjningsstöd ska inkluderas. 

Kommissionens förslag angående ändringar kring statlig hyresgaranti och bostadsbidragets 
utformning kan få snabbare effekt än olika åtgärder för att stimulera byggandet. Sådana ändringar 
kommer sannolikt kunna få stor inverkan på kommunens ekonomi. Reglerna bör dock om möjligt 
utformas på ett sådant sätt att fler med svag ekonomi kan hyra bostad med hyresgaranti. Vad gäller 
den grupp som erhåller försörjningsstöd kan, beroende på hur reglerna utformas, ett ökat 
bostadsbidrag innebära att utbetalda försörjningsstöd minskar och därmed en större del av 
boendekostnaden faller på staten istället för kommunen. Det kan även komma innebära att den 
enskilde får ekonomisk möjlighet skaffa sig en bostad med högre hyra vilket skulle kunna gynna mer 
oseriösa hyresvärdar att ta ut högre hyror och därmed föra den enskilde ännu länge bort från 
möjligheten att bli självförsörjande.  

Förslag: En utredning behöver initieras för att fastställa i vilken utsträckning 
bostadsbidrag inte godkänns som inkomst bland fastighetsbolagen. Syftet med en 
sådan utredning bör vara att antingen via lag eller via frivilliga överenskommelser 
uppnå en situation där bostadsbidraget kan användas för att efterfråga en bostad i 
högre utsträckning än idag. 

Förslag: Bostadsbidraget bör återupprättas som bostadspolitiskt instrument. Detta 
kräver en resursförstärkning av bostadsbidraget, med sikte på att höja den 
bidragsgrundande bostadskostnaden och ersättningsgraden. Regeringen bör ge ett 
tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad 
skuldsättning och ökad träffsäkerhet (S2018:13) med uppdrag att förslå ett antal 
alternativa utformningar inom ramen för ett givet resurstillskott. 

Göteborgs Stad anser att en utredning kan bidra till ett förbättrat kunskapsläge och är en viktig 
komponent i bostadspolitiken. Det är angeläget att bostadsbidraget utformas så att det inte 
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driver på hyresnivåerna eller får en negativ påverkan på rätten till försörjningsstöd för andra 
kostnader än hyra.  

Förslag: Inför ett lagstadgat krav på hyresgästernas möjlighet att välja nivå vid 
renovering. 

Göteborgs Stad menar att renoveringsprojekt kan innebära kraftiga ekonomiska konsekvenser 
för hyresgäster. Ändrad sammansättning av bostadstyper och upplåtelseformer kan i vissa 
områden också leda till en oönskad gentrifieringsprocess, och de som inte har råd att bo kvar 
tvingas flytta, något som kan ha stor påverkan på individen och hälsan. I Allbolagen från 2011 
står det inskrivet att allmännyttiga bostadsföretag ska erbjuda ”möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget”. Med utgångspunkt i Jämlikhetskommissionens analys av läget vid 
renoveringar verkar det rimligt att denna skrivning i lagen borde ändras så att den också 
omfattar privata fastighetsbolag.  

Regionala frågor 
 

Bedömning: Ambitionen att stärka den lokala statliga närvaron är god, och att göra 
detta genom ett ökat antal servicekontor framstår som motiverat. En lokal närvaro är 
viktig för en myndighet som Arbetsförmedlingen, som bör kunna erbjuda bokade 
besök i egen regi eller i samverkan med kommunen. 

Göteborgs Stad menar att den är en rimlig ansats att stärka den statliga närvaron över hela 
landet. Frågan har nyligen behandlats i utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig 
service - slutredovisning Ds 2020:29. Göteborgs Stad tillstyrkte de slutsatser och förslag som 
framkom i remissen. 

Förslag: Vilka krav som ska kunna ställas på polisnärvaro bör utredas närmare. 

Göteborgs Stad menar att förslaget om att utreda en förändring i polismyndighetens 
regleringsbrev för att öka den polisiära närvaron i glesbygdskommunerna behöver väga in den 
komplexitet och den brottslighet som finns i storstadsregionerna. Brottslighet och otrygghet 
förekommer i högre grad i tätbefolkade områden där fler människor finns inom en trängre 
geografisk yta.  

Hälso- och sjukvård 

Det tidiga livet (23.3.1) 
 

Förslag: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att med stöd av SBU genomföra en 
forskningsgenomgång för att fastställa levnadsvanors inverkan på fostret. 
Forskningsgenomgången bör användas för att utforma nationella riktlinjer för 
mödrahälsovården. I synnerhet bör riktlinjerna inkludera fasta (och andra orsaker till 
för lågt näringsintag), som inte berörs alls i de riktlinjer som i dag finns. 
Socialstyrelsen bör vidare få i uppdrag att analysera vilka informationsåtgärder före 
graviditet som kan vara verkningsfulla för att minimera risken att fostret utsätts för 
påverkan av ohälsosamma levnadsvanor innan konstaterad graviditet. 
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Göteborgs Stad anser att arbetet med åtgärderna inte enbart bör fokusera på information, utan 
även bör innefatta vilket praktiskt stöd som kan behövas för att möjliggöra för enskilda att 
efterleva de råd som ges. Även gravidas partners och nätverk behöver ingå och särskilt bör 
grupper som är svåra att nå uppmärksammas i analysen. Det särskilda fokuset på fasta kan 
medföra viss stigmatisering av personer med religiös bakgrund. Både fostrets 
(barnkonventionen) och moderns rättigheter (religionsfrihet) behöver beaktas i riktlinjerna 
vilka måste grundas på forskning kring vilken påverkan fasta har på fostret i dess olika 
utvecklingsfaser. 

Rekommendation: Kommissionen ser positivt på ambitionen i den nationella 
strategin för stärkt föräldraskapsstöd med mer riktade insatser mot familjer med 
förhöjd risk för ohälsa. En viktig beståndsdel i politiken bör vara att utvärdera de 
initiativ som tas för att nå de grupper som i lägre utsträckning deltar i de generella 
mödra- och barnhälsovårdsprogrammen. 

Göteborgs Stad anser att det bör förtydligas hur en familj med risk för ohälsa definieras och de 
olika målgrupperna bör vara delaktiga i utformandet av insatser. 

(23.3.2) Jämlika levnadsvanor och arbetsmiljö  
 

Förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret program 
med verkningsfulla åtgärder för att främja goda levnadsvanor framför allt bland 
unga i alla socioekonomiska grupper. Åtgärder som bör utredas är: 

- skatt på ohälsosamma produkter,  
- subventioner till hälsosam mat,  
- märkning av varor med högt innehåll av ämnen som socker och salt, 
- riktade insatser och uppsökande verksamheter för särskilda grupper, 
- åtgärder för att främja fysisk aktivitet. 

Dessa bör bland annat innefatta en översyn av hur stödet till idrotten kan utformas 
för att i större utsträckning främja rörelse och föreningsliv bland unga från 
socioekonomiskt svaga hem. 

Göteborgs stad anser att det är viktigt att utredningen inte enbart fokuserar på ungas 
levnadsvanor utifrån socioekonomiska grupper, utan också beaktar grupper som till exempel 
personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer samt äldre i analyserna. Det är grupper som 
generellt har sämre hälsa varför det särskilt viktigt att utredningen tar detta i beaktande och 
föreslår åtgärder som kan tillgodose behoven hos dessa grupper. Att delta i föreningsliv kan 
vara hälsofrämjande, men förslaget om åtgärder att utreda för att främja fysisk aktivitet bör 
även innefatta en översyn som tar sikte utanför det traditionella föreningslivet. Det kan handla 
om aktiviteter i anslutning till skoldagens slut eller utökad tid för idrott- och hälsa i skolan. 
Forskning visar att viljan hos föreningslivet att arbeta inkluderande varierar, varför fler arenor 
behöver engageras i arbetet för jämlikhet.  
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Rekommendation: Staten bör skapa ett riktat bidrag till primärkommuner och 
regioner för att ge dem förutsättningar att bygga upp och utveckla förebyggande och 
behandlande insatser (mot spelmissbruk). 

Förslag: Marknadsföring av kommersiella spel ska kombineras med varningstexter 
av samma slag som gäller alkohol och tobak. Inför i Tryckfrihetsförordningen 1 
kap. 12 § en möjlighet att, i likhet med vad som gäller för alkohol och tobak, 
begränsa reklam för kommersiella spel. Motsvarande förändring krävs i 
Yttrandefrihetsgrundlagens första kapitel. 

Förslag: En statligt administrerad spelportal skapas, till vilken samtliga statliga och 
licensierade bolag är knutna. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om 
att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning. 

Förslag: När en person loggar in för att spela, ska ett maximalt spelbelopp avsättas 
för de närmaste 24 timmarna för spel på samtliga spelformer som är tillgängliga på 
den gemensamma plattformen. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv 
om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning. 

Förslag: Tillgängligheten till spel begränsas genom begränsade öppettider. Den 
arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag 
med denna inriktning. 

Rekommendation: Ge Spelinspektionen, Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten 
eller annan myndighet som regeringen utser rätt att behandla avidentifierad 
information om dem som spelar hos de licensierade företagen. 

 
Göteborg Stad anser att det saknas en sammanhållen och effektiv spelpolitik trots att 
spelmissbruk numera är jämställt med andra former av missbruk. Göteborgs Stad menar att en 
sådan spelpolitik bör utvecklas i likhet med andra beroendeområden 

En jämlik och behovsbaserad hälso- och sjukvård (23.3.3) 
 

Rekommendation: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en modell för 
gemensamma ersättningsprinciper inom primärvården. 

Göteborgs Stad framhåller att Socialstyrelsen i utredningen måste beakta hur 
ersättningsprinciperna kan uppmuntra främjande och förebyggande arbete, insatser riktade till 
personer som inte är listade hos den egna organisationen, samt främja samverkan med 
kommun och andra aktörer. 

Rekommendation: Regionerna bör få ett utökat uppdrag i form av att följa 
folkhälsoutvecklingen och i samarbete med kommunerna bedriva preventivt arbete 
inom regionen. 

Göteborgs Stad anser att det utökade uppdraget behöver förtydligas och breddas så att det inte 
enbart kopplas till hälso- och sjukvården utan innefattar hela det regionala 
utvecklingsuppdraget. Inför ett utökat uppdrag bör hänsyn tas till redan uppbyggda strukturer 
och överväga hur de bör anpassas. Resurser för ett eventuellt utökat uppdrag och preventivt 
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arbete behöver tillsättas såväl inom region som kommun då det lokala folkhälsoarbetet 
behöver bedrivas i samverkan. 
 

Göteborgs Stad anser att rekommendationen kan bidra till att hålla nere kostnaderna för 
hjälpmedel för såväl den enskilde som för det offentliga. Det är särskilt viktigt att säkra en 
neutralitet inom området då det för den enskilde kan vara en sårbar process att välja 
hjälpmedel. Att säkerställa att alla valbara hjälpmedel presenteras konkurrensneutralt samt ur 
ett ekonomiskt perspektiv för den enskilda är särskilt viktigt då gruppen personer med 
funktionsnedsättning generellt har sämre ekonomiska förutsättningar än befolkningen i övrigt. 

Transfereringar – barn och familj 

(24.3.2) Bättre inkomstskydd för gravida  
 

Förslag: Utred samlat hur graviditet hanteras i socialförsäkringen. Frågor som bör 
besvaras inom en sådan utredning gäller: 

- graviditet som grund för sjukskrivning när arbetsförmågan är nedsatt 
- lämplig nivå på sjukskrivning under graviditeten 
- gränsdragningen mellan graviditetspenning och sjukpenning 
- graviditetspenning under de sista dagarna före beräknad nedkomst 
- ersättningsnivåer i de angränsande system som kan komma i fråga att utnyttja i 
samband med graviditet. 

Göteborgs Stad delar kommissionens bedömning. Gravida kvinnor med nedsatt arbetsförmåga 
får olika kompensation beroende på om de är berättigade till graviditetspenning eller 
sjukpenning. Dagens sjukförsäkring medger inte heller att gravida kvinnor sjukskrivs för 
besvär orsakade av graviditeten. Vid en bedömning av rätten till sjukpenning beaktas den 
bakomliggande orsaken till besvären, det vill säga graviditeten, och en särskild och strängare 
bedömningsnorm tillämpas i dessa fall jämfört med om samma symptom hade tillhört en 
person som inte är gravid. Gravida kvinnor får en mer restriktiv bedömning av 
sjukdomsrekvisitet och diskrimineras därmed jämfört med andra försäkrade. Nedsatt 
arbetsförmåga av en viss orsak, exempelvis ryggsmärtor, bör ge samma förmån och ersättning 
i försäkringen oavsett om smärtan orsakas av graviditet eller ej. En grundregel inom hälso- 
och sjukvården är att en sjukdom eller en skada ska tas om hand oavsett vad upphovet är, och 
kommissionen framhåller att samma regel bör gälla här.  
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(24.3.3) Föräldraförsäkringen  
 

Rekommendation: Förslagen från utredningen för en modern föräldraförsäkring 
genomförs vad avser 

-fler föräldrapenningdagar reserverade för varje förälder 
- merparten ska tas ut innan barnet fyller 3 år, varefter föräldrarna tilldelas 10 
föräldrapenningdagar per barn och år till och med barnet fyller 10 år 
- lägstanivådagarna avskaffas 
- snabbhetspremien tas bort. 

Rekommendation: Reserverade dagar bör införas också för föräldrapenning på 
grundnivå. 

Göteborgs Stad menar att utredningen om en modern föräldraförsäkring (SOU 2017:101), som 
kommissionen hänvisar till i rekommendationen, gjorde en omfattande analys av den 
existerande föräldraförsäkringen och tänkbara förändringar av den. Kommissionen utgår 
därför ifrån de förslag som den utredningen presenterade i sitt betänkande och delar de 
bedömningar i avvägningen mellan jämställdhet, barns behov och flexibilitet som gjordes.  

Arbetsrelaterade trygghetssystem 

Ersättningsnivåer, beräkning av ersättning och kvalificeringskrav (25.3.1 ) 
 

Rekommendation: Återställ ersättningsgraden i den offentliga 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen med riktmärket att 80 procent av 
arbetstagarna har 80 procents ersättningsgrad. Motivera avsteg i de årliga 
budgetdokumenten. 

Rekommendation: Den försäkrade inkomsten i både arbetslöshetsförsäkringen och 
sjukförsäkringen beräknas till den genomsnittliga arbetsinkomsten under en 
intjänandeperiod, vars längd får fastställas i särskild utredning. Vid en förändring av 
beräkningsgrunden är det ett krav att försäkringen inte blir mindre generös än den 
för närvarande är. 

Förslag: Utred konsekvenserna av att avskaffa grundbeloppet och införa ett 
lägstabelopp i en arbetsinkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring för arbetssökande 
som uppfyller de villkor på sökbeteende som framgår av lagen om 
arbetslöshetsförsäkringen. Beloppet bör vara högre än riksnormen i 
försörjningsstödet för att skapa drivkrafter för arbete. 

Rekommendation: Ersätt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen med en 
tröskelnivå baserad på månadsinkomster. Den försäkrade inkomsten beräknas i 
stället till den genomsnittliga månadsinkomsten under en intjänandeperiod, vars 
längd får utredas särskilt. Tröskelnivån avseende månadsinkomst bör sättas på en 
sådan nivå att de personer som i dag uppfyller arbetsvillkoret i 
arbetslöshetsförsäkringen inte riskerar att exkluderas från försäkringsskyddet. 
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Rekommendation: Arbetslöshetsförsäkringen görs obligatorisk, med möjlighet att 
välja mellan de i dag erkända arbetslöshetskassorna och ALFA-kassan, för alla 
arbetstagare som har en beskattad inkomst. Avgift tas ut av den försäkrade, när 
månadsinkomsten kommer över den tröskelnivå som anges i rekommendationen om 
att avskaffa arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. 

Göteborgs Stad menar att betänkandets rekommendationer och förslag som syftar till att 
förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen är positiva. Av utredningen framgår att 
endast 37 procent av de hos Arbetsförmedlingen registrerade arbetslösa har någon form av 
arbetslöshetsersättning. En hög andel arbetssökande uppbär idag försörjningsstöd vilket 
innebär en kostnad för kommunen. Fler behöver omfattas av arbetslöshets- och 
sjukförsäkringssystemen och beloppen behöver vara högre än riksnormen i försörjningsstöd. 

Kriminalpolitik 

(26.3.2) Allmänt om brottsförebyggande och brottsbekämpning 
 

Rekommendation: Granska 34-punktsprogrammet och andra liknande initiativ ur ett 
forskningsperspektiv. 

Göteborgs Stad anser att det är viktigt att de åtgärder som vidtas för att förebygga och 
bekämpa brott bygger på evidensbaserad kunskap. I de fall sådan saknas bör sådana studier 
inledas för att uppnå en resurseffektiv kriminalpolitik. Det omfattande 34 punkt programmet 
kan vara en lämplig utgångspunkt för ett sådant arbete 

 

 

 

 

Göteborg den 21 april 2021 
 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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