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Alliansens sänkta inkomstskatter.
  Alliansens talesmän sa under hela valrörelsen att de för att minska 
arbetslösheten skulle sänka inkomstskatterna med 45 miljarder kr 
med ett jobbavdrag som främst skulle sänka skatterna för låg- och 
medelinkomster. Det var vilseledande därför att de skattesänkningar 
de föreslog till största delen tillfaller höginkomsterna. Av de 45 
miljarderna går bara cirka 15 miljarder till låg- och medelinkomster. 
Det kan man läsa sig till i alliansens utredningar och allianspartiernas 
motioner till riksdagen. Men i muntliga framträdanden nåmndes inte 
det rätta förhållandet och det lurade allmänheten och också journa-
lister som borde ha påtalat de vilseledande uppgifterna.
    Se sidorna 108-115.

   Nu genomför regeringen i budgetmotionen sina avsikter, men 
gör inte en tydlig redovisning om vart skattesänkningarna går.   
   Efter regeringsskiftet har fortsatt talet om att de stora in-
komstskattesänkningarna går till låg-och medelinkomster. 
   I DN 061006 sid 10 spalt 1 skrev DN-reportern: Ett jobbav-
drag ska ge framför allt låg-och medelinkomsttagare mer i 
plånboken.  
   I lördagsintervjun i P1 med Fredrik Reinfeldt 061014 talade 
han om skattesänkningar för låginkomsttagare men nämnde 
inget om de större skattesänkningarna för höginkomster. 
  I Panelen i Godmorgon världen i P1 061015 nämnde den 
Reinfeldtvänlige paneldeltagaren skattesänkningarna för låg-
inkomster som om låginkomsttagarna blir de mest gynnade.
   Lars Leijonborg intervjuades i P1 061019 kl 1210. Han sa då 
bl a att regeringen sänker inkomstskatterna med 40-50 miljar-
der kr för låg- och medelinkomster och företagare. Ett klart 
vilseledande. Av inkomstskattesänkningarna på 40-50 miljar-
der kr går cirka 30 miljarder till höginkomster. 
    Se sidorna 115-122.
    På sid 122-125+156-161 finns några artiklar om skatter mm.   

http://wimnell.com/omr36-39k.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39m.pdf
http://wimnell.com/omr36-39n.pdf
http://wimnell.com/omr36-39o.pdf
http://wimnell.com/omr36-39k.pdf
http://wimnell.com/omr36-39k.pdf


Regeringsförklaringen 6 oktober 2006.
Från riksdagen.se 
Kammarens protokoll Riksdagens snabbprotokoll
2006/07:6 /07:6 Fredagen den 6 oktober
Kl. 09:00 - 09:55

1 § Regeringsförklaring
Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Ledamöter av Sveriges riksdag! Partierna i Allians för 
Sverige, Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet 
liberalerna och Kristdemokraterna, har enats om att bilda en regering 
för att förnya Sverige. 

Allians för Sverige har vunnit väljarnas förtroende för att genomföra 
den politik som lagts fast i Bankerydsuppgörelsen, i den 
gemensamma ekonomiska politik som presenterades i riksdagen i 
våras och i det politiska program vi enades om i alliansens 
valmanifest. 

Valresultatet har för första gången på 25 år lagt grunden för en stabil 
majoritetsregering. Svenska folket har givit regeringen ett tydligt 
mandat. Allians för Sverige är en allians för hela Sverige. Vi avser att 
föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse. När det är 
möjligt kommer vi att söka bredast möjliga förankring i riksdagen, 
och vi söker ett gott samarbete med alla de som vill bidra till ett bättre 
Sverige. Vi kommer att vara en öppen regering som lyssnar på alla 
medborgare. 

Regeringen ser ett antal större uppgifter framför sig. 

Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att 
försörja sig genom eget arbete och få uppleva arbetsglädje och 
arbetsgemenskap under trygga villkor. Regeringens övergripande mål 
är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag och 
att därigenom bryta utanförskapet. 

Fler svenskar ska ges möjligheter att förverkliga sina drömmar och 
ambitioner genom att starta och driva företag. Entreprenörskap och 
företagande är avgörande för att öka sysselsättningen, för att lägga 
grunden för utvecklingskraft i hela Sverige och för att stärka Sveriges 
ställning i världen. 

Fler svenskar ska få vara med och bidra. Sverige ska vara ett land som 
håller ihop, där de sociala och regionala klyftorna minskar. 

Jämställdheten mellan kvinnor och män ska förbättras. Mångfalden i 
samhället ska tas till vara. Sammanhållningen mellan olika grupper 
ska öka och de civila gemenskaperna stärkas. Regeringen strävar efter 
ett inkluderande samhälle där varje människas okränkbara värde 
respekteras – ung som gammal, här i landet född och uppvuxen som 
nyinflyttad, kvinna som man. 

Fler elever ska lämna skolan med kunskaper och förutsättningar för 
att tryggt kunna fungera som medborgare och i arbetslivet. Genom att 
sätta kunskap i centrum och satsa på kvalitet ska resultaten i den 
svenska skolan förbättras. Sverige ska stå starkt som 
forskningsnation. 

Enskilda och familjer ska uppleva att deras möjligheter att påverka sin 
vardag har ökat. Regeringen avser att öka tillgängligheten, kvaliteten 
och valfriheten inom sjukvården, äldreomsorgen och andra 



välfärdsområden. Vi vill säkra en solidariskt finansierad välfärd för 
alla. 

Viktiga steg ska tas för att möta framtidens miljöproblem. 

Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen. Regeringen 
ska lägga stor kraft på att säkerställa Östersjön och Västerhavet som 
levande hav. Miljöfrågorna är avgörande för utvecklingskraften i 
Sverige. 

Sverige ska föra en mer aktiv utrikespolitik och ta ett större ansvar för 
mänskliga rättigheter, frihet, säkerhet, demokrati, välstånd och hållbar 
utveckling i världen. 

Sverige ska vara en aktiv och pådrivande kraft i Europeiska unionen. 
En fri ekonomi hämtar sin kraft i människors fria val och frivilliga 
samarbete. Samhällets utveckling är beroende av människors vilja att 
arbeta, förmåga att ta ansvar, uppfinningsrikedom, företagsamhet och 
deras mod att investera i framtiden. 

Över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Trots stark 
tillväxt råder det massarbetslöshet. För unga människor är situationen 
särskilt problematisk. Utanförskapets utmaning förstärks av den 
demografiska utvecklingen. 

Sverige behöver ett kraftfullt program för fler jobb i hela Sverige, som 
gör det mer lönsamt att arbeta och enklare att anställa. Trösklarna in 
på arbetsmarknaden måste sänkas och en ökad arbetsinsats eller ett 
större ansvarstagande belönas. Matchningen mellan arbetssökande 
och lediga platser måste förbättras. Det måste också bli enklare att 
anställa. Höga skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden gör 

att arbetsgivare drar sig för att anställa. 

Sverige står inför stora framtidsutmaningar. Globaliseringens tuffare 
konkurrens innebär att risken för jobbflykt ökar. Den demografiska 
utvecklingen innebär alltfler som behöver vård och omsorg och en allt 
mindre andel av befolkningen i arbetsför ålder. Ett globaliseringsråd 
kommer att tillsättas för en allsidig belysning och samhällsdebatt om 
de förändringar som Sverige möter. Behovet av att forma en modern 
och flexibel arbetsmarknad som tryggar jobb och ger förutsättningar 
för nya jobb och utvecklad välfärd i Sverige kommer att belysas. 

Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften och 
skapa bättre förutsättningar för investeringar och innovationer kan 
tillväxtpotentialen i hela landet stärkas. Tillgång till samhällsservice 
och väl fungerande kommunikationer över hela landet är viktigt. 

Regeringen kommer att utarbeta en nationell strategi för att stärka 
utvecklingskraften på landsbygden. 

Regeringen kommer att verka för nya finansieringslösningar för 
infrastrukturen. En särskild förhandlingsman för Stockholmsregionen 
utses. 

Det är av avgörande vikt att upprätthålla uthålliga offentliga finanser. 
Målet för finanspolitiken bör vara att minska den offentliga 
skuldsättningen. Det målet ska nås genom att upprätthålla ett 
överskott i de offentliga finanserna som motsvarar 2 % av bnp i 
genomsnitt över konjunkturcykeln. 

I Bankerydsuppgörelsen och i valmanifestet presenterades 
huvuddragen i alliansregeringens program. Ambitionen är att detta 



program nu ska genomföras. Bryts den starka ekonomiska 
utvecklingen hotas jobben. Därför ska överskottsmål och utgiftstak 
försvaras. Under den kommande mandatperioden kommer varje 
reform att prövas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full 
sysselsättning. Utrymmet för ekonomiska reformer under den 
kommande mandatperioden kommer bland annat att vara beroende av 
hur många som kommer tillbaka i arbete. Det kan visa sig nödvändigt 
att skjuta på reformer eller att tillföra ytterligare finansiering. 

Alliansen har presenterat ett brett program för att skapa fler jobb och 
fler företag. Därmed säkras välfärden. 

För det första föreslår vi reformer som gör det mer lönsamt att arbeta. 
En stor inkomstskattereform ska genomföras där tyngdpunkten ligger 
på att minska tröskel- och marginaleffekterna för låg- och 
medelinkomsttagare. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär 
skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett första steg sänks 
inkomstskatterna med i storleksordningen 37 miljarder kronor under 
2007. Resterande del, som uppgår till ca 8 miljarder, genomförs i ett 
andra steg när ett ekonomiskt utrymme föreligger. 

De tillväxt- och sysselsättningseffekter som regeringens politik 
medför ska i första hand användas för att sänka inkomstskatterna för 
låg- och medelinkomsttagare. Jobbavdraget bidrar främst till att sänka 
trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. På sikt bör 
ytterligare skatteförändringar för låg- och medelinkomsttagare 
genomföras som gör att det lönar sig bättre att gå från deltid till heltid 
eller att ta på sig mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. 

Arbetslinjen ska tydliggöras i arbetslöshetsförsäkringen. Att det finns 
en ersättning vid tillfälliga perioder av arbetslöshet bidrar till att 

människor blir tryggare och vågar pröva nya arbeten. Regeringen 
avser att tydliggöra arbetslinjen i a-kassan genom att förändra 
ersättning och villkor i försäkringen.  

Arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk och omfatta alla som 
förvärvsarbetar. Det bör vidtas åtgärder för att säkra att de som är 
arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Vi kommer att 
presentera förslag om att öka egenfinansieringen i 
arbetslöshetsförsäkringen. 

Sjukförsäkringen ska ha som mål att bevara tryggheten för den som 
drabbas av sjukdom eller gör sig illa. Samtidigt ska den ge motiv och 
möjlighet att återgå till arbete. Det gäller dels att förbättra 
möjligheterna till vård och rehabilitering, dels att motverka 
överutnyttjande av försäkringen. Ett nytt mål om att hjälpa sjukskrivna 
tillbaka till jobb ska införas i sjukförsäkringen. Det är vår bedömning 
att ersättningen i sjukförsäkringen kan bevaras på den nuvarande 
nivån också framöver. Vi avser att återställa taket i sjukförsäkringen 
till 7,5 basbelopp och att förändra beräkningen av den inkomst som 
ska ligga till grund för sjuklön och sjukpenning. 

Samma beräkningsgrund ska gälla även i föräldraförsäkringen och 
den tillfälliga föräldraförsäkringen. Pensionsreformen mellan 
allianspartierna och Socialdemokraterna är viktig för Sverige och 
ligger fast. Det finns ett behov av att på motsvarande sätt reformera 
andra delar av socialförsäkringssystemet för att uppmuntra till arbete 
och öka stabiliteten i de offentliga finanserna. Regeringen kommer att 
tillsätta en utredning i syfte att förbereda en sådan reform med bredast 
möjliga förankring. 

Vi anser att statens kostnader för trafikskadades sjukpenning och 



sjukersättning ska överföras till trafikförsäkringen. Syftet med 
reformen är ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och 
minskade skadekostnader. 

För det andra föreslår vi en rad reformer som gör det enklare och 
mindre kostsamt att anställa. Möjligheterna till visstidsanställningar 
vidgas för att öppna bredare vägar in på arbetsmarknaden. 

Nystartsjobb införs för att ge en ny chans för dem som under lång tid 
varit utanför arbetsmarknaden. Regeringens avsikt är att 
arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn. Skatten på 
hushållstjänster sänks. Svenska småföretagare är nyckeln till att klara 
välfärden framöver. 

En särskild satsning görs för att få bukt med ungdomsarbetslösheten. 
Regeringen vill minska kostnaderna för att anställa ungdomar genom 
att halvera arbetsgivaravgifterna för unga. Denna skatterabatt kan 
användas tillsammans med våra andra sänkningar av 
arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn och nystartsjobben.  

Arbetsmarknadsverket ska reformeras från grunden. Verksamheten 
ska styras av klara och entydiga mål och utformas oberoende av 
dagspolitiska hänsyn. Arbetsförmedlingarnas arbete ska inriktas på att 
göra det lättare för arbetslösa att söka arbete. Arbetsförmedlingen 
måste möta upp med ökade resurser på matchning. Varje 
arbetssökande bör på sikt få en personlig coach och individuella 
handlingsplaner skräddarsys. Möjligheterna för fler aktörer att 
tillhandahålla utbildning eller förmedlingstjänster inom 
arbetsmarknadspolitiken bör vidgas.  

Arbetsmarknadspolitikens omfattning måste reduceras. Antalet 

personer i åtgärder kommer att reduceras, systemet med friår 
avvecklas och plusjobben fasas ut. Alliansens förslag om nystartsjobb 
och om nedsatta arbetsgivaravgifter för anställningar i tjänstesektorn 
är mer effektiva och träffsäkra åtgärder. 

För det tredje föreslår vi en rad åtgärder som förbättrar Sveriges 
företagsklimat och gör det mer lönsamt att driva företag. 

Beskattningen av fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, 
reformeras ytterligare. Förmögenhetsskatten halveras i ett första steg 
och ska därefter avskaffas. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar efter andra 
sjukveckan avskaffas och ett statligt kreditgarantisystem för små och 
medelstora företag införs. Vi avser att återkomma med förslag om 
lättnader i form av uppskjuten reavinst och riskkapitalavdrag. Förslag 
kommer också att läggas om återställd förmånsrätt och förändrad 
konkurslagstiftning. Den sociala tryggheten för företagare förbättras, 
reglerna för skattetillägg görs mer rättssäkra och kravet på flera 
uppdragsgivare för att få F-skattsedel avskaffas. Regelbördan lättas. 
(Applåder) 

De åtgärder vi föreslår kommer att förbättra företagsklimatet och bidra 
till högre sysselsättning. Därmed kommer också de offentliga 
finanserna att förstärkas. Ytterligare åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för sysselsättning och tillväxt måste genomföras. 
Därför är såväl ytterligare sänkningar av inkomstskatterna, till 
exempel att avskaffa värnskatten, som förbättringar av 
företagsbeskattningen och andra åtgärder för att stärka 
företagsklimatet angelägna.  

Den statliga fastighetsskatten ska avskaffas. Dess konstruktion gör att 
den stiger på ett sätt som är omöjligt att förutse och uppfattas som 



djupt orättvist. I ett första steg fryses taxeringsvärdena och ett tak i 
beskattningen införs. För flerbostadshus fryses taxeringsvärdena och 
skattesatsen sänks. Därefter ersätts den statliga fastighetsskatten med 
en låg kommunal avgift. En mindre höjning av reavinstskatten kan 
också utgöra en del av finansieringen.  

Borttagandet av den statliga fastighetsskatten finansieras på ett 
ansvarsfullt sätt.  

Vi slår vakt om den svenska modellen. Förhållandena på 
arbetsmarknaden ska i första hand regleras i avtal mellan 
arbetsmarknadens parter. Ordningen med kollektivavtal ska bevaras. 
Det är viktigt att företag kan drivas under stabila förhållanden och att 
arbetstagarna har trygga villkor. 

Arbetsmarknadens parter har under det senaste decenniet tagit ett brett 
ansvar för lönebildningen. Stabiliteten på arbetsmarknaden har gjort 
att företagens konkurrenskraft har stärkts och visar att den svenska 
arbetsmarknadsmodellen står stark inför framtiden. 

Aldrig tidigare har så många människor lyfts ur fattigdom. Friheten 
och demokratin erövrar ny mark. Den globala ekonomin och handeln 
växer starkare än på många decennier. Sverige har allt att vinna på 
denna globalisering. Sveriges utrikespolitik ska förena engagemanget 
för internationellt samarbete med en tydlig röst för demokrati och de 
mänskliga rättigheterna. Ambitionen ska vara klar: Sverige ska bättre 
bidra till frihet, säkerhet, demokrati, välstånd och hållbar utveckling i 
världen.  

Norden och Östersjöregionen ska vara Europas starkaste 
tillväxtområde. Alla möjligheter att stärka samarbetet bör utnyttjas. 

Barentssamarbetet vidareutvecklas. EU behöver en långsiktig strategi 
för samarbetet och relationerna med Ryssland. Ukrainas strategiska 
betydelse för vår del av Europa får inte underskattas.  

Sverige ska tydligt och klart tillhöra kärnan i det europeiska 
samarbetet. Regeringen vill verka för en europeisk union som är 
öppen, effektiv och dynamisk. Utvidgningen är en av EU-samarbetets 
största framgångar. Regeringen kommer att agera pådrivande för en 
fortsatt utvidgning. Regeringen avser omgående att inleda 
diskussioner och förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i den 
europeiska unionen år 2009. 

Hoten från den internationella terrorismen, den växande organiserade 
brottsligheten, spridningen av massförstörelsevapen, söndrande stater 
samt nationella konflikter kan bara mötas genom ett starkare 
internationellt samarbete.  

Europas roll är avgörande för att hantera internationella utmaningar. 
Vi vill se ett starkare Europa som träder fram som en fredens, 
frihetens och försoningens röst också i de delar av världen som 
präglas av krig och konflikter. Att bidra till att överbrygga 
konflikterna i Mellanöstern måste vara en av den europeiska unionens 
viktigaste uppgifter under de kommande åren. En framtida lösning av 
konflikten mellan israeler och palestinier måste bygga på en 
tvåstatslösning där båda parter kan leva inom säkra och erkända 
gränser.  

Sverige bör verka för att den transatlantiska länken stärks. 
Sverige bör stärka relationerna med Asien, inte minst med dess stora 
och växande ekonomier. 



Krisen i Darfur är en av vår tids största humanitära katastrofer. Det 
internationella samfundet måste göra ytterligare ansträngningar så att 
övergreppen mot civilbefolkningen upphör och konflikten får ett slut.  

Sveriges starka stöd för FN ska fortsätta. Internationell rätt och 
respekt för de mänskliga rättigheterna ska vara hörnstenar i svensk 
utrikespolitik. 

I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det 
är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de 
mänskliga rättigheterna ska vara universell.  

Utvecklingen och utformningen av vår säkerhetspolitik måste fortsatt 
ske i brett nationellt samförstånd. Sverige är militärt alliansfritt. Vårt 
lands framtida säkerhet bygger på gemenskap och samverkan med 
andra länder. Regeringen fäster vikt vid EU:s gemensamma 
säkerhetsstrategi. 

Efterfrågan från FN, EU och Nato på Sveriges medverkan i 
internationella insatser har aldrig varit större. Sverige bör ha ökade 
möjligheter att delta i olika internationella fredsinsatser.  

Fattigdomen kan utrotas och epidemier trängas tillbaka, men då krävs 
det att fattigdomsbekämpningen organiseras på ett långt bredare sätt, 
att den samlade internationella biståndsnivån höjs, att biståndet 
effektiviseras, att marknadsekonomin utvecklas och att skadlig 
protektionism undanröjs.  

Sverige bör ta internationella initiativ som höjer ambitionen när det 
gäller fattigdomsbekämpningen inte minst i Afrika. Det svenska 
biståndet ligger kvar på en hög nivå, och kombineras med en samlad 

politik för global utveckling som inkluderar alla politikområden. 

Miljö- och energifrågorna måste få större utrymme i 
utvecklingssamarbetet.  

Arbetet för att stärka demokrati ges starkare prioritet. Särskilda 
insatser görs för att främja demokrati i diktaturer som Kuba och 
Vitryssland. 

Jämställdheten i Sverige har förbättrats, men kvinnor och män har 
fortfarande inte lika möjligheter. Ett aktivt jämställdhetsarbete kommer 
att prägla regeringens arbete. 

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utvecklas. Regeringen 
kommer att motverka och förändra system som konserverar 
fördelningen av makt och resurser i ett könsperspektiv. När män och 
kvinnor delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett 
bättre samhälle. 

Både kvinnor och män ska kunna kombinera familjeliv med arbetsliv, 
och få vardagspusslet att gå ihop. Regeringen återkommer med 
förslag som ökar möjligheterna att välja barnomsorg och förbättrar 
möjligheterna att köpa tjänster som underlättar vardagen. 

Mer än varannan kvinna arbetar i den offentliga sektorn. Sänkt skatt 
på låga och normala inkomster ger många lågavlönade kvinnor i 
offentlig sektor mer pengar att röra sig med.  

Offentliga arbetsgivare har ett ansvar för att garantera kvinnor bra 
arbetsvillkor och motverka osakliga löneskillnader. Arbetet med att 
förebygga och minska ohälsan i offentlig sektor måste intensifieras. 



Regeringen kommer att öka utrymmet för enskilda initiativ och eget 
företagande inom välfärdsområdet. Fler arbetsgivare att välja på 
kommer att lägga grunden för bättre arbetsvillkor och bättre 
löneutveckling också i offentlig sektor. Fler och bättre karriärvägar i 
offentlig sektor behöver utvecklas. 

Kvinnors möjligheter att starta och driva företag ska förbättras, och 
hinder som försvårar kvinnors företagande ska rivas. Tydliga 
förutsättningar som leder till att fler kvinnor kan och vågar ta steget att 
starta eget ska ges. Regeringen kommer att utforma och genomföra ett 
program för att öka kvinnors företagande. Forskningen kring 
kvinnors företagande ska fortsätta. 

Kvinnor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och 
brott. Att bekämpa hedersrelaterat våld och ge stöd åt dem som utsätts 
ska vara högprioriterat. Kunskaperna hos polis och andra 
myndigheter måste öka så att rätt insatser kan sättas in i tid. Hotade 
kvinnor ska skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet 
säkras. En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer 
att utarbetas. (Applåder) 

Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för dem 
som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten till asyl ska värnas och 
den utveckling vi ser i Europa, mot mer av stängda gränser, ska 
motverkas. 

Var femte person som bor i Sverige har utländsk bakgrund. Vi vill 
leva i ett öppet samhälle som präglas av gemenskap och mångfald, där 
alla har samma möjligheter. 

Svensk integrationspolitik har misslyckats. Alltför många står utanför 

samhällslivet och arbetsmarknaden. Svenskundervisningen för 
nyanlända invandrare uppvisar dåliga resultat, och många deltar inte i 
utbildningen. Klyftorna vidgas socialt och ekonomiskt. 

En genomgående linje i regeringens integrationspolitik kommer att 
vara att riva hinder och öppna möjligheter. Invandrade personer ska 
respekteras som individer och inte betraktas som ett homogent 
kollektiv. Utöver den första tiden i Sverige behövs det ingen särpolitik 
för invandrare, utan en politik som frigör människors inneboende 
kraft och bryter det utanförskap som har fått fotfäste i Sverige. 

De bästa vägarna till integration är arbete och språkkunskaper. Därför 
måste integrationen på arbetsmarknaden och språkutbildningen 
förbättras, diskriminering motverkas och kompetensbedömningar 
underlättas. 

En avgörande faktor för att hantera framtidens utmaningar när det 
gäller exempelvis demografi är att förbättra integrationen i det svenska 
samhället och öka möjligheter till rörlighet över gränserna. Vi måste 
dra lärdomar av andra länders integrationsarbete, bland annat 
språkkunskapernas betydelse för medborgarskap och värdet av en 
blandad arbetskrafts- och flyktinginvandring för att underlätta en 
fungerande integration i Sverige. 

För att bryta boendesegregationen bör bostadsrättsombildning i 
storstädernas förorter underlättas och hyresboendet utvecklas. 
Krafttag måste tas i kampen mot den etniska bortsorteringen på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Det kräver en tydlig, effektiv och samlad lagstiftning mot 
diskriminering. En gemensam ombudsmannaorganisation ska införas. 



Familjen är en grundläggande gemenskap i samhället. I den lilla 
grupp som familjen är får familjemedlemmarna möjlighet att möta 
kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta 
ansvar. 

En modern familjepolitik utgår från att familjer är olika, har olika 
önskemål och behov, och är lika mycket värda. Föräldrarna – som 
känner sina barn bäst – ska ges ökade förutsättningar att välja den typ 
av förskola och barnomsorg som är lämplig just för deras barn, i just 
deras situation. 

En ny familjepolitik genomförs för valfrihet, ökad jämställdhet, större 
mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen. 
En barnomsorgspeng införs som ger föräldrarna ökad valfrihet att 
själva välja barnomsorg. 

Kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg kvarstår och 
möjligheten att upprätthålla barnomsorgsgarantin förstärks genom ett 
resurstillskott. Den nu gällande maxtaxan bibehålls. Maxtaxan på 
fritidshem kommer att sänkas. 

En jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen införs som förbättrar 
förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män i ansvaret 
för hem och barn, i uttaget av föräldraförsäkringen och i deltagande i 
arbetslivet. Föräldraförsäkringen som den nu är utformad vad gäller 
längd, antal pappamånader och tak ligger fast. 

Den allmänna förskolan byggs ut också för treåringar. Det 
pedagogiska uppdraget i förskolan stärks i takt med barnens 
utveckling. 

En möjlighet ges för de kommuner som vill att införa ett 
vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget ger en reell möjlighet för föräldrar 
som önskar vara hemma något längre än vad föräldraförsäkringen 
medger, eller som vill korta sin arbetstid under småbarnsåren. 
(Applåder) 

Ökade kunskaper för såväl enskilda som samhället får samhället att 
växa. Att satsa på kunskap är att investera i Sveriges framtid, i en värld 
där konkurrensen mellan länder och regioner blir allt större. Skolan 
spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. Varje barn 
har rätt att få de verktyg och värderingar som behövs för att utforska 
sin omvärld och möta samhällets krav. En förnyad utbildningspolitik 
kommer att respektera elevers olikheter och möta varje elev utifrån 
dennes behov. 

Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskaper. Alla barn ska 
ges förutsättningar att nå de grundläggande målen i alla ämnen. 
Fristående skolor är en självklar del av det svenska skolväsendet. 
Villkoren för de kommunala och fristående skolorna ska vara lika och 
alla barn och föräldrar ska ha möjlighet att välja mellan olika 
skolformer. Tätare och förbättrade statliga utvärderingar ska 
genomföras av varje skolas kvalitet. 

Ingen elev ska kunna halka efter utan att det tidigt uppmärksammas av 
skolan. Informationen till föräldrar och elever om elevens skolresultat 
ska därför förtydligas. Betyg ska ges i fler steg än i dag, och från 
årskurs 6. Kommuner och enskilda skolor ska få större frihet att 
utforma skriftlig information av olika slag om elevernas resultat och 
uppförande i skolan. 

Stöd till elever med studiesvårigheter ska sättas in tidigare än i dag. En 



ny speciallärarutbildning kommer att utformas i syfte att ytterligare 
stärka stödet till elever i behov av särskilt stöd. 

En matematik- och NO-satsning kommer att genomföras i grund- och 
gymnasieskolan. En satsning kommer också att genomföras för att 
garantera att alla elever får stöd att lära sig läsa, räkna och skriva de 
första skolåren. 

Gymnasieskolan är i behov av en större reformering. Både ungdomar 
och samhället är betjänta av att det både finns utbildningar med en 
tydlig studieförberedande inriktning och med en tydlig 
yrkesinriktning. Elever på gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar 
ska själva kunna få välja om de vill läsa in teoretisk 
högskolebehörighet. 

Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Kränkningar ska aldrig accepteras. 
Arbetet med skolans fastslagna värdegrund måste utvecklas, stärkas 
och utvärderas. Samarbetet mellan hem och skola utvecklas. 

Riksdagen kommer att föreläggas förslag till en ny skollag. 
Behörighetsreglerna för läraryrket förtydligas. Någon form av 
lärarauktorisation införs. Skolans disciplinära befogenheter 
förtydligas och utvidgas. 

Läraryrket är ett av landets viktigaste yrken. Lärarutbildningen ses 
över i syfte att höja kvaliteten. Kvalificerad fortbildning av lärare 
förstärks. 

Under många år har fokus inom politiken för högre utbildning legat 
på kvantitativ utbyggnad. Den nya regeringens perspektiv kommer nu 
i stället att vara kvalitativ utveckling. Lärosätenas styrelser 

avpolitiseras. 

En forskning i världsklass är avgörande för Sveriges och Europas 
konkurrensmöjligheter. De ekonomiska ramarna för forskning ökas, 
utöver tidigare riksdagsbeslut under mandatperioden. En ökad andel 
av forskningsresurserna ska fördelas genom fakultetsanslag till 
framstående forskningsmiljöer. (Applåder) 

Den som behöver vård och omsorg ska kunna vara trygg i att den 
finns när man behöver den. Välfärden ska vara gemensamt finansierad 
och fördelas efter behov. Patienternas valfrihet ska öka, och 
personalens engagemang ska tas till vara. De som inte alltid kan föra 
sin egen talan ska särskilt värnas.  

Trygghet, tillgänglighet och en helhetssyn på patientens behov ska 
prioriteras i hela vårdkedjan. Patienten ska ha rätt att välja såväl läkare, 
vårdenhet som tidpunkt för behandling. Vårdgivare ska ha skyldighet 
att upplysa patienten om var i landet det är kortast kö och erbjuda vård 
där. 

Vården tillförs resurser så att vårdköerna kan betas av och 
vårdgarantin börja fungera. Patienterna ska ges laglig rätt att gå till 
annan vårdgivare om garantitiden inte kan hållas, så länge 
behandlingen omfattas av det offentliga vårdåtagandet. Öppna 
kvalitetsjämförelser med rapportskyldighet införs för vårdenheter och 
äldreboenden. En oberoende granskningsmyndighet inrättas. 

De skillnader som finns inom vården gällande behandling och 
bemötande av män och kvinnor måste upphöra. Behandlingsmetoder, 
läkemedel, diagnostik och forskning ska anpassas utifrån både 
kvinnors och mäns villkor.  



För äldre och multisjuka med ett stort och sammansatt vårdbehov 
behövs mer av helhetssyn. Patienten kommer att ges möjlighet till en 
fast vårdkontakt som vårdar eller vid behov lotsar patienten genom 
vårdkedjan. Ersättningssystemen ska premiera vårdpersonal som tar 
helhetsansvar. 

Fler aktörer ska uppmuntras att bidra till en utveckling av vården och 
omsorgen. Lika villkor ska gälla för privata, ideella, kooperativa och 
offentliga aktörer. Anställda i vården ska kunna få stöd att ta över en 
verksamhet. 

Möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet ska öka genom aktiv 
och snabb rehabilitering. Alla sjukskrivna får en personlig 
koordinator, och en rehabiliteringsutredning ska genomföras inom 
fyra veckor. Rätten till rehabilitering ska lagfästas och skyldigheten att 
delta preciseras. Den finansiella samordningen ska göras flexibel och 
kunna anpassas efter lokala förhållanden.  

Vi har en glädjande utveckling som innebär att vi både lever och är 
friska allt längre. Alla har rätt till en trygg och innehållsrik ålderdom, 
men också till att träffa sina egna val. Den som vill ska uppmuntras att 
jobba vidare. Seniorernas kunnande och erfarenheter är en resurs i 
arbetslivet och för hela samhället. Regeringen avser att förbättra de 
ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna. (Applåder) 

Alla ska garanteras en trygg och värdig äldreomsorg. Resurser tillförs 
för att förbättra det medicinska omhändertagandet och det sociala 
innehållet i äldreomsorgen. Ett Fritt Val ska införas för särskilt 
boende och hemtjänstinsatser. De anhöriga – som i dag tar ett allt 
större ansvar för de äldres behov av vård och omsorg – ska få bättre 
stöd, tydliggjort i lag. 

Äldreomsorgen måste bedrivas med respekt för människovärdet. 
Ingen ska behöva dö i ensamhet. En värdighetsgaranti införs för att 
säkra miniminivåer inom äldreomsorgen som aldrig får underskridas. 
(Applåder) 

Den stora bristen på äldreboendeplatser som medfört att många 
saknar ett fullgott medicinskt omhändertagande, eller känner sig 
ensamma och isolerade, måste avhjälpas. Ett investeringsstöd kommer 
att införas för att öka antalet platser i särskilt boende för äldre. 
Ambitionen är att införa en boendegaranti så att den enskilde, över en 
viss ålder, själv får möjlighet att avgöra när det är dags att flytta till ett 
äldreboende. (Applåder) 

Den psykiatriska vårdens organisation ses över och nya resurser 
tillförs. Barn- och ungdomspsykiatrin prioriteras, och en vårdgaranti 
på en månad för utredning införs. Missbruksenheter och psykiatriska 
akutmottagningar ska inte kunna neka patienter med dubbeldiagnoser 
vård. Patienter som kan bli farliga – för sig själva eller andra – ska 
snabbt kunna flyttas till sluten tvångsvård om de inte följer ordinerad 
behandling. 

En tandvårdsreform genomförs som omfattar ett högkostnadsskydd 
och en tandvårdscheck. En ytterligare satsning kommer att 
genomföras riktad till dem som på grund av långvarig sjukdom eller 
funktionshinder inte själva kan påverka sin tandstatus. 

Möjligheter för funktionshindrade att välja boende och hjälpmedel ska 
öka. Hinder för deltagande i arbetslivet ska undanröjas. En möjlighet 
att få lönebidrag på grund av nedsatt arbetsfunktion också i eget 
företag införs. De som inte kan delta på den reguljära 
arbetsmarknaden ska erbjudas meningsfull sysselsättning med stor 



valfrihet. 

Hälsopolitiken måste skapa förutsättningar för goda hälsovillkor i 
hela befolkningen, men också för att individen ska kunna ta ansvar för 
sin egen hälsoutveckling. Att ge förutsättningar för en god fysisk och 
psykisk hälsa är särskilt angeläget för barn och unga. Föräldrastöd 
ska erbjudas kontinuerligt under barnets hela uppväxt. Elevhälsan ska 
stärkas med tydliga krav i skollagen om att främja fysisk och psykisk 
hälsa. 

Att minska alkoholkonsumtionen är angeläget, inte minst eftersom 
den ofta bidrar till våldsbrott och övergrepp. En minskad 
alkoholkonsumtion förbättrar folkhälsan och minskar många sociala 
problem. Sverige ska också arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol 
inom EU. 

Rättsväsendet måste komma närmare människorna. En synlig och 
närvarande polis i hela landet är viktigt för att öka tryggheten. 
Ambitionen är att öka antalet poliser till 20 000.  

Fler brott måste klaras upp. Polisen ska bättre förebygga, utreda och 
klara upp brott och stå till medborgarnas tjänst. Huvudregeln ska vara 
att alla brott utreds oavsett gärningsmannens ålder. Brottsoffer ska 
mötas med medkännande och professionalism av alla myndigheter.  
Med tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottslighet i dag 
motverkas grov brottslighet i morgon. 

Föräldrar har ansvar för att förmedla normer och värderingar till sina 
barn. En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande 
insatsen. Föräldrar är och ska vara skadeståndsskyldiga om de 
avsiktligt eller av oaktsamhet brister i sin uppsikt över barnet. 

Kriminalvården står inför stora utmaningar. Verkställighet av 
påföljder i frivård och fängelse måste hålla hög kvalitet och ska 
användas för att ge de intagna möjlighet att avbryta en kriminell livsstil 
och drogmissbruk. 

Män som misshandlar kvinnor ska få hjälp att bryta destruktiva 
beteenden, genom adekvat vård och behandling. Intagna som är 
psykiskt sjuka, skyldiga till sexualbrott eller missbrukare av droger 
och alkohol ska ges bättre behandling och rehabilitering.  

Påföljdssystemet ska reformeras i syfte att öka rättssäkerheten och 
stärka rättstryggheten för allmänheten. Vid grova brott och återfall ska 
straffen i större utsträckning ligga i den övre delen av straffskalan, 
medan det ter sig naturligt att straffen vid mildrande omständigheter 
ligger i den nedre. Regeringen vill skärpa straffen för misshandel och 
grov misshandel, våldtäkt och grov våldtäkt, rån och grovt rån samt 
grov kvinnofridskränkning. (Applåder) 

Möjligheten att införa en lagstadgad skyldighet för var och en att efter 
förmåga ingripa när någon är i nöd, ibland kallat en civilkuragelag, ska 
utredas.  

Sverige ska kraftfullt bekämpa grov, gränsöverskridande kriminalitet 
som handel med människor, vapen och narkotika liksom terrorism. 
Den brottslighet som riktar sig mot viktiga samhällsfunktioner ska 
bekämpas. Den personliga integriteten ska skyddas, och oskyldigas 
rätt värnas i all lagstiftning.  

För att komma åt den avancerade kriminaliteten bör polisen få 
möjlighet till buggning. Ett beslut om buggning ska föregås av 
omsorgsfulla överväganden, och stor hänsyn ska tas till den 



personliga integriteten. 

Terrorism ska förebyggas, och vi ska göra vårt yttersta för att 
förhindra att attentat genomförs i vårt land. Sverige ska fördjupa 
samarbetet inom EU och samverka globalt för att bekämpa 
terrorismen. De brottsbekämpande myndigheternas arbete ska stärkas 
genom ökad samordning, både vad gäller operativ verksamhet och 
underrättelsearbete. Sverige ska ha en effektiv krisorganisation för att 
hantera allvarliga nationella kriser. 

De globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna påverkar 
livsförutsättningarna i hela världen och måste få större 
uppmärksamhet. 

Miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång. Grön 
teknik kommer att efterfrågas när energi- och transportsystem ställs 
om. Behovet av teknik med minimal miljöpåverkan kommer att vara 
stort och ger växande möjligheter till ökad svensk export av 
miljöteknik. 

Sveriges miljöarbete ska vägledas av ambitiösa miljö- och klimatmål 
och följas av tydliga handlingsplaner. Kraftfulla åtgärder för att möta 
klimatförändringarna ska genomföras inom transport-, bostads- och 
industrisektorn. Regeringens målsättning är att möjliggöra att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av energi 
och råvaror, exempelvis genom satsningar på energieffektivisering. 

Energifrågorna i kombination med klimatförändringarna är avgörande 
utmaningar. Alla samhällssektorer berörs av snabbt stigande priser, 
ökande otrygghet i energiförsörjningen och konsekvenserna av ett 
mer instabilt klimat. En bättre energisäkerhet blir alltmer viktig för 

Europa, som världens största importör av olja och gas. 

Energipolitiken ska ge långsiktiga spelregler för energimarknadens 
aktörer. Miljö- och energibeskattningen ska utformas så att det lönar 
sig att ta miljöansvar. Företag och konsumenter ska kunna lita på att 
det finns energi till internationellt konkurrenskraftiga priser i 
framtiden. Att säkerställa goda konkurrensförhållanden på 
energimarknaderna är en viktig politisk uppgift. Regeringen kommer 
att bjuda in riksdagens partier till en bred och långsiktig 
energiöverenskommelse som har Allians för Sveriges 
energiöverenskommelse som grund. 

Förnybar elproduktion kommer att kunna tillföras det svenska 
systemet under kommande år, men utvecklingen har bara börjat. 
Regeringen bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte 
kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid. Under 
mandatperioden 2006–2010 kommer inte några politiska beslut om 
avveckling av kärnreaktorer att tas. Inte heller kommer några förnyade 
driftstillstånd att ges till de två reaktorer som redan stängts. Förbudet 
att uppföra nya reaktorer kommer att bestå. Regeringen kommer att 
pröva begäran om effekthöjningar enligt gällande lagar. 

Transportsektorn måste bli mer miljövänlig. En premie för att 
stimulera privatpersoner att byta till miljöbil kommer att införas. En 
översyn av miljöklassningen av fordon och bränslen genomförs, och 
miljökraven vid offentlig transportupphandling skärps. En särskild 
satsning på klimatrelaterad forskning och utveckling och på 
investeringsstöd kommer att genomföras. Energibesparande åtgärder 
främjas i industrin, och ett energieffektiviseringsprogram genomförs i 
bostadsbeståndet. Utbyggnaden av kraftvärme ska stimuleras. 



EU har ett viktigt uppdrag i att åstadkomma ett energisystem som 
minskar koldioxidutsläppen och hejdar växthuseffekten. Det 
europeiska systemet med handel med utsläppsrätter bör utökas vad 
gäller omfattning och ämnen, och ansträngningar för att få med fler 
länder i systemet bör göras. Sverige ska driva på för att tydliga mål 
för att minska användningen av fossil energi sätts upp inom EU och 
aktivt bidra till att de gemensamma mål som EU ställer upp nås. 

Kyotoavtalet bör snarast få en fortsättning. 

Sverige ska vara pådrivande för att ett strategiskt energisamarbete 
kommer till stånd mellan EU, Kina och Indien i syfte att stödja deras 
ansträngningar att begränsa sina utsläpp av växthusgaser. 

För att värna den moderna landsbygden, sund och säker mat, förnybar 
energi och öppna landskap ska de gröna näringarna ha likvärdiga 
konkurrensförhållanden gentemot övriga EU. Sverige ska ta till vara 
de möjligheter som EU:s landsbygdsprogram ger. (Applåder) 

Tillståndet i Östersjön och Västerhavet är bekymmersamt. 
Övergödning, hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter har fått stora 
konsekvenser. En nationell havsmiljöstrategi för Östersjön och 
Västerhavet ska utarbetas. 

Herr talman! Regeringens viktigaste uppdrag är att överbrygga de 
klyftor som har orsakats av ett stort och djupt utanförskap för många 
svenskar. Fler ska ges möjlighet att vara med och bidra och bygga 
Sverige. Fler ska ges möjlighet att utvecklas och växa och komma till 
sin rätt. 

Tron på framtiden och på Sverige som framgångsrikt land ska 

återupprättas. Sverige ska vara öppet för förändringar men präglas av 
sammanhållning och trygghet i förändringen. 

Regeringens arbete kommer att inriktas på att genomföra den politik 
som vi före valet presenterat för väljarna och som svenska folket givit 
regeringen i uppdrag att genomföra. Under en mandatperiod kommer 
självklart fler politiska reformer att presenteras och genomföras. Låt 
mig därför tydliggöra att allt denna regering kommer att genomföra 
kommer att präglas av några centrala värderingsmässiga 
utgångspunkter. Detta värderingsmässiga kitt bildar en stabil grund 
för regeringens arbete under mandatperioden. 

Politiken ska lägga grunden för en långsiktigt sund ekonomisk 
utveckling, skapa utrymme för ökad välfärd och öka makten för 
enskilda och familjer i deras egen vardag, inte minst genom större 
möjligheter för människor med låga eller normala inkomster att 
påverka sin situation genom eget arbete. 

Enskilda och familjer ska få mer att säga till om och förväntas ta 
ansvar, för sig själv och för andra. Föräldrar ska ha den avgörande 
makten över det som rör deras barn, och de som vill ska kunna 
tillbringa mer tid med sina barn. Både unga och äldre ska tas till vara 
på arbetsmarknaden. Var och en som vill och kan bidra ska vara 
välkommen att bidra. 

Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle, 
såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund och ideella 
organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett 
komplement till ett samhälle som i högre grad präglas av 
medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet. 



Ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett 
ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är 
nödvändigt för att utveckla vårt samhälle. 

Idrotten spelar en stor roll i många människors liv, vare sig man är 
aktiv utövare eller intresserad åskådare. Regeringen eftersträvar ett 
stabilt finansieringssystem och har förtroende för att idrottsrörelsen i 
större utsträckning kan avgöra hur medlen ska användas. Extra 
resurser motsvarande Handslaget ska fortsatt ställas till idrottens 
förfogande. Sverige ska aktivt verka för att få fler stora internationella 
idrottsevenemang till vårt land. 

Sveriges utveckling bygger på att människors företagsamhet och 
förmåga att skapa tas till vara. Det gäller i ekonomin och företagandet, 
i vården, skolan och den sociala omsorgen. Det grundläggande 
sambandet att företag ger jobb, och att jobb ger välfärd, ska 
förtydligas. 

Arbetslinjen och arbetets värde ska återupprättas. Att ha ett 
meningsfullt arbete är viktigt för den enskildes självbestämmande, 
livskvalitet och delaktighet. Att känna sig behövd väver trådar av 
trygghet mellan människor och gör att människor vågar ta eget ansvar 
och växa med sina uppgifter. Den enskilt viktigaste uppgiften under 
mandatperioden är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag. 

Bildning och utbildning är redskap för att ge varje människa möjlighet 
att förverkliga sina drömmar. Varje människa ska få de kunskaper 
som behövs för att kunna fungera som medborgare. 

En fri och obunden forskning, fria medier och ett levande kulturliv är 

grunden för det öppna samhället. Kulturen utvecklar det civila 
samhället och håller det demokratiska samtalet levande. Kulturen är en 
omistlig del av ett gott samhälle och bidrar till människors och 
samhällets utveckling. Frihet, mångfald, kvalitet och bredd är 
vägledande principer i regeringens kulturpolitik. Att försvara tanke- 
och yttrandefrihet samt erbjuda goda ekonomiska villkor för 
kulturskapare, folkbildning och kulturinstitutioner är grunden för den 
kulturpolitik som vi ska föra. Regeringen kommer att värna vårt 
gemensamma kulturarv och skapa möjligheter för att det kommer alla 
till del, oavsett var i landet man bor. 

Människor ska känna trygghet i vardagen. Rättssamhället måste 
återupprättas så att tryggheten kan öka. Tidiga och tydliga insatser ska 
prägla rättssamhällets arbete med unga människor som riskerar att 
halka in på en kriminell bana. 

Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i välfärden, och den 
enskildes rätt till fria val ska stärkas. Mångfalden av 
välfärdsproducenter bör öka. 

Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för både kvinnor och män. 
Målet är lika möjligheter till fria livsval och delat ansvar för att få 
familjens vardagspussel att gå ihop. Den yttersta utgångspunkten ska 
vara den grundläggande principen om alla människors lika rätt och 
värde. 

En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på 
ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra 
barn och barnbarn. Marknadsekonomins institutioner, ekonomiska 
styrmedel, forskning och ny teknik är viktiga verktyg för att styra mot 
en hållbar utveckling. 



Det öppna samhället ska värnas. Olikheter och mångfald ska bejakas. 
Den etniska och kulturella mångfalden berikar vårt samhälle. Ett fritt 
och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes integritet är 
grundläggande värden i vår demokrati. 

Regeringen ser allvarligt på ökade främlingsfientliga tendenser och 
extremism. Principen om alla människors okränkbara värde måste 
försvaras med kraft. Utvecklingen kan motverkas genom en politik 
som möter de samhällsproblem som gör att extremism och 
främlingsfientlighet lättare kan slå rot. Det förutsätter satsningar på att 
bryta utanförskapet. I skolan bör upplysningen om brott inspirerade 
av totalitära ideologier utvecklas. Också kommunismens brott mot 
mänskligheten ska uppmärksammas. (Applåder) 

Demokratin och demokratins institutioner ska vitaliseras. Makten ska 
utgå från människor, och varje medborgare ska ha ett avgörande 
inflytande över beslut som rör deras liv. Beslut som fattas gemensamt 
ska respektera den enskildes fri- och rättigheter. Ett förstärkt 
förtroende för de demokratiska institutionerna förutsätter att makt 
utövas på ett oväldigt sätt. Utnämningspolitiken ska reformeras med 
utgångspunkt i regeringsformens stadga att vid statliga utnämningar 
endast fästa avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 
skicklighet.  

Hela Sveriges kraft ska tas till vara. Regeringen kommer att föra en 
aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av landet möjligheter att 
utvecklas av egen kraft och bidra till det gemensamma bästa.  

Sverige ska ta sitt globala ansvar. Regeringen kommer att föra en aktiv 
utrikespolitik som tar sig an de globala utmaningarna och väcker 
respekt i omvärlden. Sverige ska verka för ett fortsatt utvidgat EU, 

som är smalare men vassare och koncentrerar sig på färre och genuint 
gränsöverskridande frågor. 

Regeringen avser att förnya politiken. Det är regeringens ambition att 
skapa förutsättningar för att fler ska få ett arbete och att fler ska kunna 
växa. Fler ska få makt över sin egen tillvaro, och fler ska kunna 
tillskansa sig kunskap. Fler ska få känna gemenskap med andra, och 
fler ska få uppleva trygghet, hälsa, välstånd och en god miljö. Den här 
regeringen sätter sin tilltro till våra gemensamma krafter. Arbetet för 
att nå fram gör vi tillsammans. (Applåder) 

2 § Anmälan om utsedda statsråd
Anf. 2 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrift får jag för riksdagen 
anmäla de statsråd som är utsedda att tillsammans med mig ingå i 
regeringen: 
Statsråd, ställföreträdare för statsministern och chef för 
Näringsdepartementet är Maud Olofsson. 
Statsråd och chef för Justitiedepartementet är Beatrice Ask. 
Statsråd och chef för Utrikesdepartementet är Carl Bildt. 
Statsråd och chef för Försvarsdepartementet är Mikael Odenberg. 
Statsråd och chef för Socialdepartementet är Göran Hägglund. 
Statsråd och chef för Finansdepartementet är Anders Borg. 
Statsråd och chef för Utbildningsdepartementet är Lars Leijonborg. 
Statsråd och chef för Jordbruksdepartementet är Eskil Erlandsson. 
Statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet är Sven Otto 
Littorin. 
Statsråd och chef för Kulturdepartementet är Cecilia Stegö Chilò. 
Statsråd och chef för Integrations- och jämställdhetsdepartementet är 
Nyamko Sabuni. 



Statsråd och chef för Miljödepartementet är Andreas Carlgren. 
Statsråd är  
Cecilia Malmström,  
Tobias Billström,  
Gunilla Carlsson,  
Maria Borelius,  
Maria Larsson,  
Cristina Husmark Pehrsson,  
Mats Odell,  
Jan Björklund och  
Åsa Torstensson. 

Arbetsmarknadsfrågorna förs från Näringsdepartementet till ett 
nyinrättat arbetsmarknadsdepartement. Kulturfrågorna förs från 
Utbildningsdepartementet till ett nyinrättat kulturdepartement. 
Ett integrations- och jämställdhetsdepartement inrättas. 
Energifrågorna förs från Samhällsbyggnads- och miljödepartementet 
till Näringsdepartementet. 
Samhällsbyggnads- och miljödepartementet kommer att benämnas 
Miljödepartementet.  
Riksdagen kommer att på föreskrivet sätt underrättas om dessa 
förändringar. 

3 § Meddelande om partiledardebatt
 
Talmannen meddelade att partiledardebatt med anledning av 
regeringsförklaringen skulle äga rum onsdagen den 11 oktober kl. 
10.00. 
4 § Kammaren åtskildes kl. 9.55.
 
 Förhandlingarna leddes av talmannen. 

Ministrarna i den nya regeringen
Från SVT.se:
Publicerad 6 oktober 2006 - 09:52
Uppdaterad 6 oktober 2006 - 18:12

I dag presenterade Fredrik Reinfeldt statsråden i den nya regeringen. 
Många namn var väntade, men några överraskningar fanns också med. 
Inte minst att den förre statsministern och moderatledaren Carl Bildt 
blir utrikesminister. Nedan följer listan på alla de nya ministrarna.
Reinfeldts regering

Utrikesminister: Carl Bildt (m)
• Född: 1949.
• Tidigare uppdrag: Statsminister 1991-94. Riksdagsledamot 1979-
2001, ordförande i Moderata samlingspartiet 1986-99. Ordförande i 
Fria moderata studentförbundet 1973-74 och politisk sekreterare i 
Moderata samlingspartiet 1973-76. Sakkunnig för 
samordningsuppgifter inom regeringen 1976-78. Statssekreterare i 
regeringens samordningskanslier 1979-81.
• Bakgrund: Studerade vid Stockholms universitet. Befäste som 
partiledare moderaternas ställning som största borgerliga parti. 
Bildade 1991 regering tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna. Avgick som statsminister efter det borgerliga 
nederlaget i valet 1994. Sedan han i valet 1998 åter förlorat kampen 
om regeringsmakten lämnade han partiledarskapet 1999.

Bildt fokuserar på demokrati och frihet



Finansminister: Anders Borg (m)
• Född: 1968
• Tidigare uppdrag: Chefekonom och kanslichef för moderaterna 
2002-2006. Före detta talskrivare åt Carl Bildt.
• Bakgrund: Anders Borg är född i Stockholm men uppvuxen i 
Norrköping. Han studerade bl.a. filosofi, statskunskap och 
nationalekonomi vid Uppsala universitet. Var vice ordförande i Fria 
Moderata Studentförbundet 1990-91. Har bl.a. arbetat som analytiker 
på Alfred Berg Transferator, chefsekonom på ABN Amro Bank i 
Stockholm och som chef för ekonomisk analys på SEB. Borg har 
också arbetat på Sveriges Riksbank som rådgivare i penningpolitiska 
frågor åt Lars Heikensten.

Borg avvisar Perssons beskrivning

Finansmarknadsminister: Mats Odell (kd)
• Född: 1947
• Tidigare uppdrag: Ledamot i EU-nämnden och Krigsdelegationen.
Suppleant i Valberedningen. Ordinarie ledamot i EU-nämnden. 
Riksdagsledamot sedan 1991. Kommunikationsminister 1991-94. 
Andre vice partiordförande. Kd:s ekonomiskpolitiske talesman.
• Bakgrund: Kom in i riksdagen som ersättare 1988 och blev 
ordinarie ledamot 1991. 2005 rapporterades det i medierna om 
övergrepp och kränkningar av utvecklingsstörda på ett vårdhem som 
drivs av ett bolag där Odell är en av delägarna. Länsstyrelsens kritik 
var hård. Han har också kritiserats för att vara ordförande för i 
lobbyorganisationen Svenskt Flyg samtidigt som han suttit i 
riksdagen.

Odell vill skapa finansjobb i Stockholm

EU-minister: Cecilia Malmström (fp)
• Född: 1968
• Tidigare uppdrag: Europaparlamentariker sedan 1999 och invald i 
Folkpartiets partistyrelse 1997.
• Bakgrund: Uppvuxen i Frankrike. Är fil. Dr i statsvetenskap. 
Arbetade tidigare på Göteborgs universitet som lärare och forskare. 
Har tidigare arbetat som lärare på Komvux, mentalskötare samt 
översättare och teknisk assistent på SKF i Paris, Stuttgart och 
Barcelona.

Malmström ger EU-frågorna ett ansikte

Handelsminister: Maria Borelius (m)
• Född: 1960
• Tidigare uppdrag: Vice ordförande för Moderater i Storbritannien. 
Leder moderaternas företagarnätverk.
• Bakgrund: Journalist, författare och entrepenör. Har varit 
programledare för bl.a. Nova och Vetenskapens värld. Skriver 
kolumner för Dagens Industri och driver ett eget företag i 
kommunikationsbranschen. Sitter i styrelsen för tre börsnoterade 
bolag. Ledamot i redaktionsrådet NEO. Bosatt i London med make 
och fyra barn.
Borelius "ambassadör för jobben"
Avgick 14 oktober 2006 som handelsminister och riksdagsledamot.

Ersatt 061024 av Tolgfors, Sten (m) 
Sten Tolgfors 
. Ålder: 40 år 
. Bakgrund: Fil kand, riksdagsledamot sedan 1994 (då han var 28 år).   
  Har bland annat suttit i näringsutskottet och utrikesutskottet. Var 
  tidigare moderaternas talesman i skolfrågor. 
. Familj: Sambo med Karin. 
  (DN 061025 sid 8)



Biståndsminister: Gunilla Carlsson (m)
• Född: 1963
• Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot för moderaterna sedan 2002. 
Var tidigt aktiv i Moderata ungdomsförbundet (MUF). Satt i 
Vadstena kommunfullmäktige 1988-90 och var vice ordförande i 
MUF 1992-95. Moderaternas andre vice ordförande sedan 1999. 
Som EU-parlamentariker 1999-2002 var hon ledamot av utskottet för 
utrikesfrågor.

Carlsson vill inte jämföra sig med Jämtin

Infrastrukturminister: Åsa Torstensson (c)
• Född: 1958
• Tidigare uppdrag: Kommunalråd i Strömstad 1994-1998. 
Centerpartiets taleskvinna för jobb och företagande. Riksdagsledamot 
sedan 1998. Ledamot i krigsdelegationen sedan 2002. Ledamot i 
näringsutskottet sedan 2002. Ledamot Exportkontrollrådet (under 
inspektionen för strategiska produkter) sedan 2003. Ledamot 
Krisberedskapsmyndigheten sedan 2003 och styrelseordförande i 
Livsmedelsekonomiska institutet sedan 1999. Invald i centerpartiets 
verkställande utskott 2001
• Bakgrund: Uppväxt på landet i en jordbrukarfamilj strax utanför 
Strömstad. Studerade på socialhögskolan i Östersund och är utbildad 
socionom. Har arbetat som vårdbiträde, med arbetslös ungdom, som 
sjukhuskurator och som skolkurator.

Torstensson ska lösa frågan om trängselavgift

Utbildningsminister: Lars Leijonborg (fp)
• Född: 1949
• Tidigare uppdrag: Folkpartiets partiledare sedan 1997. Kanslichef 
för folkpartiets riksdagskansli åren 1978-1980. Var partisekreterare 
för folkpartiet 1980-1983, chefredaktör för tidningen NU 1983-1984 
och konsult på Svenska Managementgruppen 1984-1990.
• Bakgrund: Uppvuxen i Solna. Var förbundsordförande för FPU 
1971-1973. Tog socionomexamen 1974. Bor i dag i Stockholms 
innerstad och har ett sommartorp i Småland. Har skrivit tre böcker 
som partiledare för folkpartiet.

Folkpartistisk prägel på utbildningen

Näringsminister: Maud Olofsson (c)
• Född: 1955
• Tidigare uppdrag: Politiskt sakkunnig på 
arbetsmarknadsdepartementet mellan 1992-1994. Partiordförande i 
centerpartiet sedan 2001. Riksdagsledamot sedan 2002. Suppleant i 
EU-nämnden och utrikesnämnden. Ledamot av kommunfullmäktige 
och skolstyrelsen i Luleå 1976-1981. Ledamot av kommunstyrelsen 
och skolstyrelsen i Robertsfors 1988-1992.
• Bakgrund: Växte upp i Högsbyn i Örnsköldsviks kommun. 
Familjen var aktiv i centerrörelsen. Var CUF-ombudsman i 
Norrbotten 1974-1978, och därefter ombudsman för partiet i 
Norrbotten mellan 1978 och 1981. VD på Hushållningssällskapet i 
Västerbotten mellan 1997-2001.

Olofsson prioriterar företagens villkor



Socialminister: Göran Hägglund (kd)
• Född: 1959
• Tidigare uppdrag: Blev chef för kd:s riksdagskansli 1985. När kd 
åkte ur riksdagen 1988 tog han jobb som konsult och rådgivare på 
Wasa försäkringsbolag och Alfred Berg Fondkommission. 
Gruppledare för kd:s riksdagsgrupp 1991-1994. Fortsatte som vanlig 
riksdagsman då borgarna förlorade makten. Vald till partiledare 2004.
• Bakgrund: Född i Degerfors. Förlorade sin mamma som 4-åring 
och uppfostrades inom pingströrelsen. Är i dag bosatt i Bankeryd.

"Ingen ska vara rädd för att bli gammal"

Skolminister: Jan Björklund (fp)
• Född: 1962
• Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot sedan 2006. Andre vice 
ordförande i LUF 1985-87. Invald i partistyrelsen 1990. Borgarråd i 
Stockholm 1994-2006.
• Bakgrund: Uppväxt i Skene, nära Borås, Flyttade till Stockholm 
1985 efter att ha utbildat sig till yrkesmilitär. Blev officer 1983 och 
nådde graden major 1993. Bor i dag i Bromma med fru och barn.

Björklund prioriterar högre resultat

Jordbruksminister: Eskil Erlandsson (c)
• Född: 1957
• Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot sedan 1994 och suppleant i EU-
nämnden sedan 2002. Ordförande i försvarsutskottet sedan 2002. 
Invald i centerpartiets verkställande utskott sedan 2000.
• Bakgrund: Är utbildad lantmästare och före detta kommunalråd i 
Ljungby. Bor i dag i Annerstad.

Erlandsson vill rädda landsbygdsföretagen

Kulturminister: Cecilia Stegö Chilò (m)
• Född: 1959
• Tidigare uppdrag: Var 1982-83 vice ordförande i Fria Moderata 
Studentförbundet och har arbetat åt den moderata partiledningen.
• Bakgrund: Är sedan 2005 verkställande direktör för Stiftelsen Fritt 
Näringsliv och chef för tankesmedjan Timbro. Har arbetat som 
journalist på bl.a. Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. Är särskilt 
intresserad av svensk och europeisk politik i radio och TV. Cecilia 
Stegö Chilò sitter i flera bolagsstyrelser och har arbetat som egen 
företagare. Hon lämnade moderaterna 1995 i protest mot 
uteslutningen av EU-motståndaren Björn von der Esch.

Kände inte till ansvar för idrotten
Har avgått som statsråd 061016.

Ersatt 061024 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m) 

Lena Adelsohn Liljeroth
. Ålder: 51 år 
. Bakgrund: Journalist. Riksdagsledamot 2002-2006. 
. Familj: Gift med före detta moderatledaren Ulf Adelsohn. Två barn,   
  Erik 24, och Ebba, 23.
  (DN 061025 sid 9)



Försvarsminister: Mikael Odenberg (m)
• Född: 1953
• Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot sedan 1991 och gruppledare för 
Moderaterna i riksdagen. Vice ordförande i Finansutskottet.
• Bakgrund: Egen företagare och bosatt i Stockholm. Hamnade i 
blåsväder efter att ha använt falskt namn på centerns debattsida.

Värnplikten kan försvinna med Odenberg

Justitieminister: Beatrice Ask (m)
• Född: 1956
• Tidigare uppdrag: Biträdande borgarrådssekreterare i Stockholms 
stadshus 1982-1984. Muf-ordförande 1984-88. Skolborgarråd i 
Stockholm 1988-1991 och skolminister 1991-1993. Ledamot i EU-
nämnden och Krigsdelegationen. Vice ordförande i Valberedningen
• Bakgrund: Uppvuxen i Sveg i Härjedalen med en ensamstående 
mamma som drev frisersalong. Studerade internationell ekonomi i 
Uppsala 1978-79.

Ask vill ha fler poliser och hårdare tag

Migrationsminister: Tobias Billström (m)
• Född: 1973
• Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot för moderaterna sedan 2002. 
Ledamot i socialförsäkringsutskottet. Moderaternas talesman i 
migrations- och integrationsfrågor. Ordförande för Moderaterna i 
Malmö.

Billström vill tydliggöra flyktingpolitik

Folkhälsominister: Maria Larsson (kd)
• Född: 1956
• Tidigare uppdrag: Förste vice partiordförande. Suppleant i 
Valberedningen och utrikesnämnden. Ordinarie riksdagsledamot 
sedan 1998.
• Bakgrund: Uppvuxen i Långasjö mellan Kalmar och Växjö. 
Föräldrarna var jordbrukare och centerpartister. Studerade vid 
lärarhögskolan i Växjö. Gifte sig och flyttade till Gnosjö. Var en av de 
främsta kandidaterna att efterträda Alf Svensson som partiledare. 
Leder alliansens grupp för välfärdsfrågor. Har kallat sig feminist och 
har då främst kritiserat strukturer som missgynnar kvinnor inom vård 
och omsorg.

Larsson vill bygga fler äldreboenden

Socialförsäkringsminister: Cristina Husmark Pehrsson (m)
• Född: 1947
• Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot för moderaterna sedan 1998. 
Ledamot i Krigsdelegationen.
• Bakgrund: Utbildad sjuksköterska. Bor i Kågeröd.

Socialförsäkringsministern: Folk kommer i kläm



Miljöminister: Andreas Carlgren (c)
• Född: 1958
• Tidigare uppdrag: Kommunalråd i Ekerö kommun 1990-1994, vice 
partiordförande i centerpartiet 1992-2000 och riksdagsledamot 1994-
2000.
• Bakgrund: Blev efter oavslutade studier vid Stockholms universitet 
förbundsordförande i Centerpartiets ungdomsförbund 1984. 
Generaldirektör vid Integrationsverket sedan 2000. Efter att tidigare 
ha varit gift skilde sig Carlgren i slutet av 1990-talet, deklarerade sig 
offentligt vara homosexuell och ingick sedan registrerat partnerskap.

Klimatfrågan vikitigast för miljöministern

Integrations- och jämställdhetsminister: Nyamko Sabuni (fp)
• Född: 1969
• Tidigare uppdrag: Ordinarie riksdagsledamot sedan 2002. Ledamot i 
bl.a. EU-nämnden. Invald i partistyrelsen.
• Bakgrund: Kom till Sverige från Kongo 1981. Pappan var socialist 
och politiskt aktiv. Flydde till Sverige då pappan riskerade dödsstraff i 
hemlandet och sedan kom familjen efter. Uppvuxen i Kungsängen. 
Var med och startade afrosvenskarnas riksförbund. Är PR-konsult 
och bosatt i Stockholm. Ingick i samma integrationspolitiska 
arbetsgrupp som Rojas. I valrörelsen 2006 föreslog hon bland annat 
obligatoriska gynundersökningar på flickor, en 15-årsgärns för slöja 
och stopp för finansiering av religiösa friskolor.

"Arbete och språk viktigast för integration"

Arbetsmarknadsminister: Sven Otto Littorin (m)
• Född: 1966
• Tidigare uppdrag: Moderaternas partisekreterare och före detta 
talskrivare åt tidigare partiledaren Bo Lundgren. Politiskt sakkunnig 
och stabschef på finansdepartementet 1991-93.
• Bakgrund: Har ett eget konsultföretag och bor på Lidingö i 
Stockholm. Är utbildad civilekonom. Var riksordförande för Moderat 
Skolungdom 1984-85 och därefter ledamot av Sveriges Centrala 
Värnpliktsråd och Försvarets Personalvårdsnämnd 1986-87. Han är 
ledamot av ett flertal företagsstyrelser, som bl a Timbro och 
riskkapitalbolaget Solid Ventures.

Arbetsmarknadsministern var arbetslös en vecka



Regeringsförklaringen - punkt för punkt
SVT Nyheter
Publicerad 6 oktober 2006 - 09:32
Uppdaterad 6 oktober 2006 - 16:31

Vad sägs i Regeringsförklaringen. Här kan du läsa den i 
punktform.

Tandvårdsreform
• Vårdgivare ska ha en skyldighet att upplysa patienten var i landet det 
är kortast kö och erbjuda vård där. Vården ska tillföras resurser så att 
vårdköerna betas av, står det i regeringsförklaringen.

• Flera aktörer ska uppmuntras att bidra till utvecklingen av vården 
och omsorgen. Lika villkor ska gälla för privata, ideella, kooperativa 
och offentliga aktörer.

• Alla sjukskrivna ska få en personlig koordinator och en 
rehabiliteringsutredning ska genomföras inom fyra veckor.

• Regeringen avser att förbättra de ekonomiska villkoren för de sämst 
ställda pensionärerna. Resurser tillförs för att förbättra det medicinska 
omhändertagandet och det sociala innehållet i äldreomsorgen, står det 
i regeringsförklaringen.

• Ett investeringsstöd införs för att öka platserna i särskilt boende för 
äldre.

• Nya resurser ska tillföras den psykiatriska vården.

• En tandvårdsreform som omfattar ett högkostnadsskydd och en 
tandvårdscheck införs. En ytterligare satsning genomförs för utsatta 
grupper med långvarig sjukdom eller funktionshinder som inte själv 
kan påverka sin tandstatus.

Jämställdhetsbonus
• En jämställdhetsbonus införs i föräldraförsäkringen. 
Föräldraförsäkringen som den nu är utformad vad gäller längd, antal 
pappamånader och tak ligger fast. Förskolan byggs ut också för 
treåringar. En möjlighet ges de kommuner, som vill, att införa ett 
vårdnadsbidrag, står det i regeringsförklaringen.

• Skolbetyg ska ges i fler steg än i dag och införas från årskurs 6. 
Stöd till elever med svårigheter ska sättas in tidigare, därför införs en 
ny speciallärarutbildning.

• En satsning på matematik och naturvetenskapligt orienterade ämnen 
ska genomföras. En ny skollag ska tas fram, någon form av 
lärarauktorisation införas och skolans disciplinära befogenheter 
utvidgas.

• På gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar ska elever själva få 
bestämma om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet, står det i 
regeringsförklaringen.

• Den nya regeringen ska också öka de ekonomiska ramarna för 
forskning.

Obligatorisk a-kassa
• Arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk och omfatta alla som 
förvärvsarbetar. Egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen ska 
öka. Taket i sjukförsäkringen ska återställas till 7,5 basbelopp, 
samtidigt som beräkningsgrunden förändras.

• Socialförsäkringssystemet ska reformeras och regeringen kommer 
att tillsätta en utredning i syfte att genomföra en sådan reform med 
bredast möjliga förankring.

• Kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning ska 
överföras till trafikförsäkringen. Däremot sade Reinfeldt inget om när 
det ska ske.



Billigare att anställa
• Det ska bli enklare och billigare att anställa, lovade Reinfeldt. 
Möjligheter att visstidsanställda vidgas, nystartsjobb införs och 
arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn. Skatten på 
hushållstjänster sänks.

• En särskild satsning görs för att få bukt med 
ungdomsarbetslösheten genom halverade arbetsgivaravgifter. 
Arbetsmarknadsverket ska reformeras i grunden och möjligheter 
vidgas för fler aktörer. Antalet personer i åtgärder minskas, friår 
avvecklas och plusjobb fasas ut.

• Det ska bli mer lönsamt att driva företag - 3:12-reglerna reformeras, 
förmögenhetsskatten halveras i ett första steg, arbetsgivarnas 
sjuklöneansvar avvecklas och ett statligt kreditgarantisystem införs. 
Kravet på fler arbetsgivare för F-skattsedel avskaffas.

• Den statliga fastighetsskatten avskaffas och Reinfeldt lovade att det 
ska finansieras på "ett ansvarsfullt sätt".

Skattesänkningar 2007
• Fler elever ska lämna skolan med kunskaper och förutsättningar för 
att kunna fungera som medborgare och i arbetslivet. Kunskapen ska 
sättas i centrum och resultaten i skolan ska förbättras.

• Sverige behöver ett kraftfullt program för fler jobb i Sverige. En stor 
inkomstskattereform ska genomföras. Ett särskilt jobbavdrag införs 
som innebär skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett 
första steg sänks inkomstskatterna med 37 miljarder kronor under 
2007.

• Samtidigt framhöll Reinfeldt att varje reform ska prövas mot vad 
samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning.
-Det kan visa sig nödvändigt att skjuta på reformer eller att tillföra 
ytterligare finansiering, sade han.

Fler poliser
•Regeringens ambition är att öka antalet poliser till 20.000. Alla brott 
ska utredas, oavsett gärningsmannens ålder. Regeringen vill skärpa 
straffen för misshandel, grov misshandel, våldtäkt och grov våldtäkt, 
rån och grovt rån, samt grov kvinnofridskränkning. En lag om en 
skyldighet att ingripa när någon är i nöd ska utredas.

• Regeringen anser att polisen bör få tillgång till buggning, men stor 
hänsyn ska tas till den personliga integriteten.

Barnomsorgspeng införs
• Reinfeldt lovade att ett aktivt jämställdhetsarbete ska prägla 
regeringens arbete och ska att återkomma med förslag som ökar 
möjligheterna att välja barnomsorg och köpa tjänster som underlättar 
vardagen.

• En barnomsorgspeng ska införas, kommunernas skyldighet att 
erbjuda barnomsorg ska kvarstå och förstärkas genom ett 
resurstillskott. Maxtaxan bibehålls och maxtaxan på fritids sänks.

• En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer att 
utarbetas. Han slog fast att svensk integrationspolitik har misslyckats.

"Vi måste dra lärdom av andra länders integrationsarbete, bland annat 
språkkunskapernas betydelse för medborgarskap och värdet av en 
blandad arbetskrafts-och flyktinginvandring för att underlätta en 
fungerande integration i Sverige", sade han.

• Det blir en samlad lagstiftning mot diskriminering och en gemensam 
ombudsmannaorganisation.



Gamla socialdemokratiska regeringen.

Statsrådsberedningen. <registrator@primeminister.ministry.se>
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna - i 
Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-
politiken.
Göran Persson. Statsminister, Statsrådsberedningen
Bosse Ringholm. Vice statsminister, Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet. <registrator@justice.ministry.se>
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat 
polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, lagstiftning, 
integration, folkrörelser och demokrati.
Thomas Bodström. Justitieminister, Justitiedepartementet
Jens Orback. Demokrati-, storstads-, integrations-, och 
jämställdhetsminister, Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet. <registrator@foreign.ministry.se>
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga 
regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s 
uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska 
utrikespolitiken.
Jan Eliasson. Utrikesminister, Utrikesdepartementet
Carin Jämtin. Biståndsminister, Utrikesdepartementet
Barbro Holmberg. Migrationsminister, Utrikesdepartementet

Försvarsdepartementet. <registrator@defence.ministry.se>
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen 
och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap 
mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället 
i fred.
Leni Björklund. Försvarsminister, Försvarsdepartementet

Socialdepartementet. <registrator@social.ministry.se>
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: 
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande 
av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.
Berit Andnor. Socialminister , Socialdepartementet, 
Socialdepartementet
Ylva Johansson. Vård- och äldreomsorgsminister, 
Morgan Johansson. Folkhälso- och socialtjänstminister, 
Socialdepartementet

Finansdepartementet. <registrator@finance.ministry.se>
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, 
statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, 
internationellt ekonomiskt samarbete, statlig förvaltning, länsstyrelser 
samt kommuner och landsting.
Pär Nuder. Finansminister, Finansdepartementet
Sven-Erik Österberg. Kommun- och finansmarknadsminister, 
Finansdepartementet.

Utbildnings- och kulturdepartementet. 
<registrator@educult.ministry.se> (Tidigare: 
<registrator@education.ministry.se> + 
<registrator@culture.ministry.se>) 
Utbildnings- och kulturdepartementet ansvarar för skolfrågor, 
universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning, 
ungdomspolitik, kultur och medier.
Leif Pagrotsky. Utbildnings- och kulturminister, Utbildnings- 
och kulturdepartementet
Ibrahim Baylan. Skolminister, Utbildnings-och 
kulturdepartementet
Lena Hallengren. Förskole- och ungdomsminister, minister för 
vuxnas lärande, Utbildnings- och kulturdepartementet.
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Jordbruksdepartementet. <registrator@agriculture.ministry.se>
Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller 
jordbruk, fiske, konsumentfrågor, rennäring, samefrågor, djurskydd, 
livsmedel samt jakt och viltvård.
Ann-Christin Nykvist. Jordbruks- och konsumentminister, 
Jordbruksdepartementet

Miljö-och samhällsbyggnadsdepartementet. 
<registrator@sustainable.ministry.se> (Tidigare: 
<registrator@environment.ministry.se>) 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ansvarar bland annat för 
hållbar utveckling, boende och byggande, energi, klimatpolitik, 
kemikaliepolitik, hållbar samhällsplanering, strålskydd och 
kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.
Mona Sahlin. Samhällsbyggnadsminister, Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet
Lena Sommestad. Miljöminister, Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet

Näringsdepartementet. <registrator@industry.ministry.se>
Näringsdepartementets ansvarsområde omfattar frågor av stor 
betydelse för tillväxten - för människor, företag och regioner. 
Departementet arbetar bland annat med frågor som rör arbetsmarknad 
och arbetsliv, näringliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur 
samt regional utveckling.
Thomas Östros. Näringsminister, Näringsdepartementet
Hans Karlsson. Arbetslivsminister, Näringsdepartementet
Ulrica Messing. Infrastrukturminister, Näringsdepartementet

(Från http://www.regeringen.se) 

Statsrådens områden. (s-regeringen).
Från http://www.regeringen.se 060115. 

Göran Persson
Statsminister, Statsrådsberedningen
"I vårt land behöver vi nu en tid av samling kring framtida utmaningar. 
Sverige är ett viktigt land för oss som bor här och för våra 
medmänniskor i världen.
Vi ska vara stolta över vårt land, men samtidigt bygga det starkare. Vi 
ska vara stolta över oss själva, men samtidigt stötta varandra. Vi ska 
utvecklas tillsammans med andra."
Statsminister Göran Persson har det övergripande ansvaret för 
regeringens politik.

Ann-Christin Nykvist
Jordbruks- och konsumentminister, Jordbruksdepartementet
"Säkra livsmedel med hög kvalitet till rimliga priser ger ökad välfärd. 
Konsumentmakt skapas genom ett starkt konsumentskydd och att 
konsumenterna ges möjlighet att välja. Men det räcker inte. Livsmedel 
och andra produkter ska produceras och hanteras på ett miljömässigt 
och etiskt hållbart sätt. Jordbruket, fisket och rennäringen är 
modernäringar som vi har ett gemensamt ansvar för. I det ingår att se 
till att vi har en levande landsbygd och ett öppet landskap."
Ansvarsområden:

Djurskydd
Verksamheten inom djurskydds- och djurhälsoområdet syftar till att 
upprätthålla ett gott hälsotillstånd och ett gott djurskydd bland 
husdjur, sällskapsdjur, försöksdjur, vilda djur som hålls i fångenskap 
eller som används som försöksdjur samt att begränsa användningen 
av försöksdjur.

mailto:registrator@agriculture.ministry.se
mailto:registrator@sustainable.ministry.se
mailto:registrator@environment.ministry.se
mailto:registrator@industry.ministry.se
http://www.regeringen.se


Fiske
Målet med den svenska fiskeriförvaltningen är att främja ett 
långsiktigt hållbart nyttjande av fiskets resurser.

Jakt och viltvård
Jakt är en av människans äldsta kulturyttringar. Antalet jägare uppgår 
i Sverige till cirka 300 000 personer som har jakt som fritidsintresse 
eller som en del i sin försörjning. Jaktutövandet regleras i jaktlagen 
(1987:253), jaktförordningen (1987:905) och i Naturvårdsverkets 
jaktkungörelse.

Jordbruk
Regeringen eftersträvar en jordbrukspolitik som främjar 
konkurrenskraftig produktion vilande på långsiktigt hållbara 
produktionsformer.

Konsumentfrågor
I december 2001 beslutade riksdagen om en handlingsplan för 
konsumentpolitiken 2001-2005. I handlingsplanen anges fem mål 
som ska vara styrande för såväl det nationella konsumentpolitiska 
arbetet som Sveriges arbete i EU och andra internationella forum. 
Målen tar sikte på inflytande, hushållning, säkerhet, miljö och 
kunskap.

Livsmedelsfrågor
Det övergripande målet med den svenska livsmedelspolitiken är en 
ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar livsmedelsproduktion. Inom 
livsmedelsområdet bedrivs politiken med perspektivet att maten vi äter 
varje dag ska vara god, nyttig, säker samt hanterad och producerad på 
ett korrekt sätt.

Miljöfrågor inom jordbruket
Landsbygds- och miljöfrågor behandlas inom ramen för den så 
kallade landsbygdspolitiken. Målet för landsbygdspolitiken omfattar 
en hållbar livsmedelsproduktion, sysselsättning på landsbygden, 
hänsyn till regionala förutsättningar och uthållig tillväxt. Vidare ska 
jordbrukets natur- och kulturvärden värnas samt jordbrukets negativa 
miljöpåverkan minimeras i syfte att bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen uppnås inom en generation.

Rennäring
Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Staten har ett 
övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av 
kulturen.

Samefrågor
Samisk kultur och samiska värderingar har under lång tid spelat en 
undanskymd roll i det svenska samhället. Regeringen arbetar i dag för 
att den samiska kulturen ska stärkas och utvecklas, för att främja 
ömsesidig jämlikhet och respekt mellan folkgrupper och för att ge 
samerna ökat självbestämmande.

Trädgårdsnäring

Artikeln senast uppdaterad 29 november 2004

Barbro Holmberg
Migrationsminister, Utrikesdepartementet
»Utsatta människor, svåra dilemman och ibland olösliga problem, det 
är vad migrationspolitiken handlar om. När jag tillfrågades av 
statsministern om jag ville bli statsråd, så var det just detta som fick 



mig att tacka ja. Jag inbillade mig inte för ett ögonblick att det skulle 
bli enkelt.«
Ansvarsområden:

Migrations- och asylpolitiken.
Svensk migrationspolitik omfattar flykting-, invandrings- och 
integrationspolitik samt återvändande och stöd för återvandring. 
Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet, humanitet och respekt för 
individens mänskliga rättigheter.

Artikeln senast uppdaterad 24 april 2004

Berit Andnor
Socialminister, Socialdepartementet
"Jag vill ge barn och unga större inflytande över sina liv. Regeringen 
måste bli mycket bättre på att lyssna på barnen och lära av barnen.
Jag vill se trygga familjer som har råd att leva ett gott liv tillsammans 
med sina barn. Därför värnar jag om den generella välfärden, ett helt 
fantastiskt system som ger mest till dem som behöver det bäst.
Som handikappansvarig vill jag att personer med funktionshinder ska 
ha tillgång till samhällets alla delar. Att de ska ha samma rättigheter 
och samma skyldigheter som alla andra.
Ingen ska behöva oroa sig för sin ekonomi när man blir gammal. Jag 
vill ha en trygg ålderdom för alla."
Ansvarsområden:

Barnpolitik
Målet för politikområdet är att barn och unga ska respekteras, ges 
möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Ekonomiskt stöd till familjer med barn
Målet för den ekonomiska familjepolitiken är att skillnaderna i de 
ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn ska minska 
inom ramen för den generella välfärden.

Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Målet är att personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska 
garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett 
rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.

Socialförsäkringens administration
Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer. Försäkringskassan är 
den myndighet som är ansvarig för administrationen.

Handikappolitik
Målet för handikappolitiken är:
- en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män 
med funktionshinder.

Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden inrättades 1928, när regeringen beslöt att 
avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar. Om en 
avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har 
skrivit ett testamente tillfaller egendomen Allmänna arvsfonden. 
Fonden kan också få egendom genom gåva eller testamente. Fondens 
medel ska enligt lagen om Allmänna arvsfonden delas ut för att främja 
verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och 
personer med funktionshinder.



Inom Utrikesdepartementet: Nordiska samarbetsfrågor
Närområdet och grannländerna har en självklar ställning för Sverige. 
Banden mellan våra folk går sekler tillbaka och här finns flera av 
Sveriges viktigaste handels- och samarbetspartners. 
Artikeln senast uppdaterad 31 oktober 2005

Bosse Ringholm
Vice statsminister och samordningsminister för EU-frågorna i 
regeringen, Statsrådsberedningen
Den 1 november 2004 tillträdde Bosse Ringholm som vice 
statsminister. Från och med den 1 januari 2005 är Bosse Ringholm 
även samordningsminister för EU-frågorna i regeringen, med 
undantag av frågor om europeiska unionens utvidgning, som ligger 
inom Laila Freivalds område. Bosse Ringholm var tidigare 
finansminister.

Artikeln senast uppdaterad 12 juli 2005

Carin Jämtin
Biståndsminister, Utrikesdepartementet
Biståndsminister Carin Jämtin ansvarar för internationellt 
utvecklingssamarbete och samarbete om stöd till länderna i Central- 
och Östeuropa.
Ansvarsområden:

Global utveckling och bistånd
Målet för det svenska utvecklingssamarbetet är att höja de fattiga 
folkens levnadsnivå. I propositionen "Gemensamt ansvar" presenteras 
det gemensamma målet att bidra till en rättvis och hållbar utveckling - 
som ska omfatta samtliga politikområden.

Samarbete om stöd till länderna i Central- och Östeuropa

Artikeln senast uppdaterad 24 april 2004

Hans Karlsson
Arbetslivsminister, Näringsdepartementet
»Som arbetslivsminister vill jag verka för ett öppet arbetsliv som 
välkomnar alla, där varje människas förmåga till arbete och egen 
försörjning tas tillvara.«
Ansvarsområden:

Arbetslivspolitik
Frågor som rör arbetstid, arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetsrätt 
inkl. diskrimineringslagstiftning (utom jämställdhetslagstiftning), 
samt kompetensutveckling.

Arbetsmarknadspolitik
Arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning, arbetslöshetsersättning 
och andra arbetsmarknadspolitiska frågor. Europeiska socialfondens 
mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal.

Hans Karlssons ansvarsområde inom Socialdepartementet:
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Frågor som rör sjuklön/sjukpenning, 
sjukersättning/aktivitetsersättning, arbetsskadeförsäkring och 
rehabilitering
Artikeln senast uppdaterad 21 december 2004



Ibrahim Baylan
Skolminister, Utbildnings- och kulturdepartementet
Ansvarsområden:

Skolbarnsomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Fristående skolor

Jens Orback
Demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsminister, 
Justitiedepartementet
"Allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter är målet och 
drivkraften för mig. Hur stolt jag än är över allt vi har uppnått är det 
vår förmåga att förändra oss, här och nu, som avgör vår framtid."
Ansvarsområden:

Demokrati
Demokratipolitik har till syfte att värna och fördjupa den svenska 
demokratin och omfattar både insatser för ett ökat och mer jämlikt 
medborgerligt deltagande och insatser för att främja de mänskliga 
rättigheterna.

Folkrörelser
Folkrörelsefrågor omfattar generella frågor om villkoren och 
förutsättningarna för folkrörelser och övrigt föreningsliv.

Integration och mångfald
Integrationspolitiken omfattar frågor om invandrares introduktion i 
det svenska samhället och ersättning till kommunerna för 

flyktingmottagande, svenskt medborgarskap, åtgärder för att främja 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 
bakgrund.

Jämställdhet
Målet för politikområdet är att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla livets områden. 
Jens Orback har samordningsansvar inom regeringen för 
jämställdhetspolitiken.

Minoriteter
Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de 
nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.

Mänskliga rättigheter
Jens Orback ansvarar för insatser som ska främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Storstadspolitik
Storstadspolitiken omfattar frågor om hur en god utveckling kan 
främjas i storstädernas mest utsatta stadsdelar, hur förutsättningar för 
tillväxt skapas i storstadsregionerna och hur tillväxten kommer alla till 
del.

Artikeln senast uppdaterad 28 oktober 2004

(Laila Freivalds. Avgått.) Jan Eliasson.
Utrikesminister, Utrikesdepartementet
"När alla människor, var de än bor, lever i fred och frihet, när alla, inte 
bara de som fötts i den rika världen, har rätt till utveckling och 



trygghet, när alla får möjlighet att leva ett gott liv, då är världen en 
bättre och säkrare plats också för oss. Det är värderingar som präglar 
svensk utrikespolitik".
Ansvarsområden:

Utrikes- och säkerhetspolitik
Målet för utrikes- och säkerhetspolitiken är att säkerställa Sveriges 
förbindelser med andra länder.

Mänskliga rättigheter
Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en 
prioriterad uppgift som ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken, 
såväl det internationella utvecklingssamarbetet som 
migrationspolitiken, säkerhetspolitiken och handelspolitiken.

Hjälp till svenskar i utlandet
Till utrikesförvaltningens uppgifter hör att hjälpa nödställda svenskar i 
utlandet.

Artikeln senast uppdaterad 25 april 2004

Leif Pagrotsky
Utbildnings- och kulturminister, Utbildnings- och 
kulturdepartementet
»Inom såväl kultur som forskning är det avgörande med kreativitet, 
glädje, nyfikenhet, optimism och förmåga att snabbt ta till sig 
förändringar. Vår befolkning är välutbildad, kreativ och trygg. I dessa 
egenskaper ligger vårt lands riktiga styrka. Vi har höga ambitioner för 
vad vi vill åstadkomma med vårt samhälle. Därför måste vi ständigt 
mäta oss med de bästa i världen och samtidigt ta tillvara på de 
möjligheter som omvärlden ger oss.«

Ansvarsområden:

Högre utbildning
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som lyder 
direkt under regeringen.

Forskning
Forskning kan liknas vid en process som genom systematiskt arbete 
frambringar nya kunskaper och ett ökat vetande.

Kultur
Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik.

Medier
Genom mediepolitiken strävar regeringen efter att slå vakt om ett 
varierat medieutbud med goda möjligheter att både distribuera och ta 
del av dagspress, radio och TV i hela landet.

Artikeln senast uppdaterad 17 december 2004

Lena Hallengren
Förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande, 
Utbildnings- och kulturdepartementet
»Barn och ungdomar är framtiden, men också en viktig del av dagens 
samhälle. Förskolans lärande på lekens grund och folkbildningens 
utgångspunkt i individen är fantastiska inspirationskällor för det 
livslånga lärandet. Jag vill ha ett samhälle och ett lärande där ingen 
lämnas utanför.«
Ansvarsområden:



Förskola
Förskoleklass
Ungdomspolitik
Vuxnas lärande
Folkbildning
Studiefinansiering
Trossamfund
Begravningsverksamhet

Artikeln senast uppdaterad 10 januari 2006

Lena Sommestad
Miljöminister, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
"Vår civilisation vilar ytterst på omsorgen om människor och miljö. 
Ingenting är viktigare. Därför behöver vi en radikal miljöpolitik, i 
Sverige och i världen."
Ansvarsområden:

Miljökvalitetsmålen
Regeringens övergripande mål för den svenska miljöpolitiken är att 
överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöpro-
blemen är lösta. Arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen utgör 
grunden för den nationella miljöpolitiken.

Kemikalier och kretslopp
Sverige driver frågan om säkrare hantering av kemikalier inom EU 
och globalt. Målet är att användningen av hälso- och miljöfarliga 
kemikalier ska minska och att de farligaste ämnena ska försvinna från 
marknaden. Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder 
avfall. En ekologiskt god avfallshantering är därför en viktig del i 
kretsloppsarbetet.

Miljö och hälsa
Den miljörelaterade ohälsan på grund av luftföroreningar har minskat 
genom skärpta krav på utsläpp från industrier och trafik. Miljö och 
människans hälsa handlar även om kemikalier, buller, strålning och 
inomhusmiljö, samt tillgång till grönområden och möjlighet till 
friluftsliv.

Klimatpolitik
Klimatproblemet och de pågående klimatförändringarna tas i dag på 
stort allvar över hela världen. Sverige har en strategi för att minska de 
nationella utsläppen av växthusgaser och regeringen strävar efter en 
sammanhållen klimat- och energipolitik.

Vatten och hav
Regeringen prioriterar havsmiljön och arbetar för att komma tillrätta 
med problem som miljögifter, oljeutsläpp, övergödning och överfiske. 
Ett nytt samlande EU-direktiv för vatten ska göra arbetet för att 
skydda Europas vatten mer kraftfullt. Havsmiljöproblemen är 
gränsöverskridande och lösningar kan bara nås genom ett gemensamt 
agerande.

Naturvård och biologisk mångfald
Naturvården är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle. 
Naturvårdens ursprungliga uppgift att skydda värdefulla områden och 
arter har utvidgats under årens lopp. Under det senaste decenniet har 
bevarandet av biologisk mångfald fått en framträdande roll i 
naturvårdsarbetet.

Artikeln senast uppdaterad 26 juli 2005



Leni Björklund
Försvarsminister, Försvarsdepartementet
"Jag vill stärka individens, företags, kommunernas och 
myndigheternas möjlighet att förebygga och hantera kriser och 
olyckor."
Försvarsminister Leni Björklund ansvarar för:
* Totalförsvaret: civilt och militärt försvar
* Skydd och beredskap mot olyckor
* Beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred
Ansvarsområden:

Försvarsminister Leni Björklund arbetar för att uppfylla de mål som 
regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och 
beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på 
samhället i fred.

Försvarsreformen
I det svenska försvaret pågår en av de största militära reformer som 
Sverige genomfört i modern tid från ett invasionsförsvar till ett rörligt, 
flexibelt insatsförsvar som både kan försvara Sverige och medverka 
vid internationella insatser.

Totalförsvaret
I Sverige har vi ett totalförsvar som består av det civila och militära 
försvaret.
Det civila försvaret omfattar hela samhället med alla dess funktioner 
som måste fungera under kris och krig. Kommuner, landsting, 
länsstyrelser, statliga myndigheter, många företag och organisationer 
har viktiga uppgifter inom det civila försvaret. Det civila försvaret är 
inte en organisation utan olika slag av verksamheter i samhället som 
genomförs för att stärka samhällets förmåga att kunna hantera höjd 

beredskap och krig.
Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av 
Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de 
totalförsvarsgemensamma myndigheterna.

Skydd och beredskap mot olyckor
Skydd mot olyckor omfattar åtgärder för att förebygga olyckor och 
begränsa konsekvenserna av olyckor. Med olyckor menas både 
olyckor vållade av människor och naturolyckor där människor, 
egendom eller miljö kan skadas.

Svåra påfrestningar på samhället i fred
Svåra påfrestningar kan sägas vara olika typer av extrema situationer, 
som utvecklas från till exempel en olycka, en naturkatastrof eller ett 
sabotage till att omfatta flera delar av samhället. Tillståndet innebär att 
det uppstår allvarliga störningar i viktiga samhällsfunk-tioner eller att 
grundläggande värden i samhället hotas.

Säkerhetspolitik inom försvarsområdet
Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen och 
internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i världen. 
Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara vårt lands frihet och 
nationella självständighet, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt 
närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet.

EU-samarbete
Som en följd av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa efter det 
kalla krigets slut, har de internationella kontakterna inom 
Försvarsdepartementets område ökat kraftigt under de senaste åren. 
Detta gäller inte bara det militära och det civila försvaret utan också 
myndigheterna i övrigt under Försvarsdepartementet.



Internationell verksamhet
Det internationella engagemanget är en av de viktigaste uppgifterna 
inom det svenska totalförsvaret. Genom internationella fredsfrämjande 
och humanitära insatser bidrar vi till en säkrare omvärld.

Underrättelsefrågor
Försvarsunderrättelseverksamhet ska bedrivas för att kartlägga yttre 
militära hot mot landet och till stöd för svensk utrikes-, försvars- och 
säkerhetspolitik.

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för den svenska 
regeringen. Jämställdhet och mångfald bidrar till att höja kvaliteten 
inom en verksamhet. En arbetsgivare ska attrahera den mest 
kompetenta arbetskraften utan att välja bort kvinnor, personer med 
utländsk bakgrund eller på grund av sexuell läggning.

Folkrätt: krigets lagar
Försvarsdepartementet ansvarar för det nationella införandet av den 
internationella humanitära rättens regler i Sverige, dvs. den del av 
folkrätten som är tillämplig vid väpnad konflikt.

Artikeln senast uppdaterad 29 april 2004

Mona Sahlin
Samhällsbyggnadsminister, Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet
"Min utgångspunkt är det gröna folkhemmet. Med ny teknik, 
byggande och en aktiv energi- och miljöpolitik ska Sverige 
moderniseras. Så kan vi trygga en hållbar utveckling ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt. Så kan vi skapa nya jobb, tillväxt och välfärd."

Ansvarsområden:

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik och 
innebär att alla politiska beslut ska utformas så att de tar hänsyn till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser på lång sikt.

Energi
Energipolitiken syftar till att på kort och lång sikt trygga tillgången på 
el och annan energi med konkurrensmässiga villkor för att främja god 
ekonomisk och social utveckling i Sverige. Energipolitiken är inriktad 
på att skapa förutsättningar för en effektiv energimarknad, en god 
försörjningstrygghet och en långtgående hänsyn till miljö, hälsa och 
klimat.

Boende och byggande
Boende- och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga 
levnadsförhållanden. Vid planering, byggande, ombyggnad och för-
valtning ska en ekologiskt och socialt hållbar utveckling vara grund-
läggande. Moderna och energismarta lösningar ska bidra till en effek-
tivare användning av energin.

Hållbar samhällsplanering
Goda livsvillkor för alla människor ska vara målet för en hållbar 
samhällsplanering. Samhällsbyggande - planering, byggande och för-
valtning av den fysiska miljön - är en del i politiken för hållbar 
utveckling. Det hållbara samhället är ett samhälle där ekonomiska 
utveckling och social välfärd förenas med en god miljö.

Handel med utsläppsrätter
Den 1 januari 2005 inleddes ett system med handel för utsläppsrätter 



för växthusgaser inom EU. Målet är på ett kostnadseffektivt och 
samhällsekonomiskt sätt minska unionens utsläpp av växthusgaser.

Artikeln senast uppdaterad 19 juli 2005

Morgan Johansson
Folkhälso- och socialtjänstminister, Socialdepartementet
"Ett samhälle bör bedömas utifrån sin förmåga att ta hand om sina 
mest utsatta medborgare. I Sverige har vi framgångsrikt lyckats 
bekämpa arbetslösheten och minska socialbidragsberoendet. Men 
mycket återstår.
Så länge människor tvingas att sova i portuppgångar och på 
parkbänkar, så länge misshandlade och utsatta barn inte får fullgod 
hjälp, så länge missbrukare vägras vård och behandling, så länge unga 
människor fastnar i kriminalitet och utanförskap så länge kan 
socialdemokratin aldrig slå sig till ro."
Ansvarsområden:

Folkhälsa
Målet för politikområdet är att folkhälsan ska förbättras för de 
grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt. Med 
folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet för hela eller delar av 
befolkningen samt hälsans utveckling och hur den fördelas i 
befolkningen.

Socialtjänstpolitik
Målet för socialtjänstpolitiken är att stärka förmågan och möjligheten 
till social delaktighet för människor i ekonomiskt och socialt utsatta 
situationer och att stärka skyddet för utsatta barn.
Artikeln senast uppdaterad 24 november 2004

Pär Nuder
Finansminister, Finansdepartementet
"Jag är socialdemokrat och politiker därför att jag vill påverka och 
förändra. Och det behövs förändringar. För även om Sverige är ett bra 
land att leva i finns uppenbara problem: Känslan av otrygghet är för 
stor för alltför många. Det är inte hållbart vare sig för oss som indivi-
der eller för samhället i stort. Mår människor dåligt, mår samhället 
dåligt."
Finansminister Pär Nuder ansvarar för den ekonomiska politiken, 
statens budget, skatter och sociala avgifter, det ekonomiska samarbetet 
i EU och andra internationella frågor.
Ansvarsområden:

Ekonomisk politik
Finansdepartementets övergripande uppgift är att föra en ekonomisk 
politik som syftar till full sysselsättning och tillväxt, sunda offentliga 
finanser, stabila priser och en rättvis fördelning.
Regeringen ska värna förtroendet för de offentliga finanserna. Det ska 
finnas ett överskott i de offentliga finanserna om två procent av 
bruttonationalprodukten (BNP) i genomsnitt över en konjunkturcykel. 
Ett utgiftstak ska fastställas för statsbudgeten för tre år framåt av 
riksdagen.

Statsbudgeten
Statens budgetpolitik berör vanliga människor, svenska företag och 
organisationer och det ekonomiska samarbetet inom Europa. 
Statsbudgeten påverkas i sin tur av yttre omständigheter som det 
ekonomiska läget i världen. Med statsbudgeten anger regeringen den 
ekonomiska politikens inriktning.

Skatter och sociala avgifter



Målet med svensk skattepolitik är att Sverige ska ha ett enkelt, rättvist 
och förtroendeingivande skattesystem. Finansdepartementet ansvarar 
bland annat för arbetet med att utforma förslag till lagar om skatter 
och sociala avgifter.

Det ekonomiska samarbetet i EU och andra internationella 
frågor
Sveriges ekonomi berörs av vad som händer i den globala ekonomin. 
Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i internationellt 
ekonomiskt och finansiellt samarbete och förbereder vilken 
ståndpunkt Sverige ska ha i olika ekonomiska frågor.

Artikeln senast uppdaterad 20 december 2004

Sven-Erik Österberg
Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet
"En god välfärd är en av mina hjärtefrågor. Alla människor ska kunna 
färdas väl genom livet. De viktigaste producenterna av välstånd är 
kommunerna och landstingen. En god ekonomi i kommuner och 
landsting är en förutsättning för fortsatt god välfärd. Därför kommer 
jag att arbeta mycket med kommun-och landstingsfrågorna.
Jag vill också utveckla konsumentperspektivet i 
finansmarknadsfrågorna och lyfta fram kampen mot ohälsan, 
mångfalden i arbetslivet och utvecklingen av 24-
timmarsmyndigheten."
Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg ansvarar 
för kommuner, landsting och länsstyrelser, bank, värdepapper och 
försäkringar.
Ansvarsområden:

Kommuner och landsting
Tyngdpunkten i den svenska offentliga förvaltningen ligger på lokal 
nivå. Kommuner och landsting har sedan länge haft till uppgift att 
samla människor inom ett visst område för att främja gemensamma 
intressen, som att tillgodose behovet av social eller teknisk service. 
Landstingen har fått de uppgifter som kräver ett större befolknings-
underlag än de flesta kommuner har, till exempel hälso- och sjukvård.

Länsstyrelser
Det finns 21 länsstyrelser i landet - en i varje län. Länsstyrelsen 
arbetar utifrån den grundläggande uppgiften att vara statens företrä-
dare i regionerna och samordnare i de frågor som staten lagt på 
länsstyrelsen.

Bank, värdepapper och försäkringar
Finansdepartementet har ansvaret för regleringen av de finansiella 
marknaderna och för arbetet i EU inom det finansiella området. 
Departementet verkar för ett effektivt finansiellt system som är stabilt 
och där konsumenternas intresse skyddas. Systemet skall även ge 
utrymme för produktutveckling, nyetablering och ökad konkurrens.

Statlig förvaltning
Tillgänglighet och effektivitet är viktigt för den statliga verksam-heten. 
Medborgare ska enkelt kunna dra nytta av de tjänster som 
myndigheterna erbjuder. Finansdepartementet ansvarar för 
utvecklingen av den statliga förvaltningen, det kan gälla allt från 
pensions-frågor till folk- och bostadsräkningar.

Offentlig upphandling

Ansvarskommittén



Ansvarskommittén är en parlamentarisk kommitté som utreder och 
analyserar den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att 
klara de offentliga välfärdsåtagandena. Där det är motiverat ska de 
föreslå förändringar av strukturen och uppgiftsfördelningen. Försla-
gen ska ge de folkvalda organen bättre förutsättningar att få 
genomslag för politiken och medborgarna bättre förutsättningar till 
inflytande, insyn och utkrävande av ansvar.

Artikeln senast uppdaterad 22 december 2005

Thomas Bodström
Justitieminister, Justitiedepartementet
"Jag vill göra Sverige till ett ännu tryggare land. För att åstad-komma 
det måste vi bekämpa orättvisor, marginalisering och arbetslöshet. Vi 
vet att sociala orsaker är den viktigaste orsaken till att människor 
hamnar i kriminalitet. Den här mandatperioden satsar vi mycket på 
polisen men det är lika viktigt att fortsätta bedriva ett 
brottsförebyggande arbete."
Ansvarsområden:

Lagstiftning
- Lagstiftning som rör ordning och säkerhet i samhället, till exempel 
straffrätten, som omfattar lagstiftning om brott och olika påföljder.
- Civilrätten, alltså sådan lagstiftning som handlar om enskildas 
rättsliga ställning samt deras inbördes personliga och ekonomiska 
förhållanden. Civilrätten omfattar familjelagstiftning, exempelvis 
frågor om vårdnad och umgänge, men också lagstiftning om köp, 
hyra, och skadestånd m.m.
- Lagstiftning på flera områden som är viktiga för näringslivet, såsom 
reglerna kring olika former av bolag, konkurser, upphovsrätt, 

transporträtt, skiljemannalagstiftning m.m.
- Lagstiftningen kring tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen.

Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, rättsmedicin, domstolar, 
kriminalvården, brottsoffer och brottsförebyggande arbete.

Brottmålsärenden
Ärenden som bl.a. rör nåd för personer som är dömda till fängelse.

Internationellt rättsligt samarbete
Ärenden som rör internationell rättslig hjälp i brottmål, utlämning för 
brott m.m.

Rättsliga och inrikes frågor i EU
Justitieminister Thomas Bodström företräder tillsammans med 
migrationsministern Sverige i EU:s ministerråd för rättsliga och 
inrikes frågor.

Artikeln senast uppdaterad 6 april 2004

Thomas Östros
Näringsminister, Näringsdepartementet
Ansvarsområden:

Thomas Östros ansvarsområden inom Näringsdepartementet:

Näringslivsutveckling
Företagande och entreprenörskap, kapitalförsörjning, regelförbättring 
och allmänna tillväxtbetingelser för företag.



Basindustri
Frågor som rör skogsindustri, gruv- och mineralindustri, fordons-
industri och annan energiintensiv industri, som till exempel stål och 
metalltillverkning samt kemi- och återvinningsindustri.

Konkurrenspolitik
Konkurrens, näringsfrihet och vissa näringsrättsliga frågor, allmänna 
frågor om statsstöd.

Behovsmotiverad forskning och utveckling
Forskning och utveckling inom teknik, rymdverksamhet, energi, 
transporter och kommunikation, arbetsliv samt provnings- och -
mätteknik.

Statlig ägarpolitik
Förvaltning av företag med statligt ägande.

Thomas Östros ansvarsområden inom Utrikesdepartementet:

Utrikeshandel
EU spelar en viktig roll i utvecklingen av den internationella 
handelspolitiken. Regeringens arbete med utrikeshandeln syftar till en 
öppen handel, avveckling av handelshinder, konkurrens och 
regelförbättring i företagens och konsumenternas intresse.

Handelspolitik
Fri handel är en förutsättning för Sveriges välstånd. Därför arbetar 
Sverige kraftfullt för öppna, enkla och rättvisa villkor för internationell 
handel och investeringar.

Handelsfrämjande åtgärder

Regeringen prioriterar ett aktivt handelsfrämjande för att öka de 
svenska företagens, särskilt de små och medelstora, förmåga till 
internationalisering.

Främjande av utländska investeringar i Sverige
Regeringen prioriterar ett aktivt investeringsfrämjande för att attra-
hera utländska direktinvesteringar till Sverige.

Genomförande av EU:s inre marknad
Den inre marknaden utvecklas och genomförs successivt. Den ska ge 
konkreta fördelar i form av ett större utbud av varor och tjänster till 
konkurrenskraftiga priser utan att ge upphov till negativa effekter på 
miljön och människors hälsa.

Artikeln senast uppdaterad 10 januari 2006

Ulrica Messing
Infrastrukturminister, Näringsdepartementet
»Vi behöver krympa avstånden mellan människor och orter. Vi 
behöver både internationellt konkurrenskraftiga städer och en levande 
landsbygd. Sverige blir som bäst när alla människor och alla 
landsändar ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.«
Ansvarsområden:

Ulrica Messings ansvarsområden inom Näringsdepartementet:

Regional utvecklingspolitik
Frågor som rör regional utveckling inkl. stödområden, stöd till företag 
och regionalpolitisk samordning av olika samhällssektorer. Arbetet 
med regionala tillväxtprogram. EG:s struktur- och regionalpolitik; de 



geografiska och nationella målprogrammen 1 och 2 samt 
gemenskapsinitiativen Interreg, Urban och Leader+. Frågor som rör 
regional utvecklingsplanering (ESDP).

Transportpolitik och infrastruktur
Infrastrukturfrågor och transportpolitik vad avser vägar, järnvägar, 
sjöfart och luftfart.

Elektronisk kommunikation
Elektroniska kommunikationsnät och tillhörande tjänster.

IT-politik
Infrastruktur och samordningsansvar för frågor om användning av 
informationsteknik.

Frågor som rör postkommunikationer och grundläggande 
kassaservice.

Turistpolitik
Internationell turistmarknadsföring, Framtidsgruppen.

Skogsbruk
Frågor som rör skogsbruk.

Gruv- och mineralpolitik
Gruv- och mineralfrågor.

Ulrica Messings ansvarsområde inom Utrikesdepartementet:

Kontroll av tillverkning och export av krigsmateriel
Exportkontrollen syftar till att reglera exporten av krigsmateriel och att 

hindra spridning av produkter som kan användas för tillverkning av 
massförstörelsevapen.

Artikeln senast uppdaterad 17 november 2004

Ylva Johansson
Vård- och äldreomsorgsminister, Socialdepartementet
"Den dag man blir gammal och sjuk och inte längre klarar sig själv så 
ska man kunna känna sig trygg i att få den hjälp man behöver av 
personal med hög kompetens. Vården skall alltid utgå från individens 
behov och önskningar och alltid ske med värdighet och empati."
Ansvarsområden:

Hälso- och sjukvårdspolitik
Målet för politikområdet är att vårdens kvalitet och tillgänglighet ska 
förbättras.

Äldrepolitik
Målet för politikområdet är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha 
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och 
med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till 
god vård och omsorg.

Artikeln senast uppdaterad 24 november 2004



Tidigare statsråd under mandatperioden
Anna Lindh
Utrikesminister mellan åren 1998 och 2003

Gunnar Lund
Minister för internationell ekonomi och finansmarknader mellan åren 
2002 och 2004

Jan O Karlsson
Bistånds- och Migrationsminister mellan åren 2002 och 2003

Lars Engqvist
Socialminister mellan åren 1998 och 2004
Vice statsminister 2004

Lars-Erik Lövdén
Statsråd i Finansdepartementet mellan åren 1998 och 2002
Kommun- och bostadsminister mellan åren 2002 och 2004

Margareta Winberg
Vice statsminister mellan åren 2002 och 2003

Marita Ulvskog
Kulturminster mellan åren 1996 och 2004

Artikeln senast uppdaterad 29 november 2004

Sveriges statsministrar.
Tage Erlander
11 oktober 1946 -14 oktober 1969, s

Olof Palme
14 oktober 1969 - 8 oktober 1976. s

Thorbjörn Fälldin
8 oktober 1976 -18 oktober 1978, c

Ola Ullsten
18 oktober 1978 -12 oktober 1979, fp

Thorbjörn Fälldin
12 oktober 1979 - 8 oktober 1982, c

Olof Palme
8 oktober 1982 - 28 februari 1986, s

Ingvar Carlsson
1 mars 1986 - 4 oktober 1991, s

Carl Bildt
4 oktober 1991- 7 oktober 1994, m

Ingvar Carlsson
7 oktober 1994 - 22 mars 1996, s

Göran Persson
22 mars 1996 - 6 oktober 2006, s

Fredrik Reinfeldt
6 oktober 2006 - ? , m



Den nya regeringen med Alliansen.
Antagande.

Statsrådsberedningen. <registrator@primeminister.ministry.se>
Fredrik Reinfeldt (m). Statsminister.
Cecilia Malmström (fp). EU-minister. 

Justitiedepartementet. <registrator@justice.ministry.se>
Beatrice Ask (m). Justitieminister. 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 
(<registrator@justice.ministry.se>) *)
Nyamko Sabuni (fp).Integrations- och jämställdhetsminister. 

Utrikesdepartementet. <registrator@foreign.ministry.se>
Carl Bildt (m). Utrikesminister.
Gunilla Carlsson (m). Biståndsminister. 
Tobias Billström (m). Migrationsminister. 
Maria Borelius (m). Handelsminister. Avgått 061014.
Ersatt 061024 av Tolgfors, Sten (m) 

Försvarsdepartementet. <registrator@defence.ministry.se> 
Mikael Odenberg (m). Försvarsminister.

Socialdepartementet. <registrator@social.ministry.se>
Göran Hägglund (kd).  Socialminister. 
Maria Larsson (kd). Folkhälsominister. 
Cristina Husmark Pehrsson (m). Socialförsäkringsminister. 

Finansdepartementet. <registrator@finance.ministry.se>
Anders Borg (m). Finansminister.
Mats Odell (kd). Finansmarknadsminister. 

Utbildningsdepartementet.(<registrator@educult.ministry.se>)*) 
Lars Leijonborg (fp). Utbildningsminister. 
Jan Björklund (fp). Skolminister. 

Kulturdepartementet. (<registrator@educult.ministry.se>) *)
Cecilia Stegö Chilò (m). Kulturminister.  Avgått 061016.
Ersatt 061024 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m) 

Jordbruksdepartementet. <registrator@agriculture.ministry.se>
Eskil Erlandsson (c). Jordbruksminister. 

Miljödepartementet. (<registrator@sustainable.ministry.se> )*) 
Andreas Carlgren (c). Miljöminister. 

Näringsdepartementet. <registrator@industry.ministry.se>
Maud Olofsson (c). Näringsminister. (Vice statsminister) 
Åsa Torstensson (c). Infrastrukturminister.

Arbetsmarknadsdepartementet. 
(<registrator@industry.ministry.se>) *)
Sven Otto Littorin (m). Arbetsmarknadsminister.

*) Nya e-postadresser kan väntas efter årsskiftet 2006-2007
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Den nya riksdagens ledamöter.
Från riksdagen.se 6 oktober 2006 “Vi uppdaterar just nu sidorna om 
ledamöterna. Det kan därför förekomma fel.”

Socialdemokraterna

Parti: Socialdemokraterna
Ledamot: Tjänstgörande ledamöter
Sortering: namn
146 personer matchade sökningen.

A
Abramsson, Karl Gustav (s) Västerbottens län, plats 108
Adelsbo, Christer (s) Skåne läns norra och östra, plats 65
Adolfsson Elgestam, Carina (s) Kronobergs län, plats 219
Ahlberg, Ann-Christin (s) Västra Götalands läns södra, plats 267
Ahlin, Urban (s) Västra Götalands läns östra, plats 71
Andersson, Kerstin (s) Blekinge län, plats 13
Andersson, Phia (s) Västra Götalands läns södra, plats 303
Andnor, Berit (s) Jämtlands län, plats 238
Arleklo, Ann (s) Skåne läns västra, plats 328
Astudillo, Luciano (s) Malmö kommun, plats 123
Axelsson, Christina (s) Stockholms län, plats 55
Axelsson, Lennart (s) Örebro län, plats 233

B
Baylan, Ibrahim (s) Västerbottens län, plats 203
Berglind, Mats (s) Uppsala län, plats 214
Bernhardsson, Bo (s) Skåne läns södra, plats 155
Bjurling, Laila (s) Södermanlands län, plats 28
Björck, Patrik (s) Västra Götalands läns östra, plats 161

Björkman, Jan (s) Blekinge län, plats 1
Bodström, Thomas (s) Örebro län, plats 269
Bohlin Olsson, Britt (s) Västra Götalands läns norra, plats 192
Bohlin, Sinikka (s) Gävleborgs län, plats 76
Brandin, Claes-Göran (s) Göteborgs kommun, plats 190
Bråkenhielm, Catharina (s) Västra Götalands läns västra, plats 69
Bäckman, Roland (s) Gävleborgs län, plats 77

C
Carlsson, Gunilla (s) Göteborgs kommun, plats 262

D
Damberg, Mikael (s) Stockholms län, plats 175

E
Eberstein, Susanne (s) Västernorrlands län, plats 273
Eneroth, Tomas (s) Kronobergs län, plats 183
Engelhardt, Christer (s) Gotlands län, plats 34
Engle, Kerstin (s) Skåne läns norra och östra, plats 38
Eriksson, Alf (s) Hallands län, plats 66
Eriksson, Birgitta (s) Västra Götalands läns västra, plats 99
Eriksson, Lars (s) Västmanlands län, plats 234
Ernkrans, Matilda (s) Örebro län, plats 304

F
Forslund, Kenneth G (s) Västra Götalands läns västra, plats 98
Frisk, Helena (s) Örebro län, plats 269

G
Gabelic, Aleksander (s) Östergötlands län, plats 148
Gille, Agneta (s) Uppsala län, plats 250



Granberg, Lars U (s) Norrbottens län, plats 240
Granlund, Marie (s) Malmö kommun, plats 37
Green, Monica (s) Västra Götalands läns östra, plats 70
Gustafsson, Billy (s) Östergötlands län, plats 32

H
Hagberg, Christin (s) Skåne läns västra, plats 256
Hagberg, Michael (s) Södermanlands län, plats 8
Hallengren, Lena (s) Kalmar län, plats 151
Hellman, Jörgen (s) Västra Götalands läns norra, plats 338
Helmersson-Olsson, Caroline (s) Södermanlands län, plats 7
Hoff, Hans (s) Hallands län, plats 67
Hultqvist, Peter (s) Dalarnas län, plats 165
Hägg, Carina (s) Jönköpings län, plats 216
Härstedt, Kent (s) Skåne läns västra, plats 221
Högman, Berit (s) Värmlands län, plats 73

I
Israelsson, Margareta (s) Västmanlands län, plats 198

J
Jakobsson, Leif (s) Malmö kommun, plats 62
Jansson, Eva-Lena (s) Örebro län, plats 340
Jarl Beck, Inger (s) Skåne läns södra, plats 294
Jeppsson, Peter (s) Blekinge län, plats 36
Johansson, Ann-Kristine (s) Värmlands län, plats 21
Johansson, Jan Emanuel (s) Stockholms län, plats 52
Johansson, Lars (s) Göteborgs kommun, plats 260
Johansson, Morgan (s) Skåne läns södra, plats 155
Johansson, Ylva (s) Skåne läns norra och östra, plats 16
Jonsson, Peter (s) Västra Götalands läns norra, plats 265
Juholt, Håkan (s) Kalmar län, plats 90

Jämtin, Carin (s) Stockholms kommun, plats 278

K
Karlsson, Anders (s) Skåne läns västra, plats 220
Karlsson, Sonia (s) Östergötlands län, plats 9
Kerimo, Yilmaz (s) Stockholms län, plats 114
Kvarnström, Kurt (s) Dalarnas län, plats 49
Köhler, Katarina (s) Västerbottens län, plats 203

L
Larsson, Hillevi (s) Malmö kommun, plats 92
Larsson, Jan-Olof (s) Västra Götalands läns västra, plats 42
Larsson, Lars Mejern (s) Värmlands län, plats 102
Lilja, Lars (s) Västerbottens län, plats 78
Liljevall, Désirée (s) Kalmar län, plats 121
Lindén, Rolf (s) Göteborgs kommun, plats 261
Lindestam, Åsa (s) Gävleborgs län, plats 136
Lindgren, Sylvia (s) Stockholms kommun, plats 50
Ludvigsson, Anne (s) Östergötlands län, plats 31
Lundberg, Agneta (s) Västernorrlands län, plats 272
Lundh, Fredrik (s) Norrbottens län, plats 349
Löfstrand, Johan (s) Östergötlands län, plats 59

M
Malmström, Louise (s) Östergötlands län, plats 58
Markström, Elisebeht (s) Södermanlands län, plats 29
Messing, Ulrica (s) Gävleborgs län, plats 77
Moberg, Carina (s) Stockholms län, plats 53

N
Nenes, Christina (s) Västra Götalands läns norra, plats 228



Nilsson, Dan (s) Kalmar län, plats 151
Nilsson, Jennie (s) Hallands län, plats 188
Nilsson, Pia (s) Västmanlands län, plats 270
Nordén, Marie (s) Jämtlands län, plats 275
Nuder, Pär (s) Stockholms län, plats 52

O
Ohlsson, Carina (s) Västra Götalands läns östra, plats 100
Olander, Ronny (s) Skåne läns södra, plats 124
Olovsson, Fredrik (s) Södermanlands län, plats 87
Olsson, Hans (s) Västra Götalands läns södra, plats 302
Omanovic, Jasenko (s) Västernorrlands län, plats 347

P
Pagrotsky, Leif (s) Göteborgs kommun, plats 261
Palm, Veronica (s) Stockholms kommun, plats 207
Papadopoulos, Nikos (s) Stockholms kommun, plats 140
Persson, Catherine (s) Skåne läns södra, plats 125
Persson, Göran (s) Skåne läns norra och östra, plats 64
Persson, Göran (s) Södermanlands län, plats 7
Persson, Margareta (s) Jönköpings län, plats 180
Petersson, Helene (s) Jönköpings län, plats 289
Pettersson, Helén (s) Västerbottens län, plats 204
Pettersson, Leif (s) Norrbottens län, plats 313
Pettersson, Marina (s) Värmlands län, plats 44
Pärssinen, Raimo (s) Gävleborgs län, plats 107

R
Ringholm, Bosse (s) Stockholms kommun, plats 173
Runeson, Carin (s) Dalarnas län, plats 105
Rådström, Britta (s) Västerbottens län, plats 139

S
Sachet, Ameer (s) Örebro län, plats 305
Sahlin, Mona (s) Stockholms län, plats 5
Sandberg, Gunnar (s) Jämtlands län, plats 274
Sonidsson, Eva (s) Västernorrlands län, plats 345
Soting, Lars-Erik (s) Örebro län, plats 304
Stenberg, Hans (s) Västernorrlands län, plats 237
Strand, Thomas (s) Jönköpings län, plats 325
Streijffert, Magdalena (s) Hallands län, plats 189
Svedberg, Per (s) Gävleborgs län, plats 201
von Sydow, Björn (s) Stockholms län, plats 54
Särnblad, Anneli (s) Dalarnas län, plats 74

T
Ternemar, Tommy (s) Värmlands län, plats 72
Tesfazion, Rezene (s) Uppsala län, plats 178
Thorell, Olle (s) Västmanlands län, plats 342
Thulin, Ulrika (s) Skåne läns norra och östra, plats 16
Tingsgård, Tone (s) Uppsala län, plats 179

U
Ulvskog, Marita (s) Dalarnas län, plats 48

V
Wahlström, Göte (s) Jönköpings län, plats 252
Waidelich, Tommy (s) Stockholms län, plats 112
Wasberg, Meeri (s) Stockholms län, plats 5
Wegendal, Lars (s) Kronobergs län, plats 218
Vestlund, Börje (s) Stockholms kommun, plats 173
Wikén, Stefan (s) Jämtlands län, plats 238
Wittgren-Ahl, Siw (s) Göteborgs kommun, plats 224



Y
Yazdanfar, Maryam (s) Stockholms län, plats 211
Ygeman, Anders (s) Stockholms kommun, plats 111

Z
Zakrisson, Kristina (s) Norrbottens län, plats 205
Zedell, Christina (s) Stockholms län, plats 177

Å
Åström, Karin (s) Norrbottens län, plats 312

Ö
Öberg, Maria (s) Norrbottens län, plats 276
Örnfjäder, Krister (s) Kalmar län, plats 61
Östberg Svanelind, Maria (s) Stockholms kommun, plats 278
Österberg, Sven-Erik (s) Västmanlands län, plats 234
Östros, Thomas (s) Uppsala län, plats 178

Moderata samlingspartiet

Parti: Moderata samlingspartiet
Ledamot: Tjänstgörande ledamöter
Sortering: namn
98 personer matchade sökningen.

A
Adelsohn Liljeroth, Lena (m) Stockholms kommun, plats 206
Andersson, Jan R (m) Kalmar län, plats 150
Andersson, Magdalena (m) Jönköpings län, plats 324
Anger, Staffan (m) Västmanlands län, plats 271
Ask, Beatrice (m) Stockholms kommun, plats 110
Asplund, Lena (m) Västernorrlands län, plats 346
Avsan, Anti (m) Stockholms län, plats 248
Axén, Gunnar (m) Östergötlands län, plats 30

B
Bengtson Skogsberg, Eva (m) Kalmar län, plats 91
Berg, Ulf (m) Dalarnas län, plats 135
Bergkvist, Anna (m) Kronobergs län, plats 291
Bill, Per (m) Uppsala län, plats 147
Billström, Tobias (m) Malmö kommun, plats 122
Björling, Ewa (m) Stockholms län, plats 144
Blix, Gustav (m) Stockholms kommun, plats 314
Borelius, Maria (m) Stockholms län, plats 282. Avgick 061014.
Bouveng, Helena (m) Jönköpings län, plats 326
Brodén, Anne Marie (m) Hallands län, plats 126
Brännström, Katarina (m) Kronobergs län, plats 254



C
Carlsson, Gunilla (m) Östergötlands län, plats 33
Cederbratt, Mikael (m) Västra Götalands läns norra, plats 337

D
Danielsson, Peter (m) Skåne läns västra, plats 292

E
Elinderson, Lars (m) Västra Götalands läns östra, plats 101
Elmsäter-Svärd, Catharina (m) Stockholms län, plats 85
Engblom, Annicka (m) Blekinge län, plats 14
Engström, Hillevi (m) Stockholms län, plats 145
Enström, Karin (m) Stockholms län, plats 115
Ericson, Jan (m) Västra Götalands läns södra, plats 339

F
Forssell, Johan (m) Stockholms kommun, plats 317

G
Garstedt, Inge (m) Malmö kommun, plats 152
Gerdau, Mats (m) Stockholms län, plats 285
Grönfeldt Bergman, Lisbeth (m) Göteborgs kommun, plats 297
Gunnarsson, Rolf (m) Dalarnas län, plats 23

H
Habsburg Douglas, Walburga (m) Södermanlands län, plats 117
Hamilton, Björn (m) Stockholms län, plats 176
Hammarbergh, Krister (m) Norrbottens län, plats 277
Hansson, Anders (m) Skåne läns södra, plats 331
Hedquist, Lennart (m) Uppsala län, plats 146
Hjälmered, Lars (m) Göteborgs kommun, plats 334

Holm, Christian (m) Värmlands län, plats 132
Husmark Pehrsson, Cristina (m) Skåne läns västra, plats 185

J
Jernbeck, Isabella (m) Stockholms län, plats 283
Johansson, Bengt-Anders (m) Jönköpings län, plats 288
Johansson, Mats (m) Stockholms kommun, plats 242
Johnsson, Jeppe (m) Blekinge län, plats 12
Jönsson, Christine (m) Skåne läns södra, plats 295

K
Karlsson, Ulrika (m) Uppsala län, plats 286
Kierkemann, Marianne (m) Hallands län, plats 157
Kinberg Batra, Anna (m) Stockholms län, plats 210
Kjellberg, Bertil (m) Västernorrlands län, plats 344
Kjellin, Margareta B (m) Gävleborgs län, plats 166
König, Anna (m) Stockholms kommun, plats 316

L
Lavesson, Olof (m) Malmö kommun, plats 184
Leivik, Björn (m) Västra Götalands läns norra, plats 301
Lennmarker, Göran (m) Stockholms län, plats 25
Lilliehöök, Anna (m) Stockholms kommun, plats 141
Lindblad, Göran (m) Göteborgs kommun, plats 225
Lindblad, Lars (m) Skåne läns södra, plats 186
Löfgren, Ulla (m) Västerbottens län, plats 79

M
Magnusson, Cecilia (m) Göteborgs kommun, plats 226
Malmberg, Betty (m) Östergötlands län, plats 119
Montan, Göran (m) Skåne läns norra och östra, plats 94



N
Nilsson, Mats G (m) Stockholms kommun, plats 279
Nilsson, Nils Oskar (m) Stockholms län, plats 212
Nilsson, Rolf K (m) Gotlands län, plats 35
Nordin, Sten (m) Stockholms kommun, plats 243
Nordström, Charlotte (m) Västra Götalands läns östra, plats 194
Norlén, Andreas (m) Östergötlands län, plats 149

O
Odenberg, Mikael (m) Stockholms kommun, plats 51
Olsson, Kent (m) Västra Götalands läns västra, plats 19

P
Pettersson, Göran (m) Stockholms län, plats 249
Plass, Maria (m) Västra Götalands läns västra, plats 129
Polfjärd, Jessica (m) Västmanlands län, plats 343
de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) Stockholms län, plats 83
Pålsson, Anne-Marie (m) Skåne läns södra, plats 223
Pålsson, Margareta (m) Skåne läns norra och östra, plats 40

R
Reinfeldt, Fredrik (m) Stockholms kommun, plats 81
René, Inger (m) Västra Götalands läns västra, plats 18
Rosén, Mikael (m) Dalarnas län, plats 134
Rothenberg, Hans (m) Göteborgs kommun, plats 299
Rådhström, Jan-Evert (m) Värmlands län, plats 46

S
Sander, Mats (m) Skåne läns västra, plats 330
Schulte, Fredrik (m) Stockholms län, plats 321
Sigfrid, Karl (m) Stockholms län, plats 320

Sjösten, Ulf (m) Västra Götalands läns södra, plats 231
Staxäng, Lars-Arne (m) Västra Götalands läns västra, plats 158
Sundell, Ola (m) Jämtlands län, plats 239
Svantesson, Elisabeth (m) Örebro län, plats 341
von Sydow, Henrik (m) Hallands län, plats 156

T
Thalén Finné, Ewa (m) Skåne läns södra, plats 187
Tobé, Tomas (m) Gävleborgs län, plats 236
Tolgfors, Sten (m) Örebro län, plats 162

V
Wachtmeister, Peder (m) Södermanlands län, plats 6
Wallmark, Hans (m) Skåne läns norra och östra, plats 95
Weibull Kornias, Marie (m) Skåne läns västra, plats 329
Westerberg, Per (m) Södermanlands län, plats 6
Widegren, Cecilia (m) Västra Götalands läns östra, plats 131
Wikström, Rune (m) Stockholms län, plats 246



Folkpartiet liberalerna

Parti: Folkpartiet liberalerna
Ledamot: Tjänstgörande ledamöter
Sortering: namn
28 personer matchade sökningen.

A
Andrén, Gunnar (fp) Stockholms län, plats 142

B
Backman, Hans (fp) Gävleborgs län, plats 137
Berliner, Agneta (fp) Västmanlands län, plats 307
Björklund, Jan (fp) Stockholms kommun, plats 244
Brodén, Anita (fp) Västra Götalands läns norra, plats 264

E
Ertsborn, Jan (fp) Hallands län, plats 97

F
Flyborg, Eva (fp) Göteborgs kommun, plats 191

G
Granbom, Karin (fp) Östergötlands län, plats 88

H
Hagberg, Liselott (fp) Södermanlands län, plats 3
Hamilton, Carl B (fp) Stockholms kommun, plats 171
Hellquist, Solveig (fp) Västernorrlands län, plats 310

K
Krantz, Tobias (fp) Jönköpings län, plats 290

L
Larsson, Nina (fp) Värmlands län, plats 133
Leijonborg, Lars (fp) Stockholms län, plats 4
Lindberg, Camilla (fp) Dalarnas län, plats 199
Lundqvist-Brömster, Maria (fp) Västerbottens län, plats 202

N
Nilsson, Ulf (fp) Skåne läns södra, plats 154
Nylander, Christer (fp) Skåne läns norra och östra, plats 17

O
Ohlsson, Birgitta (fp) Stockholms kommun, plats 208

P
Pehrson, Johan (fp) Örebro län, plats 197
Pilsäter, Karin (fp) Stockholms län, plats 27

S
Strandberg, Torkild (fp) Skåne läns västra, plats 257

T
Tysklind, Lars (fp) Västra Götalands läns västra, plats 68

V
Westerholm, Barbro (fp) Stockholms län, plats 84
Widman, Allan (fp) Malmö kommun, plats 93
Wigström, Cecilia (fp) Göteborgs kommun, plats 263
Wikström, Cecilia (fp) Uppsala län, plats 251
Winbäck, Christer (fp) Västra Götalands läns östra, plats 130

 



Kristdemokraterna

Parti: Kristdemokraterna
Ledamot: Tjänstgörande ledamöter
Sortering: namn
24 personer matchade sökningen.

A
Althin, Peter (kd) Skåne läns södra, plats 222
Andersson, Yvonne (kd) Östergötlands län, plats 11
Attefall, Stefan (kd) Jönköpings län, plats 217

D
Davidson, Inger (kd) Stockholms län, plats 26

E
Eldensjö, Kjell (kd) Södermanlands län, plats 56
Enochson, Annelie (kd) Göteborgs kommun, plats 227

G
Gustafsson, Holger (kd) Västra Götalands läns östra, plats 43
Gustafsson, Lars (kd) Hallands län, plats 96

H
Hägglund, Göran (kd) Stockholms kommun, plats 80

J
Johnsson, Eva (kd) Kronobergs län, plats 255

K
Kihlström, Dan (kd) Värmlands län, plats 45

L
Larsson, Maria (kd) Jönköpings län, plats 253
Lindén, Lars (kd) Västernorrlands län, plats 309
Lindgren, Else-Marie (kd) Västra Götalands läns södra, plats 230

O
Odell, Mats (kd) Stockholms län, plats 24
Oscarsson, Mikael (kd) Uppsala län, plats 215

P
Persson, Sven Gunnar (kd) Örebro län, plats 268
Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd) Kalmar län, plats 60

R
Runegrund, Rosita (kd) Västra Götalands läns västra, plats 20

S
Sacrédeus, Lennart (kd) Dalarnas län, plats 164
Svensson, Alf (kd) Skåne läns norra och östra, plats 15
Svensson, Ingvar (kd) Stockholms län, plats 82

T
Tjernberg, Gunilla (kd) Västerbottens län, plats 109

V
Vänerlöv, Ingemar (kd) Västra Götalands läns norra, plats 193



Vänsterpartiet

Parti: Vänsterpartiet
Ledamot: Tjänstgörande ledamöter
Sortering: namn
22 personer matchade sökningen.

A
Andersson, Ulla (v) Gävleborgs län, plats 200

B
Berg, Marianne (v) Malmö kommun, plats 153
Björlund, Torbjörn (v) Östergötlands län, plats 118
Brink, Josefin (v) Stockholms län, plats 319

D
Dinamarca, Rossana (v) Västra Götalands läns norra, plats 229

E
Engström, Marie (v) Värmlands län, plats 22

F
Frid, Egon (v) Västra Götalands läns östra, plats 160

H
Holma, Siv (v) Norrbottens län, plats 241

J
Johansson, Wiwi-Anne (v) Västra Götalands läns västra, plats 128
Johnson, Jacob (v) Uppsala län, plats 287

L
Larsson, Kalle (v) Stockholms kommun, plats 170
Linde, Hans (v) Göteborgs kommun, plats 335
Linna, Elina (v) Södermanlands län, plats 57

O
Ohly, Lars (v) Stockholms län, plats 113
Olofsson, Eva (v) Göteborgs kommun, plats 298
Olsson, Lena (v) Dalarnas län, plats 75
Olsson, LiseLotte (v) Västerbottens län, plats 169

P
Pedersen, Peter (v) Örebro län, plats 163
Persson, Kent (v) Västmanlands län, plats 306

V
Wahlén, Gunilla (v) Västernorrlands län, plats 308

Z
Zethraeus, Pernilla (v) Stockholms kommun, plats 245

Å
Åström, Alice (v) Jönköpings län, plats 181

 



Centerpartiet

Parti: Centerpartiet
Ledamot: Tjänstgörande ledamöter
Sortering: namn
29 personer matchade sökningen.

A
Andersson, Jan (c) Hallands län, plats 127

B
Bergström, Sven (c) Gävleborgs län, plats 106

C
Carlsson, Ulrika (c) Västra Götalands läns östra, plats 195

D
Danielsson, Staffan (c) Östergötlands län, plats 89

E
Ericson, Lars-Ivar (c) Skåne läns norra och östra, plats 39
Eriksson, Erik A (c) Värmlands län, plats 103
Erlandsson, Eskil (c) Kronobergs län, plats 182

F
Federley, Fredrick (c) Stockholms kommun, plats 315

J
Johansson, Annie (c) Jönköpings län, plats 327
Johansson, Jörgen (c) Västmanlands län, plats 235
Johansson, Kenneth (c) Dalarnas län, plats 47

L
Larsen, Sofia (c) Örebro län, plats 232

Levi, Lennart (c) Stockholms län, plats 213
Linander, Johan (c) Skåne läns södra, plats 259
Lodenius, Per (c) Stockholms län, plats 318
Lundgren, Kerstin (c) Stockholms län, plats 143

O
Olofsson, Maud (c) Västerbottens län, plats 138

P
Pettersson, Lennart (c) Skåne läns västra, plats 293

Q
Qarlsson, Annika (c) Västra Götalands läns norra, plats 300

S
Selin Lindgren, Eva (c) Göteborgs kommun, plats 296
Sellén, Birgitta (c) Västernorrlands län, plats 2

T
Ternström, Solveig (c) Stockholms kommun, plats 209
Tiefensee, Roger (c) Södermanlands län, plats 86
Tornberg, Stefan (c) Norrbottens län, plats 348
Torstensson, Åsa (c) Västra Götalands läns västra, plats 41

V
Västerteg, Claes (c) Västra Götalands läns södra, plats 266

Z
Zander, Solveig (c) Uppsala län, plats 322

Å
Åkesson, Anders (c) Kalmar län, plats 120
Åsling, Per (c) Jämtlands län, plats 311



Miljöpartiet de gröna

Parti: Miljöpartiet de gröna
Ledamot: Tjänstgörande ledamöter
Sortering: namn
19 personer matchade sökningen.

A
Andersson, Max (mp) Göteborgs kommun, plats 332

B
Bolund, Per (mp) Stockholms kommun, plats 281

C
Ceballos, Bodil (mp) Gävleborgs län, plats 167

E
Ehn, Tina (mp) Västra Götalands läns västra, plats 159
Ericson, Gunvor G (mp) Södermanlands län, plats 116
Eriksson, Peter (mp) Östergötlands län, plats 10

H
Holm, Ulf (mp) Skåne läns södra, plats 258

J
Johansson, Mikael (mp) Örebro län, plats 196

K
Kaplan, Mehmet (mp) Stockholms kommun, plats 280

L
Leander, Helena (mp) Uppsala län, plats 323
Lindholm, Jan (mp) Dalarnas län, plats 104
López, Karla (mp) Göteborgs kommun, plats 333

N
Nihlén, Thomas (mp) Västerbottens län, plats 168

P
Pertoft, Mats (mp) Stockholms län, plats 247

R
Reshdouni, Esabelle (mp) Stockholms län, plats 284
Rådberg, Peter (mp) Västra Götalands läns norra, plats 336

S
Svensson Smith, Karin (mp) Malmö kommun, plats 63

V
Valtersson, Mikaela (mp) Stockholms län, plats 174
Wetterstrand, Maria (mp) Stockholms kommun, plats 172



Socialdemokraternas skuggregering.

DN 061008 sid 9:

S möblerar om på tunga poster. Överraskande utnämningar i 
“skuggregeringen”.

Möt den nya skuggregeringen (s). Där heter försvarsministern 
Ulrica Messing och socialministern Mona Sahlin. Och där är 
Pär Nuder fortfarande finansminister.

  Socialdemokraterna har valt gruppledare i riksdagens utskott, och 
officiellt vill ingen kalla det en skuggregering.  
   - Det finns ingen skugga över det här gänget, skämtar 
socialdemokraternas gruppledare Britt Bohlin Olsson. Vi har försökt 
få ihop ett bra lag som ska leda oppositionen mot en orättfärdig 
högerpolitik.   
  Men inofficiellt har man ingenting emot att dessa nio män och sju 
kvinnor betraktas som en alternativ ministär med uppgift att skugga 
den borgerliga regeringen.   
  De första attackerna kom direkt.   
  I två dagar har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna träffats 
på internat på Djurö utanför Stockholm för att fördela de tunga 
posterna i riksdagsgruppen. Det blev extra svårt i år - ett stort antal 
före detta ministrar var med och ville ha en del av kakan.
 
NÅGRA AV DEM får nya uppgifter:
  Berit Andnor, förut socialminister, blir nu socialdemokraternas första 
namn i KU, riksdagens konstitutionsutskott. Därmed blir hon 
sannolikt KU-ordförande, eftersom det största oppositionspartiet 

brukar få den posten.   
  Berit Andnor ska dessutom leda den grupp som ska analysera 
orsakerna till det socialdemokratiska valnederlaget.     
  Förre talmannen Björn von Sydow hade tippats till KU, men blir nu i 
stället ledare för s-delegationen till Europarådet.   
  -Han vill landa lite och fundera över vad han ska göra, säger Britt 
Bohlin Olsson.   
  Ulrica Messing tar hand om för svarsutskottet. I regeringen hade 
hon ansvar för infrastrukturfrågor.   
  Mona Sahlin tar hand om soci alutskottet. Hon var tidigare sam 
hällsbyggnadsminister med ansvar för bland annat energifrågor. 

FÖRRA BISTÅNDSMINISTERN Carin Jämtin ska sitta i 
utrikesutskottet, men inte som gruppledare - det blir som tidigare 
Urban Ahlin. Men hon passar på att såga sin borgerliga efterträdares 
politik, nya biståndsministern Gunilla Carlsson (m).   
  -Hon är en trevlig person, men hon har inte visat särskilt mycket 
intresse för biståndsfrågor den senaste mandatperioden. Men jag 
tolkade regeringsförklaringen så att man inte kommer att leva upp till 
enprocentsmålet nästa år.  
   Andra före detta ministrar i riksdagen som inte får vara med och 
dela på de tunga posterna är Leif Pagrotsky, Ylva Johansson, Ibrahim 
Baylan, Morgan Johansson och Lena Hallengren.   
   "Kulturminister" i skuggregeringen blir Margareta Israelsson, 
doldis utåt, men veteran i riksdagen där hon suttit sedan 1982.   
  Om sin politiska motståndare, nya kulturministern Cecilia Stegö 
Chilo, säger hon:   
  -Om inte kulturen ska vara för alla så är det oerhört oroande. Vill 
man införa avgifter där det nu är gratis på museer och bibliotek? Och 
som vice ordförande i Svenska handikappidrottsförbundet blev jag 
oroad över att hon inte ens visste att hon skulle ansvara för idrotten. 



ANDERS YGEMAN får miljö- och jordbruksfrågorna, något han 
inte sysslat med tidigare.   
  - Klimatfrågorna är viktigast, och vi ser redan att våra politiska 
motståndare svajar där. De är inte beredda att sätta upp ett klimatmål, 
säger han.   
  Ygeman är uppväxt i Stockholm och erkänner att jordbruksfrågor 
inte är hans starkaste sida.  
   -Där måste jag göra min hemläxa.   
  Och Göran Persson, förre statsministern? Jo, han blir 
gruppordförande, snäppet över gruppledaren.   
  -Så är det alltid när partiledaren inte är statsminister, säger Britt 
Bohlin Olsson.
 
MATS CARLBOM  mats.caribom@dn.se 08-738 24 2t 

Socialdemokratisk skuggregering. 
  På lördagen utsåg socialdemokraterna sin skuggregering som hestår 
av gruppordföranden och gruppledaren i riksdagen samt gruppledarna 
i de 16 utskotten i riksdagen.

Göran Persson, gruppordförande 

Britt Bohlin Oisson, gruppledare i riksdagen 

Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadsutskottet

Carina Moberg, civilutskottet 

Pär Nuder, finansutskottet     

Ulrica Messing, försvarsutskottet

Thomas Bodström, justitieutskottet

Berit Andnor, konstitutionsutskottet 

Margareta Israelsson, kulturutskottet

Anders Ygeman, miljö- och jordbruksutskottet

Thomas Östros,  näringsutskottet 

Lars Jonansson, skatteutskottet 

Tomas Eneroth,  socialförsäkringsutskottet       

Mona Sahlin, socialutskottet       

Anders Karlsson, trafikutskottet   

Marie Granlund, utbildningsutskottet 

Urban Ahlin, utrikesutskottet        

Susanne Eberstein, EU-nämnden
                                       

mailto:mats.caribom@dn.se


LOs ordf. Wanja Lundby-Wedin om 
regeringsförklaringen:

– Ett otryggare arbetsliv och ökade klyftor blir följden av 
regeringens politik

– Regeringsförklaringen ger skäl att tro att den politik som regeringen 
vill genomföra kommer att påverka arbetsmarknaden i en ny riktning. 
För LO, som företräder nästan 2 miljoner medlemmar, är det vår 
naturliga uppgift att ställa krav på varje regering oavsett färg att ta 
hänsyn till våra medlemmars intressen och behov, säger Wanja 
Lundby-Wedin.

– Med regeringens politik ökar löntagarnas otrygghet. Förslaget om 
förändrade regler för F-skattesedel skulle plötsligt ge arbetsgivarna 
möjlighet att bestämma om de anställdas anställningsvillkor ska 
regleras i kollektivavtal eller inte och samtidigt ställa den anställde helt 
utanför arbetsmarknadslagstiftningens skydd. Dessutom vill 
regeringen öka möjligheterna till visstidsanställningar. De anställda 
ska också ges sämre skydd vid arbetslöshet och sjukdom.

– De förslagna reglerna för F-skattsedel innebär också att relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter förändras. I regeringsförklaringen vill 
man ge arbetsmarknadens parter i uppgift att reglera villkoren på 
arbetsmarknaden genom avtal. Men förslaget om förändrade regler 
för F-skattsedel gör att enskilda arbetsgivare kan kringgå de avtal 
arbetsmarknadens parter kommit överens om. Detta skulle försämra 
löntagarnas styrka gentemot arbetsgivarna och dessutom leda till en 
utveckling mot en osund lönekonkurrens

– Regeringens ambitioner att minska resurserna till 
arbetsmarknadspolitiken kommer naturligtvis att ytterligare försvåra 
förutsättningarna för de arbetslösa, särskilt för dem som har det 
svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. En sådan politik rimmar illa 
med de borgerliga partiernas deklarationer innan valet om att få fler i 
sysselsättning. Dessutom är en väl utbyggd arbetsmarknadspolitik ett 
effektivt instrument för att genomföra strukturomvandlingar. Den är 
till gagn för såväl de enskilda människor som tillfälligtvis blir 
arbetslösa som för samhället som helhet. De förra får lättare och 
snabbare ett nytt jobb och samhället tjänar på att vi kan skapa snabba 
omställningar till konkurrenskraftiga företag. Med minskade resurser 
till arbetsmarknadspolitiken avtar denna utveckling.

– Det är oroväckande att regeringen vill bygga murar mellan studie- 
och yrkesförberedande program. Goda kunskaper i svenska, engelska, 
matematik och samhällsorienterade ämnen behövs inte bara i de flesta 
LO-yrken utan också för att aktivt kunna ta del i samhällslivet. 
Däremot kan det vara rimligt att diskutera vad som ska ingå i 
gymnasieexamen och för allmän behörighet till högskolan.

– Regeringspartierna har redan tidigare deklarerat att de vill föra en 
dialog med arbetsmarknadens parter. En sådan dialog ligger också i 
vårt intresse. En förutsättning för att den ska bli konstruktiv, är att våra 
många medlemmars intressen respekteras och tillåts påverka 
regeringens politik.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Denna sida uppdaterades 10/06/2006
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
Barnhusgatan 18, 105 53 Stockholm. Tel 08-796 25 00



LO om ny lönerapport. Trots positiva 
exempel går det trögt att utjämna 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor

  Räknat i procentuell löneutveckling fick kvinnorna som helhet för 
första gången på 20 år en något bättre löneutveckling än männen år 
2005: 3,0 procent för kvinnorna jämfört med 2,6 för männen. 
Löneökningen i kronor för kvinnorna inom LO blev 30 kronor mer i 
månaden än för männen. Det visar LO i Lönerapport år 2006 – löner 
och löneutveckling 1995-2005.
  – Det är långt kvar till jämställda löner. De stora skillnaderna inom 
LO går mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher. 
Kvinnliga arbetare tjänar i snitt 2 700 kronor mindre i månaden än 
manliga arbetare. Det är helt oacceptabelt. Samtidigt är det positivt att 
se att de kvinnliga arbetarna också kunnat höja sina löner mer räknat i 
kronor. Det måste fortsätta för att minska gapet mellan mäns och 
kvinnors löner, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.

  LOs lönerapport visar också hur lönerna har utvecklats för 
tjänstemän och arbetare. I genomsnitt ökade lönerna på 
arbetsmarknaden förra året med 2, 8 procent. För arbetarna var 
löneökningen lägre (2,5 procent), medan tjänstemännens löneökning 
var större (3,0 procent). Då inflationen endast uppgick till 0,4 procent 
blev reallöneökningen drygt 2 procent. Hittills under 2006 tycks dock 
lönerna ha ökat lika mycket mätt i procent för arbetare och tjänstemän.

Lönerapport år 2006 2006-10-04
Denna sida uppdaterades 10/04/2006
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
Barnhusgatan 18, 105 53 Stockholm. Tel 08-796 25 00

Lönerapport år 2006. Från LO.se 061010.
Löner och löneutveckling år 1995–2005
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Sammanfattning.

Månadslön år 2005
Arbetare Tjänstemän Samtliga

Samtliga  19 100 27 400 23 700
Privat sektor  19 800 28 900 24 600
Offentlig sektor17 400 24 700 21 800

19 100 för arbetare och 27 400 för tjänstemän
  Den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda var 23.700 
2005. För arbetare var dock medellönen endast 19.100 kronor men  
för  tjänstemän hela 27.400 kronor. Tjänstemännens löner är därmed 
43 procent högre än arbetarnas. I kronor räknat blir skillnaden 8.300 
kronor.
  Lönerna är högre inom privat sektor än inom offentlig. Högst lön 
har tjänstemän inom privat sektor, 28.900.kronor, medan arbetare 
inom offentlig sektor har klart lägst lön, endast 17.400 kronor.

Löneökning år 2005. Procent,
Arbetare Tjänstemän Samtliga

Samtliga   2,5 3,0 2,8
Privat sektor   2,3 3,1 2,8
Offentlig sektor 2,9 2,8 2,8

2,5 procent för arbetare och 3,0 för tjänstemän
  Lönerna ökade med 2,8 procent för samtliga anställda  år 2005.  
För arbetare ökade lönerna dock bara med  2,5 procent men  för  
tjänstemän med  3,0 procent.  Det vill säga en halv procent mer för 
tjänstemän. 
  Minst ökade lönerna för arbetare inom privat sektor, 2,3 procent, 

och mest för tjänstemän inom privat sektor, 3,1 procent.  Inom 
offentlig sektor ökade  lönerna nästan lika mycket för både arbetare 
och tjänstemän, 2,9 procent respektive 2,8 procent. 
   Inflationen  var  endast  0,4  procent  år  2005.  Köpkraften ökade 
därmed betydligt för både arbetare  och tjänstemän med en 
reallöneökning på  drygt två procent.

Löneökning år 2005. Kronor.
Arbetare Tjänstemän Samtliga

Samtliga   460 800 650
Privat sektor   450 800 680
Offentlig sektor 490 670 590
 
Stor skillnad i kronor räknat
  I kronor räknat så ökade lönerna betydligt mer för  tjänstemän än för 
arbetare.  För arbetare ökade  månadslönen med 460 kronor och för 
tjänstemän  med 800 kronor.  Det vill säga 340 kronor mer till 
tjänstemännen. 
  Inom privat sektor ökade månadslönen nästan  dubbelt så mycket 
för tjänstemän som för arbetare i kronor räknat.  Tjänstemän fick 880 
kronor mer i plånboken medan arbetare fick nöja sig med 450 kronor. 
Inom offentlig sektor fördelades kronorna  lite jämnare, 490 kronor till 
arbetare och 670 kronor  till tjänstemän, det vill säga 180 kronor 
mindre för arbetarna. 

Lönegapet från 36 till 43 procent på tio år
  År 1995–2005 har lönerna ökat med sammanlagt 43 procent för 
arbetare och 51 procent för tjänstemän.  Det innebär att lönegapet 
mellan arbetare  och tjänstemän ökat rejält de senaste tio åren  År 
1995 var lönerna för tjänstemän 36 procent högre än för arbetare.  År 



2005 har skillnaden ökat till  43 procent.  I kronor räknat så har 
lönegapet ökat  med 3 500 kronor på tio år, från 4 800 kronor till 
hela 8 300 kronor. 
  Om löneutveckling antas  fortsätta  i samma  takt som de senaste 10 
åren så kommer lönegapet  mellan arbetare och tjänstemän att öka 
stadigt  och om 20 år så kommer lönerna för tjänstemän  att vara över 
60 procent högre än för arbetare.

 
Kvinnor och män

Månadslön år 2005.
Kvinnor Män

Samtliga 21 400 25 900
Privat sektor 22 100 26 000
Offentlig sektor 20 700 25 100

Medellönen  för samtliga kvinnor  är  21 400 kronor och för män 25 
900 kronor.  Män har därmed  i genomsnitt 4 500 kronor högre lön 
än kvinnor.  Räknat i procent så motsvarar lönen för kvinnor  83 
procent av lönen för män.

Löneökning år 2005. Procent.
Kvinnor Män

Samtliga 3,0  2,6
Arbetare 2,8 2,3
Tjänstemän 3,1 2,8
 
Antydan till utjämning senaste åren
En liten utjämning av lönerna för kvinnor och  män har dock skett de 
senaste tio åren och år 2005 ökade lönerna för kvinnor med 3,0 

procent och  för män med 2,6 procent . Utjämningen var störst 
bland arbetare med 2,8 procents löneökning för  kvinnor och 2,3 
procent för män.  Den låga löneökningen  för män förklaras främst av 
att lönerna för  arbetare inom den nästan helt mansdominerade 
byggnadsindustrin ökade ovanligt lite. 
  Även i kronor räknat så ökade lönerna mer för kvinnor bland 
arbetarna  Visserligen bara med 30  kronor mer  i månaden men det  
är den  största  skillnaden till kvinnornas favör som är uppmätt 
de tio senaste åren 
  Även bland tjänstemän ökade lönerna mer för kvinnor, 3,1 procent 
för kvinnor och 2,8 procent  för män  I kronor räknat ökade dock 
lönerna klart  mer för män 

Ingen löneskillnad bland arbetare med standardvägning.
 Löneskillnaden mellan kvinnor och män beror  främst på den kraftigt 
könssegregerade arbetsmarknaden  och att lönerna nästan alltid är 
lägre för kvinnodominerade yrken än för mansdominerade. Inom 
respektive yrke så är dock löneskillnaderna  oftast små  Detta framgår 
tydligt om lönerna för  kvinnor och män standardvägs efter yrke, det 
vill säga att antalet kvinnor och män antas vara lika  många inom varje 
enskilt yrke.  Med standardvägning  minskar löneskillnaden rejält och 
bland arbetare  försvinner den nästan helt då kvinnors lön i  procent 
av mäns lön ökar från 86 procent till hela  98 procent.  Bland 
tjänstemän minskar löneskillnaden från 77 procent till 91 procent. 

Kvinnors lön i procent av mäns lön.
Ej standardvägt Standardvägt

Samtliga 83 93
Arbetare 86 98
Tjänstemän 77 91



Indelning av sektorer efter yrke och näringsgren. (Sid 7)

Två sektorer Sex sektorer 19 sektorer
Privat Tillverkningsindustri Verkstadsindustri

Livsmedels, dryckes- och 
tobaksindustri
Trävaruindustri, ej möbler
Massa- och pappersindustri
Förlag; grafisk o a 
reproindustri
Stål- och metallverk
Övrig tillverkningsindustri

Byggnadsindustri Byggnadsindustri
Privat 
tjänsteproduktion Partihandel

Detaljhandel
Hotell och restauranger
Transport- och 
kommunikationer
Kreditinstitut och 
försäkringsbolag
Fastighetsbolag, uthyrnings- 
och företagsservice

Offentlig Stat Stat
Kommun (primär)  Äldre- och handikappomsorg

Skola
Barnomsorg

Landsting VårdKvinnorsKvinnors lön i 
procent av mäns lönMånadslön år 2005
Löneökning år 2005  Procent

Månadslön år 2005
Arbetare Tjänstemän  Samtliga

Samtliga    19 100 27 400 23 700
Privat sektor    19 800 28 900 24 600
Tillverkningsindustri    20 000 31 400 24 500
Byggnadsindustri    22 900 28 400 24 300
Privat tjänsteproduktion 18 700 28 300 24 600
Offentligt sektor    17 400 24 700 21 800
Stat    19 400 26 300 25 700
Kommun    17 200 23 100 20 000
Landsting    17 900 26 600 24 300

Genomsnittlig månadslön år 2005
Arbetare och tjänstemän efter sektor
Offentlig sektor Arbetare 17 400
Samtliga Arbetare 19 100
Privat sektor Arbetare 19 800
Samtliga anställda 23 700
Offentlig sektor Tjänstemän24 700
Samtliga Tjänstemän 27 400
Privat sektor Tjänstemän 28 900

Genomsnittlig månadslön år 2005
Arbetare och tjänstemän. Sex sektorer
Kommun Arbetare 17 200
Landsting Arbetare 17 900
Privat tjänsteprod. Arbetare 18 700
Stat Arbetare 19 400
Tillverkningsind. Arbetare 20 000
Byggnadsindustri Arbetare 22 900
Kommun Tjänstemän 23 100
Stat Tjänstemän 26 300
Landsting Tjänstemän 26 600
Privat tjänsteprod. Tjänstemän28 300
Byggnadsindustri Tjänstemän28 400
Tillverkningsind. Tjänstemän31 400



Löneökning år 2005. Kronor
Arbetare  Tjänstemän Samtliga

Samtliga   460    800 650
Privat sektor   450    880 680
Tillverkningsindustri   530 1 000 720
Byggnadsindustri   360 1 100 550
Privat tjänsteproduktion 410    840 680
Offentligt sektor   490    670 590
Stat   560    880 850
Kommun   480    540 510
Landsting   510    700 650

Löneökning år 1995–2005. Procent
Arbetare och tjänstemän efter sektor
Offentlig sektor Arbetare 40
Samtliga Arbetare 43
Privat sektor Arbetare 44
Samtliga anställda 48
Offentlig sektor Tjänstemän49
Samtliga Tjänstemän 51
Privat sektor Tjänstemän 52

Löneökning år 1995–2005. Kronor
Arbetare och tjänstemän efter sektor
Offentlig sektor Arbetare 5 000
Samtliga Arbetare 5 700
Privat sektor Arbetare 6 000
Samtliga anställda 7 700
Offentlig sektor Tjänstemän8 100
Samtliga Tjänstemän 9 200
Privat sektor Tjänstemän 9 900

Löneökning år 1995–2005. Procent
Arbetare och tjänstemän. Sex sektorer
Kommun Arbetare 40
Byggindustri Arbetare 41
Stat Arbetare 41
Tillverkningsindustri Arbetare 42
Landsting Arbetare 42
Privat tjänsteprod. Arbetare 45
Byggindustri Tjänstemän 45
Kommun Tjänstemän 47
Stat Tjänstemän 49
Privat tjänsteprod. Tjänstemän 52
Landsting Tjänstemän 53
Tillverkningsindustri Tjänstemän 54

Genomsnittlig månadslön år 2005
Kvinnor och män

Män Kvinnor
Offentlig sektor Arbetare 18 000 17 200
Samtliga Arbetare 31 100   24 100
Privat sektor Arbetare 20 200 17 500
Samtliga anställda 25 900 21 400
Offentlig sektor Tjänstemän27 900 23 400
Samtliga Tjänstemän 31 200 24 100
Privat sektor Tjänstemän 32 200 24 700



Genomsnittlig månadslön år 2005
Arbetare och tjänstemän efter 19 sektorer
Kommun: Skola Arb 16 900
Hotell och restauranger Arb 16 900
Kommun: Barnomsorg Arb 17 100
Kommun: Äldre- och handik.oms Arb 17 200
Detaljhandel Arb 17 800
Landsting: Vård Arb 18 100
Livsmedelsindustri m m Arb 19 000
Företagstjänster Arb 19 000
Övrig tillverkningsindustri Arb 19 100
Stat Arb 19 400
Trävaruindustri, ej möbler Arb 20 000
Transport- och kommunikationer Arb 20 000
Partihandel Arb 20 000
Kommun: Barnomsorg Tj.män 20 200
Stål- och metallverk Arb 20 400
Verkstadsindustri Arb 20 500
Förlag; grafisk o a reproindustri Arb 20 600
Massa- och pappersindustri Arb 20 700
Byggindustri Arb 22 900
Kommun: Äldre- och handik.oms Tj.män 23 600
Samtliga 23 700
Hotell och restauranger Tj.män 23 700
Kommun: Skola Tj.män 24 300
Detaljhandel Tj.män 25 500
Transport- och kommunikationer Tj.män 25 800
Stat Tj.män 26 300
Landsting: Vård Tj.män 27 800
Trävaruindustri, ej möbler Tj.män 28 200
Byggindustri Tj.män 28 400

Förlag; grafisk o a reproindustri Tj.män 28 500
Livsmedelsindustri m m Tj.män 29 700
Partihandel Tj.män 30 500
Företagstjänster Tj.män 30 500
Övrig tillverkningsindustri Tj.män 31 400
Stål- och metallverk Tj.män 31 800
Verkstadsindustri Tj.män 32 100
Massa- och pappersindustri Tj.män 32 200
Kreditinstitut och försäkringsbolag Tj.män 35 900



Löneökning år 1995–2005. Procent
Arbetare och tjänstemän. 19 sektorer
Kommun: Skola Arb 39
Livsmedelsindustri m m Arb 39
Stål- och metallverk Arb 39
Kommun: Äldre- och handik.oms Arb 40
Kommun: Barnomsorg Arb 40
Övrig tillverkningsindustri Arb 40
Företagstjänster Arb 40
Byggindustri Arb 41
Massa- och pappersindustri Arb 41
Stat Arb 41
Trävaruindustri, ej möbler Arb 42
Hotell och restaurang Tj.män 42
Landsting: Vård Arb 43
Verkstadsindustri Arb 43
Hotell och restaurang Arb 44
Detaljhandel Arb 44
Kommun: Skola Tj.män 44
Byggindustri Tj.män 45
Förlag; grafisk o a reproindustri Arb 45
Transport- och kommunikationer Arb 46
Förlag; grafisk o a reproindustri Tj.män 46
Partihandel Arb 47
Samtliga 48
Detaljhandel Tj.män 48
Stat Tj.män 49
Företagstjänster Tj.män 50
Trävaruindustri, ej möbler Tj.män 50
Kommun: Barnomsorg Tj.män 50
Övrig tillverkningsindustri Tj.män 52

Partihandel Tj.män 52
Transport- och kommunikationer Tj.män 52
Stål- och metallverk Tj.män 53
Massa- och pappersindustri Tj.män 53
Livsmedelsindustri m m Tj.män 53
Landsting: Vård Tj.män 54
Verkstadsindustri Tj.män 54
Kommun: Äldre- och handik.oms Tj.män 58
Kreditinstitut och försäkringsbolag Tj.män 75
Diagram
Lönerna för tjänstemän har inom de flesta sektorer ökat med över 50 
procent. För arbetare har lönerna ökat med cirka 40 procent i de 
flesta sektorer.



Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2005
Bilaga 2a. Arbetare.
(Här tas ej med löneutvecklingen.)

Sektor Arbetare
Antal Månadslön

Samtliga sektorer Män 859 000 20 200
Kvinnor 715 100 17 500
Totalt 1 574 200 19 100

Privat sektor Män 776 200 20 500
Kvinnor 336 200 17 800
Totalt 1 112 400 19 800

DTillverkningsindustri Män 298 700 20 400
Kvinnor 77 900 18 600
Totalt 376 600 20 000

28–35 Verkstadsind.Män 145 700 20 700
Kvinnor 28 900 19 200
Totalt 174 500 20 500

15+16 Livsmedels-,
 dryckes- och 
tobaksindustri Män 25 500 19 600

Kvinnor 12 800 17 600
Totalt 38 200 19 000

20 Trävaruindustri, 
ej möbler Män 22 500 20 000

Kvinnor 3 100 19 000
Totalt 25 600  20 000

21 Massa- och 
pappersindustri Män 21 100 21 000

Kvinnor 3 800 19 200
Totalt 24 900 20 700

22 Förlag; grafisk o a
reproindustri Män 10 200 21 100

Kvinnor 3 600 19 300
Totalt 13 800 20 600

27 Stål-och metallverk Män 21 000 20 500
Kvinnor 2 500 19 600
Totalt 23 500 20 400

Övrig tillverkningsin-
dustri 23+24+25+
26+36+37 Män 49 600 19 500

Kvinnor 20 700 18 000
Totalt 70 500 19 100

F Byggindustri Män 130 700 22 900
Kvinnor 3 300 18 600
Totalt 133 900 22 900

G Parti- och detaljhan-
del; reparation Män 118 800 19 600

Kvinnor 117 700 17 500
Totalt 236 400 18 700

51 Partihandel Män 38 700 20 300
Kvinnor 10 700 18 600
Totalt 49 400 20 000

52 Detaljhandel Män 48 300 18 600
Kvinnor 100 300 17 300
Totalt 148 600 17 800

H Hotell o restaurang Män 27 900 17 300
Kvinnor 49 100 16 600
Totalt 77 000 16 900

I Transport- och kom-
munikationer Män 79 800 20 100

Kvinnor 9 700 19 100
Totalt 89 500 20 000



J Kreditinstitut och 
försäkringsbolag Män ·· ··

Kvinnor ·· ··
Totalt ·· ··

K Företagstjänster 
m m(t ex bevakning 
o städning) Män 65 400 19 700

Kvinnor 36 100 17 400
Totalt 101 500 19 000

M Utbildning Män 1 200 18 700
Kvinnor 3 400 17 900
Totalt 4 600 18 100

N Hälso- o sjukvård Män 4 300 18 400
Kvinnor 14 100 18 300
Totalt 18 400 18 300

O Andra samhälleliga 
o personliga tjänster Män 23 400 19 000

Kvinnor 19 600 18 100
Totalt 43 100 18 600

Privat tjänsteproduk-
tion (G+H+I+J+K
+M+N+O) Män 320 800 19 500

Kvinnor 249 700 17 500
Totalt 570 500 18 700

Offentlig sektor Män 82 800 18 000
Kvinnor 378 900 17 200
Totalt 461 800 17 400

Statlig sektor Män 12 400 20 100
Kvinnor 5 700 18 000
Totalt 18 100 19 400

Kommunal sektor Män 59 500 17 700
Kvinnor 325 800 17 100
Totalt 385 300 17 200

Äldre- och handikapp-
omsorg Män 27 000 16 700

Kvinnor 215 700 17 200
Totalt 242 700 17 200

Skola Män 4 100 17 800
Kvinnor 15 200 16 700
Totalt 19 300 16 900

Barnomsorg Män 7 600 16 600
Kvinnor 65 900 17 100
Totalt 73 500 17 100

Landstingskommunal 
sektor Män 11 000 17 900

Kvinnor 47 400 18 000
Totalt 58 300 17 900

Vård Män 7 600 18 000
Kvinnor 38 300 18 100
Totalt 45 900 18 100



Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2005
Bilaga 2b. Tjänstemän
(Här tas ej med löneutvecklingen.)

Sektor Tjänstemän
Antal Månadslön

Samtliga sektorer Män 913 800 31 200
Kvinnor 1 024 300 24 100
Totalt 1 938 300 27 400

Privat sektor Män 707 800 32 200
Kvinnor 544 300 24 700
Totalt 1 252 300 28 900

DTillverkningsindustri Män 170 400 33 500
Kvinnor 79 100 26 600
Totalt 249 600 31 400

28–35 Verkstadsind. Män 104 100 33 700
Kvinnor 33 600 27 100
Totalt 137 700 32 100

15+16 Livsmedels-, 
dryckes-och 
tobaksindustri Män 10 300 32 400

Kvinnor 6 200 25 300
Totalt 16 500 29 700

20 Trävaruindustri, 
ej möbler Män 5 000 30 100

Kvinnor 1 900 22 900
Totalt 6 900 28 200

21 Massa- och 
pappersindustri Män 7 400 35 300

Kvinnor 3 900 26 300
Totalt 11 300 32 200

22 Förlag; grafisk o a 
reproindustri Män 10 700 30 700

Kvinnor 9 900 26 100
Totalt 20 600 28 500

27 Stål- o metallverk Män 6 400 34 200
Kvinnor 2 400 25 800
Totalt 8 800 31 800

Övrig tillverkningsin-
dustri 23+24+25+26
+36+37 Män 24 900 34 600

Kvinnor 19 800 27 300
Totalt 44 800 31 400

F Byggindustri Män 35 100 29 900
Kvinnor 11 400 23 800
Totalt 46 500 28 400

G Parti- och detaljhan-
del; reparation Män 118 800 31 600

Kvinnor 74 300 24 400
Totalt 193 100 28 900

51 Partihandel Män 79 800 32 900
Kvinnor 38 800 25 200
Totalt 118 600 30 500

52 Detaljhandel Män 19 800 28 400
Kvinnor 29 300 23 600
Totalt 49 100 25 500

H Hotell o restaurang Män 7 900 24 400
Kvinnor 7 300 23 000
Totalt 15 200 23 700

I Transport- och 
kommunikationer Män 75 600 27 800

Kvinnor 51 500 23 100
Totalt 127 200 25 800



J Kreditinstitut och 
försäkringsbolag Män 33 900 44 800

Kvinnor 42 300 28 700
Totalt 76 100 35 900

K Företagstjänster m
 m(t ex bevakning 
o städning) Män 173 700 33 700

Kvinnor 117 700 26 000
Totalt 291 500 30 500

M Utbildning Män 14 900 25 100
Kvinnor 31 700 21 800
Totalt 46 600 22 900

N Hälso- o sjukvård Män 19 800 27 400
Kvinnor 71 800 22 300
Totalt 91 600 23 300

O Andra samhälleliga 
o personliga tjänster Män 35 600 28 000

Kvinnor 47 700 23 200
Totalt 83 300 25 300

Privat tjänsteproduk-
tion (G+H+I+J+K+
M+N+O) Män 480 200 31 900

Kvinnor 444 300 24 400
Totalt 924 600 28 300

Offentlig sektor Män 206 000 27 900
Kvinnor 480 000 23 400
Totalt 686 000 24 700

Statlig sektor Män 86 700  28 600
Kvinnor 91 200 24 200
Totalt 177 900 26 300

Kommunal sektor Män 86 700 24 300
Kvinnor 260 400 22 700
Totalt 347 100 23 100

Äldre- och handikapp-
omsorg Män 5 300 23 300

Kvinnor 29 500 23 600
Totalt 34 800 23 600

Skola Män 47 400 24 700
Kvinnor 100 200 24 200
Totalt 147 600 24 300

Barnomsorg Män 9 000 19 100
Kvinnor 63 500 20 400
Totalt 72 500 20 200

Landstingskommunal
sektor Män 32 600 35 400

Kvinnor 128 500 24 400
Totalt 161 100 26 600

Vård Män 25 000 37 700
Kvinnor 98 300 25 300
Totalt 123 200 27 800



Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2005
Bilaga 2c. Samtliga anställda
(Här tas ej med löneutvecklingen.)

Sektor Samtliga anställda
Antal Månadslön

Samtliga sektorer Män 1 772 800 25 900
Kvinnor 1 739 400 21 400
Totalt 3 512 500 23 700

Privat sektor Män 1 484 000 26 000
Kvinnor 880 500 22 100
Totalt  2 364 700 24 600

DTillverkningsindustri Män 469 100 25 100
Kvinnor 157 000 22 600
Totalt 626 200 24 500

28–35 Verkstads-
industri Män 249 800 26 100

Kvinnor 62 500 23 400
Totalt 312 200 25 600

15+16 Livsmedels-,
 dryckes- och tobaks-
industri Män 35 800 23 300

Kvinnor 19 000 20 100
Totalt 54 700 22 200

20 Trävaruindustri,
ej möbler Män 27 500 21 900

Kvinnor 5 000 20 500
Totalt 32 500 21 700

21 Massa- o pappers-
industri Män 28 500 24 700

Kvinnor 7 700 22 800
Totalt 36 200 24 300

22 Förlag; grafisk o a 
reproindustri Män 20 900 26 000

Kvinnor 13 500 24 300
Totalt 34 400 25 300

27 Stål- o metallverk Män 27 400 23 700
Kvinnor 4 900 22 600
Totalt 32 300 23 500

Övrig tillverkningsin-
dustri 23+24+25+26
+36+37 Män 74 500 24 600

Kvinnor 40 500 22 500
Totalt 115 300 23 900

F Byggindustri Män 165 800 24 400
Kvinnor 14 700 22 700
Totalt 180 400 24 300

G Parti-o detaljhandel; 
reparation Män 237 600 25 600

Kvinnor 192 000 20 100
Totalt 429 500 23 300

51 Partihandel Män 118 500 28 800
Kvinnor 49 500 23 800
Totalt 168 000 27 400

52 Detaljhandel Män 68 100 21 500
Kvinnor 129 600 18 700
Totalt 197 700 19 700

H Hotell o restaurang Män 35 800 18 900
Kvinnor 56 400 17 500
Totalt 92 200 18 000

I Transport- och kom-
munikationer Män 155 400 23 900

Kvinnor 61 200 22 500
Totalt 216 700 23 400



J Kreditinstitut och 
försäkringsbolag Män 33 900 44 800

Kvinnor 42 300 28 700
Totalt 76 100 35 900

K Företagstjänster m
 m(t ex bevakning o 
städning) Män 239 100 29 900

Kvinnor 153 800 23 900
Totalt 393 000 27 600

M Utbildning Män 16 100 24 600
Kvinnor 35 100 21 400
Totalt 51 200 22 500

N Hälso- o sjukvård Män 24 100 25 800
Kvinnor 85 900 21 700
Totalt 110 000 22 500

O Andra samhälleliga 
o personliga tjänster Män 59 000 24 400

Kvinnor 67 300 21 700
Totalt 126 400 23 000

Privat tjänsteproduk-
tion (G+H+I+J+K+
M+N+O) Män 801 000 26 900

Kvinnor 694 000 21 900
Totalt 1 495 100 24 600

Offentlig sektor Män 288 800 25 100
Kvinnor 858 900 20 700
Totalt 1 147 800 21 800

Statlig sektor Män 99 100 27 500
Kvinnor 96 800 23 800
Totalt 196 000 25 700

Kommunal sektor Män 146 200 21 600
Kvinnor 586 200 19 600
Totalt 732 400 20 000

Äldre- och handikapp-
omsorg Män 32 300 17 800

Kvinnor 245 300 18 000
Totalt 277 500 18 000

Skola Män 51 500 24 100
Kvinnor 115 400 23 200
Totalt 166 900 23 500

Barnomsorg Män 16 700 17 900
Kvinnor 129 400 18 700
Totalt 146 000 18 600

Landstingskommunal 
sektor Män 43 600 31 000

Kvinnor 175 800 22 600
Totalt 219 400 24 300

Vård Män 32 600 33 100
Kvinnor 136 500 23 300
Totalt 169 100 25 200

·



Prognos för löneökning år 2006–2007. Procent
År 2006 År 2007

Samtliga 3,3 3,5
Privat sektor 3,3 3,6
Arbetare 3,1 3,5
Tjänstemän 3,6 3,6
Tillverkningsindustri 3,3 3,3
Byggnadsindustri 3,9 3,9
Privat tjänsteproduktion 3,3 3,7
Offentlig sektor 3,4 3,3
Tabell 71
Källa: LO-rapporten Ekonomiska utsikter – Våren 2006.

3,3 procent år 2006 enligt LO-ekonomerna
Enligt LO-ekonomernas senaste konjunkturrapport beräknas lönerna 
öka med i genomsnitt 3,3 procent år 2006. Även inom den privata 
sektorn väntas lönerna i genomsnitt öka med 3,3 procent. För arbetare 
dock bara med 3,1 procent men för tjänstemän med 3,6 procent. Inom 
offentlig sektor väntas lönerna öka med 3,4 procent för samtliga
anställda.(

3,5 procent år 2007
År 2007 förväntas löneökningstakten för samtliga anställd astiga till 
3,5 procent. Inom privat sektor väntas dessutom lönerna för arbetare 
och tjänstemän öka i jämnare takt, 3,5 respektive 3,6 procent. Inom 
offentlig sektor väntas löneökningstakten avta något till 3,3 procent.

Löneutveckling 20 år framåt

  Hur stort blir lönegapet om 20 år om nuvarande löneutvecklingen får 
fortsätta och vad krävs för att minska lönegapet? Tre exempel på hur 
löneutvecklingen kan tänkas bli kommande 20 år visar att till synes 
små förändringar av löneutvecklingen ger helt olika resultat  
Exemplen redovisas i diagram 8 1–8 3  I dessa redovisas den faktiska 
löneutvecklingen  år  1995–2005  och  beräknade prognosvärden för 
år 2006–2025 

Nuvarande takt fortsätter
  De senaste tio åren har den årliga löneökningstakten varit 3,6 procent 
för arbetare och 4,2 procent  för tjänstemän  Om denna takt får 
fortsätta  även kommande 20 år så kommer lönegapet mellan 
arbetare och tjänstemän att öka från dagens  43 procent till över 60 
procent år 2025  I kronor räknat innebär det att skillnaden mellan 
månadslönen  för arbetare och tjänstemän ökar från dagens 8 300 
kronor till hela 23 700 kronor (se diagram 8 1).
 
Omvänd takt
 Om vi antar att arbetare och tjänstemän byter de senaste tio årens 
löneökningstakt med varandra  så skulle lönerna alltså öka med drygt 
en halv  procent mer för arbetare än för tjänstemän  Lönegapet 
skulle då minska till 28 procent år 2025.  I kronor räknat skulle dock 
lönegapet fortsätta  att öka och vara uppe i 12 200 kronor år 2025 (se 
diagram 8 2). 

Två procent mer till arbetare
  För att lönegapet ska försvinna helt inom de närmaste 20 åren krävs 
att lönerna för arbetare ökar med två procent mer per år  Lönegapet 
skulle då vara helt borta om cirka 18 år (se diagram 8 3). 



  Dessa fem exempel på framtida löneutveckling är givetvis bara rent 
matematiska framskrivningar där den enda grunden för val av framtida 
löneökningstakt är den löneutveckling som faktiskt varit de senaste tio 
åren.  Exemplen visar dock att det inte är någon helt orimlig 
fördelning av det framtida löneutrymmet som krävs för att minska 
lönegapet mellan arbetare och tjänstemän. 

Lön efter ålder

  Lönen är lägst för 20-åringar men stiger därefter  stadigt upp till 
30–40-års åldern då lönen planar  ut fram till pensioneringen  Denna 
löneutveckling  upp genom åldrarna gäller för såväl arbetare  som 
tjänstemän liksom för kvinnor och män. Skillnaden är dock mycket 
stor vad gäller den nivå lönen planar ut på.
 
Arbetare från 15 000–19 000 på 10 år
  För arbetare är medellönen lite drygt 15 000 kronor för 20-åringar . 
Därefter ökar lönen med cirka 250 kronor för varje år äldre arbetaren 
är.  Denna löneökning pågår dock bara en liten bit in i 30-årsålder då 
lönen planar ut runt  19 000 kronor.  Därefter är medellönen på 
samma nivå för alla åldersgrupper upp till 60-årsåldern då medellönen 
minskar något.
 
Arbetarkvinnor 3 000 lägre genom hela yrkeslivet
  Det  är dock  genomgående  stor  skillnad  i  lönenivå mellan kvinnor 
och män i alla åldrar  I stort sett genom hela yrkeslivet så har kvinnor 
mellan 2 500–3 000 kronor lägre lön än män i samma ålder.  Enda 
undantaget är i den första och sista åldersgruppen, 20 och 64 år, där 
kvinnor ”bara” har 900 kronor  lägre  lön.  Könssegregeringen  
tycks alltså börja gälla direkt från första dagen på första jobbet och 
sen ända fram till pensionsavtackningen.
 
Tjänstemän från 16 000 till 30 000 på 20 år
  För  tjänstemän  ökar  lönen betydligt mer med ökande  ålder  och  
dessutom  längre  upp  i  åren.  För tjänstemän i åldern 20 år är 
medellönen visserligen bara 16 200 kronor men därefter så ökar 
lönen med mellan 600–1 000 kronor för varje åldersgrupp.  Även 
lönerna för tjänstemän planar dock ut så småningom men inte förrän 
en bit in i 40-årsåldern och då strax under 30 000 kronor.



 10 000 kronor lägre lön för kvinnliga tjänstemän
  I takt med att lönerna stiger med stigande ålder bland tjänstemän  så 
ökar  skillnaden  i lön mellan kvinnor och män  Redan i åldern 20–25 
så är medellönen  cirka  2 000  kronor  lägre  för  kvinnor. Därefter 
blir dock löneskillnaden betydligt större upp i åldrarna och skillnaden 
kulminerar i  åldersgrupperna  strax över 40  år där medellönen för 
kvinnor är cirka 10 000 lägre än för män i samma ålder  Det innebär 
att lönen för kvinnor planar vid 25 000 kronor men för män strax 
under 35 000 kronor. 

Fyra yrkesgrupper.

Chefer. Ledningsarbete i företag eller myndigheter. Till exempel 
drift- och verksamhetschef, inköpschef eller ekonomichef.  Observera 
att följande yrken inte ingår: Verkställande direktörer, verkschefer och 
högre ämbetsmän. 

Högutbildade tjänstemän. Yrken som behöver teoretisk
specialkompetens motsvarande en längre högskoleutbildning
(minst tre år).  Organiseras främst av Saco-förbund. Till exempel 
civilingenjör, företagsekonom, jurist, läkare, barnmorska, lärare,

Lågutbildade tjänstemän. Yrken som kräver kortare
högskolebildning, kontors-, service-, omsorgs- och försäljningsarbete  
Organiseras främst av TCO-förbund  Till exempel Tekniker, 
sjuksköterska, förskollärare, banktjänsteman, säljare, sekreterare, 
kock. 

Arbetare Yrken som organiseras av något LO-förbund. 

Chefer, högutbildade, lågutbildade och arbetare

  Avslutningsvis så redovisas här ytterligare en variant 
på uppdelning av de anställda.  Denna gång en grov indelning efter 
yrke med tjänstemän uppdelade i tre yrkesgrupper – chefer, 
högutbildade tjänstemän och lågutbildade tjänstemän – samt 
arbetare.  Denna indelning kan även ses som en grov  indelning av de 
anställda utifrån vilken facklig  organisation som de tillhör då 
högutbildade tjänstemän  i huvudsak organiseras av Saco-förbunden, 
lågutbildade av TCO-förbunden och arbetarna givetvis  av LO-
förbunden.  Chefer har ingen egen given  facklig organisation men 
troligen organiseras de flesta av något Saco-förbund 

Genomsnittlig månadslön år 2005
Arbetare och tjänstemän efter yrke
Arbetare 19 100
Samtliga 23 700
Lågutbildade tjänstemän 25 000
Högutbildade tjänstemän 30 000
Chefer 36 300

Chefer i topp med 36 300 kronor
 Absolut  högst  lön  har  inte  helt  oväntat  chefer.  Medellönen  för  
dessa  är  36 300  kronor   Det  är  drygt 6 000 kronor mer än för 
högutbildade tjänstemän  vars medellön är 30 000 kronor.  Ytterligare 
4 500 lägre är medellönen för lågutbildade tjänstemän, 25 500 
kronor.  Det är dock betydligt mer  än de  19 100 kronor som  gäller  
för arbetare  (se diagram 12.1). 

Privat och offentlig sektor
 Lönerna är klart högre inom privat sektor än inom offentlig sektor för 



alla fyra yrkesgrupper.  Något  överraskande är dock att skillnaden är 
minst bland  chefer.  Medellönen är visserligen högst av alla för 
chefer inom privat sektor, 38 700 kronor, men chefer inom offentlig 
sektor ligger inte långt efter med 34 400 kronor.  Skillnaden mellan 
dessa är endast 12 procent vilket till och med är mindre än för 
arbetare  där lönerna är 14 procent högre inom privat sektor (se 
diagram 12.2) 

Stor löneskillnad bland högutbildade
  Störst  löneskillnad mellan  privat och offentlig sektor är det bland 
högutbildade tjänstemän.  För dessa är medellönen 34 400 kronor 
inom privat sektor och 26 800 kronor inom offentlig.  En skillnad 
på hela 27 procent  En stor del av denna löneskillnad förklaras av att 
lönerna för lärare, främst grundskollärare, är betydligt lägre än för 
de flesta andra yrken som ingår i gruppen högutbildade tjänstemän  
Medellönen för grundskolelärare är 23 100 kronor 

… liksom bland lågutbildade
 Även  bland lågutbildade tjänstemän  är  lönerna betydligt högre 
inom privat sektor.  Inom privat sektor  är  medellönen  25 900  
kronor och  inom offentlig sektor 21 200 kronor.  En skillnad på 22 
procent  Främst är det förskolelärare som drar ner medelvärdet  inom 
offentlig  sektor  då  medellönen för denna relativt stora yrkesgrupp 
endast är 20 600 kronor. 
Fyra yrkesgrupper.Fyra yrkesgrupper

Lönerapport år 2006

  De  senaste  tio  åren  har  lönerna  ökat  betydligt  mer  för  
tjänstemän  än  för  arbetare.    År  2005  var  inget  undantag  då  
lönerna  ökade  med  2,5  procent  för  arbetare  och  med  3  procent  
för  tjänstemän.  

  Medellönen  för  arbetare  är  nu  19  100  kronor  i  månaden  och  
för  tjänstemän  27  400  kronor.   Lönegapet  mellan  arbetare  och  
tjänstemän  är  därmed  hela  8  300  kronor.  

   Även  mellan  kvinnor och män  är  lönegapet  stort.    Det  har  
dock  minskat  något  de  senaste  åren  och  det  senaste  året  ökade  
lönerna  bland  arbetare   mer  för  kvinnor  än  för  män  räknat  i  
såväl  procent  som  i  kronor.    Det  har   inte  hänt  tidigare  de  tio  
senaste  åren.  
  
  LOs  årliga  lönerapport  redogör  för  löner  och  löneutveckling  för  
arbetare  och  tjänstemän  samt  för  kvinnor  och  män  inom  olika  
sektorer  och   näringsgrenar  på  den  svenska  arbetsmarknaden.  

  För  ytterligare  information, kontakta  Mats  Larsson,  telefon  08-
796  28  11  
www  lo  se
ISBN 91-566-2294-5



DNs ledarskribenter.

DN 061006 sid 39:
Väluppfostrade ledarskribemter nästan alltid bäst i klassen

DN:S LÄSAROMBUDSMAN LILIAN ÖHRSTRÖM:

DU MöTER DEM på ~första sldan och de inledande sidorna i DN. 
Men du kan också möta dem i teves paneler eller som programledare i 
olika tevekanaler. Några kan du möta som modeskribent, som 
ölexpert och som intervjuare på familjesidan i DN eller som 
intervjuare i teve på DN:s webb. Ledarsidans skribenter har flyttat 
fram sina positioner och är förmodligen mer lästa än någonsin.
  Många uppskattar ledarsidorna, andra tycker direkt illa om dem. 
Ofta upprörs läsarna på båda sidor om de politiska blockgränserna av 
vad de läser. På sista tiden har jag fått ta emot mest upprörda 
reaktioner av läsare som inte stöder alliansen. Läsare som tycker att 
ledarsidan helt och hållet accepterat alliansens dagordning. Å andra 
sidan har andra upprörts över att ledarsidan enligt dem skrivit mer 
kritiserande angående alliansen än dåvarande regering under 
valrörelsens slutskede.
  Ledarredaktionen säger att de stött ett regeringsskifte men att de inte 
argumenterat för ett  enskilt parti.

ATT EN LEDARSIDA upprör och engagerar är själva meningen 
med den opinionsbildande journalistiken. Men vad menas med 
"oberoende liberal" och vad det är för personer som skriver ledarna i 
DN?  Det är frågor som läsare vill att jag besvarar. Jag ska försöka.
  DN:s ledarsida har alltså beteckningen oberoende liberal och det står 
ocksa att den verkar i en humanistisk tradition.
  - Oberoende innebär att vi är oberoende i förhållande till partier. Till 
skillnad från Aftonbladet vars ledarsida har kopplingar till 
socialdemokraterna och Svenska Dagbladet som har kopplingar till 
moderaterna, säger Niklas Ekdal.

  Han är chef för ledarredaktionen som består av sju skribenter, en 
debattredaktör, en anställd tecknare samt en assistent. Dessutom 
skriver ett antal helt fristående kolumnister på ledarsidan. Jag ber de 
sju ledarskribenterna utveckla vad de menar med liberal.

ALLA BETONAR att de är fria från partipolitisk opinionsbildning. 
Liberal är inte detsamma som folkpartiet, vilket många tycks tro. 
Hanne Kjöller betonar individens frihet och ansvar. Peter Wolodarski 
förklarar det med tro på marknadsekonomi, demokrati, solidaritet med 
utsatta människor. Niklas Ekdal nämner orden upplysning, 
marknadsekonomi, humanism, solidaritet och välfärd. Per Ahlin 
uttrycker det bland annat som "en tolerant syn på världen", öppna 
gränser, integration, mot dödsstraff. Henrik Berggren lägger i 
begreppet mångfald, tolerans, pluralism och marknadsekonomi som 
medel för välfärd, inte som mål. Barbro Hedvall säger att hon är 
marknadsvänlig men för en välfärdsstat, är positiv till EU-samarbetet 
och en balanserad miljöpolilik. Johannes Åman säger att det
finns en gemensam grundsyn om
frihet, marknadsekonomi och välfärd men att betoningarna ligger
litet olika beroende på bakgrund och temperament.
 Men det är i dag svårt att tänka sig en ledarskribent på DN som är 
mot EU eller mot kärnkraft.

VARJE FÖRMIDDAG samlas ledarredaktionen till möte, där de går 
igenom ämnen att skriva om till nästa dag. Det kan vara livliga 
diskussioner, där slutsatserna ingalunda är självklara från början. Det 
kan hända att ledaren till slut utmynnar i något annat än man trodde
på förmiddagen.
 En får i uppdrag att skriva huvudledaren, vem det är beror ofta
på ämnet. Niklas Ekdal och Peter Wolodarski tar sig an ekonomiska
frågor. Utrikesfrågor skrivs oftast av Per Ahlin eller Niklas Ekdal.
Hanne Kjöller skriver gärna om sjukvårdsfrågor. Barbro Hedvall
tar sig an inrikespolitiska frågor, liksom Johannes Åman. Skolan
hamnar ofta på deras bord också. Henrik Berggren skriver om 



universitet och forskning. Men alla är väl pålästa inom större områden
och är inte bundna till en speciell fråga.

I MÅNGA ÅR, med undantag för några år på 1970-talet, har 
ledarsidans artiklar varit osignerade och en enda artikel var signerad. 
Det blev tvärtom när Niklas Ekdal blev chef för sex år sedan, nu är 
bara huvudledaren osignerad. I den framförs DN:s linje. Det görs för 
all del i de signerade artiklarna också. Men där finns större utrymme 
för skribenternas egna åsikter. Niklas Ekdal kan gå in och ändra i 
ledaren om han tycker något är oförenligt med den linje han har 
ansvaret för. När det gäller signerade artiklar kan han också påverka 
innehållet genom samtal med skribenten.

AV DE SJU ledarskribenterna är fem män och två kvinnor. En är 
född på 40-talet, en på 50-talet, fyra på 60-talet och en på 70-talet. Alla 
kom mer från akademikerhem med ett undantag, Barbro Hedvall.
  -Jag är den första i min släkt som kommit så här långt, säger hon.
  Hon licensierade i historia vid Uppsala universitet och har arbetat 
som ledarskribent sedan 1981. Först på Expressen och sedan på DN. 
Hon var sekreterare i Fredrika Bremer Förbunder 1973-76. Sedan 
blev hon sakkunnig på Per Ahlmarks arbetsmarknadsdepartement och 
efter det statssekreterare hos Jan-Erik Wikström på 
utbildningsdepartementet. Hon har alltså varit politiskt aktiv i 
folkpartiet, men sedan hon gick över till journalistiken har hon inte 
varit med i något parti. Hon gör ingen hemlighet av att hon inte 
röstade med folkpartiet utan med centerpartiet i detta val.
  Alla ledarskribenter har under årens lopp röstat på olika partier, 
några på olika sidor om blockgränsen också.

LEDARSKRIBENTERNA är välutbildade, i många fall med bara 
femmor i betygen. Hanne Kjöller har haft en jobbigare väg till sitt 
yrke. Hon började arbeta som ekonomibiträde på Långbro 
mentalsjukhus, gick sedan mentalskötarutbildningen och utbildade sig 
senare till sjuksköterska. Hon arbetade på nätterna och läste på 

dagarna och har också en examen i medie- och 
kommunikationsvetenskap.
  - Jag blir så arg när folk tror att de vet vem jag är och skriver att jag 
borde komma ut i verkligheter säger hon.
  Hanne Kjöller är den enda kvinnliga ledarskribenten i 
Stockholmspressen som har barn. Hon är dessutom ensamstående 
med barn, vilket är tufft i ett yrke som kräver att man skriver en artikel 
om dagen och måste vara påläst.
  Peter Wolodarski är civilekonom från Handelshögskolan. Per Ahlin 
och Henrik Berggren är båda disputerade, den förre i juridik och den 
senare i historia. Johannes Åman har praktisk filosofi som 
huvudämne i sin examen. Han var 2000-2003 ordförande i DN:s 
journalistklubb.

NIKLAS EKDAL har en militär bakgrund, har arbetat som 
analytiker på försvarsstaben och var chefredaktör för dess 
personaltidning innan han började skriva om säkerhets- och 
utrikespolitik på Expressen 1991. Han har varit chef för DN:s 
ledarredaktion i sex år. Nyligen lovade han att DN ska var ett 
oppositionsorgan även under en borgerlig regering.
  -Under den socialdemokratisk. regimen har vi uppfattats som 
opposition från höger. Nu när vi fått en borgerlig regering blir det 
kanske tydligare för läsarna vad liberalism står för. I vissa frågor blir 
vi en oppositionstidning från vänster, säger han.

Bild: Ledarredaktionen DN. Från vänster: Johannes Åman 
redaktionssekreterare, Ewa Sourander redaktionsassistent, Per Ahlin 
utrikesredaktör, Peter Wolodarski, Barbro Hedvall, Niklas Ekdal chef 
för ledarredaktionen, Hanne Kjöller. Henrik Berggren saknas på 
bilden.

KONTAKTA LÄSAROMBUDSMANNEN  Skriv: Dagens 
Nyheter, 105 15 Stockholm. Märk brevet: “Läsarnas ombudsman” 
Ring: 08-7381111 E-posta: ombudsman@dn.se
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Partiledardebatt i riksdagen 061011.

Kammarens protokoll. Riksdagens snabbprotokoll. 2006/07:8
Onsdagen den 11 oktober Kl. 10:00 - 13:22

1 § Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen

Anf. 1 GÖRAN PERSSON i Stjärnhov (s):
  Herr talman! Ledamöter och kamrater! 24 dagar har gått sedan 
väljarna sade sitt. Sverige har fått en ny regering. Moderaterna fick 
vad de önskade, en regering med majoritet i riksdagen, med en stark 
dominans för högern. Det är närapå en enpartiregering. 
  Marginalerna blev små. Röstmässigt är det ingen majoritetsregering. 
Regeringen har endast 48 % av väljarna bakom sig. Ingen borgerlig 
regering i modern tid har tillträtt med ett mindre folkligt stöd. 
  Vi socialdemokrater har förlorat regeringsmakten och 14 
riksdagsmandat. För oss följer en tid av internt analysarbete. Vi ska 
utveckla vårt parti och vårt arbete. Samtidigt organiserar vi oss för att 
driva en kraftfull och konstruktiv oppositionspolitik. Vår slutsats är 
inte att socialdemokratisk politik inte behövs, tvärtom. Vi är trots 
motgången riksdagens i särklass största parti. Nära en halv miljon fler 
människor har röstat på Socialdemokraterna än på det största 
borgerliga partiet. Bakom oss står 1 942 625 väljare. Vi tänker inte 
svika dem. 
  Våra väljare vet var vi står, herr talman. Vi står på löntagarnas sida. 
Vi lovade att styra mot ett Sverige som konkurrerar med trygghet och 
kunskap, inte med låga löner. Nu tar vi tillsammans med 
fackföreningsrörelsen kampen för kollektivavtal och 
anställningstrygghet, mot låglönekonkurrens, svartarbete och usla 
villkor. 
  Det här var ju en del av valrörelsens centrala tema. Jag kunde aldrig 

drömma om att det i samband med regeringsbildningen, herr talman, 
skulle bli en fråga som återigen blev aktuell. Och som om det inte var 
nog så har vi ovanpå detta i dag fått ytterligare ett flagrant exempel på 
ett statsråd som sätter sig över lagen. Det är kulturministern som har 
avstått från, som en politisk demonstration uppenbarligen, att betala 
den tv-avgift som är en förutsättning för en fri radio och television. Vi 
kommer att komma tillbaka till det. Det enda intressanta som jag vill 
ha ett svar på i dag av regeringschefen är: Visste han om detta? Var 
han informerad om det här i förväg? Det bör väl rimligen dagens 
debatt ge ett svar på. 
  Våra väljare vet var vi står. Vi står också på de arbetslösas sida. Vi 
lovade att föra en ekonomisk politik som skapar nya jobb. Vi lovade 
att förbättra a-kassan. Nu kommer vi att leda kritiken mot en politik 
som i stället försämrar a-kassan, minskar tryggheten, pressar lönerna 
nedåt och den öppna arbetslösheten uppåt. 
  Vi står på de människors sida som oroas för vården. Vi lovade att 
öka tillgängligheten och resurserna till sjukvården. Vi vill att vården 
ska ägas av oss alla tillsammans, inte av riskkapitalister. Nu tar vi upp 
striden om utförsäljningar av sjukhus, om avgifter och gräddfiler i 
vården. 
  Vi står på de sjukas och förtidspensionerades sida. Vi lovade att 
värna sjukförsäkringen och fortsätta kampen mot ohälsa. Vi ville 
förbättra för de förtidspensionerade och bygga ut lönebidragen. Nu 
ska vi driva motståndet mot de borgerliga smygförsämringarna av 
sjukpenningen och de stora förändringarna av förtidspensionen. 
  Vi står på de äldres sida. Vi lovade en politik för att göra Sverige till 
världens bästa land att åldras i. Nu ska vi leda upproret mot alliansens 
pensionärsskatt. Vi går till attack mot varje förslag som gör det dyrare 
för äldre att hämta ut medicin eller söka vård. 
 Vi står på barnens och deras föräldrars sida. Vi lovade att anställa fler 
i förskola och fritids. Vi lovade att ge mer resurser till de skolor som 



har det tuffast. Vi ville värna föräldraförsäkringen och sänka 
maxtaxan. Vi ska slåss för en skola som är för alla, mot segregation 
och den utslagning av killar och tjejer som riskerar att bli effekten av 
Folkpartiets elitistiska skolpolitik. 
  Vi står för det gröna folkhemmet. Vi står för miljön. Vi står för 
kampen mot den globala klimatförändringen. Vi står för samhällets 
ledarroll i utbyggnaden av en satsning på en ny energi, en utbyggnad 
som också kommer att komma landsbygden till del. Vi står för 
solidaritet och rättvisa. 
  Vi tänker ta varje möjlighet, herr talman, att påminna den borgerliga 
regeringen om hur det kommer sig att de får ta över ett Sverige i så 
bra skick. Budgetsaneringen lade grunden till en stark ekonomi, och 
den bars av hela svenska folket efter år av misskötsel och 
försummelse. Starka och ansvarstagande fackföreningar har gjort en 
varaktigt hög tillväxt möjlig. En utvecklad välfärd för alla har skapat 
den trygghet i förändringen som driver fram det nya. Mångåriga och 
medvetna satsningar på kunskap, forskning, ny och grön teknik har 
gjort att Sverige står sig väl i den globala konkurrensen. Bättre 
förutsättningar har aldrig serverats en tillträdande regering. De får, 
som Dagens industri skrev dagen efter valet, en smakstart eller ett 
gyllene läge. 

Herr talman! Låt mig läsa in till riksdagens protokoll hur dessa goda 
förutsättningar ser ut. Sverige har sedan 1994 haft en tillväxt som 
legat över både EU- och OECD-snittet. I tillväxt per invånare har 
Sverige till och med slagit USA. Ekonomin fortsätter att utvecklas 
starkt. Tillväxten andra kvartalet 2006 var hela 5,1 % jämfört med ett 
år tidigare. Jobben blir fler. 440 000 fler är sysselsatta i dag jämfört 
med 1994. Det senaste året har 93 000 nya jobb skapats. En stor del 
av de nya jobben växer fram i de mindre företagen. Förra året 
startades 44 585 nya företag i Sverige. En högre siffra för 

nyföretagande har aldrig uppmätts. 
  När fler får jobb blir det också fler arbetssökande. Arbetsutbudet har 
ökat med 58 000 fler personer på ett år. Ändå faller arbetslösheten. I 
går kom nya siffror från AMS. Den öppna arbetslösheten ligger nu, 
vid regeringens tillträde, på 4,2 %. Och den kommer att falla 
ytterligare under hösten. 
  Inflation och räntor är fortsatt låga. 1994 var räntorna i Sverige 4 1⁄2 
procentenheter högre än de tyska. I dag ligger tyska räntor strax över 
de svenska. De offentliga finanserna är urstarka. Mellan år 2000 och 
2006 ligger det genomsnittliga överskottet i de offentliga finanserna 
på 2 %, väl i linje med det överskottsmål som riksdagen har ställt upp. 
I de prognoser som vi har lämnat efter oss i Finansdepartementet har 
överskottet 2006 stigit till över 3 %, tack vare sjunkande arbetslöshet 
och minskad ohälsa. 
  Statsskulden minskar i snabb takt. Bytesbalansen visar också 
överskott på över 6 %. Produktivitetsutvecklingen i näringslivet ökar 
med 3 % årligen. Lika mycket ökar realinkomsterna för hushållen. 
World Economic Forum utnämnde häromveckan Sverige till världens 
tredje mest konkurrenskraftiga ekonomi, och vi har det senaste året 
passerat såväl USA som Danmark.  
  Jag hävdar att den borgerliga regeringen kommer till ett dukat bord. 
Dagens ekonomiska läge ger regeringen alla möjligheter att föra en 
politik som ökar rättvisan. Det hade vi gjort om vi fått chansen. Med 
dagens starka utveckling behövs inga åtstramningar för sjuka och 
arbetslösa, inga attacker på välfärden eller löntagarnas rättigheter. 

  Herr talman! Nu vilar ansvaret tungt på den nya regeringen att både 
hantera problemen och ta vara på möjligheterna. Jag önskar att jag 
kunde känna tillförsikt, men jag känner en stigande oro. Det enda 
riktigt skarpa i regeringsförklaringen är förslaget om skattesänkningar 
på 37 miljarder redan år 2007. Det var knappast oväntat. På listan över 



planerade skattesänkningar efter 2007 finns avskaffad värnskatt – det 
gynnar de bäst ställda, slopande av resterande del av 
förmögenhetsskatten – dito, också de bäst ställda, avskaffad 
fastighetsskatt och steg två i jobbavdragen. Konstruktionen av den 
avskaffade fastighetsskatten kan mycket väl komma att bli sådan att 
den också ger väldiga fördelar för de absolut bäst ställda. 
  Det handlar om tiotals miljarder kronor ytterligare i sänkta skatter. 
Ska dessa åtaganden klaras kommer många av de andra vallöftena 
som ställts ut i alliansens valmanifest och av de borgerliga partierna 
var för sig att få stryka på foten. Då ryker Kristdemokraternas 
utlovade höjda garantipension, Centerns lovade fördubbling av 
barnbidraget och Folkpartiets utlovade höjda tak i sjukförsäkringen. 
Då blir det inget av Moderaternas löfte om att övertrumfa alla 
socialdemokratiska förslag på välfärdsområdet.  
  Jag hoppas att jag har fel, men jag är rädd att det i stället blir som det 
brukar under borgerliga regeringar. Man utlovar satsningar men orkar 
inte göra prioriteringarna, så man börjar med det man är överens om, 
att kraftigt sänka skatterna. När glädjekalkylernas dynamiska effekter 
uteblir, när de arbetslösa inte får jobb trots att förmögenhetsskatten 
sänkts, när kassan börjar sina är det för sent att börja prioritera. Då 
ökar skuldsättningen, räntorna drivs upp, då stagnerar utvecklingen 
och arbetslösheten börjar stiga. Så är vi där igen i det ekonomiska 
moraset. Felmarginalen må vara större denna gång när man har så 
goda ekonomiska förutsättningar, men så stark är inte Sveriges 
ekonomi att den tål ett nytt borgerligt vanstyre. 

  Herr talman! Om några dagar vet vi mer. Då läggs den budget fram 
som är den nya regeringens proposition. Senast 2009 kommer den att 
lägga fram sin sista budget. Däremellan ska vi socialdemokrater 
granska regeringen, hårt och ljudligt, inte minst i denna kammare, med 
frimodighet och initiativkraft, med ansvar och konstruktivitet hos den 

partigrupp, hos det parti, hos de politiker som har varit med om att 
bygga Sverige starkt och sätta det bygget i verksamhet utifrån 
principen om allas lika rätt och allas lika värde.  
  Det är tryggheten som utvecklar Sverige. Det är tryggheten som har 
gjort att vårt land hävdar sig bättre än andra länder. Låt oss inte 
fördärva detta! Låt oss satsa på en fortsatt politik präglad av full 
sysselsättning, arbete åt alla och en rättvis fördelning! (Applåder) 

Anf. 15 LARS OHLY (v):
  Herr talman! Jag hade hoppats att vi enbart skulle diskutera 
regeringsförklaringen och den politik som regeringen avser att föra. 
Men den här regeringen har börjat på ett sätt som gör att man kan 
likna den vid ”kriminellas revansch i samhället”. Kriminellt beteende 
har tydligen varit något som ska ursäktas, som ska gömmas undan 
och som ska förklaras på olika sätt. Det började redan i valrörelsen 
med olagliga dataintrång. Nu visar det sig att åtminstone två ministrar 
har använt hemtjänst svart och inte betalat arbetsgivaravgifter. Den 
som gör det löper liten risk att utsättas för obehag. Den som tvingas ta 
ett arbete till de villkoren saknar varje trygghet och rättighet på 
arbetsmarknaden. 
  Nu har det också visat sig att kulturministern inte hade råd att betala 
tv-avgiften, 5 kr per dag. Det är häpnadsväckande. 
  Dessutom finns det inom regeringen en attityd som jag undrar om 
hela regeringen verkligen står för. Enligt Svenska Dagbladet i dag 
säger Carl Bildt, utrikesministern, att han inte är upprörd. Han känner 
många som utnyttjar systemet på det sättet. Han tycker inte att det på 
något sätt påverkar förtroendet för regeringen. Reportern undrar i 
vilken utsträckning detta påverkar förtroendet. ”Inte alls”, säger Carl 
Bildt. Sedan säger han: ”Det visar väl att vi inte är rekryterade ur 
någon elit.” (Applåder) 
  Det är just denna elit, som tjänar miljoner, som tar sig rätten att sätta 



sig över lagar och regler, som ni representerar och som ni nu har fått 
in som ministrar i din regering, Fredrik Reinfeldt. 
  Överklassens brottslighet är inte så allvarlig. Annan brottslighet ska 
bekämpas stenhårt. Där lägger man inte några fingrar emellan.  
  Sedan har jag hört Fredrik Reinfeldt själv säga, som en förklaring, att 
det är svårt för människor att få livspusslet att gå ihop, och man ska 
nu underlätta för småbarnsfamiljer att köpa tjänster vitt. Alltså: En 
minoritet ska kunna förändra skattesystemet genom kriminellt 
beteende och brottslighet där de vägrar att följa de lagar och regler 
som har fastställts i Sveriges riksdag. 
  Nej, Fredrik Reinfeldt, städa trappan uppifrån. Låt inte det här sätta 
agendan för hela regeringen så att det skymmer den politik ni bedriver 
och som vi tänker att bedriva opposition mot. Se till att göra dig av 
med de ministrar som har attityden att brottslighet inte är viktig att 
bekämpa på alla plan. (Applåder) 

  Herr talman! Låt mig gå över till regeringsförklaringen. Jag uttryckte 
när den presenterades i fredags att detta måste vara svenskt rekord i 
floskler. Det är oerhört mycket fina ord. Det är en 
verklighetsbeskrivning och en problembeskrivning som ibland är helt 
korrekt. Samtidigt vet vi att flosklerna motsvaras av en politik som går 
i motsatt riktning till det man säger sig vilja uppnå. 
  Man säger sig vilja minska klyftorna i samhället. Det är lögn. 
Regeringen föreslår att barnen till de arbetslösa och sjuka ska betala 
för att de rika blir ännu rikare genom borttagandet av fastighetsskatt 
och förmögenhetsskatt. Det är den politik som regeringen står för. 
   finns redan i dag hundratusentals fattiga barn. De flesta av dem har 
föräldrar som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden, är 
arbetslösa, sjuka eller förtidspensionerade. Deras villkor vill ni nu 
försämra. Det är de barnen som får betala priset för att miljonärerna 
ska få skattesänkningar med hjälp av er politik. 

  Ni säger att ni vill minska arbetslösheten. För att bekämpa 
arbetslösheten finns i regeringsförklaringen inget annat än fromma 
förhoppningar. Det är skattesänkningarnas välsignelse som framhävs. 
Ni hoppas att skattesänkningarna kommer att leda till en mängd nya 
jobb. Men det är bara förhoppningar. Var finns de konkreta förslagen 
om att skapa nya jobb, om att bekämpa arbetslösheten? Var finns 
förslagen för att få ett samhälle med full sysselsättning? 
  Samtidigt föreslår ni att otryggheten på arbetsmarknaden ska öka. 
Det var ett tydligt besked i regeringsförklaringen, nämligen att antalet 
visstidsanställningar ska öka. Då är vi inte överens om förslagen, och 
inte heller om den problembeskrivning som det här förslaget måste 
bygga på. Den bygger ju sannolikt på att regeringen Reinfeldt anser 
att det finns för mycket av trygghet på arbetsmarknaden i dag, att ett 
stort problem måste vara att människor upplever att de har alldeles för 
mycket rättigheter. Det är det som är problembeskrivningen om man 
anser att antalet osäkra anställningar ska öka. 
  Min verklighetsbild är precis den motsatta. Det är inte för mycket 
trygghet på svensk arbetsmarknad. Det är för lite trygghet, inte minst 
för alla de ungdomar som är hänvisade till korttidsanställningar, 
visstidsanställningar, provanställningar, vikariatsanställningar och 
timanställningar. 
  För att göra upp med det borde ni i stället fråga er: Varför inte driva 
rätten till anställning när man har varit upprepat korttidsanställd? I 
stället bekämpar ni ett sådant förslag och river upp det i 
regeringsställning. 
  Ni borde fråga er: Varför inte se till att människor får rätten till heltid 
och möjligheten att leva på den inkomst som arbetet ger? I stället 
bekämpar ni det förslaget och kommer inte att genomföra ett förslag 
som ligger klart och färdigt att genomföra i verkligheten. 
  Ni säger i regeringsförklaringen att ni ska öka jämställdheten. I min 
värld handlar jämställdhet om att kvinnor och män tar lika ansvar för 



hem och barn. I högeralliansens värld handlar det om att underlätta för 
kvinnor att fortsätta att ta huvudansvaret. Det är vad era förslag går ut 
på. I min värld handlar jämställdhet om att män och kvinnor ska ha 
samma rätt till ekonomisk självständighet. I er värld handlar det om att 
staten ska subventionera kvinnors ekonomiska beroende av män 
genom ett vårdnadsbidrag. (Applåder) 
  Er politik innebär att vissa, välbeställda kvinnors yrkesarbete ska 
underlättas genom subventioner med skatteavdrag medan det inte 
ställs några krav på männen. Det är en antifeministisk politik. Det är 
en 50-talsmässig familjepolitik. Den bygger på den felaktiga synen att 
kvinnor fortfarande ska ha huvudansvaret för hem och barn. Den 
avvisar vi fullständigt. (Applåder) 
  Ni säger att den svenska modellen ska bevaras. Det är ni inte riktigt 
överens om, har jag förstått. Carl Bildt och Maud Olofsson har en 
annan uppfattning än statsministern. Jag hoppas att statsministerns 
ord väger tyngre. 
  Men samtidigt föreslår även Fredrik Reinfeldt, och hela regeringen, 
att det ska bli dyrare att vara medlem i en arbetslöshetskassa. De 
fördyringarna kommer att kosta hundratals kronor varje månad för de 
allra flesta medlemmar i fackföreningsrörelsen. Ni tar bort 
avdragsrätten för fackföreningsavgiften, men ni behåller avdragsrätten 
för arbetsgivarnas avgifter till sina organisationer. Det är 
klasskampspolitik, ingenting annat. Arbetsgivarna ska ha rätten att dra 
av sina avgifter till sina intresseorganisationer, men löntagarna ska 
förvägras den rätten. 
  Ni vet mycket väl att sänkta ersättningsnivåer för sjuka och 
arbetslösa leder till en marknad med låglönejobb. Och ni säger: 
Bevara den svenska modellen. Ni vill inte bevara någon modell. Ni vill 
rasera den modellen. Ni vill att människor ska behöva jobba kanske 
inte bara på ett jobb för att klara sin försörjning. Ni vill ha ökade 
skillnader, ökade klyftor. Det är vad högeralliansens politik går ut på. 

  Ni säger att det är viktigt med internationell rättvisa. I 
regeringsförklaringen finns inget entydigt ställningstagande för 
enprocentsmålet i biståndet. Jag hoppas att vi när budgeten läggs på 
måndag fortfarande kommer att höra till de länder som har ett bistånd 
på 1 %. 
  Men att ni skulle bedriva en politik för rättvis handel är jag övertygad 
om att jag inte kommer att få uppleva. Ni kommer att fortsätta med en 
politik som ställer krav på fattiga länder att avreglera, privatisera och 
sälja ut sina resurser och naturtillgångar. Ni kommer att fortsätta att 
bedriva en politik inom den europeiska unionen och gentemot den 
fattigare delen av världen som innebär att de här länderna ska anpassa 
sig till villkor som gör att de stora företagen i väst ska kunna skära 
guld med täljknivar när de kommer in på marknader för att sälja vatten 
och el till fattiga människor. 
  Nej. Vad borde vi göra i stället? Jo, vi borde satsa på att utveckla den 
offentliga välfärden och inse att den inte är en tärande sektor, en lyx 
som vi kan unna oss om vi har tillräckligt många anställda i privat 
företagsamhet, utan tvärtom en nödvändighet för varje civiliserat 
samhälle att fungera. 200 000 nya jobb inom offentlig sektor skulle 
både förbättra kvaliteten i välfärden och samtidigt skapa nya 
arbetstillfällen. 
  Vi borde bygga fler hyresrätter. På bostadsfronten stod ni 
fullständigt utan politik i regeringsförklaringen – inte ett ord om den 
hemlöshet som finns och den bostadsbrist som finns i ett så stort 
antal kommuner att en majoritet av Sveriges invånare bor i dessa 
kommuner. Genom byggandet av hyresrätter med låg hyra skulle en 
orättvisa kunna bekämpas samtidigt som nya jobb skapas. 
  Väldigt lite sades om hur ny energi- och miljöteknik ska utvecklas, 
hur vi ska bygga bort oss från beroendet av olja och kol, de gamla 
fossila bränslena. Där står ni tomhänta. Det är kanske det område där 
högeralliansen har den minst utvecklade politiken. Det säger inte lite 



när man ser till samtliga områden i regeringsförklaringen. 
Ni borde bedriva en politik för rätten till heltid så att alla de som i dag 
påtvingas deltider och har svårt att överleva på en låg lön, som följer av 
en minskad arbetstid som man tvingas till, får rätten att gå till jobbet 
och tjäna en rimlig lön. Ni borde arbeta för tryggare anställningar. 
  Ni borde arbeta för en feministisk politik som upphäver kvinnors 
underordning. Ni borde konkret föreslå hur kvinnors löner ska höjas 
på arbetsmarknaden. 
  Ni borde fördela om tillväxten så att en större del används för 
offentlig konsumtion som fördelas rättvist i stället för privat 
konsumtion till överklassen. 
  Ni borde stå för en politik för solidaritet och rättvisa. (Applåder) 

Anf. 29 PETER ERIKSSON (mp):
  Herr talman! Ledamöter och åhörare! Jag är säker på att en rödgrön 
regering vore det bästa för Sverige. Vi har under de senaste åren 
tillsammans lyckats göra vårt land till ett av de mest 
konkurrenskraftiga i världen. Sverige rankas enligt World Economic 
Forum som trea om man jämför alla världens olika ekonomier.  
  Antalet jobb växer snabbt, och statens affärer har inte varit så goda 
på flera decennier. Inom miljöområdet är Sverige återigen en 
föregångare genom oljeavveckling, miljöbilar, miljöbränslen och 
trängselavgifter. Det handlar om moderna lösningar med modern 
teknik.  
  Jag anser att det mest intressanta politiska projektet i vår tid handlar 
om samarbetet mellan de gröna och Socialdemokraterna. Vi 
kombinerar det nya och framtidsinriktade med det traditionella och 
trygga. Industrisamhället förenas med det moderna tjänstesamhället. 
Solidaritetstänkandet från arbetarrörelsen blandas med det globala 
perspektivet med en hållbar utveckling.  
  Tyvärr fick vi nu inte chansen att ta nästa steg i detta samarbete. Det 

är synd därför att jag vet att vår politik ger nya jobb och skapar en mer 
stabil ekonomi. Vi driver på för att Sverige ska vara steget före när det 
gäller omställning till en hållbar utveckling. Det kan gälla exempelvis 
arbete med att omvandla sopor till fordonsbränslen, återvinna metaller, 
papper, kartonger och plaster i stället för att ständigt utöka 
utvinningen av nya jungfruliga råvaror. Det gör att många företag i 
Sverige ligger i täten och får det stöd som behövs för att etablera sig 
internationellt och bli ledande. Andra länder kommer efter. Men de får 
inte samma fördel då som de svenska företagen har fått.  
  Det är synd därför att vi inte fick chansen att visa att en rödgrön 
regering inte är samma sak som en rent socialdemokratisk regering. 
Vi skulle ha satsat mer på de små företagen. Vi skulle ha satt barnen i 
centrum med en modern familjepolitik med livskvalitet och 
arbetstidsförkortning för småbarnsfamiljer. Vi skulle ha ökat 
insatserna för jämställdhet, för att avskaffa löneskillnaderna och 
minska våldet mot kvinnor i stället för att ta stora steg tillbaka till det 
som var förr som den borgerliga regeringen nu vill göra med sin 
familjepolitik. Vi skulle också ha drivit på för en tuffare lagstiftning 
för lika rättigheter och minskad diskriminering. 
  Det är synd därför att vi skulle ha värnat dem som har det sämst. Vi 
skulle aldrig ha tagit pengarna från dem som är arbetslösa och sjuka 
för att ge pengarna till dem som har det bäst ställt. Vi skulle inte ha 
gjort de redan rika till den nya tidens stora bidragstagare. Vi skulle 
inte ha gett nya bidrag för att få billigare städtjänster, vilket är ett 
historiskt beslut på flera sätt. Det är första gången som statliga bidrag 
riktas till de allra rikaste för att de ska ha råd med tjänstefolk i 
hemmet, även om det verkar som att även personer med 
miljoninkomster anser att det är viktigt att göra detta svart. Det är svårt 
att se detta som något annat än ren och skär klasspolitik.  
  Och med den typen av åsikter som bland andra Carl Bildt framför i 
dag, med kommentarer om att jämställdhet är möjligt bara om man har 



mycket lägre skatter, så är det inte oväntat att ha den attityden. Med 
den insikten är jämställdhet något som man ska köpa sig till och låta 
någon annan sköta jobbet.  
  Vilka är egentligen orsakerna till att vi har fått ett regeringsskifte? 
Jag tror att det var två skäl som fällde avgörandet.  
  Det ena skälet var att borgarna, märkligt nog, verkade vara mer 
angelägna om att få fler jobb. Att arbete stod överst på dagordningen, 
att ekonomin går bra och att jobben blir fler för varje dag som går 
räckte inte som motargument. Vi från de gröna drev i och för sig på 
om en bättre småföretagarpolitik och fler gröna jobb. Men även vi 
borde ha kunnat göra mer på det området.  
  Det andra skälet var att det borgerliga samarbetet hade en annan och 
tydligare samarbetskaraktär än tidigare. Det orkade inte 
Socialdemokraterna med att möta. Mp, s och v hade kunnat utmana 
betydligt bättre med en gemensam attityd och ett klart besked om att vi 
hade för avsikt att bilda en rödgrön regering efter valet. Men 
Socialdemokraterna var tyvärr fast i sin egen spegelbild, där många 
tydligen fortfarande tror att de är nära egen majoritet. Det ledde till att 
både de och vi förlorade makten och möjligheterna att göra världen 
bättre under dessa år.  
  Den stora frågan de närmaste åren är därför om Socialdemokraterna 
kommer att fortsätta att tro att de har 45 % av väljarna bakom sig eller 
om de är beredda att se att Sverige har förändrats. Vi välkomnar det i 
så fall. Vill s tillbaka till politikens centrum krävs det, tror jag, både 
självrannsakan och nytänkande. 
  Klimatfrågan borde vara den största i alla val i hela världen. Jag sade 
det före valet, och jag säger det nu. Vi har inte längre råd med några 
regeringar som struntar i vår tids stora ödesfråga. Det kommer att bli 
alldeles för dyrt. 
  Förra veckan kom till exempel ännu en ny stor brittisk prognos som 
visar att förändringarna verkar bli större och värre än man tidigare 

trodde var möjligt. Ekosystemen är på många håll på väg att flippa ut, 
och öknarna riskerar att omfatta en tredjedel av all landyta. 
  Klimatförändringen kan bli en dödsdom för miljoner människor 
runtom på jorden. Hundratals miljoner lever redan i dag med en 
daglig kamp för att klara livhanken. Det här kommer att knuffa många 
av dem över den avgrunden. 
  Andra rapporter visar att nedsmältningen av isarna på Grönland går 
fortare än man tidigare trott var möjligt. Höjningen av havsnivåerna 
kan därför också gå snabbare än man tidigare anat.  
  De första beskeden från den nya regeringen efter valet var dystra. Ett 
stopp för den nya Citybanan, en tågtunnel genom huvudstaden, är ett 
direkt vansinne för alla oss som vet att transporterna måste flyttas över 
på järnväg. Med det får vi ingen ökad kapacitet i och genom 
flaskhalsen Stockholm. Då ryms inga fler tåg. Pengarna ska i stället 
gå till nya motorvägar. Det var en kalldusch för näringslivet i 
Östergötland som utsett som sitt viktigaste strategiska mål att snabba 
på bygget av Ostlänken. I Västergötland, i Västmanland, i Uppland, i 
Sörmland och i hela Norrland är det många som upplever precis 
samma sak – alltså alla de som insett att moderna snabba tåg i 
framtiden är det som kan ge den regionförstoring som krävs för att få 
ökad konkurrenskraft och fler jobb. 
  Fredrik Reinfeldt, du lever i det förgångna om du tror att nya 
motorvägar behöver byggas i stället för järnvägar. Världen har inte råd 
med sådana statsministrar. Vi behöver ställa om från fossilberoende 
transporter till uthålliga. I valrörelsen valde ni att driva en kortsiktig 
populistisk politik för sänkta bensinskatter, nej till trängselskatt, nej 
till grön skatteväxling och nej till energiskatt. Det är klart att det har 
gett en del röster – det tror jag. Men nu kommer verkligheten, och då 
håller det inte längre att blåsa under fördomar och kittla folks 
okunnighet. När man väl är vald krävs det ledarskap och ansvar. Nu 
gäller det att våga stå upp för konkreta förändringar som har betydelse 



och kan medverka till att minska klimatpåverkan. Det finns ingen som 
kommer undan i dag. 
  Det räcker inte heller med allmänt tal som är till intet förpliktande, 
typ det som finns i regeringsförklaringen. Det ska bli intressant att se 
hur ni klarar den här omvandlingen och utmaningen. 
  En annan vinnare i årets val är Sverigedemokraterna. Fascister som 
har kammat sig och gjort sig lite mer rumsrena vinner gehör genom 
att peka ut invandrare som syndabockar. Det gäller allt från dåliga 
pensioner till kriminalitet och arbetslöshet. Det visar att vi är för få 
som tar fajten för medmänsklighet på arbetsplatserna, i fikarummen, i 
Konsumkön, i tv-soffan och på parkbänken. Vi måste ta diskussionen 
med våra egna barn och med våra äldre. 
  Det här handlar inte i första hand om att integrationspolitiken har 
misslyckats, även om det är riktigt att vi kan göra mycket mer på det 
området. Vi vet genom erfarenhet att det går att odla hat mot judar 
även om det inte finns en enda. 
  Vi måste få ett samhälle där fler tar ansvar i vardagen. Politik går det 
inte att lämna bara till politiker. Vi är alla med på den här resan. 
  De länder som blir vinnare är de som tar in nya influenser och 
kulturer. De länder som blir rikare är de där människor orkar vara 
toleranta och möta varandra i stället för att odla motsättningar och hat. 
  Sverigedemokraternas kamp mot mångkultur är feltänkt. Det går inte 
att få en bättre värld genom att isolera sig eller oss. Se på Nordkorea! 
Vi behöver tvärtom möta varandra i ständigt nya samtal. Världen 
kommer ständigt närmare. Var inte rädda! Det är spännande och ger 
oss nya möjligheter.(Applåder) 

Anf. 42 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):
  Herr talman! Ärade ledamöter av denna kammare! Svenska folket 
har gjort sitt val och har beslutat sig för att byta regering. Det är inte 
ofta det sker i vårt land. Kraften i viljan att göra denna förändring var 
så stark att vi nu för första gången på 25 år har ett majoritetsunderlag 
för regeringen i denna kammare. 
  Med er in i denna nu omgjorda och vackra kammare tar ni era 
respektive väljares förväntningar om att ni ska bära deras röst, deras 
tankar och deras förhoppningar också på plats här i kammaren. En del 
av er kommer med valvinden i ryggen och utgör en del av ett 
regeringsunderlag. Andra har lite grann andra känslor med sig hit in.    
Men ni har i lika hög grad ögonen på er och samma typ av 
förväntningar från era respektive väljare. Och ta det från en som vet 
hur det är att sitta i opposition: Det är inte säkert att era väljare tycker 
att ni är allra bäst just den dagen då ni har gnällt allra högst på de 
politiska motståndare ni har här i kammaren! 
  Svenska folket valde bort Socialdemokraterna, som gjorde det 
sämsta valresultatet sedan den allmänna rösträtten infördes. Svenska 
folket valde bort Göran Persson, en person som har dominerat svensk 
politik i över ett decennium och som det naturligtvis går att säga 
väldigt mycket om. Men låt oss i dag bara konstatera att väljarna 
verkar ha lite känsla för när en person har gjort sitt. 
  Svenska folket valde bort den förnöjsamhet som spred sig över 
Socialdemokraterna och vänsteralternativet här i Sveriges riksdag – 
känslan av att allt som behövde göras var gjort, att det bara fanns bra 
beskrivningar att göra av vårt land och att inga tillkortakommanden 
och inga mänskliga brister fanns kvar värda att berätta om, bry sig om 
eller ha som utgångspunkt för politiskt beslutsfattande. Man valde 
bort en vilja att dölja arbetslöshet med högt uppdrivna åtgärdsprogram 
snarare än en politik som lade grund för att jobben skulle kunna växa 
till. Man valde bort brister i ett regeringsalternativ som inte förmådde 



ge gemensamma svar och som inte kunde berätta hur en gemensam 
regeringsbildning skulle se ut – den var inte ens önskad av någon 
annan än möjligen Miljöpartiet. Dessa grundfrågor, som man inte 
kunnat ge svar på, är ju någonting som väljare alltid ställer sig frågan 
om. Efter att ha funderat kring ideologi och politiskt parti kommer 
man också till frågan: Vem ska då bestämma, och med vem? Hur ska 
det se ut? Hur ska de ta ansvar för Sverige? Bristerna, att inte kunna 
svara på hur regeringsalternativet såg ut, låg också till grund för att 
man valdes bort. 
  Svenska folket har valt en alliansregering. Allians för Sverige 
innebär en fördjupning av borgerligt samarbete i en utsträckning vi 
aldrig tidigare har sett. Det var möjligt i en tid då fyra borgerliga 
partier var stadda i förändring. Vi kunde nå varandra i en övertygelse 
om att om vi kunde hitta en samverkansform som byggde på att alla 
skulle bidra och att alla skulle känna att man har fått med det man 
tycker är viktigt, då skulle vi kunna lägga grunden för någonting 
långsiktigt – ett ansvarstagande för Sverige byggt på en väl förberedd 
politik som ringar in de samhällsproblem som andra politiska krafter 
har blivit blinda för och som dessutom har beredskap att göra 
någonting åt dem.  
  Svenska folket valde det enda regeringsalternativet med ett förberett 
jobbprogram, en idé om hur jobb växer till. Det byggde på drivkrafter, 
enskildas drivkrafter och entreprenörers drivkrafter, och på stöd för att 
verkligen få fram varaktig sysselsättning. Utgångspunkten är att om 
politiken inte förs på det sättet så kommer det Sverige som är delat 
mellan dem som har jobb och dem som står vid sidan av att 
permanentas. Svenska folket valde en inkluderande attityd i synen på 
utanförskap där vi blev de som talade om människor som inte kom till 
sin rätt och som inte möttes av attityden att de också skulle få 
möjligheter att växa i vårt samhälle.  
  Svenska folket valde en allians som talade om förbättrad kvalitet och 

förbättrade resultat i den skattefinansierade välfärden. Denna allians 
vågade kritisera en skola som vi alla är eniga om ska finnas tillgänglig 
och vara öppen för alla, men det kan inte vara det enda krav vi ställer.     
Alliansen formulerade också krav om att eleverna måste växa i 
kunskaper, och det måste vi kunna följa upp. Man måste kunna 
kritisera om kvaliteten är dålig. Man måste kunna göra detta i en väl 
avvägd skolpolitik som ger elever och föräldrar möjlighet och makt att 
påverka. Det måste bli ett samspel mellan politikens ambitioner och 
människors egen vilja att fatta egna beslut om sitt eget liv. Detta var 
vår utgångspunkt när det gäller skolan, synen på sjukvård och synen 
på äldreomsorg. Svenska folket gillade vad de hörde: Äntligen en 
regering som tar med oss medborgare i sitt sätt att utforma samhället! 
Man använder inte diktat, utan man ger just den här möjligheten att få 
vara med – större makt också åt mig. 
  Under de år som nu följer kommer ibland ideologisk konflikt att 
uppstå. Det är bra. Det är bra med konflikter av det slaget i 
demokratin. Det gör politiken värd att lyssna till. Det gör valen 
betydelsefulla att göra för väljare som följer politiken. Men här 
kommer också att följa inbjudan till samförstånd.  
  Det är klokt i ett litet land att ibland söka samförståndets väg. Det 
har vi gjort i vår historia, och det bör vi vara öppna för att göra också 
framgent. När 90-talskrisen skulle åtgärdas gjordes väldigt mycket 
klokt i bred samsyn i denna riksdag för att lägga grund för en bättre 
ekonomisk utveckling. Jag var med och fattade beslut om en 
oberoende riksbank. Jag var med och fattade beslut om en ny 
budgetordning med utgiftstak, ett nytt sätt att fatta beslut som lägger 
bättre grund för kontroll på statsfinanserna än vad som gällde före 
den reformen. Det var flera av oss som var med, kampanjade och vann 
svenska folkets stöd för att inträda i Europeiska unionen. Vi är flera 
som har varit med och fattat beslut om ett långsiktigt bättre, mer 
hållfast pensionssystem. 



  Alla de exempel jag nu nämnde kunde åstadkommas genom 
överenskommelser mellan de borgerliga partierna och 
Socialdemokraterna. Det var klokt, långsiktigt och bra för Sverige. 
Det bör inte väljas bort inför framtiden när det är möjligt att nå den 
typen av samförstånd igen. 
  Jag har härifrån – förvisso inte från denna talarstol eftersom vi i 
förnyelsens tidevarv nu också har bytt talarstol – sträckt ut händer 
under gångna mandatperioder i ambitionen att till exempel nå en bättre 
och bredare samsyn på försvars- och säkerhetspolitiken. Vi har gjort 
det under historiens gång, och jag tycker att det är klokt att göra det 
även framgent. Jag ser gärna en bred översyn i samsyn av 
socialförsäkringssystemet – någonting som har flaggats upp vid flera 
tillfällen i denna kammare att man borde göra – för att se över 
möjligheterna att få mer av ett ”raka-rör-system”, möjligen mer 
försäkringsbaserat än vi upplever att dagens system är.  
  Jag tycker att den breda inbjudan till samsyn i energipolitiken som 
alliansen har signalerat vid flera tillfällen är någonting som vi i 
grunden rimligen borde vara rätt överens om. I detta vårt lilla land med 
rätt kargt klimat, ett land baserat på en stark industribas med ofta 
elintensiv verksamhet, borde vi väl kunna komma överens om att se till 
att det finns bra med energi för att klara både uppvärmning och jobb? 
Ska det vara så svårt? Vi har väldigt många väljare i våra respektive 
partier som faktiskt förväntar sig att det här borde finnas en mycket 
bred samsyn för att göra detta möjligt. Vi delar ju också uppfattningen 
att framtidsutmaningarna bygger på att utveckla de alternativ som kan 
ersätta inte minst oljan eftersom sättet att producera energi påverkar 
livsklimatet, jordens klimat, om vi gör fel. Låt oss därför säkra både en 
god energitillgång och en ambition att utveckla alternativen för 
framtiden. 
  För övrigt ingår vi i utredningar som tittar över den svenska 
författningen. Även det är klokt att göra i bred samsyn. Det kan säkert 

finnas andra exempel än dem jag nu nämner. Vi kommer att ha en 
öppen attityd. Vi kommer att inbjuda till samtal. Vi räds dock inte när 
vi blir oense. Vi räds inte den ideologiska konflikten. Den är oftast 
bra att ta. 
  I utvecklandet av Nya moderaterna lärde jag mig en sak, och det är 
att väljare ofta tycker att politiken utformas genom att man först rättar 
in hur systemen ska se ut och sedan förväntar sig att människor ska 
anpassa sig till dessa. Politikens värld är ersättningsnivåer och 
systemuppbyggnad och systemord, vilket ofta gör det svårt för 
människor att ta den till sig. Vi förstår inte den utgångspunkten.   
Därför är det klokt att alltid börja i politiken genom att vända på 
resonemanget och i stället ta människorna som utgångspunkt. 
Låt mig nämna hur jag med människan som utgångspunkt vill se ett 
Sverige präglat av alliansregeringen de kommande fyra åren.   
Utgångspunkten ska vara att människors egen växt står i fokus, 
människors möjligheter att växa utifrån egna förutsättningar. Det är en 
utgångspunkt som tar för givet att människor har en vilja att göra väl 
och vill möta uppskattning för det som de gjort. Det tror jag att vi alla 
bär inom oss. Ett av de bästa dragen hos människan är just att vi har 
den starka drivkraften att göra rätt och att uppskattas av andra. 
  Två saker är då viktiga att lägga till. För det första är det orimligt att 
tro att allt detta kan mötas med politiska åtgärder. Det är inte alltid 
svaren finns i politiken. Väldigt mycket av livet finns bortom politiken, 
bortom politikens räckvidd, och handlar om samlevnad med andra 
utanför politiken. För det andra måste det finnas en insikt om att det 
finns en destruktivitet hos människan. Det blir många gånger fel, 
vilket också måste vägas in när vi formar vår politik. Vi måste vara 
redo att ge utrymme men också redo att korrigera när det inte blir rätt. 
  Det första handlar i grunden om att fler ska få möjlighet att arbeta, 
fler ska få möjlighet att bli företagare, fler ska få möjlighet att nå 
kunskapsresultaten i den svenska skolan. De är grunderna för att 



kunna växa utifrån egna förutsättningar. Det andra handlar om 
människors sammanhållning. Viljan som vi alla har att visa omtanke 
om vår nästa måste vara en viktig utgångspunkt. Vi vill känna närhet 
till varandra. Vi vill behandla varandra väl. Det ska vara vår förväntan. 
Men även här måste ett varningens ord ges: Människans väsen 
innehåller också intolerans, och det gäller inte bara på några platser 
hos några få. Vi har alla ibland lite drag av den även om många är 
duktiga på att hålla den tillbaka. 
  Vår utgångspunkt ska vara att förutsätta att där intolerans finns 
måste det föras en politik som bryter med intoleransen, som öppnar 
upp för sammanhållning. En politik som bryter utanförskap, är för 
ökad jämställdhet, bejakar ett civilt samhälle större än staten, ser till att 
brottsbekämpning och psykiatri fungerar och bygger tillit mellan 
människor grundar den sammanhållning mellan människor som vi nu 
vill se följa i det Sverige som bytt regering. (Applåder) 

Anf. 55 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):
  Fru talman! Väljarna har varit väldigt tydliga i årets val. De har valt 
bort vänsterkartellen. Förklaringen är enkel: De kunde inte leverera en 
politik för fler jobb. Människorna genomskådade att de inte hade 
någon politik för fler jobb. 
  De har valt Allians för Sverige, och de har förstärkt Centerpartiet i 
alliansen för Sverige. Centerpartiet gick till val på fler jobb och fler 
företag, en bättre miljö och förnyad välfärd. För det har vi begärt 
väljarnas mandat, och för det kommer vi också att jobba den 
kommande fyraårsperioden. 
  Det finns förväntningar på den nya regeringen. Vi har ett mycket 
starkt mandat när vi går till jobbet. Den vanligaste kommentaren som 
jag får från människor är den här: Se till att göra skillnad! Se till att 
det blir en förändring! Med det starka mandatet, men också med 
insikten om att vi måste göra det här tillsammans, ska vi bygga ett 

bättre Sverige. 
  Under det senaste halvåret när vi har varit ute i valrörelsen har jag 
mött många människor, från norr till söder. Många har velat berätta 
om sina bekymmer men också gett idéer till oss om hur vi ska bygga 
Sverige. 
  Jag träffade Ulla, som är högstadielärare. Hon är i dag 
diskvalificerad från arbetsmarknaden därför att hon har fått bekymmer 
med sin hörsel då hon har vistats i ett mycket surrigt klassrum under 
en lång tid. 
  Jag träffade Erik, som är förtidspensionär. När han inte fick något 
riktigt jobb började han äta antidepressiva medel. 
Jag träffade också Håkan, som är företagare, och han sade: Jag skulle 
kunna anställa några fler, om det inte vore för alla de höga skatterna, 
för alla de krångliga reglerna som det innebär med de stora 
åtagandena i form av sjuklöneansvar och annat när jag ska anställa. 
  Håkan, Erik och Ulla är bara några få av dem som jag har mött under 
den här valrörelsen, människor som vill arbeta och företagare som vill 
anställa. De vill samma sak: De vill arbeta efter bästa förmåga. De vill 
tjäna egna pengar. Men de vill också vara delaktiga och bidra till att 
göra Sverige bättre. Det förenar de här tre och många andra. 
  Det är ju så: Det kommer att finnas jobb och möjligheter om vi bara 
hjälps åt, om vi släpper fram alla de idéer och tankar som finns hos 
svenska folket, om vi ger möjligheter för fler att förverkliga sina 
drömmar. Vi kommer att skapa precis så många jobb som vi förmår 
tänka ut och utveckla själva. 
  Småföretagarna är naturligtvis nyckeln när det gäller de nya jobben. 
De är de verkliga hjältarna. Det är de som inte har gett upp inför 
myndigheternas kontrollbehov och alla de regler som drabbar många 
småföretagare. Låt mig ge ett exempel. 
  Sommarens datahaveri på Skatteverket gjorde att inbetalda skatter 
inte registrerades som de borde. Det resulterade i att tusentals 



företagare fick kravbrev från kronofogden. Så ska det inte vara. I 
fortsättningen ska inte hjältar bli behandlade som skurkar. 
  Det finns många bra idéer för företagare som både vill och kan växa. 
Det måste gå att kunna tjäna pengar på att vara företagare i vårt land. 
Företagare ska inte behöva flytta utomlands bara därför att vi har 
dåliga villkor. Vi i regeringen ska göra allt som står i vår makt för att 
se till att det blir enklare, lättare och roligare att starta och driva företag 
i vårt land. 
  Men det är alla ni – och nu vill jag rikta mig till landets företagare – 
hundratals entreprenörer runtom i vårt land som måste göra det. Vi 
kan bara skapa förutsättningar för det. 
  Allians för Sverige kommer att göra en massa saker under den här 
perioden. 
  Vi ska sänka arbetsgivaravgiften för dem som vill anställa unga så att 
vi får ned ungdomsarbetslösheten. 
  Vi ska sänka arbetsgivaravgiften för dem som har varit borta länge 
från arbetsmarknaden – sjukskrivna, långtidsarbetslösa, 
förtidspensionerade, invandrare som kan ha svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. 
  Vi ska se till att sänka arbetsgivaravgifterna inom tjänstesektorn så 
att fler kan starta och driva företag inom det området. 
  Vi ska reformera 3:12-reglerna. 
  Vi ska avskaffa arbetsgivarnas sjuklöneansvar efter andra 
sjukveckan. 
  Vi ska införa ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora 
företag. 
  Vi ska förbättra tryggheten för företagare, och det ska bli lättare att få 
F-skattsedel. 
  En distriktssköterska ska kunna starta ett eget företag även om hon 
bara har landstinget som uppdragsgivare. 
  Vi ska minska och förenkla regelverken för småföretagarna så att de 

får ägna sin tid åt att producera varor och tjänster och skapa nya jobb i 
stället för att hela tiden läsa regler och vara rädd för att göra fel. 
  Vi ska sänka skatten på hushållsnära tjänster så att vanligt folk har 
råd att köpa dem och så att fler företag kan starta inom sektorn. 
  Vi ska öppna välfärdssektorn så att vi får fler eldsjälar på 
välfärdsområdet och fler välfärdsföretagare. 
  Vi ska se till att fler kvinnor vill starta och driva företag i vårt land. 
  Det här, och många, många fler åtgärder kommer vi att föreslå 
kammaren att besluta om. Många företagare kan se fram emot fyra år 
av ett långt bättre företagsklimat än vi någonsin tidigare har haft. 
  Fru talman! Mer än varannan kvinna arbetar i offentlig sektor. Det är 
en sektor med låga löner. Kvinnor upplever att de har lågt inflytande. 
Sjukskrivningstalen är höga och arbetsgivarna är få. Personalen gör 
ett fantastiskt arbete. Man springer benen av sig för att ta hand om 
gamla och sjuka. Vi ska belöna personal som vill kompetensutvecklas 
och som vill göra karriär. Vi måste också skapa karriärmöjligheter i 
den offentliga sektorn. 
  Men vi måste också se till att de verksamheter som i dag finns inom 
den offentliga sektorn också kan bedrivas inom den privata sektorn. 
Vänsterkartellen har förminskat kvinnors arbetsmarknad genom att 
förbjuda den utvecklingen. Den nya regeringen vill frigöra de kvinnor 
som har suttit fast i den socialistiska kniptången. 
  Alliansens första viktiga insats för jämställdheten är sänkt skatt på 
låga och normala inkomster. Det ger de lågavlönade kvinnorna mest 
pengar kvar i plånboken. Det borde vara en självklarhet att också 
kvinnor ska kunna få leva på sin egen lön. 
  Det är också i tjänstesektorn som de nya jobben kan komma. Den 
hushållsnära sektorn är ett bra exempel, där tusentals jobb har startats 
i Finland. Vi har goda exempel där vi ser att man har gått från svart till 
vitt arbete. I det nya Sverige som växer fram kommer man att kunna 
konsumera fler tjänster som underlättar livet för många som inte bara 



är intresserade av att köpa fler prylar. 
  Vi har haft en underlig debatt där ledarskiktet i socialdemokratin 
under hela valrörelsen har avslöjat en både motbjudande och 
nedvärderande syn på den här typen av arbete. Men, mina vänner, jag 
är inte orolig. Med maktskifte i Sverige kommer också värderingar att 
förändras. 
  Jobb och företagande är beroende av säker tillgång på energi. Vi 
behöver bättre konkurrens. Vi behöver bättre överföringskapacitet. Vi 
behöver utveckling av förnybara energikällor. Men framför allt måste 
vi lära oss att använda elen och energin mycket effektivare. 
  Sverige och Europa står inför en stor omställning av energisystemen 
för att möta världens stora klimatproblem. Sverige ska ta sitt ansvar. 
Vi ska ha en hög ambitionsnivå när det gäller klimatpolitiken. Jag vill 
instämma i det som statsministern har sagt; vi kommer att anstränga 
oss för att få en bred överenskommelse på energiområdet. Det 
förväntar sig svensk fackföreningsrörelse, det förväntar sig svensk 
basindustri och det förväntar sig svenska hushåll och alla de som är 
beroende av en säker energiförsörjning. 
  Behovet av teknik med liten miljöpåverkan kommer att vara stort när 
energi- och transportsystem ställs om. Miljöteknik är redan en svensk 
exportsuccé på många områden, men här kan göras mycket mer. Låt 
mig bara nämna ett exempel: Det nya reningsverk som det nu 
investeras i i Sankt Petersburg, där ett svenskt företag är med och 
investerar. Där står det klart att vi när det står färdigt kommer att 
halvera utsläppen till Östersjön. Det är en industriellt viktig insats som 
görs, men det är framför allt en miljömässig insats som är viktig för 
hela Östersjön. 
  På det här sättet, genom att stimulera nya företag och genom att 
stimulera nya gröna investeringar i Sverige, kommer vi både att skapa 
jobb i vårt land och kunna sälja många av de produkterna och 
tjänsterna utomlands. 

  Sverige behöver också moderna kommunikationer. Om vi ska få 
tillväxt och utveckling i hela vårt land behövs det en bra infrastruktur. 
Vi behöver väg- och telenät. Vi behöver säkrad elförsörjning. Vi 
behöver datakommunikation. Vi behöver järnvägar och vi behöver 
flyg. Sverige är ett avlångt och ett stort land, och då behövs det också 
bra infrastruktur. Även om en minister kan tycka att det är skönt med 
mobilfri zon ibland så är mobiltelefonen ett nödvändigt redskap för 
många som reser runtom i vårt land. 
  Här har Socialdemokraterna och den gamla regeringen misslyckats 
kapitalt. Små resurser har satts in för att bygga infrastrukturen och det 
ger en stor utmaning för en ny regering. Därför har vi också sagt att vi 
är beredda att använda avgifter och privat medfinansiering för att 
kunna klara de nödvändiga investeringar som behöver göras. Vi 
kommer att anstränga oss allt vad vi kan för att få en bra infrastruktur 
över hela landet. 
  Den här regeringen är fast besluten att skapa jobb och framtidstro i 
vårt land. Våra departement och alla vi ministrar som sitter här 
kommer att anstränga oss till det yttersta på vars och ens område för 
att skapa de nya jobben. Det är allt från tjänstesektorn via den gröna 
sektorn till hightech. Vi kommer alla att förenas i kraven på att se till 
att vi får fler jobb. 
  Vi lever i en värld med stark global konkurrens. Då krävs också 
förändringar på arbetsmarknaden. Därför vill vi ha en dialog med 
arbetsmarknadens parter om hur arbetslivet kan moderniseras och hur 
de anställdas kompetens kan ökas för att trygga jobb och försörjning. 
Jobb och tillväxt börjar alltid med människor – människor som vill 
starta företag och människor som vill utbilda sig för att få en starkare 
ställning på arbetsmarknaden. 
  Sverige är ett avlångt land, som jag sade. Vi har olika resurser 
runtom i vårt land. Mälardalen är stark på vissa saker, norra Sverige är 
starkt på några andra saker och Västsverige och Skåne har sin 



specialitet. Låt oss föra en politik som gör att vi tillvaratar alla de 
resurser som finns runtom i hela vårt land och bygga ett starkare 
Sverige! 
  Vi har en hel del att lära från de regioner och det arbete som finns 
ute i Europa. Jag tror att det är viktigt att vi ser att Sverige inte är 
någon isolerad del av världen. Vi är en del av globaliseringen och vi är 
en del av den globala konkurrensen och då måste vi också se till att 
skapa konkurrensmässiga villkor. 
  Fru talman! Jag ser fram emot uppgiften att skapa ett företagsklimat 
i världsklass i Sverige. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans 
med den nya regeringen för ett bättre land. Jag vill säga till svenska 
folket: Kom gärna med era idéer! Berätta om problem, men också om 
de möjligheter och de lösningar som ni ser. Tillsammans kan vi 
utveckla Sverige. Tillsammans kan vi skapa fler företag och 
miljövänlig tillväxt, minska de regionala och sociala klyftorna och 
förnya den svenska välfärden. 
  Jag hoppas också på ett konstruktivt samarbete med den opposition 
som i dag finns. Vi behöver bygga ett bättre Sverige, och det behöver 
vi göra gemensamt. (Applåder) 

Anf. 60 Utbildningsminister LARS LEIJONBORG (fp):
  Fru talman! Så här inledde jag motsvarande debatt för fyra år sedan: 
Man ska säga som det är. Det gjorde vi före valet, och det ska vi göra 
efter valet. Jag ska strax utveckla hur inspirerande det är att få utveckla 
en liberal politik från en stark oppositionsroll, men jag hade mycket 
hellre gjort det i regeringsställning. Det finns absolut ingen anledning 
att hyckla på den punkten. 
  Jag har valt denna något självcentrerade inledning för att påminna 
om att det var så jag och många partivänner med mig kände för fyra år 
sedan. Vi hade en stor valframgång för vårt eget parti i ryggen, men vi 
hade inte uppnått vårt mål. Vi hade uppnått ett delmål, men vårt mål 

var då att ge Sverige en ny regering. Vi ansåg nämligen då, liksom vi 
anser nu, att det var nödvändigt för att få Sverige in på en ny kurs. 
  Vi har tagit ett antal initiativ under den här mandatperioden för att 
uppnå detta. Ett av dem var naturligtvis att tillsammans med de andra 
borgerliga partierna bilda Allians för Sverige. 
  Det här är bakgrunden till att jag på valnatten, till några få 
partivänners förvåning, sade att jag var gladare på valvakan 2006 än 
jag var på valvakan 2002. Man har nämligen som politiker ett större 
uppdrag än att bara tänka på sitt eget parti. Sverige är viktigare än 
Folkpartiet, och jag tror och är övertygad om att det för Sverige nu är 
viktigt att vi får en nystart i form av en ny regering. 
  Mellan 200 000 och 300 000 väljare lämnade Folkpartiet i det här 
valet, och vi analyserar vad det beror på. Jag är själv övertygad om att 
dataintrångsaffären i slutskedet betydde en hel del. Men över 400 000 
väljare stannade hos oss, och det är viktigt att komma ihåg att de också 
skickar en signal. De som lämnar skickar en signal, och man ska 
ödmjukt fundera över vad den har att säga en. Men de som trots allt 
valde att ge oss sitt förtroende måste ju också veta att vi kommer att 
motsvara det förtroendet – det är också otroligt viktigt. 
  Vi känner att huvuddragen i den politik som vi gick till val på har en 
stark förankring i liberal tradition och motsvarar vad väldigt många 
människor förväntar sig att vi nu ska fullfölja. Och den politiken 
vilade och vilar på ett fundament av tydliga värderingar och kan 
formuleras i några ganska enkla och vardagliga sanningar. Några av 
dem har vi redan varit inne på i den här debatten. Även ett jobb som 
inte är perfekt är bättre än inget jobb alls. Den som är frisk ska jobba 
hellre än att leva på bidrag. Den som har fått en plats i den svenska 
gymnasieskolan ska infinna sig på lektionerna och inte skolka. 
  Jag tror att det var den typen av ganska enkla och vardagliga 
sanningar utifrån tydliga värderingar som gjorde, som jag var inne på i 
en tidigare replik, att många socialdemokratiska väljare faktiskt 



föredrog Folkpartiet i det här valet liksom i valet 2002. Och så länge 
jag är ordförande i Folkpartiet – och som det känns nu kommer det att 
vara åtskilliga år än – kommer vi att stå fast vid att politiken måste 
präglas av en kombination av socialt reformarbete och påminnelser 
om att varje människa också har ett personligt ansvar. Den 
kombinationen får vi aldrig glömma bort. Under vänsterkartellens år 
har det funnits en tendens att nedvärdera det personliga ansvaret, och 
jag tror att det regimskifte vi nu har fått också speglar ett 
värderingsskifte på det sättet. Som statsministern har uttryckt det: 
Samhället är större än staten. Vi måste påminna om det civila 
samhällets roll, de enskilda individernas roll i samhällsbyggandet. 
  Det är intressant, tycker jag, att Folkpartiet, som förr om åren ofta 
beskylldes för att vara ett ganska trist lagomparti, nuförtiden anses 
vara väldigt kontroversiellt. Väldigt många av de förslag som vi lägger 
fram möts av en störtskur av protester och invändningar. 
Skoletablissemanget rasar mot vår skolpolitik. Kulturvänstern rasar 
mot vårt försvar av det svenska kulturarvet och så vidare. Men vi 
känner oss ganska bekväma i den rollen så länge vi tydligt känner att 
våra budskap vilar på en tydlig och fast liberal värdegrund, och det 
känner vi. Vi känner att vi har en viktig uppgift i svensk 
samhällsdebatt, och vi vet att vi har en viktig uppgift i den 
alliansregering som nu har bildats. 
  Jag är mycket glad för de ministerposter som Folkpartiet har fått i 
denna regering. Som jag har varit inne på tidigare här i dag menar jag 
att integrationsfrågan är en ödesfråga för Sverige. Och jag är stolt 
över att Nyamko Sabuni kommer att ha ett huvudansvar för att 
tillsammans med många kolleger i regeringen lägga om 
integrationspolitiken mot fler människor i arbete och en tydligare 
fokusering på bättre kunskaper i svenska. Det är två nyckelfaktorer 
som kan hjälpa till att bryta utanförskapet. 
  Nyamko Sabuni har också ansvar för jämställdhetsarbetet, ett 

område som har gått i stå under den socialdemokratiska regeringen. 
Där finns mycket att göra, och jag är stolt över att en liberal kommer 
att ha ett huvudansvar på det området. 
  Europafrågorna, som Cecilia Malmström kommer att ha ett stort 
ansvar för, har också varit rätt bortglömda i svensk samhällsdebatt på 
senare år. Men vi vet ju alla att Sverige är ett litet land. Vi är mycket 
beroende av våra grannar. Ska vi kunna åstadkomma någonting i 
världen måste vi ha en tät och förtroendefull samverkan med andra 
länder i vår världsdel. Det samarbetet utgörs av den europeiska 
unionen. Och det är bara om vi är framgångsrika i den unionen, med 
att driva svenska ståndpunkter tillsammans med likasinnade, som vi 
vinner det svenska folkets stöd för det projektet och som vi verkligen 
kan åstadkomma saker som är bra för Sverige, bra för Europa och bra 
för världen. 
  I förhandlingarna under regeringsbildningen eftersträvade jag att 
Folkpartiet skulle få ett stort inflytande över den svenska 
kunskapspolitiken. Jag känner att många väljare förväntade sig det, 
och jag är glad över att jag tillsammans med Jan Björklund har 
ansvaret för att förnya svensk kunskapspolitik i bred mening, från 
förskola till högskola och till spjutspetsforskning av yppersta 
världsklass.  
  Jag kommer också att bli ordförande i det globaliseringsråd som 
regeringen kommer att tillsätta. Sambandet mellan Sveriges roll i 
globaliseringen och hur kunskaperna förvaltas i vårt land är ju väldigt 
tydligt. Bara en nation som ligger i täten när det gäller kunskap 
kommer att hävda sig väl i globaliseringens tid. 
  I går gick jag i en korridor på Utbildningsdepartementet. Det var den 
korridor där det sitter ett bildgalleri med gamla utbildningsministrar. 
Jag stannade till vid bilden på Göran Persson för att den skilde ut sig 
lite från de andra. Den var lite modernare. Där var det inte bara 
ministern utan också några glada barn runtomkring. Men mest av allt 



stannade jag till vid den största av dem alla, den största 
utbildningsreformator som har funnits i Sverige, den liberala 
ecklesiastikministern Fridtjuv Berg som var verksam för ungefär 
hundra år sedan. 
  Jag erinrar mig ett citat av honom där han skrev vad som skulle 
krävas av Sverige för att vi skulle klara oss bra i industrialiseringens 
tid. Då påminde han om att vi måste utnyttja alla människors förmåga 
– alla människors intelligens, som han sade. Och så påminde han om 
att det inte bara gäller uppfinnarens och arbetsledarens utan också 
arbetarnas förmåga. I det perspektivet sade han att folkskolan har en 
central betydelse.  
  Jag och Jan Björklund kommer att arbeta precis i Fridtjuv Bergs 
anda. Vi är medvetna om att uppfinnarna, arbetsledarna och många 
många andra betyder otroligt mycket för att Sverige ska komma igen 
som framgångsrik kunskaps-, tjänste- och industrination. Men vi vet 
också att breddutbildningen är precis lika viktig. Alla ska vara med, 
som det hette före valet, och det gäller i hög grad på utbildningens 
område. Utmaningen för oss består ju i att alla inte är med. Väldigt 
många slås ut, väldigt många har otillräckliga kunskapsresultat i den 
svenska skolan. Jag är, som sagt, väldigt glad och stolt över att 
Folkpartiet kommer att ha ett huvudansvar för att ändra den 
situationen. För om vi inte lyckas med det kommer vi inte att kunna 
försvara svenska jobb och svenska löner i en allt tuffare internationell 
konkurrens. 
  Jag tror att den här regeringens öde kommer att avgöras väldigt 
mycket av vad som händer med jobben, men det känns tryggt att vi 
före valet har presenterat för väljarna de grundläggande idéer vi har 
för att bryta massarbetslösheten och få fler i arbete. Det kommer vi 
successivt att förverkliga. Jag tror att om man löser jobbristen så 
kommer väldigt många andra problem i det här samhället också att bli 
lättare att lösa.  

I den övertygelsen inleder vi nu, Folkpartiet och den övriga 
alliansregeringen, en mandatperiod där vi hoppas på gott samarbete 
med riksdagen för resultat som är bra för hela vårt folk. (Applåder) 

Anf. 61 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):
  Fru talman! Svenska folket valde bort den socialdemokratiska 
regeringen. Man underkände en regering som misslyckats med att 
skapa förutsättningar för nya jobb. Det var den enskilt viktigaste 
frågan i den valrörelse som vi nyligen har avslutat. 
  Svenska folket röstade i stället fram en regering som inte blundar för 
massarbetslösheten, som ser samband mellan företagsklimat och 
framgångsrika företag, mellan framgångsrika företag och nya jobb.       
Man valde en regering som ser problemen med alla unga som efter 
avslutade studier går rakt ut i arbetslöshet, som ser alla de äldre som 
förgäves söker jobb efter jobb efter jobb på en arbetsmarknad där 
ingen frågar efter dem, en regering som ser alla dem som    
Socialdemokraternas styre berövat möjlighet att försörja sig själva.  
Svenska folket valde bort den socialdemokratiska regeringen. Man 
underkände en regering som misslyckats med det som man lovat.    
Man röstade bort en regering som vände blicken från äldre som far 
illa, från familjer som inte får välja den barnomsorgsform de vill ha 
och som har svårt att få tidspusslet att gå ihop, en regering som inte 
såg de sjuka som förgäves väntar i köer, som nonchalerade de barn 
som hamnar efter i skolan och därmed får en sämre start i livet än vad 
de skulle behöva ha. 
  Fru talman! Svenska folket röstade fram en ny regering med ett 
starkt mandat att förändra, att förbättra Sverige. Vårt uppdrag är att 
vända utvecklingen på en rad områden där det finns stora förbättringar 
att göra. Jag ska också säga här att Sverige är ett fantastiskt land att 
leva i. Det finns mycket som fungerar alldeles utmärkt, mycket som vi 
har skäl att vara väldigt stolta över, men det finns stora brister som jag 



menar att den tidigare regeringen inte hade verktygen eller den 
ideologiska kompassen att kunna hantera. Därför valde det svenska 
folket bort den gamla regeringen och valde den nya. 
  Vårt uppdrag i den nya regeringen är att vända utvecklingen, att 
skapa förutsättningar för nya jobb, att skapa en stabil ekonomisk 
grund för att kunna utveckla välfärden, att återföra beslutanderätt till 
människor själva. Den regeringsförklaring som avlämnades i fredags 
fångar väl de utmaningar som Sverige står inför. Jag är stolt över det 
avstampet inför den period som vi nu inleder, och jag vill peka på 
några saker som för mig är extra viktiga att stryka under. 
  Regeringsförklaringen stakar ut en väg för att långt fler ska få 
chansen till ett jobb. Sveriges nya regering kommer inte att acceptera 
att över en miljon människor på olika sätt står utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden på toppen av en högkonjunktur. Vi kommer att göra 
allt för att förhindra att människor ställs vid sidan om och berövas 
värdefull arbetsgemenskap och värdighet. Vi vill att fler ska finna det 
vara mödan värt att starta och utveckla företag, för det är när växande 
företag ger nya arbeten som fler jobb kommer till och som fler jobb 
kan komma till också inom den offentliga sektorn, inte förr. Det 
förlamande krånglet för företag ska minska, och också andra hinder 
för företagsamheten ska tas bort för att fler ska våga och vilja anställa.   
Det är nyckeln till att kunna klara av allt det andra som vi vill göra. 
Skatten på arbete ska sänkas, främst för låg- och medelinkomsttagare 
så att det lönar sig bättre att arbeta. Vi får inte slösa med människor. 
Alliansen kommer med en politik som ger fler chansen, chansen att 
göra en insats, chansen att bli behövd. 
  Den nya regeringen stakar ut en väg för den frihet och rättvisa som 
ger trygga familjer. Vi lever nu i en tid när stressen ökar och tempot 
skruvas upp. Därför behöver vi värna de platser där vi får vara oss 
själva, där vi blir sedda och respekterade för dem vi är, inte för vad vi 
äger eller för vad vi presterar. Trygga familjer och mer tid för varandra 

ger förutsättningar för trygga barn. 
  För att se hur ett samhälle mår bör man vända blicken just mot 
barnen. Barnen är de som drabbas när någonting inte står rätt till. 
Svenska barn har det relativt bra när det gäller det materiella, men det 
är barnen som lätt hamnar i kläm när mammor och pappor inte längre 
har tid. Det är barnen som får väldigt långa arbetsdagar när 
föräldrarna kämpar på övertid för att få ekonomin att gå ihop. Det är 
barnen som blir suddigare när de inte blir sedda. 
  Jag kommer naturligtvis som socialminister att göra mitt allra bästa 
för att Sverige ska bli ett bättre land att vara barn i. Politiken har 
ingalunda alla svar på alla frågor, men politiken kan skapa 
förutsättningar – förutsättningar för att vi ska hinna se barnen och 
hinna ge dem lite mer av vår tid. Vi behöver flytta makt över den egna 
vardagen från politiken till familjerna, från sammanträdesbord till 
köksbord – tid tillsammans, tid för barnen. 
  Den nya regeringen kommer att staka ut vägen för rätten till en trygg 
och innehållsrik ålderdom. Många känner i dag en oro inför sitt eget 
eller anhörigas åldrande, oro över bristen på kvalitet inom vården och 
omsorgen. Jag har sett många som är ensamma och isolerade. Många 
av våra gamla lever under förhållanden som inte är värdiga. Jag har 
läst breven, de tysta nödropen, från de oftast kvinnor som efter 
makens död ska klara inte bara sorgen utan också en oerhört knaper 
ekonomi. Jag har inte glömt de här breven. 
  De äldre har en framskjuten plats i alliansens politik. För att bryta 
ensamhet och isolering är det min och regeringens ambition att kunna 
införa en boendegaranti. Den enskilde över en viss ålder ska själv ha 
möjlighet att avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende. Vi 
gör verklighet av det som tidigare varit ord. Den brist på 
äldreboendeplatser som råder i Sverige i dag måste vi på alla nivåer 
anstränga oss för att undanröja. Äldre människor har rätt till 
värdighet. 



  Det är också skälet till att vi tycker att kommunerna ska införa en 
värdighetsgaranti som tydliggör för den enskilde vad man har att 
förvänta sig, en lägsta nivå som aldrig någonsin ska underskridas.  
Den ger mig som äldre en makt gentemot kommunen. Den ger 
anhöriga en makt som något att kunna hänvisa till om det brister på 
något sätt. Det ger personalen en styrka att kräva resurser av politiker 
om man inte har det. 
  Detta är ett verktyg som kommer att spela en stor roll. Det ska 
tydliggöra vilken omsorg man har rätt att förvänta sig – till exempel att 
få tillräckligt med näring och vätska, att bli ompysslad, att få komma 
ut i friska luften och att slippa genomlida de sista dagarna i livet i 
ensamhet. 
  Den nya regeringen stakar ut vägen för en sjukvård som 
kännetecknas av en vilja att se människan. Många människors 
erfarenhet är att vården fungerar utmärkt – när man väl kommer till. 
Men tyvärr är vägen dit ganska lång. Vi har brister när det gäller 
tillgängligheten. Människor glöms alltför ofta bort i köer, glöms i 
byråkrati och glöms när systemen sätts före människan. 
  I den svenska sjukvården finns det jättemånga människor som bär 
upp den med en kraft, idealitet och professionalitet som går långt 
utöver vad de får betalt för. Men de kämpar ofta i ett system som gör 
att deras krafter inte riktigt kan komma till uttryck. Det finns skäl att 
utveckla en ny vårdpolitik som förstås bygger på gemensam 
solidarisk finansiering men där mångfald och valfrihet råder. Alla 
borde ha rätt till en fast läkarkontakt. Vi borde ha en vårdgaranti som 
lever upp till namnet. Patienter som önskar ska kunna få vård i det 
landsting som har den absolut kortaste kön. Alternativa utförare inom 
sjukvården bör släppas fram och personalen uppmuntras att själv 
driva verksamheten om man har idéer och en önskan att få knoppa av 
och driva detta själv: Vi i personalen driver det här. 
  Det har länge varit något krassligt, för att inte säga något sjukt, med 

den svenska vården. Jag tror att det behövs förändringar. Som 
socialminister kommer jag att göra allt för att bota med injektioner av 
inspiration, med rehabiliterande resurstillskott, med medicinering med 
mångfald och med operationer med omsorg. Ett nytt vårdteam har 
blivit tillsatt. En ny regering är beredd att satsa på att förbättra på det 
här området. 
  Sverige har fått en ny regering. Svenska folket har valt bort den 
gamla och satsat på någonting nytt. Det är en regering som sätter 
jobben i främsta rummet eftersom vi är helt övertygade om att det är 
nyckeln för att få resurser till förbättringar som vi vill göra inom 
äldreomsorgen, inom sjukvården och inom skolsektorn – för att ta 
några exempel. 
  Det vi gör ligger en bit från den kommandopolitik som har funnits 
tidigare där man har sagt: Nu skapar vi si och så många jobb genom 
si och så många åtgärder. Det här bygger på att många människor vill 
vara med och förändra. Det bygger på att människor får en möjlighet 
att utveckla sina egna tankar och idéer. Det bygger på att många 
människor är delaktiga. 
  Sverige har fått en ny regering, en regering som har många idéer. 
För att vi ska kunna genomföra de här idéerna krävs dock ett 
deltagande av många på alla olika nivåer – av varje enskild människa, 
av alla kommuner runtom i Sverige och av alla landsting. Så kan vi 
göra vårt Sverige till ett bättre land att leva i. (Applåder) 

Anf. 62 ANDRE VICE TALMANNEN:
Därmed är partiledardebatten med anledning av regeringsförklaringen 
avslutad. Vi riktar ett varmt tack till alla som har medverkat. 
 
Partiledardebatten var härmed avslutad. 



5 § Anmälan om särskilda företrädare för partigrupperna
   Med stöd av 1 kap. 5 § fjärde stycket riksdagsordningen hade 
partigrupperna till talmannen anmält följande personer att från denna 
dag och för återstoden av innevarande valperiod utgöra särskilda 
företrädare för partigrupperna: 
 
Britt Bohlin Olsson (s) 
Lars Lindblad (m) 
Roger Tiefensee (c) 
Johan Pehrson (fp) 
Stefan Attefall (kd) 
Alice Åström (v) 
Mikaela Valtersson (mp) 

Ersättare  
Leif Jakobsson (s) 
Catharina Elmsäter-Svärd (m) 
Annika Qarlsson (c)  
Allan Widman (fp) 
Elina Linna (v) 
Mikael Johansson (mp) 

6 § Anmälan om presidier för utskott och EU-nämnd
   Andre vice talmannen meddelade att till ordförande respektive vice 
ordförande i utskotten och EU-nämnden hade följande ledamöter 
valts:

konstitutionsutskottet  
Berit Andnor (s), ordförande 
Per Bill (m), vice ordförande 
 
finansutskottet  
Stefan Attefall (kd), ordförande 
Pär Nuder (s), vice ordförande 
 
skatteutskottet  
Lennart Hedquist (m), ordförande 
Lars Johansson (s), vice ordförande 
 
justitieutskottet  
Thomas Bodström (s), ordförande 
Inger Davidson (kd), vice ordförande 
 
civilutskottet  
Carina Moberg (s), ordförande 
Inger René (m), vice ordförande 
 
utrikesutskottet  
Sten Tolgfors (m), ordförande 
Urban Ahlin (s), vice ordförande 
 
försvarsutskottet  
Ulrica Messing (s), ordförande 
Rolf Gunnarsson (m), vice ordförande 
 



socialförsäkringsutskottet  
Gunnar Axén (m), ordförande 
Tomas Eneroth (s), vice ordförande 
 
socialutskottet  
Kenneth Johansson (c), ordförande 
Mona Sahlin (s), vice ordförande 
kulturutskottet  
Siv Holma (v), ordförande 
Cecilia Wikström i Uppsala (fp), vice ordförande 
 
utbildningsutskottet  
Sofia Larsen (c), ordförande 
Marie Granlund (s), vice ordförande 
 
trafikutskottet  
Anders Karlsson (s), ordförande 
Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande 
 
miljö- och jordbruksutskottet  
Anders Ygeman (s), ordförande 
Claes Västerteg (c), vice ordförande 
 
näringsutskottet  
Karin Pilsäter (fp), ordförande 
Thomas Östros (s), vice ordförande 
 
arbetsmarknadsutskottet  
Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande 
Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande 
 
EU-nämnden  
Göran Lennmarker (m), ordförande 
Susanne Eberstein (s), vice ordförande 

Statsråd och public service. 

DN 061012 sid Kultur 3:

“Nyliberal logik. Pengarna styr.

FEM DAGAR. Mer tid behövde inte den nya kulturministern Cecilia 
Stegö Chilo - och alliansen - för att rasera en av de senaste årens vikti-
gaste kulturreformer. De som undrade över den okända ministerns 
kultursyn behöver inte undra längre.
  Reformen med fri entré på de statliga museerna var, mer än 
någonting annat, en demokratifråga. Siffrorna talar sitt tydliga språk: 
besökarna ökade med I59 procent, enligt den debattartikel som de 
statliga museernas chefer publicerade strax efter valet (se DN 30/9). 
Men den sortens siffror betyder inget för en nyliberal. Det är nollorna 
som räknas. Och det är klart att reformen kostade pengar. Återbä-
ringen i form av ökad kunskap, empati, respekt kan inte mätas i 
pengar. Därmed är den värdelös, enligt den nyliberala logiken.

MAN BEHÖVER INTE mycket fantasi för att föreställa sig vad 
som ska komma härnäst. Anslagen till Operan, Moderna museet, Dra-
maten, krymps radikalt. Public service blir mer kommersiellt. Institu-
tioner som Riksteatern, Riksutställningar och Konstrådet slaktas. De 
fria teatrarna får klara sig bäst de kan. Konstnärslönerna fryser inne.
  Sponsring blir det enda alternativet. Men varför skulle näringslivet 
bry sig om kulturen när dess egna representant i regeringen inte gör 
det? 

BO MADESTRAND kultur@dn .se “
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DN 061012 sid Kultur 6:
“Usel start. Ingen Iyssnar på en kulturminister utan trovärdig-
het.

I SEXTON ÅR har hon avstått från att betala teveavgiften. Vad är väl 
en Toblerone mot det?
  Mona Sahlin ställdes åt sidan för att hon också slarvade med dagis-
räkningar och parkeringsböter. Men att medvetet och konsekvent av-
stå från att betala är värre än slarv
  Jag förstår inte hur Cecilia Stegö Chilo någonsin ska kunna få 
respekt som kulturminister. Hur ska hon till exempel kunna tala om 
public service i framtiden - utan att alla skrattar?
  Hur tänker alliansen? Att kulturen är en dumpningsplats eller en 
tjafsfråga? Har de inte fattat att det är inom kulturfältet som striden 
om framtiden står och som vägvalen sker? Där skulle man satt en Carl 
Bildt. En intelligent ideolog åtminstone. En som tror på ordet.
  Det tog bara några dagar. Men jag anade oråd redan från början. Inte 
för att hon är nyliberal och chef för Timbro utan för att hon inte 
svarat.

EN KULTURMINISTER måste kunna tala. En kulturminister mås-
te kunna argumentera. En kulturminister måste kunna få folk att lyss-
na. Och en kulturminister måste kunna få trovärdighet bland dem som 
ägnat sitt liv åt ord, bilder och tankar inom kulturen och konster-na.
  En kulturminister måste också kunna övertyga om att hon betraktar 
sitt område med respekt och inte som ren fiendemark.
  Jag känner inte Cecilia Stegö Chilo och är hänvisad till hennes bild i 
medierna. Där har det visserligen sagts att hon är en beslutsför och 
drivande chef. Men där har hon nu inte bara visat att hennes kunskap 
inom kulturfältet är obefintlig utan framför allt att det kan vara farligt 
med starka motorer om man saknar både karta och inre kompass.

OM ALLIANSEN tänkt sig att kulturministern med ett så torftigt 
utrustat fartyg ska testa nya farleder är det verkligen fara å färde. Kul-
turen handlar inte om något mindre än om vårt sätt att tänka och 
värdera. Kanske till och med ytterst om demokrati.
  Hittills har den nya kulturministerns attityd tytt på ett hög mod som 
svär mot Fredrik Reinfelds utlovade "samtalskultur". Det är en håll-
ning som varken härstammar från kulturkonservatismen eller nylibe-
ralismen utan från ren okunskap.

INGELA LIND ingela.lind@dn.se
Läs mer om Cecilia Stegö Chilo i första delen sid 8-9”.

DN 061013 sid4:
“Barbro Hedvall: Dum och lurad.

MIN FÖRESTÄLLNING om politik är enkel: kandidater och par-
tier presenterar sig för väljarna, väljarna föredrar några framför andra. 
De valda söker genomföra sitt program. Misslyckas de får de ta kon-
sekvenserna, antingen blir de bortröstade eller avgår de självmant.
  Program - val - genomförande - ansvar, så ser kedjan ut. Bryts den 
måste det få konsekvenser.
  Hösten 1992 misslyckades den svenska regeringen i sin ekonomiska 
politik, den 19 november släppte den kronförsvaret. Det kallades ett 
misslyckande - och alla satt kvar. Fler än jag måste rimligen ha känt 
som jag - lurad och dum.

EFTER DET RÖSTADE jag blankt. Till i år. Då framträdde allian-
sen med ett måttfullt reformprogram för att ersätta bidrag med arbete. 
Den drivande kraften i alliansen var de nya moderaterna och den 
nyfödda centern. Det kunde också vara dags för ett skifte efter tolv år 
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med samma regeringsparti.
  Jag och - jag gissar - väldigt många andra väljare röstade för vad 
som i europeiska sammanhang brukar etiketteras en centerhögerrege-
ring: Regeringsbildaren var också noga med att poängtera att han ville 
se sin regering som hela Sveriges regering, att det handlade om att 
överbrygga klyftor och övervinna utanförskap.

SÅ LÅNGT ÄR JAG med, men vad jag definitivt inte röstat för är 
en regering med ett kulturpolitiskt program skrivet av marknads-
fundamentalisterna i Timbro. Inte heller hade jag röstat för ministrar 
med ett så barnsligt förhållande till regler och avgifter att de låter bli 
att betala. Än mindre hade jag väntat mig att en svensk regering 2006 
skulle var så likgiltig och okunnig om jämställdhet mellan kvinnor och 
män att den anförtror detta område åt en person som förespråkar 
tvångsåtgärder mot flickor av ett slag som manssamhället praktiserade 
mot prostituerade kvinnor för hundra år sedan.
  Ett är jag dock väldigt säker på. Hade Fredrik Reinfeldt presenterat 
sin ministerlista veckan före valet, hade åtminstone jag inte känt mig 
lika dum och lurad i dag.

DET KAN FÖRVISSO sägas att jämställdhet och kulturpolitik inte 
var centrala i valrörelsen. Det kan också sägas att jag själv och andra 
kolleger bär ett ansvar för detta. Men ändå. När ett parti går till val 
med det bärande temat: Vi har tänkt om, vi har lyssnat, det här är vad 
vi nu vill göra, har vi då inte rätt att bli besvikna när de visar sig ha 
sina gamla, av väljarna en gång förkastade idéer och attityder kvar?
  Tony Blair gjorde New Labour, såg till att det förblev New Labour 
och vann ett nytt val som New Labour. Fredrik Reinfeldt arbetar 
tydligen efter en annan modell. 
barbro.hedvall@dn.se “

DN 061014 sid 9:

“ Reinfeldts svarta vecka

Fredag 6 oktober: Fredrik Reinfeldt presenterar ministerlistan.

Sveriges nya regering poserar.

Lördag 7 oktober: SvD skriver att handelsminister Maria Borelius 
och kulturminister Cecilia Stegö Chilo använt barnflickor som de 
beta-lat svart. Senare säger migrationsminister Tobias Billström att 
han använt sitt riksdagskort för privata inköp.

Cecilia Stegö Chilos svarta barnflickor avslöjas samma dag 
som regeringen Reinfeldt samlas på Haga.

Tisdag 10 oktober Borelius säger att hon inte haft råd att betala sina 
barnflickor vitt på 90-talet. Expressen visar an Borelius och hennes 
man haft goda inkomster. Reinfeldt missnöjd med Borelius förkla-
ring.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ansätts med frågor om sina 
ministrar.

Kulturminister Cecilia Stegö Chilo lämnar regeringsmötet den 
10 oktober och vill inte svara på frågor om svartbetalda barn-
flickor.

Onsdag 11 oktober: DN avslöjar att Stegö Chilo inte betalat tv-
licens på 16 år. Hon ger ingen förklaring på en mycket kort press-
konferens. Reinfeldt besviken. Borelius medger att hon uttryckt sig 
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dumt om sin ekonomi. Billström säger att han inte heller har betalt tv-
licens på tio år. Inte Borelius heller, men bara en kortare period.

Kulturminister Cecilia Stegö Chilo avbryter presskonferansen 
den 11 oktober utan att svara på frågor.

Torsdag 12 oktober Radiotjänst polisanmäler Stegö Chilo, Billström 
och Borelius för de uteblivna tv-avgifterna. Reinfeldts stabschef Johan 
Forssell börjar betala tv-licens, andra moderater följer efter. Ekot rap-
porterar att miljöminister Andreas Carlgren 1998 gav felaktiga upp-
gifter till riksdagsförvaltningen och därför fick för mycket i inkomst-
garanti.

Fredag 13 oktober Borelius stora sommarvilla i Falsterbo visar sig 
ägas av en bolag i skatteparadiset Jersey. Dessutom har hon inte an-
mält en aktieförsäljning i laga ordning.”

DN 061014 sid 9.

Henrik Brors:
“ Reinfeldt måste sudda bort bilden av överklass

Det har varit en informativ vecka för de svenska väljarna. Av-
slöjandena kring ministrarna har gett dem djupa inblickar i 
överklassens leverne och tänkande. Men det var troligen inte 
kunskap som statsminister Fredrik Reinfeldt ville ha spridd.

  Det var cirka 180 000 väljare som bytte från socialdemokraterna till 
moderaterna, enligt Valu-mätningen. Dessa väljare hade nog inte vän-

tat sig att bli företrädda i regeringen av en avancerad skatteplanerare, 
eventuell skatteflykting, som handelsminister, och två borgerliga anar-
kister och licensskolkare som kulturminister och migrationsminister.
 Dessa väljare, som gjorde den politiskt långa resan över block-
gränsen, avgjorde valet. Och det är av avgörande betydelse att behålla 
dem om Fredrik Reinfeldt ska kunna uppfylla sitt mål, att även vinna 
valet 2010.
  Fredrik Reinfeldts nya regering såg ut att ha guldläge när den till-
trädde i förra veckan. De borgerliga partierna var mer eniga än någon-
sin tidigare, de hade en färdig plan för den nya regeringens politik, 
Reinfeldt hade vunnit förtroende i breda folklager, och Sveriges eko-
nomi var stark. Förutsättningar som inte funnits vid tidigare makt-
skiften.

MEN EN VECKA SENARE är det bara kaosrubriker kring rege-
ringen, med rader av avslöjanden om några av ministrarna. Reinfeldts 
ledarskapsförmåga har omedelbart satts på prov.
  De nyinflyttade i statsministerns kansli kan hoppas att allt ska blåsa 
över om några dagar, genom att låta moderaternas egen jurist utreda 
Maria Borelius skatteplanering. Och det hördes säkert en del glädje-
tjut vid upptäckten av de mystiska databanden från tsunamidagarna, 
som gick att använda som avledningsmanöver.
  Men det är mycket tveksamt om det räcker för att sudda ut bilden av 
en överklassens regering som väljarna fått se så tydligt de senaste da-
garna.
  Inte blir det bättre av att konflikten om regeringens hantering av affä-
rerna försiggår i öppen dager i medierna. Med utrikesministern och 
förre moderatledaren Carl Bildt ständigt försvarande Maria Borelius. 
Medan till exempel förre partiledaren Ulf Adelsohn kritiserar henne 
hårt.
  Tesen om att Bildt krävt av Reirfeldt att få in den politiskt oerfarna 



Borelius i regeringen förstärks för varje uttalande.
  Frågan är om Fredrik Reinfeldt är beredd att ta öppen strid med den 
nyliberala falangen i regeringen och i partiet och offra Borelius för att 
försöka förändra väljarnas syn på regeringen. Eller om han ska hop-
pas på att väljarnas minne är kort.

henrik.brors@dn.se 08-738 12 12” 

  I lördagsintervjun i P1 061014 med Fredrik Reinfeldt sa han 
att han på morgonen talat vid Maria Borelius och att hon då  
begärt att få avgå, vilket beviljades.

   I P1 061016 på morgonen meddelades, att kulturministern 
avgått.

  I ekot i P1 torsdag 061019 kl 1230 sades, att kanske Ulf 
Dinkelspiel ska efterträda Maria Borelius som handels-
minister. Senare sa Reinfeldt att han räknar med att presentera 
nya ministrar i nästa vecka.

DN 061018 sid 4:

“ Vad betyder public service?
Kolumnen: Göran Rosenberg om lånord och åldersfixering.

NÄR DET SAMLADE begreppet för den viktigaste kulturinstitu-
tionen i Sverige är ett lånord från engelskan som ingen förstått att 
översätta, än mindre förstår att använda så att alla förstår vad som 
menas, är det inte så konstigt att ingen heller förstår vad Sveriges 
Radio och Sveriges Television just nu håller på med.
  Vad de just nu tycks hålla på med är exempelvis att överge den 
publik de har för en publik de inte har. En publik vars brott är att ha 
fyllt 45 år för en publik vars värde består i att inte ha gjort det. En 
existerande publik med förkunskaper för en icke-existerande publik 
som inte ska behöva belastas med några.
  Det senare har varit en uttalad målsättning för omgörningen av Sveri-
ges Radios tablåer, där ett antal väletablerade och högkvalitativa P1-
program med en hängiven publik (det vill säga vad som på markna-
dens språk skulle betecknas som "starka varumärken") nu ska läggas 
ned och ersättas av andra. Det är natrligtvis nödvändigt att ibland 
ersätta gamla program med nya, men varför existerande lyssnare med 
förhandsintresse och förkunskaper ska behöva bytas ut mot icke-
existerande lyssnare utan behov av vare sig det ena eller det andra 
förblir oklart. Lika oklart som det engelska lånord i vars namn detta 
påstås ske.

TALET 44 HAR BLIVIT ett mantra i dessa sammanhang. Den 
nuvarande programdirektören för Sveriges Television har hävdat att 
man måste göra fler program som attraherar människor under 44 år 
och att sådana människor vill se mindre av faktaprogram och mera av 
"gestaltande drama". Den avgående verkställande direktören för sam-
ma företag har satt som mål för verksamheten "att öka både utbud och 
tittande för åldersgruppen 15 till 44 år". Hon har dessutom låtit und-
slippa sig att man därvid måste satsa på "yngre program", vilket för-
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visso inte är oklar engelska men däremot oklar svenska.
  Man kan undra varifrån denna 44-års fixering kommer, i synnerhet 
som man stöter på den överallt, nu senast i den kanal som Aftonbladet 
fått statens tillstånd att gratissprida över det digitala marknätet och 
som har kommitfram till att vad människor under 44 år främst vill se 
är program om mode, nöje, livsstil, hälsa och sex samt ett förmiddags-
smatter av nyheter ur den kvällstidning som man vill få samma mål- 
grupp att köpa på eftermiddagen.

OCH DET ÄR naturligtvis därifrån den kommer, 44-årsfixeringen, 
från den kommersiella tevereklamens värld av målgruppsoptimering 
och marknadspenetrering. En värld där det allt övergripande intresset 
är att nå just den publik på vilken det bäst lönar sig att spendera 
reklampengar, vilket det bäst anses göra på en publik som inte har 
fyllt 45.
  En i sitt kommersiella sammanhang fullt förklarlig 44-årsfixering 
således. Dock mindre förklarlig i det icke-kommersiella sammanhang 
där uppgiften sägs vara att verka "i publikens tjänst", eller "i allmänhe- 
tens tjänst", eller i "det allmännas tjänst", vilket alla är möjliga men 
delvis oförenliga tolkningar av det engelska begreppet "public ser-
vice".
  44-årsfixeringen har i det här sammanhanget rimligen bara kunnat 
uppstå genom den tolkning som säger att verksamheten ska bedrivas i 
publikens tjänst. 44-års fixering följer inte automatiskt av detta, 
eftersom man därmed inte nödvändigtvis behöver dela in publiken i 
mer eller mindreviktiga ålderskategorier. Vad 44-årsfixeringen där-
emot följer av och med är den kommersiella medievärldens svällande 
armada av publikforskare och marknadsanalytiker som har till uppgift 
att ta reda på vilken publik som attraheras av vad och som därför med 
självklarhet delar in publiken i marknadsnischer och ålderssegment.
  Och som därmed - långt mindre självklart - har lyckats sätta sin prä-
gel också på de icke-kommersiella företag som gömmer sig i dimman 
runt uttrycket "public service".

MED EN ANNAN tolkning av "public service skulle 44-års-
fixeringen aldrig ha kunnat uppstå eftersom utgångspunkten för 
verksamheten då inte skulle vara vad publiken eller ens allmänheten 
(som i det här sammanhanget lätt blir ett annat ord för publiken) vill 
ha - utan vad "det allmänna" kräver.
  Vad som skiljer det allmännas krav från publikens eller allmänhetens 
är utgångspunkten. Utgångspunkten för en verksamhet i publikens 
tjänst är en fortlöpande undersökning av publikens preferenser. 
Utgångspunkten för en verksamhet i det allmännas tjänst är en fort-
löpande diskussion av samhällets preferenser. I skydd av den svenska 
begreppsdimman kring "public service" har den förra utgångspunkten 
med tiden fått ett större genomslag än den senare. I synnerhet på 
Sveriges Television som alltmer tycks tänka och agera som ett 
publikstyrt medieföretag på marknaden och allt mindre som en 
offentligstyrd kulturinstitution i samhället. Och som därmed riskerar 
att undergräva såväl den offentliga legitimiteten som betalningsviljan.
  Frågan som därför snarast borde ställas på dagordningen i debatten 
om "public service" är hur det allmännas intresse av en offentlig 
finansierad radio och television i det svenska samhället bättre ska 
formuleras och genomdrivas.
  Inte i syfte att detaljstyra programverksamheten eller på annat sätt 
undergräva det publicistiska oberoendet utan i syfte att skifta ut-
gångspunkten för verksamheten från marknadens krav till samhällets. 
Och makten över tolkningen av "public service" från program-
bolagens chefsrum till offent lighetens arenor.
  Kanske skulle till och med den nyss avgångna kulturministern då 
bättre förstå poängen med en offentligfinansierad radio och television.

info@rosenberg.se 

Göran Rosenberg är journalist, författare och fristående kolumnist i 
Dagens Nyheter.
“

mailto:info@rosenberg.se


DN 061018 sid 6:

“ Regeringen vill krympa och försvaga public service

Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson: Avsikten är 
att minska trovärdigheten för SR och SVT. Regeringen vill med 
sina förslag förstärka nidbilderna av SR och SVT som "statsradion" 
och "statstelevisionen". Den demoniserar systemet för att kunna ned-
montera det. Syftet är att minska oberoendet för public service. Men 
borgerliga väljare vill inte ha en politiserad radio och teve, skriver 
Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson med anledning av 
att Alliansen halverar tillståndsperioden för Sveriges Radio, Sveriges 
Television och Utbildningsradion. En viktig förklaring till upprörd-
heten över den avgångna kulturministerns licensskolk är känslan att 
folkets radio och teve är hotade, menar han.

Borgerligare väljare vill inte ha sämre radio och television än några 
andra. Och de vill framförallt inte ha en mer politiserad radio och teve.
   Men det är om detta som striden om Cecilia Stegö Chilos avgång 
egentligen handlar. Det vi har bevittnat den senaste veckan är något 
mycket intressantare och mycket mer politiskt relevant än en simpel 
historia om licensskolk och en arg minister som inte vill svara på 
frågor från sina gamla journalistkolleger.

   Det alliansregeringen nu gör i en av mediepolitikens vikti-
gaste frågor är en helomvändning också från sin egen politik, 
en helomvändning som inte alls är förankrad i valmanifest och 
valrörelse.
   Den nya politiken kvarstår även efter Stegö Chilos avgång. I 
budgetpropositionen, som i skydd av larmet från ministerav- 
gången presenterades på måndagen, görs hennes i förra veckan 

formulerade behov av "handlingsfrihet" i form av halverad 
tillståndsperiod till allianspolitik.
   Därför är det nu dags för en riktigt grundläggande debatt om 
public service. Public service är lika uppskattat av och lika 
angeläget för borgerliga väljare som vänsterväljare. Borgerliga 
väljare är inte ytliga och inte dumma.

   Public service är en nationell tillgång. Värdet av denna tillgång ökar 
i en tid av social fragmentisering, kulturella förskjutningar och snabba 
ekonomiska förändringar. Behovet av gemensamma nämnare blir bara 
större ju mer medieutbudet fragmentiseras. Public serviceradion och 
televisionen är Sveriges gemensamma forum, en arena för det 
offentliga samtalet. Denna arena behövs nu mer än någonsin.
   Public service är inget vänsterprojekt. Idén om en radio (och så 
småningom television) i allmänhetens tjänst är en europeisk original-
idé.
   Tanken om public service-medier föddes och utvecklades i Europa. 
Och denna idé har givit Europa radio och television med högre kvali-
tet, mer substans och större mångfald än någon annanstans i världen.
   Mot denna europeiska modell står den amerikanska, där radion och 
televisionen primärt är affärsdrivande verksamheter, som kompletteras 
med en smal allmärn radio och allmänteve vars programutbud och 
uppdrag uttryckligen är begränsat till de områden som marknaden inte 
har funnit lönsamma.
   Befolkningens tillgång till radio och teve som bara sänder i dess 
intresse är i Europa en grundläggande rättighet. Dess grundval är 
sändningarnas oberoende både gentemot regeringar och statsmakter 
och gentemot kommersiella aktörer och intressen.
   Jag är naturligtvis glad över att Sveriges Radios och Sveriges 
Televisions gamla monopol har förpassats till historiens soptipp.
   Och i den avreglerade och konkurrensutsatta svenska etern är det 



public service som står för kvalitet och relevans. Publikens uppskatt-
ning av SR och SVT är högre än någonsin. Och det beror i stor 
utsträckning på att publiken nu faktiskt kan se och höra alternativet 
och jämföra själva.
   I USA startade radiosändningarna på 1920-talet som en helt och 
hållet kommersiell verksamhet. Först många decennier senare introdu-
cerade USA så kallad "public broadcasting". Dess uttryckliga syfte 
var och är att komplettera kommersiell radio och television genom att 
sända sådana typer av program (kvalificerade nyheter, samhällspro-
gram, kulturprogram, icke kommersiell musik) som de kommersiella 
företagen inte sänder därför att de inte anser dessa program lönsamma 
nog.

  Jag kan inte se något som helst skäl för Sverige att i efterhand 
importera och införa den amerikanska modell som kom till för 
att de amerikanska marknadsaktörerna inte ansågs klara sin 
uppgift. Att de kommersiella bolagen vill slippa konkurrensen 
från public service är inte ett tillräckligt gott skäl, inte heller 
att privata radio- och tevestationer gärna skulle vilja tjäna mer 
pengar. Det går för övrigt numera så bra för privata svenska 
radio- och teveföretag att de inte längre trovärdigt kan be 
politikerna om hjälp att klara av konkurrensen från public 
service; bland svenskar upp till 40 års ålder är till exempel 
reklamradiokanalerna i dag större än Sveriges Radio.
  Nyckelfrågan är huruvida public servicebolagen, som hittills, 
skall ha rätt och skyldighet att göra program för stora, breda 
publikgrupper, för hela befolkningen. Eller om vi, som de 
amerlkanska public broadcasting-bolagen, skall begränsas till 
att endast ha rätt och skyldighet att förse kommersiellt 
ointressanta elitpubliker med de program som de inte hittar i 
det kommersiella utbudet.

  En radio- och tevemarknad där public service och privata, kom-
mersiella företag brett konkurrerar om hela publikens uppmärksamhet 
producerar helt enkelt program med högre kvalitet och större mång-
fald än en marknad där lagstiftarna har minskat konkurrensen genom 
att tvinga på public service en begränsad och komplementär uppgift av 
amerikansk typ.
  Det finns dock några oundgängliga krav för att public service-
bolagen ska kunna be hålla och vara värda att behålla sin ställning:
• Bolagen måste i sin journalistik vara sant opartiska, det vill säga den 
enda ideologi de kan företräda måste vara en överideologi (demokrati, 
yttrandefrihet, människors lika värde etcetera).
• De måste åtnjuta medborgarnas förtroende. (SR och SVT leder med 
bred marginal den årliga förtroendeundersökningen som Medieaka-
demin i Göteborg gör; 73 respektive 68 procent av medborgarna 
känner stort eller mycket stort förtroende för SR och SVT.)
• De måste i sin programverksamhet konsekvent sträva efter att dess 
programutbud ska "komma alla till del", för att citera moderaternas 
egen motion i frågan. En radio och teve för de styrande eliterna och 
opinionsledarna är inte bra nog.
• De måste verkligen spela en central roll imedborgarnas liv. (Två 
tredjedelar av den tid genomsnittssvensken Iyssnar på radio lyssnar 
han eller hon på SR; SR och SVT har tillsammans över hälften av 
svenskens radio- och tevetid. Två timmar public serviceradio och -teve 
konsumerar svensken för sina fem licenskronor per dag.)
• De måste vara verkligt oberoende av den politiska makten.
  För att public service ska kunna stå oberoende mot det politiska 
system som har formulerat uppdraget och som reglerar dess 
tillämpning är det nödvändigt att spelreglerna är långsiktiga och att 
båda parter, det vill säga både staten och pro grambolagen, respekterar 
reglerna.
  På den här punkten är jag orolig.



  Efter en lång grundlig parlamentarisk utredning, där alla partier var 
representerade, fattade riksdagen tre månader före valet ett beslut som 
lade fast de grundläggande förutsättningarna för SR:s, SVT:s och 
UR:s verksamhet under de nästkom mande sex åren (2007-2012). I 
beslutet bekräftades företagens fortsatt breda demokratiska uppdrag. 
För detta beslut röstade fem partier (s, c, kd, v och mp) som i valet i 
september fick sammanlagt cirka 6I procent av rösterna. De partier 
som röstade emot public service-propositionen (m och fp) fick i valet 
cirka 34 procent.
  I den nu aktuella frågan om den sexåriga tillståndsperioden fanns i 
riksdagen inga motionsyrkanden från något alliansparti om en kortare 
eller annan längd på tillståndsperioden. Riksdagsbeslutet var alltså på 
denna punkt enhälligt.
  Public service-frågan förekom inte i alliansens valmanifest, varför 
väljarna på goda grunder kunde anta att partiernas åsikter från 
riksdagsbeslutet i juni var de som skulle gälla även efter valet.
  Efter valsegern utses en kulturminister som inte bara har avstått från 
att betala teveavgiften i 16 år utan som sin första ämbetsåtgärd till-
kännager att hon vill riva upp det tre månader gamla riksdagsbeslutet 
som två av allianspartierna stödde och alla partier stödde vad beträffar 
tillståndets längd. Avkortningen av tillståndsperiodens år motiveras 
med att den nya regeringen vill skapa sig "handlingsfrihet" när det 
gäller SR och SVT. I detta syfte sätter sig kulturministern över den 
avtalskonstruktion som just syftar till att villkoren för public service 
skall vara långsiktiga och inte forändras efter varje val.

  Public service har grundligt utretts av alla partier i mer än tre 
års tid. Att alliansledningen nu vill upprepa samma process de 
närmaste tre åren kan bara tolkas som att den inte är nöjd med 
det resultat som den själv medverkat till.  
  Avsikten med tillståndsförkortningen och det oavbrutna 

statliga utredandet är uppenbarligen att krympa och försvaga 
public service - och därmed minska de för företagens 
förtroende hos allmänheten helt avgörande förutsättningarna, 
nämligen oberoendet och självständigheten. Det är svårt att 
komma ifrån att dessa förslag snarast förstärker de nidbilder 
av "statsradio" och "statstelevision" som public servicefien 
derna alltid velat frammana men som det noggrant balanse-
rade regelsystemet syftat till att undvika. Vad är syftet? Är det 
lättare att montera ned ett system om man först har demoni-
serat det?

Känslan av att svenska folkets radio och teve är hotade är, tror jag, 
en väl så viktig förklaring till de senaste dagarnas folkliga upprördhet 
som kulturministerns licensskolk. De väljare som gav alliansen 
regeringsmakten har inte röstat för en nedrustning av SR och SVT. 
Och borgerliga politiker med mer verklighetskontakt än ungdoms-
förbundarna vet hur mycket de två företagen betyder i vardagen.
  De anser helt enkelt att med alla sina brister så är Sveriges Radio och 
Sveriges Television nationella tillgångar som de gärna vill ha kvar. De 
vill inte göra om svensk radio och teve efter amerikansk modell.
  I motsats till alliansledningen tycker de att det dubbla europeiska 
systemet är bättre än det amerikanska, därför att det erbjuder publiken 
ett samlat programutbud  av högre kvalitet och med större mångfald. 
Och som folk säger hemma hos George W Bush i Texas: "If it ain't 
broke, don't fix it."

OVE JOANSON



Globaliseringen.

DN 061017 sid 4:

“ Dags för en ny ägarpolitik
Kolumnen: Lars Jonung om lärdomarna från Scania

NU PÅGÅR EN intensiv kamp om ägandet av Scania. Ska det ligga 
kvar i svenska händer eller hamna i Tyskland hos Volkswagen, 
storägaren i såväl det tyska lastbilsföretaget MAN som i det svenska 
Scania? Dramat är laddat med symbolik. Scania är en av de åter- 
stående "kronjuvelerna" inom Wallenbergsfären och därmed i svenskt 
näringsliv.
   Oberoende av hur turerna kring Scania slutar, pekar Scania-affären 
redan på en klar slutsats: Sverige behöver en ägarpolitik utformad för 
den globaliserade värld vi lever i. Detta bör bli en central uppgift för 
den nya borgerliga regeringen. Den gamla regeringen, liksom LO, 
föredrog att sticka huvudet i sanden.
   Mycket talar för en ny ägarpolitik. För det första har ägandet viktiga 
samhällsekonomiska effekter. Det påverkar lokaliseringen av huvud-
kontor, forskning och tillverkning och därmed rillväxt och syssel-
sättning. Till huvudkontoren hör en unik arbetsmarknad för högut -
bildade och kvalificerade tekniker, jurister och ekonomer. Denna 
marknad riskerar att försvinna om ägandet utvandrar.
   Vår ekonomiska framgångssaga, vårt välstand, har byggt på ett 
starkt inslag av inhemskt ägande av företag och industrier. Ett 
konkurrenskraftigt inhemskt ägande bör därför vara ett mål i sig för 
den ekonomiska politiken.

FÖR DET ANDRA BJUDER framtiden på nya Scaniafall. Sedan 
början av 1990-talet, när Sverige öppnades för utländska förvärv, har 
en lång rad svenska företag övergått i utländsk ägo eller slagits 
samman med utländska företag. Aga, ASG, Astra, Bofors, Esselte, 
Forsheda, Kockums, Linjebuss, Pharmacia, PLM, Saab Automobile, 
Stora, Sydkraft, Volvo Personvagnar är några av de mer välkända 
affärerna. Dräneringen av Stockholmsbörsen fortsätter. Här pågår den 
troligen största förändringen i ägandet sedan Karl Xl:s reduktion -   
utan att den blivit foremål för en närmare samhällsekonomisk analys.
  Nästa utländska förvärv kan gälla Electrolux, Handelsbanken, 
återstoden av Volvo, SEB eller något företag utanför börsen. Nya 
köpare kommer att dyka upp från de länder som växer snabbast i 
världsekonomin. Hur kommer vi att reagera när kinesiska, indiska 
eller ryska storföretag lägger bud på någon av de återstående 
"klenoderna" i svenskt näringsliv?
   För det tredje sprider sig ekonomisk nationalism i vår omvärld. 
Flera regeringar har sökt sätta käppar i hjulet för utländska uppköp. 
Knepen är många. Volkswagen, den mäktigaste aktören i Scania-
affären, är ett utmärkt exempel på denna ekonomiska patriotism. 
Företaget är i sig skyddat mot fientliga bud genom en omstridd 
lagstiftning, den så kallade Lex Volkswagen. Den ger delstaten 
Niedersachsen den avgöran de makten över företaget.
   Det går därmed inte att säga att Scania är en affär mellan två privata 
aktörer utan för det politiska systemet. Volkswagen är nämligen inte 
ett gängse företag som bygger sina beslut på traditionella företags- 
ekonomiska kalkyler.

FÖREKOMSTEN AV SÅDAN ägarprotektionism utomlands 
ställer en rad frågor: Är det rimligt att Scanias öde i slutledet ska ligga 
hos en tysk delstat medan den svenska regeringen ser på? Är det 
kanske dags för en Lex Scania som stipulerar att utländska förvärv av 



svenska företag endast är tilllåtet för företag som in sin tur är öppna 
för uppköp?
  Ett fjärde argument för en ny ägarpolitik är att den nya borgerliga 
regeringen aviserat utförsäljning av ett antal statliga företag mot-
svarande en summa på 200 miljarder kronor. Om det saknas privat 
kapital och intresse inom Sverige, övergår det statliga ägandet i ett 
utländskt. Är detta målet med utförsäljningen? Här krävs en väl 
genomarbetad ägarpolitik anpassad till den nya öppna värld vi lever i.
  Hur bör då en sådan politik se ut? Svaret finner vi genom att se på 
vår ekonomiska historia. Den socialdemokratiska politiken hade som 
mål att "göra företagen rika och dess ägare fattiga". Den privata för-
mögenhetsbildningen pressades systematiskt tillbaka med hjälp av 
höga skatter på förmögenheter, inkomster och arv och så vidare.
  Det gick att driva denna politik extremt långt så länge som Sverige 
var avskärmat från den internationella kapitalmarknaden. Många valde 
att utvandra med sitt ägande såsom familjerna Rausing och Kamprad. 
Slutmålet för den socialdemokratiska politiken var ju ett statligt eller 
fackligt ägande. Det privata ägandet av företag hade spelat ut sin roll 
enligt s-ideologin.

SEDAN KOM DEN stora omsvängningen. Valutaregleringen 
försvann. Börslistan öppnades helt för utländska förvärv. Då visade 
det sig att svenskar inte kunde betala lika mycket som utlänningar för 
företagen. Vårt skattesystem missgynnade helt enkelt svenskt ägande. 
Våra ägare hade blivit "fattiga", vilket bidrog till att våra "rika" företag 
övergick i utländsk ägo.
  Det främsta målet för en ny och långsiktig ägarpolitik bör vara att 
öka den privata förmögenhetsmassan i Sverige, det vill säga göra oss 
rikare. Först då kan vi konkurrera på mer likvärdiga villkor med 
utlandet på marknaden för ägarkontroll såväl i Sverige som inter-
nationellt - utan att ta till protektionistiska åtgärder.

  Det finns många medel för att nå detta mål. Förmögenhetsskatten 
och andra skatter på ägandet bör sänkas åtminstone till den 
genomsnittliga EU-nivån. Den svenska beskattningen på det privata 
ägandet av företag är nämligen den högsta i EU - nästan dubbelt så 
hög som genomsnittet.
  Scania-affären är ett dagsfärskt exempel på hur globaliseringen 
påverkar oss. Den nya regeringen ska inrätta ett globaliseringsråd att 
ledas av Lars Leijonborg. Kanske kan Scania-affären göra att ägandet 
av Sverige hamnar högt på dagordningen vid det första sammanträdet?

lars@jonung.se

Lars Jonung är professor i nationalekonomi, forskare vid EU-kom-
missionen och fristående kolumnist i Dagens Nyheter.”

mailto:lars@jonung.se


DN 061017 sid 23:
Lennart Pehrson:
“ 300-miljonte USA-invånaren föds idag.

NEW YORK. Någon gång under tisdagen - den officiella prognosen 
säger klockan 13:46 svensk tid - kommer USA att passera en mil-
stolpe när landets befolkning når 300 miljoner invånare.   Enligt 
USA:s statistikmyndighet - Census Bureau - bygger beräkningen på 
uppskattningen att en ny amerikan föds var 7:e sekund, att en ameri-
kan dör var 13:e sekund och att en invandrare kommer in i landet var 
31: a sekund. 
  Medan Japan och EU har problem med att upprätthålla sina befolk- 
ningstal är USA i dag det enda större industrilandet där antalet in-
vånare fortsätter att öka snabbt. Från kanske 3 miljoner vid självstän-
digheten 1776 nåddes 100 miljoner 1915 och 200 miljoner 1967. Och 
om prognoserna stämmer blir det 400 miljoner invånare  2043.
  Så detta är väl något att fira? Nja, det är nog snarare så att jublet är en 
aning dämpat. För USA:s ledande politiker kan det vara lite svårt att 
tala i triumf när framför allt starka republikanska krafter arbetar hårt 
för att få kongressen att sätta upp hinder för invandringen - så bok-
stavligt som att bygga ett svårforcerat stängsel mot gränsen till Mexi-
ko.  
  Även om USA kan glädja sig åt att vara som en magnet för männi-
skor världen över som sneglar mot den amerikanska drömmen har de 
invandringsfientliga stämningarna stärkts på senare år. Det hjälper 
inte att experter betonar att landets upp skattningsvis 11-12 miljoner 
illegala invandrare inte bara sett till att lyfta befolkningstalet till 300 
miljoner, utan också spelar en central roll i landets ekonomi.   
   Även om USA har flest invånare efter Kina och Indien är andelen 
ändå bara 5 procent av världens befolkning.
pehrson@ix.netcom.com

Diagram med följande innehåll:

“ Världens tio folkrikaste länder.
Miljoner invånare 

1. Kina 1300 
2. Indien 1081
3. USA     300
4. Indonesien (ca 200)
5. Brasilien   181
6. Pakistan   157 
7. Bangladesh  150
8. Ryssland       142
9. Japan   127
10.Nigeria   127

Källa: Utrikespolitiska institutet”
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Strukturomvandlingar, arbetslöshet och 
ny politik.

I Sverige pågår bl a två strukturomvandlingar som påverkar 
arbetslösheten:
* Globaliseringen på så sätt att tidigare mindre utvecklade länder nu 
kommit längre i utvecklingen och kan tillverka varor mycket billigare 
än vi kan, bl a länder i Ostasien och Östeuropa. En stor del av värl-
dens elektroniska produkter tillverkas nu i Kina och som exempel: 
många böcker på svenska trycks där. Svenska företag bygger fabriker 
i sådana länder och utnyttjar den billigare arbetskraften. I Sverige ökar 
arbetslösheten.
* IT-revolutionen med datorer och mekaniseringen med robotar mm i 
det svenska näringslivet minskar behovet av mänsklig arbetskraft.

Strukturomvandlingarna medför problem:
* Bortfallet av arbetsmöjligheter i Sverige bör ersättas, vilket ställer 
krav på kreativitet, forskning och investeringar mm som kan ge nya 
produkter, produktionsprocesser och distributionsformer. För hundra 
år sedan arbetade större delen av svenskarna inom lantbruket. När det 
mekaniserades kunde arbetskraften gå över till industrin. Nu kan 
behovet av arbetskraft inom industrin minska och då kan arbetskraften 
gå över till vård, omsorg, utbildning o d. På 1930-talet talade man om 
en stad i Italien där man levde på att tvätta skjortor åt varandra, det är 
knappast en modell för framtidens Sverige. Att hitta nya arbets-
uppgifter är ett stort kapitel, som inte behandlats tillräckligt. 
* De nya förhållandena ställer nya krav på utbildning och erfarenheter 
hos arbetssökande och man måste räkna med att det finns sådana som 
inte kan uppnå de meriter som behövs. Det är en gemensam uppgift 
att se till att alla får rimliga levnadsförhållanden, även de som inte får 
arbetsinkomster.   

Det har varit riksdagsval och kommunalval den 17 sept. 2006.
   Som huvudmotståndare stod i valet socialdemokraterna med stöd-
partierna vänsterpartiet och miljöpartiet och den borgerliga alliansen 
med moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet.
  Alliansen vann och får i riksdagen 178 platser mot 171 för vänster-
blocket. Den socialdemokratiske statsministern Göran Persson och 
hela hans regering har avgått  och han ska avgå som partiledare, i mars 
2007 har det sagts. Ny statsminister blir moderatledaren Fredrik 
Reinfeldt, som ska regera tillsammans med Lars Leijonborg, folk-
partiet (fp), Göran Hägglund, kristdemokraterna (kd) och Maud 
Olofsson, centerpartiet (c).
  En del väljare menade före valet, att de två alternativen är mycket lika 
och att de båda försvarar välfärdssamhället. Men det är snarare tvärt-
om. Högeralliansen är ett högeralternativ som river ner välfärden och 
ger förmåner till de välbeställda. Vänsterblocket är ett vänsteralternativ 
som försvarar välfärden  och försvarar levnadsvillkoren för de sämst 
ställda.

Demokrati.
  Alliansen fick flest röster, men man kan av det inte dra slutsatsen att 
flertalet i svenska folket tycker som alliansen. Alliansen gav inte en 
riktig bild av sin politik, de vilseledde bl a ifråga om skattesänkning-
arna de föreslog. Under hela året har alliansen påstått att skattesänk-
ningarna främst ska gå till låg-och medelinkomster, medan de i själva 
verket till största delen går till höginkomster.
  Alliansen minskar ersättningarna i a-kassan mm, men skär ned på 
åtminstone 100 andra punkter, som i hög grad drabbar dem med låga 
inkomster. Nedsärningarna görs för att alliansen ska kunna sänka 
inkomstskatterna, men 30 miljarder, som är större delen av de totala 
skattesänkningarn på 45 miljarder, går till höginkomster som inte 
behöver sänkningar. De 30 miljarderna skulle göra större nytta om 



man istället avstår från nedskärningar som drabbar dem med lägre 
inkomster. 
  Alliansens missledande reklam för alliansens politik har troligen 
förmått en del väljare att rösta på alliansen i tron att alliansen talade 
sanning när den påstod att skattesänkningarna främst skulle gå till 
låg-och medelinkomster. Om alliansen talat om de riktiga förhållan-
dena hade många troligen reagerat på de onödiga skattesänkningarna 
för höginkomster och vänsterblocket vunnit valet. 
  Man kan tänka sig att alliansen vunnit valet på en lögn om vart 
skattesänkningarna går.
  DN 060920 sid 21: “Oppositionen i Ungern uppmanade på 
tisdagen premiärminister Ferenc Gyurcsany att avgå efter avslöjandet 
att regeringschefen ljugit inför väljarna.” Enligt en bandupptagning 
har han sagt ”vi ljög på morgonen, vi ljög på kvällen” “när han 
beskrev hur löftet om skattsänkningar i själva verket skulle vändas till 
skattehöjningar och sänkta bidragsnivåer  när valet i april väl var över.  
Gyurcsany gick sedermera segrande ur valkampen.”
  Alliansens påståenden om skattesänkningarna är naturligtvis särskilt 
tragiska för kristdemokraterna, som hyllar kristna värderingar där en 
hög moral med sanningsenliga uttalanden kan förmodas ingå.
  Alliansen menar att deras nedskärningar görs för att minska arbets-
lösheten, men många av nedskärningarna lär inte ha effekter på arbets-
lösheten. Det förefaller vara så att alliansen utnyttjar arbetslösheten 
för ett syfte att försämra för dem med låga inkomster och förbättra för 
höginkomster, en gammal högerpolitik.
  Det är märkligt att girigheten hos dem som har det bra leder till att de 
som har mycket vill ha mera.  



Inkomst efter skatt 2006 .              (SW 060403)
Förvärvsarbetande. Inkomst efter preliminärskatt. Enligt tabell 33 för månadslön. (Enligt skatteverket: 31,60+0,978+0,224=32,802)
Lön kr/   Prel.      Disp.efter skatt    Överskott (för ensam utan barn, årskostnader 120 000 kr. exklusive semester )
månad   skatt         per mån per år  per år
                 /mån                                                  Överskott för makar med                          Skattelättnader i förslag vårbudget 2005
       Prel sk                                                        lika inkomst, utan barn, års-                               c        fp      kd     m (i motioner)
            %          /år                                            kostnad tillsammans 180 000 kr.  Årslön
 6001 23  1364   16368   4637  55644 -64356 -68712 (55644x 2 - 180000)   72 000  370  900  1452  3300
 7001 23  1628   19536  5373  64476 -55524 -51048    10% av inkomsterna   84 000  370 2600  1932  3300
 8001 24  1892   22704   6109  73308 -46692 -33384    ligger under 25 000 kr   96 000  370 2600  1932  3300
 9001 24  2161   25932   6840  82080 -37920 -15840 krisgräns 108 000  370 2600  2256  7600
10001 25  2491  29892   7510    90120   -29880                   240                                       120 000  490 2600  3000  7600   
11001 26  2849  34188  8152  97824 -22176  15648 132 000  490 3800  5340  7600
12001 27  3212  38544   8789 104468 -14532  20936    30% av inkomsterna 144 000  490 3800  5340  7600
13001 28  3575  42900   9426 113112   -6888  46224    2008 för arbetsink. 156 000 1320 3800  5340  7600
14001 28  3938  47256  10063 120756      756 krisgräns  61512    över noll ligger under 168 000 1320 3800  5340 10700
15001 29  4301  51612  10700   128400    8400  76800    148 000, enl. (m) 180 000 1320 3800  7764 10700
16001 29  4664  55968  11337 136044  16044  92088    40% under 205 000 kr. 192 000 3530 4800  7764 10700
17001 30  5027  60324  11974 143688  23688 107376 204 000 3530 4800  7764 10700
18001 30  5390  64680  12611 151332  31332 122554 216 000 5720 4800  9684 10700
19001 30  5753  69036  13248 158976  38976 137952  228 000 5720 5500  9684 13700
20001 31  6151  73812  13850 166200  46200 152400    Medianinkomst 2008 240 000 5720 5500 10656 13700
21001 31  6514  78168  14487 173844  53844 167688    242 000 för arbetsink. 252 000 7910 6400 10656 13700
22001 31  6877  82524  15124 181488  61488 182976    över noll, enl.(m) 264 000 7910 6400 10656 14700
23001 31  7240  86880  15761 189132  69132 198264 276 000 7910 6400 10656 14700
24001 32  7603  91236  16398 196776  76776 213552    Medianinkomst 2008 288 000 9220 7100 10656 15800
25001 32  7966  95592  17035 204420  84420 228840    282 000 för arbetsink. 300 000 9220 7100 12444 15800
26001 32  8324  99888  17677 212124  92124 244248    över 41 200, enl. (m) 312 000 9220 7100 12444 16200
27001 33  8799 105588 18202 218424  98424 256848 324 000 8690 7200 12444 16200
29001 34  9859 118308 19142 229704 109704 279408 348 000 8690 7200 12444 16200
30001 35 10389 124668 19612   253344 115344 290688    80% av inkomsterna 360 000 8690 7200 12444 16100
35001 37 13039 156468 21962 263544 143544 347088    2008 ligger under 420 000 6910 7200 12444 16100
40001 39 15731 188772 24270 291240 171240 402480    351 000, enl (m). för 480 000 6910 7200 12444 16000
45001 41 18631 223572 26370 316440 196440 452880    arb.ink över noll 540 000 6910 7200 12444 16000
50001 43 21531 258372 28470 341640 221640 503280    (389 000 för arb.ink. 600 000 6910 7200 12444 16000
55001 44 24431 293172 30570 366840 246840 553680    över 41 200) 660 000 6910 7200 12444 16000
60001 46 27331 327972 32670 392040 272040 604080 720 000- 6910 7200 12444 16000
Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2006 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31.60 procent. Genomsnittlig kyrkoavgift
exklusive begravningsavgift är 0,978 procent och genomsnittlig begravningsavgift är 0,224 procent. Skattelättnader i partiernas motioner:
partierna anger genomsnittliga lättnader för visa inkomstintervall. I tabellen här har samma lättnader antagits för alla inkomster i intervallen
vilket innebär att lättnaderna i tabellen vanligen blir något för höga i underkanten på intervallen och något för låga i överkanten av intervallen.



De borgerliga gynnar mest de höga inkomsterna i 
valet 2006 .

De borgerliga partiernas förslag. 
  De fyra borgerliga partierna, moderaterna (m), folkpartiet (fp), 
centerpartiet (c) och kristdemokraterna (kd) har slagit sig samman i en 
allians som ville vinna valet 2006.
   Till vårbudgeten 2005 skrev de var för sig motioner där domi-
nerande drag är förslag om skatter och sänkning av ersättningar vid  
sjukdom  och arbetslöshet o d, m m.  
   Partiledarna Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg,, Maud Olofsson 
och Göran Hägglund och deras medhjälpare har sedan våren 2005 
framträtt åtskilliga gånger i massmedierna och berättat om sina för-
slag. De menar att det är för många sjuka och arbetslösa och att 
antalen minskar om man minskar ersättningarna vid sjukdom och  
arbetslöshet och sänker inkomstskatterna för dem som har jobb. 
   I systemet för inkomstskatterna föreslår de arbetsavdrag som sänker 
skatterna för arbetsinkomster. De fyra partierna hade i motionerna vå-
ren 2005 olika variationer, men gemensamt är, att skattesänkningarna 
blir höga vid höga inkomster och låga vid låga inkomster. 
    Partiföreträdarna vill dock dölja de höga skattelättnaderna vid höga 
inkomster och påstår, att inkomstskattelättnaderna gynnar dem med 
låga inkomster. 

Alliansens skattelättnader.
    Av dem som får skattelättnader på inkomstskatten får den 
hälft som har de lägre inkomsterna i runda tal en tredjedel av 
de totala skattelättnaderna och den hälft som har de högre 
inkomsterna två tredjedelar. Det mesta av skattelättnaderna,  
går alltså till de högre inkomsterna. 

De borgerligas förslag:

Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobbav-
draget per decil för individer över 17 år med en arbetsinkomst 
(exklusive näringsinkomst) större än noll, år 2008, kronor.

Decil Decilgränser, kronor (avser arbetsinkomst)

Genomsnittlig förändring av
nettoinkomsten,i kronor och i
procent

% av den totala
förändringen
av inkomsterna

% av antal
personer över
17 år och med
en arbetsin-
komst >0

1          0 –   24 900            100 (0,1)   0,1 10,0
2   24 901 – 77 700    4 300 (5,0)   4,0 10,0
3   77 701 –147 800     7 600 (5,8)   6,9   32,3 10,0
4 147 801– 204 600 10 800 (6,7)       9,8 10,0
5 204 601– 242 400 12 600 (7,0) 11,5 10,0

6 242 401– 272 800 13 600 (6,8) 12,5 10,0
7 272 801– 305 800 14 500 (6,6) 13,2 10,0
8 305 801– 351 200 15 300 (6,3) 14,0   67,7 10,0
9 351 201– 431 800 15 400 (5,5) 14,0 10,0
10 431 801–               15 300 (3,6) 14,0 10,0
Totalt 11 000 (5,5)   100,0 100.0   100,0
Källa: Riksdagens utredningstjänst. 
1/3 av sänkningarna på  halvan med lägsta inkomsterna.  
Partierna uppger att de totala skattelättnaerna uppgår till 45 miljarder 
kr, dvs cirka 15 miljarder för undre hälften och cirka 30 för övre.



   Skattelättnaderna bör bedömas med hänsyn till levnadskost- 
naderna. Lägsta rimliga levnadskostnad för ensam förvärvsarbetande 
icke-pensionär utan barn och inkomstskatter 2006 finns på sid 29 i 
36-39n.pdf och är 120 000 kr per år exklusive semester. På sid 34 
finns uppgifter om hur stora överskotten i hushålssbudgetarna är 
sedan 120 000 kr och inkomstskatter betalats. (Även i det följande)

Vid inkomst 77-147 000 kr är det underskott på cirka 60 000-15 000 
kr.
Vid inkomst cirka 180 000 kr går budgeten ungefär ihop.
Vid inkomster däröver blir det överskott:
Inkomst     204 000 överskott cirka    23 000
                  240 000                            46 000                    
                  276 000                            69 000
                  300 000                            84 000
                  348 000                          109 000
                  420 000                          143 000
                  540 000                          196 000
                  660 000                          246 000
                  720 000                          272 000

30% av inkomsttagarna har inkomst under 147  000 kr, har under-
skott och behöver lättnader, men får bara 11 % av skattelättnaderna 
och har underskott även efter lättnaderna.
40% av inkomsttagarna har inkomst under 204 000 kr, har huvud-
sakligen underskott och behöver i flesta fallen lättnader, men får bara 
20,8% av skattelättnaderna.
50% av inkomsttagarna har överskott på minst 46 000 kr men får 67,7 
% av skattelättnaderna och vardera 14-15 000 kr

De borgerliga partiernas förslag gynnar de höga inkomsterna. 
Men de borgerliga partierna har länge hållit på och påstått att 
deras förslag till skattesänkningar främst tillfaller dem med 
låg- och medelinkomster. 

* I riksdagsdebatten våren 06 om skatterna nämndes det, 
* på Konventet våren 06 sades samma sak. 
* I TV4:s partiledardebatt våren 06 frågade Ohly (v) Reinfeldt (m) 
hur mycket  han skulle tjäna på moderaternas avdrag, men Reinfeldt 
vägrade   svara. 
* I SVT1s Agenda söndagen den 12 mars 2006 fick moderaternas 
Gunilla Carlsson framträda och lovprisa moderaternas förslag. Med 
betoning på främst nämnde hon att deras “skattesänkningar främst 
tillfaller låg- och medelinkomster.”
* 18 april 06 Mikael Odenberg i riksdagen om budgeten: Alliansen 
“ sänker skatterna för “låg-och medelinkomster” 
* 22 april 06 Lördagsintevju i P1 med Fredrik Reinfeldt, som sa: 
“ sänker skatterna för låginkomsttagare”.
* T 24 maj 06 TV2/24 kl 1403- Uppsalaekonomerna ordnar debatt, 
inspelning 9 maj. Pär Nuder (s) debatt med MikaelOdenberg (m) som 
sa: skattelättnader “särskilt låg och medelinkomster” och “sänkta 
skatter för låginkomsttagare som jobbar”

* I de borgerligas budgetmotioner våren 2006:
* Moderaterna: sid 11 i motionen. “För det första måste det löna 
sig bättre att arbete. Vi föreslår stora skattesänkningar på arbete 
genom ett särskilt s.k. jobbavdrag. Skattesänkningarna riktas framför 
allt mot låg- och medelinkomsttagare. ”

*  Folkpartiet: sid 2 i motionen:”Huvuddelen av folkpartiets ekono-
miska politik är samordnad med den borgerliga alliansen. Där ligger 
huvuddelen av vår stora jobbsatsning med lägre skatt för låg- och 
medelinkomsttagare”. 
Sid 23: Därför vill Folkpartiet:
• Sänka inkomstskatterna för alla, men mest för låg och medelin-
komsttagare, genom ett förvärvsavdrag mot kommunalskatten. ”
Sid 70: “• Vi bidrar till att öka utbudet av arbete genom ett omfattande 
arbetsavdrag. Tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare.“  



* Kristdemokraterna sid 6 i motionen: “ Jobbavdrag för arbetsin-
komster ....främst riktat till låg- och medelinkomsttagare... ”

*  Centerpartiet sid 19: “Allians för Sveriges jobbavdrag.....ger 
påtagliga förstärkningar av nettoinkomsterna för människor med låga 
och normala inkomster.. “

    Alliansens förslag innebär, att skattelättnader på 30 miljar-
der kr går till de högsta inkomsterna, dvs till sådana som inte 
behöver skattesänkningar. De borgerliga partierna försöker 
dölja detta genom att påstå att skattesänkningarna mest går 
till låg-och medelinkomster.

Medierna. TV. Radio. Tidningar.
    Man kan tycka, att publicserviceföretagen SVT och SR 
borde upplysa om att de borgerliga påstår att de främst sänker 
skatterna för låg och medelinkomster då de  i själva verket sän-
ker mest för de högsta inkomsterna och med så mycket som 30 
miljarder kr.
    Men inrikeskommenterarna KG Bergström på Rapport och 
Mats Knutsson på Aktuellt har aldrig nämnt de borgerligas 
felaktiga påståenden. De borgerliga partierna är på väg att 
lura en stor del av väljarna och får hjälp av Rapport och 
Aktuellt. Dagens Eko (Ernander m fl) har inte avslöjat de 
borgerligas bedrägliga propagande.
   I Dagens Nyheter har veterligen hittills i år inte stått något 
om de borgerligas skattebedrägerier annat än i en krönika av 
Lars Linder på sid Kultur 6 den 4 juli: “ De nya moderaterna 
har lärt sig konsten att förföra en väljarkår av de amerikanska 
republikanerna: säga ett, göra ett annat. Säg arbete åt alla och 
mena låglöneträsk; säg skattelättnader och dölj att de rika får 
mest.”

I TV24 23 aug 06 kl 13 berättade  den  borgerliga alliansen vid 
press-konferens om sitt valmanifest och moderatledaren sa i början 
om deras skattereform att den riktar sig till låg-och medelinkomster.

Allians för Sverige. maktskifte06.se Valmanifest sid 7, 2006-
08-23:
    "Allians för Sverige har presenterat ett brett program för att skapa 
fler jobb och fler företag. Därmed säkras välfärden.
    För det första föreslår vi reformer som gör det mer lönsamt att 
arbeta. Det handlar om en stor inkomstskattereform, där tyngd-
punkten ligger på att minska tröskel- och marginaleffekterna för låg- 
och medelinkomsttagare. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär 
skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett första steg sänks 
inkomstskatterna med i storleksordningen 37 miljarder kronor under 
2007. Det första steget är finansierat inom ramen för alliansens 
gemensamma ekonomiska politik. Resterande del, som uppgår till ca 
8 miljarder, genomförs i ett andra steg. Det andra steget är inte 
finansierat inom ramen för alliansens ekonomiska politik och 
genomförandet är således beroende av att ett ekonomiskt utrymme 
föreligger. Det är vår uppfattning att de reformer en alliansregering 
avser att genomföra under 2007 kommer att påverka den ekonomiska 
tillväxten och utvecklingen av sysselsättningen. Vår bedömning är att 
det, när dessa tillväxt- och sysselsättningseffekter får genomslag i de 
offentliga finanserna, kommer att finnas ett utrymme att genomföra 
det andra steget 2008....De tillväxt- och sysselsättningseffekter som 
alliansens politik medför ska i första hand användas för att sänka 
inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare. "

DNs reporter  Gunnar Jonsson skriver i DN 24 aug på sid 8 i 
första spalten: "sänkt skatt framför allt för låg-och medelinkomst-
tagare."



Men i själva verket::
Alliansens skattelättnader:
    Av dem som får skattelättnader på inkomstskatten får den hälft som 
har de lägre inkomsterna i runda tal en tredjedel av de totala skattelätt-
naderna och den hälft som har de högre inkomsterna två tredjedelar. 
Det mesta av skattelättnaderna,  går alltså till de högre inkomsterna. 
De högre inkomsterna får skattelättnader på 30 miljarder kr, lika 
mycket som hela fastighetsskatten(28 miljarder).

I SVT har förekommit utfrågningar  av partiledarna gjorda av 
Marianne Rundgren och Mats  Knutsson. I utfrågningarna av de 
borgerliga har de stora skattesänkningarna för höga inkomster inte 
varit på tal. Om skattesänkningarna behandlats har de borgerliga bara 
talat om skattelättnader för låginkomster. De i vänsterblocket har inte 
påtalat de stora sänkningarna för höga inkomster.
 
  Reinfeldt, m, fick frågan varför försämringarna av många slag före-
slås och svarade, att de gjordes för att sänka skatterna för lågin-
komster. Det hade varit lämpligt att utfrågarna påpekat, att det mesta 
av skattesänkningarna går till höga ikomster, men det nämndes inte.
 I utfrågningen av Leijonborg, fp, behandlades inte alls skattelätt-
naderna.

    Men bara en tredjedel av skattesänkningarna går till låg-och medel-
inkomster. Två tredjedelar eller 30 miljarder kr går till den övre hälften 
av dem som får skattesänkningar, detta enligt riksdagens utrednings-
tjänst, vars kalkyler finns på internet och som alliansen hänvisar till.                
  Försämringarna finansierar också skattesänkningarna på 30 miljar-
der till höginkomsterna. 30 är mycket pengar, fastighetsskatten ger 28 
sägs det och enlig DN 4 sept 06 sid18 är sjukvårsbudgeten i Stock-
holms län 40 miljarder.

  Dan Andersson LO anger i artikel i DN på sid 4 (4 sept) att tre 
fjärdedelar av skattesänkningarna går till den övre hälften av dem som 
får sänkningar.
   I centerpartiets skatteförslag i vårbudgeten 05 gick 14% av 
skattesänkningarna till den nedre halvan men Maud Olofsson påstod 
att det mesta av sänkningarna skulle gå till låg-och medelinkomsster, 
ett lögnaktigt påstående. Nu har c gått över till alliansens förslag där 
2/3 eller 3/4 går till övre halvan.
  Försämringar går bla ut över pensionärerna som  kan räkna med 
fördyringar för medicin och sjukvårskostnader på kanske en tusen-
lapp  och högre bilförsäkring 98 kr per månad .
     30 miljarder i skattesänkningar till höginkomsterna är onödiga och 
det är anmärkningsvärt att alliansen undviker att tala om dessa sänk-
ningar  och vill få det till att sänkningarna mest  går till låg- och me-
delinkomster.
     Reinfeldt menar att alliansens förslag är bra för att få fler jobb, 
men de föreslår inte borttagande av hela förmögenhetsskatten (ca 7 
miljarder), något som enligt  näringslivet är med det första näringslivet 
vill och något som kan tyckas viktigare än att sänka inkomstskatterna 
för de högsta inkomsterna.
  Reinfeldt klagade över socialdemokraternas sätt att höja inkomst-
gränsen i a-kassan och han menade att det onödigtvis gynnar högre 
inkomster, men själv föreslår han 30 miljarder skattesänkningar för de 
högsta inkomsterna.

Persson och Reinfeldt hade duell i TV4 men skattesänkningarna 
kom inte upp på något detaljerat sätt. Reinfeldt sa att försämringarna 
av många slag gjordes för att man skulle kunna sänka skatterna för 
låginkomster men han sa inget om skattesänkningarna på 30 miljarder 
för höginkomster.
I debatten mellan dem i P1 fredag 8 sept kunde Reinfeldt inflika 



alliansens "skattesänkningar för låginkomster." 

Alliansens mörkläggning av skattesänkningarna för höga inkomster är 
tecken på dålig moral som också kommer fram i folkpartiets intrång i 
socialdemokraternas datornät.

I TV4 kl 20 onsd 13 sept frågade Guillou och Rosenberg 
alliansens partiledare. Reinfeldt kunde flika in att alliansen sänkte 
skatterna för låginkomster, men de stora sänkningarna för höga 
inkomster kom inte fram.
     På onsdag eftermiddag 13 sept var jag i valstugorna Strängnäs och 
samtalade litet. Valarbetarna i socialdemokraternas stuga kände inte 
till alliansens stora skattelättnader för de höga inkomsterna, 30 
miljarder kr.
    Jag bad om och fick partiernas valmanifest, (m) har inte eget, så där 
fick jag med möda alliansens manifest. Där står: "För det första ... 
Det handla om en stor inkomstskattereform, där tyngdpunkten ligger 
på att minska tröskel-och marginalsatteeffekter för låg-och medel-
inkomsttagare. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär skattesänk-
ningar på minst 45 miljarder kr...." Det är mycket missvisande, 
tyngdpunkten ligger på skattesänkningar för höga inkomster.   

   Centerpartiet skriver i sitt manifest: "Vårt jobbavdrag ger dig 1000 
kr mer i plånboken varje månad, något som är viktigast för dig med 
låga och vanliga inkomster." Partiet missleder. De med låga inkomster 
får inte 1000 kr, men det mest missledande är,  att partiet inte talar om 
att det mesta av skattesänkningarna går till höga inkomster.
 Fokpartiet skriver i sitt manifest inget om de höga skattesänk-
ninganrna för höga inkomster, men propagerar för ännu mer skatte-
sänkningar för dem: "Avskaffa värnskatten.  Tillsätt en plattskatte-
utredning för ... beslut om en ännu plattare skatt."

I de två stora valdebatterna, i TV4 torsdag 14 sept kl 20 och i TV1 
fredag 15 sept kl 20 (sändes även i radio P1) berördes inte de höga 
skattesänkningarna för höga inkomster. 
 
Efter valet sa Reinfeldt i Aktuellt 18 sept kl 21 på fråga om vad 
som nu ska göras : Lättnader för låginkomsttagare. Och i Agenda i 
TV2 18 sept: “Sänkta inkomstskatter för främst de som tjänar minst” 

Den nya regeringen och deras skatter mm.

   Efter regeringsskiftet har fortsatt talet om att de stora inkomstskatte-
sänkningarna gör till låg-och medelinkomster. 
   I DN 061006 sid 10 spalt 1 skrev DN-reportern: Ett jobbavdrag ska 
ge framför allt låg-och medelinkomsttagare mer i plånboken.  
   I lördagsintervjun i P1 med Fredrik Reinfeldt 061014 talade han om 
skattesänkningar för låginkomsttagare men nämnde inget om de 
större skattesänkningarna för höginkomster. 
  I Panelen i Godmorgon världen i P1 061015 nämnde den Reinfeldt-
vänlige paneldeltagaren skattesänkningarna för låginkomster som om 
låginkomsttagarna blir de mest gynnade.
   Lars Leijonborg intervjuades i P1 061019 kl 1210. Han sa då bl 
att regeringen sänker inkomstskatterna med 40-50 miljarder kr 
för låg-och medelinkomster och företagare. 
   Men av inkomstskattesänkningarna på 40-50 miljarder kr 
går cirka 30 miljarder till höginkomster.
    När DN redovisade budgeten i DN den 17 oktober gick det 
inte längre att undvika att  visa skattelättnaderna för högin-
komsterna, men inget nämndes om att det mesta går till 
höginkomsterna.  



DN 061017 sid12:

“ Höjda avgifter äter upp skattesänkning
Många förändringar väntar hushållskassan.

Sänkta skatter och höjda avgifter.  Så kan man sammanfatta 
plånboksfrågorna i den nya rege-ringens första budget.
  På grund av regeringsskiftet innehåller höstens budget ovanligt 
många förändringar. Flera stora förändringar kommer att ge direkt av-
tryck i hushållskassan.   Här år de viktigaste förändring arna: 

Inkomstskatten.
  Alla som arbetar får sänkt skatt genom ett jobbavdrag. Skattesänk- 
ningen gäller alltså inte sjukpenning, sjukersättning, arbetslöshets- 
ersättning och pensionsinkomster.  
    Jobbavdraget ska genomföras i två steg och det första steget tas den 
1 januari 2007.   
  Skatten sänks mer för höginkomsttagare än låginkomsttagare i kro-
nor räknat. Se tabell.   
  De som fyllt 65 år och har förvärvsinkomster får också göra ett 
jobbavdrag. 

Inkomstskatt
Löntagare, under 65 år KRONOR 
Månads-     Förändring
inkomst      per månad
10 000             -360
15 000              -510
20 000               -680
25 000                -840
30 000           -1 060
35 000 -1 060
45 000 -1 130
50 000 -1 130
55 000 -1 130
Kommunalskatt 32,80 %

Sjuk- och föräldraförsäkringen.
  Taken för den högsta sjukpenningen sänks från ungefär 33000 
kronor i månaden till 24800 kronor den 1 januari 2007. Detsamma 
gäller den tillfälliga föräldraförsäkringen som betalas ut vid vård av 
sjukt barn. Men för föräldrapenningen som betalas ut vid barns 
födelse lig ger taket kvar på cirka 33 000 kronor i månaden. 

Arbetslöshetsförsäkringen.
  A-kassa betalas ut i maximalt 450 dagar för dem som har barn under 
18 år och i 300 dagar för övriga. Er sättningen blir 80 procent av 
inkom sten de första 200 dagarna och därefter 70 procent. När 
ersättningsperioden är slut finns en jobbgaranti där ersättningen är 65 
procent. Den högsta dagpenningen blir 680 kronor, vilket motsvarar 
ungefär 14900 kronor i månaden.   
  Arbetsvillkoret skärps och studerandevillkoret avskaffas. Avgiften till 
a-kassan höjs och avdragsrätten för avgiften till a-kassan och fackav- 
giften slopas.
 
Fastighetsskatten .
  Skatten för bostadsdelen för småhus och hyreshus fryses på 2006 
års nivå fram till 2008. Det innebar att höjningen av taxeringsvärdena 
2006 inte slår igenom i deklarationen nästa år (???).   
   Skatten för markvärdet begränsas till 2 kronor per kvadratmeter men 
högst 5 000 kronor från 2006. Denna förändring får alltså också 
genomslag i deklarationen 2007. 

Förmögenhetsskatten .
  Halveras från 1,5 procent till 0,77 procent på alla tillgångar utom fas- 
tigheter och småhus den 1 januari 2007. Förmögenhetsskatt tas ut på 
den del av tillgångarna som ligger över fribeloppen, som är 1,5 miljo- 
ner kronor för ensamstående och 3 miljoner kronor för gifta. Kon-



tanter och obligationer tas upp till hela värdet, för fastigheter gäller 
taxeringsvårdet, A-listenoterade aktier tas upp till 80 procent och O-
listenoterade beskattas inte.

Bostadstillägg för pensionärer.
  Höjs den 1 januari till 93 procent av boendekostnaden upp till en 
hyra på 5000 kronor i månaden för dem som fyllt 65 år. Höjningen 
gäller alltså inte förtidspensionärer med sjukersättning.
 
Dyrare jobbresor.
  Från den 1 januari höjs gränsen för när man får börja dra av kostna- 
der för resor till och från jobbet från 7000 kronor till 8 000 kronor. 

Höjd gräns för avdrag.
  Gränsen för när man får göra avdrag för övriga utgifter för inkoms- 
ter av tjänst höjs fran 1 000 till 5000 kronor. 

Dyrare hemdator.
  Förmånsvärdet för hemdator från arbetsgivaren blir 2400 kronor per 
år från den 1 januari 2007. För den som ligger över brytpunkten i 
skatteskalan och betalar statlig skatt innebär det att datorn kostar en 
hundralapp mer i månaden. 

Höjda tobaksskatter.
  Priset för ett paket cigarretter höjs exempelvis med 1:50 kr.

MARIA CROFTS  maria.crofts@dn.se 08-7381275 “ 

Statsbudgetens avsnitt om jobbavdraget 

“ 5.2 Skatter på förvärvsinkomster
5.2.1 Skattereduktion för arbetsinkomster – s.k. jobbskatteav-
drag
  Regeringens förslag: En skattelättnad införs från och med den 1 
januari 2007 för fysiska personer. Skattelättnaden lämnas i form av en 
skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv 
näringsverksamhet (arbetsinkomster), justerade med hänsyn till even-
tuella avdrag.
  Underlaget för skattereduktionen för en arbetsinkomst som över-
stiger 2,72 prisbasbelopp (ca 109 600 kronor för inkomståret 2007) 
är skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp (ca 47 400 kronor för 
inkomståret 2007) och grundavdraget. Detta underlag multiplicerat 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger skattereduktionen 
för arbetsinkomsten. Det innebär en skattereduktion på mellan ca 5 
000 och 11 000 kronor per år.
  För lägre arbetsinkomster beräknas skattereduktionen enligt följan-
de. Skattereduktionen motsvarar, om den sammanlagda inkomsten 
enbart består av arbetsinkomsten, den kommunala skatten i sin helhet 
på arbetsinkomsten, om arbetsinkomsten inte överstiger 0,79 pris-
basbelopp (ca 31 800 kronor för inkomståret 2007). För arbets-
inkomster som överstiger 0,79 men inte 2,72 prisbasbelopp är 
underlaget för skattereduktionen 0,79 prisbasbelopp, med tillägg för 
20 procent av arbetsinkomsten som överstiger detta belopp, minskat 
med grundavdraget. Detta underlag multiplicerat med skattesatsen för 
kommunal inkomstskatt ger skattereduktionen för arbetsinkomsten.
  För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år skall dock 
skattereduktionen vara högre. Vid inkomster som överstiger 2,72 
prisbasbelopp uppgår skattereduktionen till mellan ca 13 000 och 18 
000 kronor.

mailto:maria.crofts@dn.se


  Skälen för regeringens förslag: Om det offentliga skall kunna 
garantera och stärka tryggheten krävs fler som arbetar. Den höga 
frånvaron och låga sysselsättningen i kombination med en gradvis allt 
äldre befolkning utgör en av de största utmaningar som Sverige står 
inför. En viktig orsak till dagens höga frånvaro är att det för många 
knappt lönar sig att arbeta i stället för att leva på offentliga 
ersättningar. Svenska och internationella erfarenheter visar att en 
politik som gör det mer lönsamt att arbeta är avgörande för att skapa 
fler arbeten och minska frånvaron.
  De ekonomiska drivkrafterna till arbete är särskilt svaga för dem 
med lägst inkomster. Ökade skatter och minskade bidrag äter tillsam-
mans upp större delen av den inkomstökning som en extra arbets-
insats ger. Under 1970- och 1980-talen hade höginkomsttagarna 
marginalskatter på 70–80 procent. Nu är det ofta personer med de 
lägsta inkomsterna som möter de största samlade marginaleffekterna.
  Den höga skattebelastningen för låg- och medelinkomsttagare är en 
viktig orsak till att många i Sverige inte befinner sig i arbete. Men 
skattesystemets utformning har också stor betydelse för hur väl eko-
nomin fungerar i stort.
  Regeringen bedömer mot denna bakgrund att inkomstskatten måste 
sänkas i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta. För att få största 
möjliga effekt på arbetsutbudet och sysselsättningen bör skattelätt-
naden särskilt inriktas mot att göra det lönsamt att gå från fulltids-
frånvaro till deltidsarbete. Skattelättnaden bör således utformas 
så att större delen av skattelättnaden tillfaller låg-och medel-
inkomsttagare. 
  Inom dessa inkomstgrupper återfinns många ungdomar och 
invandrare samt deltidsarbetande kvinnor. Det är bland dessa grupper 
som de största möjligheterna till förändringar av arbetskraftsdel-
tagandet finns. Utöver effekter på arbetsutbud är en skattelättnad för 
låg- och medelinkomsttagare också rimlig, eftersom finansieringen av 

skattelättnaden i vissa delar kommer att belasta breda löntagar-
grupper. Det är också viktigt att skattelättnaden gör det mer lönsamt 
för dem som har ett arbete att utöka sin arbetstid. Detta gäller inte 
minst många deltidsarbetande akademiker, en grupp dominerad av 
kvinnor. I dessa grupper är det rimligt att anta att sänkta marginal-
skatter stimulerar till ett ökat arbetsutbud.
  Jobbskatteavdraget leder både till lägre genomsnittlig skatt och sänk-
ta marginalskatter. I diagram 5.1 (utelämnas här) illustreras skillnaden 
i genomsnittlig skatt mellan gällande regler och de regler om 
jobbskatteavdrag som föreslås för inkomståret 2007. Beräkningen 
avser personer under 65 år.
   Det nya avdraget innebär att alla med arbetsinkomster kommer att få 
en lägre genomsnittlig skatt. Den genomsnittliga skatten, räknat i antal 
procentenheter, sjunker mest för låginkomsttagare. Därefter minskar 
skillnaden gradvis för högre inkomster.
   Skillnaden i marginalskatt mellan gällande regler och de regler om 
jobbskatteavdrag som föreslås för inkomståret 2007 visas i diagram 
5.2.(Utelämnas här) Beräkningen avser personer under 65 år.
  Marginalskatten sjunker kraftigt för riktigt låga inkomster samt med 
drygt tre procentenheter för inkomster mellan drygt 100 000 och 300 
000 kronor per år.
   Skattelättnaden innebär i ett första steg att inkomstskatterna sänks 
med i storleksordningen 40 miljarder kronor under 2007. Därefter 
planeras ett andra steg med en skattelättnad på ca 8 miljarder kronor. 
Det andra steget är inte finansierat och genomförandet är således 
beroende av att det finns ett ekonomiskt utrymme. Det är regeringens 
uppfattning att de reformer som genomförs under 2007 kommer att 
påverka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av sysselsätt-
ningen. Regeringens bedömning är att det, när dessa tillväxt- och 
sysselsättningseffekter får genomslag i de offentliga finanserna, 
kommer att finnas ett utrymme att genomföra det andra steget 2008.



  Regeringen anser att skattelättnaden bör ges i form av en skatte-
reduktion för de sammanlagda skattepliktiga inkomsterna av anställ-
ning och aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomst). De arbetsin-
komster som avses är de som anges i 2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 11 och 
16, 6 § 1 första stycket och 10 § lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension med undantag för sådan inkomst som avses i 
2 kap. 14 § samma lag.
   Inkomst av anställning utgörs i princip av lön eller annan ersättning 
i pengar eller annan skattepliktig förmån som en skattskyldig har fått 
som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Eftersom det från denna 
ersättning för närvarande inte går att särskilja lön för arbete från t.ex. 
sjuklön som arbetsgivare betalar, avser regeringen att återkomma i 
frågan om en mer definitiv avgränsning av vilka inkomster som bör 
anses utgöra arbetsinkomst i samband med jobbskatteavdragets andra 
steg.
  Vid beräkningen av underlaget för skattereduktionen bör avdrag 
göras för kostnader som den skattskyldige haft under inkomstslaget 
tjänst och för sjukpenning hänförlig till näringsverksamheten. 
Underlaget bör också minskas med den skattskyldiges allmänna 
avdrag. Skälet för detta är att avdragen inte svarar mot någon betald 
skatt att reducera. Värdet av att kunna göra avdrag skulle annars öka 
med en sådan skattereduktion som nu föreslås. Att sjukpenning 
hänförlig till näringsverksamhet skall dras av beror på att skatte-
reduktionen endast skall omfatta arbetsinkomster.
   För att storleken på skattereduktionen skall följa den allmänna 
prisutvecklingen i samhället bör den knytas till prisbasbeloppet. Vid 
beräkningen av skattereduktionen skall även grundavdraget och 
eventuellt sjöinkomstavdrag beaktas.
  Enligt regeringens bedömning bör skattereduktionen i detta första 
steg innebära att någon inkomstskatt inte skall betalas på arbets-
inkomster upp till och med 0,79 prisbasbelopp (ca 31 800 kronor för 

inkomståret 2007), om den sammanlagda inkomsten endast består av 
arbetsinkomster.
    För inkomster som överstiger 0,79 men inte 2,72 prisbasbelopp (ca 
109 600 kronor för inkomståret 2007) är underlaget för skatte-reduk-
tionen 0,79 prisbasbelopp, med tillägg för 20 procent av arbets-
inkomsten som överstiger detta belopp minskat med grundavdraget. 
Detta underlag multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomst-
skatt ger skattereduktionen för arbetsinkomsten.
  För arbetsinkomster som överstiger 2,72 prisbasbelopp är skatte-
reduktionen skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp (ca 47 400 kronor 
för inkomståret 2007) och grundavdraget, multiplicerad med skatte-
satsen för kommunal inkomstskatt. Det innebär en skattereduktion på 
mellan ca 5 000 och 11 000 kronor per år.
    I tabell 5.1 visas skatten vid olika inkomster för gällande regler 
samt för förslaget om jobb-skatteavdrag. Dessutom visas inkomst-
skattesänkningen som procent av inkomsten. Skattesänkningarna i 
tabellen gäller för personer som har hela sin inkomst från arbete samt 
är under 65 år. I beräkningen används den genomsnittliga kommunal-
skattesatsen 2006 på 31,6 procent.

Tabell 5.1 Skatt på arbetsinkomster enligt gällande regler samt 
enligt förslaget om jobbskatteavdrag. m jobbskatteavdrag
Årsinkomst Skatt gällande regler Skatt enligt förslaget Minskad skatt 

i procent av 
inkomsten 

100 000   22 404   17 221 5,2 
200 000   55 742   48 221 3,8 
300 000   90 502   79 821 3,6 
400 000 136 919 125 701 2,8 
500 000 189 089 177 871 2,2



För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år bör skatte-
reduktionen vara högre. För arbetsinkomster upp till och med 1,59 
prisbasbelopp (ca 64 100 kronor för inkomståret 2007) beror 
skattereduktionen i det enskilda fallet på storleken av andra inkomster 
än arbetsinkomster. För inkomster därutöver skall samma beräkning 
ske som för dem som inte fyllt 65 år. Vid inkomster som överstiger 
2,72 prisbasbelopp bör skattereduktionen uppgå till mellan ca 13 000 
och 18 000 kronor per år.
 På motsvarande sätt som gäller för grundavdraget bör skattereduk-
tionen fördelas efter den tid den skattskyldige varit obegränsat 
skattskyldig i landet. Detta bör dock inte gälla om den skattskyldige 
har sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande från 
Sverige. I sådant fall skall skattereduktionen beräknas som om han 
varit obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret.
   Även begränsat skattskyldiga skall på motsvarande sätt som gäller 
för grundavdraget kunna få rätt till skattereduktionen i det fall den 
skattskyldiges överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra 
länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott 
av förvärvsinkomster i Sverige. Vad gäller den när-mare innebörden 
av detta hänvisas till proposition 2004/05:19 Beskattning av utom-
lands bosatta (s. 61).
  Att jobbskatteavdraget ges som en skattereduktion innebär att det 
räknas av mot den inkomstskatt som den skattskyldige annars skall 
betala. Reduktionen medför en minskning av statens skatteinkomster 
och påverkar således inte de kommunala skatteunderlagen.
   Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 11 § och 65 kap. 12 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) och 8 kap. 3 § skattebetalningslagen 
(1997:483) samt att fyra nya paragrafer, 65 kap. 9 a–9 d §§, införs i 
inkomstskattelagen. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.10 och 
3.11.”

De borgerligas förslag enligt moderaternas vårbudget:

Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobbav-
draget per decil för individer över 17 år med en arbetsinkomst 
(exklusive näringsinkomst) större än noll, år 2008, kronor.

Decil Decilgränser, kronor (avser arbetsinkomst)

Genomsnittlig förändring av
nettoinkomsten,i kronor och i
procent

% av den totala
förändringen
av inkomsterna

% av antal
personer över
17 år och med
en arbetsin-
komst >0

1          0 –   24 900            100 (0,1)   0,1 10,0
2   24 901 – 77 700    4 300 (5,0)   4,0 10,0
3   77 701 –147 800     7 600 (5,8)   6,9   32,3 10,0
4 147 801– 204 600 10 800 (6,7)       9,8 10,0
5 204 601– 242 400 12 600 (7,0) 11,5 10,0

6 242 401– 272 800 13 600 (6,8) 12,5 10,0
7 272 801– 305 800 14 500 (6,6) 13,2 10,0
8 305 801– 351 200 15 300 (6,3) 14,0   67,7 10,0
9 351 201– 431 800 15 400 (5,5) 14,0 10,0
10 431 801–               15 300 (3,6) 14,0 10,0
Totalt 11 000 (5,5)   100,0 100.0   100,0
Källa: Riksdagens utredningstjänst. 
1/3 av sänkningarna på  halvan med lägsta inkomsterna.  
Partierna uppger att de totala skattelättnaerna uppgår till 45 miljarder 
kr, dvs cirka 15 miljarder för undre hälften och cirka 30 för övre.



Kommentarer:

  Det står i budgeten om jobbavdraget: “ Skattelättnaden bör 
således utformas så att större delen av skattelättnaden tillfaller 
låg-och medelinkomsttagare.” 
  Men det redovisas inte hur mycket av skattelättnaderna som 
tillfaller låg-och medelinkomster. Med ledning av den redovis-
ning som lämnats i moderaternas vårbudget 06 kan man räkna 
med att bara cirka 1/3 av skattelättnaderna tillfaller låg-och 
medelinkomster, medan cirka 2/3 = cirka 30 miljarder kr 
tillfaller höginkomster. 

  Det står också att marginalskatterna är höga i gällande system vid 
låga inkomster. Marinalskatterna bestäms av grundavdraget.

Grundavdrag inkomståret 2006
Grundavdrag grundas på prisbasbeloppet 39 700 kr.
    Grundavdraget är lika med den taxerade inkomsten för inkomster 
upp till inkomst 16800 kr. Sedan ligger grundavdraget på 16800 kr 
upp till inkomst 39300 kr. Det betyder att marginalskatten mellan 
16800 och 39300 är lika med utdebiteringen. Vid inkomst 39400 är 
grundavdraget 16900 kr och stiger sedan med 200 kr per 1000 kr 
ökad inkomst upp till inkomst 107900 kr då grundavdraget är 30600 
kr. Det betyder att den beskattningsbara inkomster stiger med bara 
800 kr per 1000 kr ökad inkomst, marginalskatten i intervallet blir 
80% av utdebiteringen. Vid inkomster från 107900 till 124100 är 
grundavdraget 30600 kr och marginalskatten i intervallet är lika med 
utdebiteringen. Vid inkomst 124200 kr är grundavdraget 30500 kr 
och sjunker sedan med 100 kr per 1000 kr ökad inkomst. Det betyder 
att den beskattningsbara inkomsten ökar med 1100 kr per 1000 kr 
ökad inkomst, marginalskatten blir 110% av utdebiteringen. Vid 

inkomst 312200 kr är grundavdraget nere på slutnivån 11700 kr. 
Marginalskatten ökar vid vissa nivåer för den statliga skatten.

Marginalskatt 2006 vid utdebitering 32,80:
Inkomst
16 800 -   39 300 32,80 % (med avgifter)
39 300 - 107 900 26,24
107 900-124 100 32,80
124 100- 312 200 36,08

Från vårbudgeten 2006.
Tabell 5.19 Grundavdrag vid inkomstbeskattningen
Kronor
Taxerad förvärvsinkomst Grundavdrag
           0 –   16 700 taxerad förvärvsinkomst
  16 800 –   39 200 16 800
  39 300 – 107 700 16 900 – 30 500
107 800 – 124 100 30 600
124 200 – 312 100 30 500 – 11 800
312 200 – 11 700
  Kommunal inkomstskatt beräknas på beskattningsbar inkomst. 
Inkomståret 2006 varierar skattesatsen mellan 28,89 och 34,24 
procent beroende på kommuntillhörighet. Den genomsnittliga skatte-
satsen i riket är 31,59 procent.
  Statlig inkomstskatt betalas med 20 procent på den del av den 
beskattningsbara inkomsten  som överstiger den nedre skiktgränsen, 
och med ytterligare 5 procent på den del som överstiger den övre 
skiktgränsen. Inkomståret 2006 är den nedre skiktgränsen 306 000 
kronor och den övre 460 600 kronor. Detta motsvarar inkomsterna 
317 700 respektive 472 300 kronor (cirka 26 500 respektive 39 400 
kronor per månad) innangrundavdrag och avdrag för allmän 
pensionsavgift gjorts (de så kallade brytpunkterna). I tabell 5.20 
redovisas den totala inkomstskatten för olika årslöner 2006.



Tabell 5.20 Inkomstskatt för olika årslöner 2006 vid 31,60 
procent kommunalskattesats.
Kronor och procent
Årslön Skatt Skatteökning av en

procent högre lön
Marginalskatt

  24 000      2 275     76 31,60
  48 000      9 290    121 25,28
  72 000    15 357    182 25,28
  96 000    21 424    243 25,28
120 000   28 250    379 31,60
144 000   36 466    501 34,76
168 000   44 808    584 34,76
192 000   53 151    667 34,76
216 000   61 493    751 34,76
240 000   69 836    834 34,76
264 000   78 178    918 34,76
288 000   86 520 1 001 34,76
312 000   94 863 1 085 34,76
336 000 106 138 1 734 51,60
360 000 118 523 1 858 51,60
420 000 149 482 2 167 51,60
480 000 180 827 2 717 56,60
600 000  248 747 3 396 56,60
900 000  418 547 5 094 56,60
Anm.: Skatteökningen av en procent högre lön är beräknad utifrån 
marginalskatt.
Detta skiljer sig något från skatteverkets tabeller eftersom dessa 
avrundar beloppen till närmaste 100-tal kronor.

Några artiklar om skatter mm.

 061020 sid Ekonomi 2:

“ Nya a-kassan slår mot lågavlönade. 

Fiskare, musiker och skådespelare får de högsta höjningarna 
av avgiften till a-kassan när regeringens planer på ändrade av-
gifter blir verklighet. 

Sveriges Fiskares lilla a-kassa med knappt 1 200 medlemmar har 
stora kostnader för arbetslösheten.  
  -Ungefär 80 procent av deras medlemmar får ersättning från a-
kassan någon gång under året, säger Peder Schönefeld, kanslichef på 
Arbets-löshetskassornas samorganisation.
   Så när avgiften ska spegla arbetslösheten och utjämningsbidraget 
mellan kassorna försvinner står de där med en höjning av månads-
avgif ten med mer än 400 kronor. 

TILLSAMMANS med de lågavlönade medlemmarna i musikernas 
och de teateranställdas a-kassor får de svenska fiskarna ta de största 
höjningarna. Höjningen blir också stor för syndikalisternas a-kassa 
som går från en avgift på 90 till 366 kronor. 
  Eftersom höjningen i kronor blir lika för alla i en a-kassa blir konse- 
kvenserna tydligast för den som har låg lön. För många lågavlönade 
kvinnor i Kommunals a-kassa är 225 kronor i månaden väldigt 
mycket pengar.
   I utkastet till lagrådsremiss konstaterar regeringen att kvinnor drab- 
bas hårdare. Dels på grund av att för den som har låg inkomst tar 
kostnaden en högre andel av lönen än för den som tjänar mycket 
pengar, men också för att kvinnor i högre grad är föräldralediga, 



långtidssjuka och studerar. De ska betala avgiften då också, men 
tjänar mindre pengar. 

BLAND DEM som reagerat upprört är Metta Fjelkner som ord-
förande i Lärarnas riksförbund. Hennes medlemmar är med i Saco 
och tillhör Akademikernas a-kassa, AEA. 
  -Jag protesterar mot detta. Regeringen använder a-kassan som en 
"kassako". Jag har inte känt till att effekterna skulle bli så stora. Enligt 
den så kallade Bankerydsuppgörelsen skulle höjningen bli 180 kro-
nor, men de här siffrorna visar på helt andra belopp, säger hon i en 
kommentar.
   Kritikerna menar också att a-kassans utgifter redan är finansierade. 
Dessutom krymper de. Under september betalade a-kassorna ut cirka 
två miljarder kronor till 248 000 personer. 
  I september i fjol uppgick det utbetalade sammanlagda beloppet till 
2,9 miljarder kronor till cirka 310 000 personer, enligt de senaste 
siffrorna från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.
   Till den 1 januari ska alla förändringar vara på plats. Det kommer att 
bli bråttom att bygga om datasystem och hitta lösningar på alla prak-
tiska problem. 
  -Sättet att beräkna höjningen och att utjämningssystemet skulle för-
svinna fick vi veta i måndags. Och vi har i varje fall inte resurser att 
börja jobba med förslag som bara finns i den politiska debatten. När 
det läggs en proposition kan vi känna oss säkra, inte innan dess, säger 
Peter Schönefeld.          

BOSSE ANDERSSON
bo.andersson@dn.se 08-738 l2 26”
Till artikeln hör följande tabell.
Arbetsministern sa i Rapport 061022 att höjningen av a.kasseavgifter 
ska bli högst 300 kr per mån. 2 st har större ökning i tabellen.

Avgifter till a-kassan. Källa. Arbetslöshetskassornas samorganisation (TT) 
A-kassa    Månads avgift     Idag Ny
Akademikernas                90 312
Seko                        104 338
Alfa-kassan                 115 341
Benslnhandlarnas              92 364
Byggnads                    103 322
Elektrikernas                 92 349
Farmacitjänstemännens         92 311
Fastighetsanställdas          90 341
Flnans och försäkrings        86 307
Grafiska arbetarnas         104 351
Hamnarbetarnas              112 377
Handelsanställdas          95 339
Hotell och Restaurangs        97 364
HTF:s                       102 336
IF Metalls                               89 332
Journalisternas 105 329
Kommunalarb. 100 325
Kommunaltjänst.   99 320
Ledarnas   93 313
Livsmedelsarbetarnas   92 353
Lärarnas   95 311
Musikernas 115 476
Målarnas 100 346
Pappers 105 329
STs   84 307
Sifs   90 325
Skogs och Träfackets   97 336
Skogs och Lantbruks   96 357
Småföretagarnas   98 315
Svensk Handel och arb. 107 342
Sveriges Arbetares   90 366
Sveriges Fiskares 240 656  ökning 416
Teaterverksammas   99 422  ökning 323
Säljarnas 120 345
Transportarbetarnas 106 348

mailto:bo.andersson@dn.se


DN 061020 sid Ekonomi 2:

“ Fler blev arbetslösa med nytt sätt att mäta.

  Anders Sundström på Statiska centralbyrån, SCB väntar ba-
ra på att höja arbetslösheten. 
  Han är chef för arbetskraftsundersökningarna och när han 
förser regeringen med det nya mått den vill ha stiger arbetslös-
heten med  nästan två procentenheter. 

   I september var arbetslösheten 4,9 procent av arbetskraften enligt 
Statistiska centralbyråns officiella siffror. Det motsvarar 225 000 per- 
soner. Hade regeringen hunnit beordra fram sitt nya mått hade de 
arbetslösa varit 65 000 fler. 
  Den nya regeringen har anklagat den gamla för att dölja en del av 
arbetslösheten - framför allt dem som studerar och samtidigt söker 
jobb.De räknas som arbetslösa i andra länder och nu tycker rege-
ringen att man ska göra likadant i Sverige. 
            
FÖRRA ÅRET var den gruppen i genomsnitt 89 200. Något fler 
under våren och försommaren när studenterna söker sommarjobb, 
något färre i juli och augusti under sommarlovet. Som andel av 
arbetskraften motsvarar det cirka 2 procent. 
  -Att lägga om mätningen är inget problem. Vi ställer frågorna i 
arbetskraftsundersökningen för att de ska passa de internationella 
måtten . Sedan ställer vi en tilläggsfråga och räknar om för svenskt 
bruk, säger Anders Sundström.
  -På det viset blir det alltså enklare för oss efter omläggningen.   
Eftersom det internationella måttet också räknar på arbetskraften i ett 
större åldersspann blir det emellertid problem med att göra jäm-
förelser bakåt i tiden. 

  -Det går bara att jämföra till år 2001. Innan dess ställde vi inte frå- 
gor till alla åldrar som nu ingår i undersökningen.
   Det betyder att SCB under en tid kommer att räkna på båda sätten 
för att jämförelser ska kunna göras. 

SEPTEMBERSIFFRORNA visar på en fortsatt starkare arbets-
marknad. Jämfört med september förra året hade 86 000 fler ett jobb. 
Det är i första hand de tidsbegränsade anställningarna som har ökat. 
Att arbetslösheten inte minskar i motsvarande grad beror på att fler 
söker sig till arbetsmarknaden, men också på att befolkningen i ar-
betsför ålder späds på både med ungdomar och andra.
   Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög: cirka 13,7 procent i 
åldern 16-24 år. 

BOSSE ANDERSSON”



DN 061020 sid Ekonomi 8:

“ Minskad fastighetsskatt påverkar redan inflationen

  Regeringens sänkning av fastighetsskatten på markvärdet för 
småhus påverkar inflationssiffrorna redan nu i oktober, med- 
delar Statistiska centralbyrån, SCB. Det betyder sannolikt att 
konsumentprisindex justeras ner med cirka 0,3 procentenheter.
 
   En överraskning i regeringens budgetförslag var att första stegct i 
sänkningen av fastighetsskatten, som sätter ett tak på det taxerade 
markvärdet för småhus, gäller redan från 2006. Det betyder att bo- 
endekostnaderna sänks, vilket drar ner konsumentprisindex, KPI. 
Men eftersom SCB inte justerar KPI-siffror i efterhand, betyder det 
att effekten får genomslag i oktobersiffrorna som publiceras den 9 
november. 
  Storleken på denna nedjustering vill SCB inte precisera på förhand, 
även om man i sitt pressmeddelande antyder att det rör sig om cirka 
0,3 procentenheter. Andra bedömare, såsom ekonomerna Olle Holm-
gren vid SEB och Torbjörn Isaksson vid Nordea, har redan tidigare 
räknat med att konsumentprisindex för oktober kommer att justeras 
med 0,3 procentenheter. 
  Detta berör dock inte den underliggande inflationen, som Riksban- 
ken brukar använda som måttstock. Där är effekterna av ändringar i 
indirekta skatter och subventioner, förutom egnahemsägarnas ränte- 
kostnader, frånräknade. 
  De lägre KPI-siffrorna får därmed inte någon penningpolitisk inver-
kan, utan Riksbankens räntehöjningar väntas fortsätta - med nästa 
uppjustering på torsdag i kommande vecka. Däremot påverkas de 
olika prisindex, till exempel i ingångna affärsavtal, som är kopplade 
till konsumentprisindex.
   Aven efter nyåret väntar förandringar i KPI, till följd av skatteför- 
slag i den framlagda budgeten. I januari kommer höjd tobaksskatt och 
högre energiskatter, vilket av ekonomerna vid SEB och Nordea beräk-

nas leda till uppjusteringar med 0,2 respektive 0,1 procentenheter. 
Detta uppvägs dock delvis av att fastighetsskatten då sänks även för 
flerfamiljshus, vilket bedöms dra ner KPI med 0,1 procentenhet.
   I juli nästa år kommer en premieskatt på trafikförsäkringar, vilket 
höjer KPI med 0,2-0,25 procentenheter. En viss motverkande effekt, 
som av Nordeas eklanomer uppskat tas till 0,04 procentenheter, kan 
komma genom skattereduktionen för hushushållsnära tjänster som 
samtidigt introduceras.
   Senare väntar mer osäkra KPI-effekter av slopad fastighetskatt från 
2008, liksom den tandvårdsreform som ska komma samma år. I båda 
fallen rör det sig om nedjusteringar av KPI, som dock kan motverkas 
av höjningar till följd av kommande förslag till finansiering. 

JOHAN SCHÛCK
johan.schuck@dn.se 08-7381404 “

Till artikeln hör ett diagram som här förenklas:

Sänkt fastighetsskatt ger lägre inflation. Uppskattade effekter på 
konsumentprisindex, KPI, av förslag i rege-ringens budget.

Ska genomföras i oktober 2006
Sänkt fastighetsskatt -0,3

Ska genomföras  i januari 2007     
Höjd tobaksskatt  0,2
Höjd energiskatt  0,1
Sänkt fastighetsskatt -0,1

Ska genomföras i juli 2007
Höjd premieskatt på trafikforsäkringar 0,2-0,25
Sänkt skatt  för hushållsnära tjänster          -0,04

Källa: SCB, Nordea, SEB, Regeringens budgetproposition
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Förslag till statsbudget för 2007

Utgifter tgifter
Tusental kronor
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse        10 676 842
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 873 471
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution          9 324 773
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet        30 753 868
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan          1 497 701
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet     44 163 964
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd        26 656 588
Utgiftsområde 8 Migration          5 032 876
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg    46 905 439
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och handikapp      122 354 688
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom         44 201 500
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer 

och barn        62 630 664
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad                                      66 650 378
Utgiftsområde 14 Arbetsliv                                                  1 360 715
Utgiftsområde 15 Studiestöd                                             20 714 471
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning     44 213 871
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid   10 139 013
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 

byggande samt konsumentpolitik                 5 730 472
Utgiftsområde 19 Regional utveckling                                 3 162 689
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård                    4 615 427
Utgiftsområde 21 Energi                                                      2 708 501
Utgiftsområde 22 Kommunikationer                                 33 914 339
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske 

med anslutande näringar                             18 000 600

Utgiftsområde 24 Näringsliv                                                4 128 715
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner             72 849 399
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.                          43 170 000
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen   28 908 000
Summa utgiftsområden                                                776 338 964
Minskning av anslagsbehållningar                                         -329 224
Summa utgifter                                                              776 009 740 

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, 
netto                                                                14 590 000

Kassamässig korrigering                                                                   0
Summa                                                                            790 599 740

Inkomster
Tusental kronor
Inkomsttyp 1000 Skatter m.m.      787 503 716
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet     53 202 366
Inkomsttyp 3000  Inkomster av försåld egendom        50 000 000
Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån                          2 040 288
Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster                 8 559 400
Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU                      13 663 863
Inkomsttyp 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till        
                                    skattesystemet                               -53 413 585
Inkomsttyp 8000 Utgifter som redovisas som 

krediteringar på skattekonto            -7 781 000
Summa inkomster                                                         853 775 048

Beräknat lånebehov                                                       -63 175 308
Summa                                                                            790 599 740
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skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. 
TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)
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3 De borgerliga partiernas skatteförslag. Och kommentarer till det.
4     Inkomst efter skatt 2004 och partiernas skatteförslag. Översikt.
6     Borgerliga motioner.
6        Levnadskostnader.
7        Skatt i procent av inkomsten. 
7        Att leva på sin lön. 
7        De borgerliga partierna slösar med pengar i sina skatteförslag. 
8 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2004.
10     Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
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28       Kristdemokraterna.
29       Moderaterna.
31  Statens utgifter.
32  Partiernas budgetförslag.  
32      Centerpartiets budgetförslag.
34      Folkpartiets budgetförslag.
38      Kristdemokraternas budgetförslag
40      Moderaternas budgetförslag.
44  Folkpartiets rapport den 9 april 2005:“Rädda sjukförsäkringen”.
 50 Något om kostnader för datorer.
53  Platt skatt.
55  Att leva på sin lön.
59  Bostadsbidrag för icke-pensionärer. Princip.
61      Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
62      Några utdrag från Socialstyrelsen. 
64  Kostnader för barn, barnbidrag, bobidrag för barn  mm.



68  TV-licensen.
72  Partiernas vårbudgetmotioner 2005. Innehållsförteckningar.
72       Centerpartiets vårbudgetmotion 2005.
73       Folkpartiets vårbudgetmotion 2005.
76       Kristdemokraternas vårbudgetmotion 2005.
78       Moderaternas vårbudgetmotion 2005.
80  Moralen.
82  Arbetslösheten.
83  Arbetslöshet och ohälsa.
85  Arbetslöshet och ohälsa störst i norr.
86 Tillägg 050605.
87 Partiernas förslag. Genomsnittliga skattesänkningar.
88 Partiledardebatten i TV.
88 Partiernas politik.
90 Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
90 Ersätt för privathushåll TV-licensen med en kollektivlicens 
91 Barnfamiljer.
91 Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
92 Centerledaren vill bilda borgerlig regering.
92 Folkomröstningarna.
93 Riksdagen och EU-konstitutionen.
93 Demokratiskt underskott i EU
94 Högsta domstolen och Lagrådet.
95 Den livstidsdömda svenskan i Kalifornien  
96 Marknadskrafterna.
96 De borgerliga partierna     
97 Konjunkturinstitutet.
97 Arbetsmarknadsstyrelsen.
98 Statistiska centralbyrån.
99 Löneökningar.
99 Svenskt Näringsliv.
100 Produktionens Betydelse. Från IVA
101 Företagarna. http://www.foretagarna.se
102 Småföretagen dominerar samtliga branscher.
103 Sex av tio företag är verksamma inom tjänstesektorn
104 Småföretagen – en viktig arbetsgivare

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. 
(http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)
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Sida
3   Innehållet i sammanställningen 050522+050605: De borgerliga 

partiernas skatteförslag mm.
4    De borgerliga partiernas skattesänkningar
5    En insändare i DN. 
6    Idelogierna.
6   Regeringsförklaringen i september 2005.
16 De borgerliga partiernas program.
21 Det lönar sig att ha hög inkomst.
22 Centerpolitik
22 Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
23 Förbättringar för låginkomster.
23 TV-licensen.
24 DN vill ta bort TV-licensen.
24 Platt skatt. Förmögenhetsskatt.
25 Utbildningspolitik och kriminalvård.
26 Högerns frihetsideologi.
26 Bubblor och piedestaler.
27 Arbete och tillväxt. 
28 Regeringens skrivelse 2004/05:48
29 Nutek om regelförenklingar 050701.
31 Sven Wimnell 050615:
    Utdrag ur NUTEKs Årsbok 2005.
    Om fler och växande företag och fler starka regioner.
55 Näringslivets regelnämnd NNR.
56 Finansdepartementet Pressmeddelande:
     050920:budgetprop för 2006.
62 Vänsterpartiet om budgeten för 2006.

http://www.foretagarna.se


66 Asylpolitiken.
67 Vänsterpartiets valplattform för 2006.
72 Vänsterns ekonomisk-politiska vägval.
73 V-riksdagsmän och partistyrelsen.
74 De borgerliga partierna 22 sept 05.
77 Pär Nuder sågar alliansens skatter.
78 Straffa arbetslösa som inte söker jobb.
81 M står fast vid sänkt sjukpeng.

82 Information om Sven Wimnells hemsida.
86 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen ?
93 Klassifikationssystem för verksamheter. Områden 1-9.
95 Människorna har olika behov av information i olika roller. 
96 Informationsstress vår nya folksjukdom.
97 Klassifikationssystemet för verksamheter 

och bibliotekssystemen
98 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm: 
99 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
100 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema   
          med pilar som visar påverkan mellan områdena.
101 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
102 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
103 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
104 Schema  om inre och yttre verkligheter och  verksamheter.
105 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
106 Hjärnan. De inre delarna.
107 Den fundamentala påverkanskedjan.
108 Några korta kommentarer.
110 Citat ur Agenda 21.

114 Alliansens budget 051003 för 2006.
121  Några kommentarer till alliansens förslag.

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar 
utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? 
(http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Innehåll
  4  Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
  4  Världshistorien och framtiden 
  6  Världen behöver FN.
10  Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem.  Hur ska   
      man kunna förbättra världen ?
17  Klassifikationssystem för verksamheter
19  Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
20  Informationsstress vår nya folksjukdom.
21  Klassifikationssystemet för verksamheter  och bibliotekssystemen
22  Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm. 
23 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
24 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema   
    med pilar som visar påverkan mellan områdena.
25 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
26 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:

1/2  Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som 
medel.Vilja och förmåga att förändra.
3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel   

          till kroppslig nytta).
7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel 
till psykisk nytta).
1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.   

          Upplevelse av tillfredsställelse.
27 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
28 Schema  om inre och yttre verkligheter och  
   verksamheter.



29 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
30 Hjärnan. De inre delarna.
31 Den fundamentala påverkanskedjan.
33 Informations- och kunskapsflöden
34 Information om Sven Wimnells hemsida.
37 Naturkrafter och människors agerande.
41 Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska  
     IT-gruppen. 
45 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning .
45 Läget i världen.
57 Människornas verksamheter 10-99. 
    Krishantering. Välfärdsfördelning.
59 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
66 2 Religiösa verksamheter o d.
66 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
70 4 Sambandsforskningsverksamheter.
70 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
71 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
79    Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2004 +     
        bostadskostnader mm.
80    Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
81    Hushållsbudgetar för pensionärer.
82    Från Riksskatteverkets preliminärskattetabeller för 2003
88 7-9 Kulturella verksamheter.
88 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
89 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
89 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

90 Lärarutbildning. Forskning . Samhällsplanering. Skolan.
93 Om EU.
94 Om skatter mm.
96 Om folkhälsa och kunskaper.
97 En sammanställning  041112+050121.

100 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. 
       Vad  göra? (nov05) 
102 En kort genomgång av omr 10-99. (nov05).
102 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
111 2 Religiösa verksamheter o d.
112 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
116 4 Sambandsforskningsverksamheter.
116 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
117 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
119 7-9 Kulturella verksamheter.
119 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
123 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
123 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

125 Några nya utredningar.
126 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk

Utbildning och skolor:
129 Utbildningsinspektionen 2004. 
147 Religiösa friskolor.
150 Gymnasial lärlingsutbildning.

Levnadsvillkor o d:
151 Vård av gamla
153 Barns villkor. Rapport från SCB. 
157 Välfärdsklyftan växer - unga de stora förlorarna
160 SCB:Ungdomars etablering. Generationsklyftan1980–2003
177 Regeringens bostadspolitik.

Arbete, arbetets socialförsäkringar:
180 TCO om arbetstilfällen
183 Fuskdelegationen. 
184 Arbetslivsinstitutet. (Sjukskrivningar)



Partier och politik:
195 Partiernas medlemsantal 
197 Var tionde har inte råd med tevebox.
200 Bort med nuvarande tevelicensen.

Arbetsmoral, globalisering:
200 Viljan att arbeta är hög i Sverige.
201 Globaliseringen och jobben.

Medier, journalistik:
205 Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport  
       2005: Mediernas integritet (SNS).

Tillägg 051109
230  Bogerlig och socialdemokratisk politik.

230  Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
        Innehållsförteckning

234  Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
        Inplacerade i SW-klassifikationssystem.

271  Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
        Socialdemokraternas egen redigering.

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och 
välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. 
(http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Innehåll
   4 De politiska partierna.

     Om välfärd och jämlikhet:
  7  Välfärd och välbefinnande.
10  Bättre rik och frisk än fattig och sjuk.
13  Arbetsmiljö. Le och se ut att trivas! 
16  Varför har vi ont i själen? Informationsöverflöd. Kunskapsbrist.   
      Handlingsförlamning.
18  Kris i psyk- och narkotikavården.
20  De mänskliga rättigheterna.
24  Samhällsplanering. Fysiska och sociala miljöer. 
25  Välfärden.
25     Välfärdens grundläggande komponenter. 
25     Levnadsnivåundersökningen åren kring 1970.
26     Politiska resurser. 1970.
31      SCB om välfärd och välfärdsmätning.
39     Om ungdomar i SCB-kapitlen 2-9.

43   Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem.  Hur ska   
       man kunna förbättra världen ?
       (Sven Wimnells hemsida http://www.wimnell.com/)
50   Klassifikationssystem för verksamheter
52   Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
53   Informationsstress vår nya folksjukdom.
54   Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
55   Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm. 
56 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
57 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema   
    med pilar som visar påverkan mellan områdena.
58 Schema med politiska och opolitiska planeringar.



59 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
1/2  Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som 
medel.Vilja och förmåga att förändra.
3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel   

          till kroppslig nytta).
7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel 
till psykisk nytta).
1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.   

          Upplevelse av tillfredsställelse.
60 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
61 Schema  om inre och yttre verkligheter och  
   verksamheter.
62 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
63 Hjärnan. De inre delarna.
64  Den fundamentala påverkanskedjan.
65  Mediekonsumtion. Informations- och kunskapsflöden

67  Räcker SCBs välfärdskomponenter ?
67      SCB: Ungdomars etablering. Generationsklyftan 1980–2003. 
68      Kapitel 2 – Etablering i arbetslivet
70      Kapitel 3 – Ekonomiska resurser
71      Kapitel 4 – Materiell standard
73      Kapitel 5 – Hälsa
74      Kapitel 6 – Familj och sociala nätverk
75      Kapitel 7 – Fritid
79      Kapitel 8 – Politiska resurser och aktiviteter
82      Kapitel 9 – Utsatthet för kriminalitet och andra otrygga  
          förhållanden

85  SCBs välfärdskomponenter. Inplacerade i SW-
      klassifikationssystem.
86      Verksamheterna 10-99.
86     11/19 Individernas inre verkligheter.
86      36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
87      61 Hälso- o sjukvårdsverksamhet, räddning o d.   
          Veterinärverksamheter.

87      64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
88      658 Allm.företagsekonomi, Arbetsförmedling  
          och   arbetsmarknad. Arbetsmiljö.
88      7911-7913 Seder och bruk . Sociala relationer.
88      7914-74 Nöjen. Kulturella verksamheter.
89      7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer.
89      7957 Undervisning o d.

90  Konsumentverkets hushållsbudgetar: 
      för 2004 +bostadskostnader mm.
92  Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
93  Hushållsbudgetar för pensionärer.
94  Sammanfattning om levnadskostnaderna.
95  Inkomst efter skatt 2004 .
95  Inkomst efter skatt 2004 .

97    Hur ska man kunna förbättra välfärden?
        Välfärden och partierna.
101  Några kommentarer:
101  Bort med nuvarande tevelicensen.
101  Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt.
101  Förmögenhetsskatten.
102  Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
102  Marknadskrafterna.

103  De borgerliga partiernas politik.
105  Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. 
        Vad göra?

108  Flum? Nej, segregation.
        En rapport om skolans tyngsta problem.
108      Innehållsförteckning:
110      Rapportens syfte och uppläggning.
112      Vad är PISA?
112      Sammanfattning.
114      Något om skolterminologi.



115      Sociala faktorers betydelse.
119      Tre storstäder.
121      Varför ökar klyftorna I: 
            Besparingar, ny pedagogik eller språkproblem?
122      Varför ökar klyftorna II:
            Boendesegregation och konkurrens?
122      De fristående skolorna.
125      Studiemotivationens roll.
131      Flumskola?
134      Referenser.

135  Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt     
        målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.
136       Målområde 12. Förslag: 
             Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.
137       Folkhälsoinstitutet kan öka folkhälsan genom att informera     
             om kunskaper.

138  Innehåll i några utredningar.
138 Världshistorien och framtiden.
140  Mellanöstern, hela världen, Sverige. 
144  Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
144  Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
147  Om EU.
148  Om medier.
149  En sammanställning 050121.
151  Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster, sysselsättning o   
        förmögenhet.
162  Några kommentarer om läget 051121.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill 
egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 
2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Innehåll:
Sid 2    Inledning om de borgerliga partiernas förslag.
  4-54   LO-rapporten: “ Vad vill egentligen moderaterna?”
            Rapport av LOs chefsekonom Dan Andersson
            samt LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström,
            Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren 
  4 1    Inledning
  5 2    Vem får vad? - En studie av fördelningseffekter  av 
            moderaternas  ekonomiska politik
  7 2.1 Metod
  8 2.2 Moderaternas förslag till besparingar
11 2.3 Hur fördelar sig moderaternas besparingar mellan individer?
18 2.4 Moderaternas förslag till skatteförändringar
20 2.5 Fördelningseffekter av moderaternas skattepolitik
23 2.6 Fördelningseffekter av moderaternas samlade budgetförslag
25 3    Förstår moderaterna vad de gör?
26 3.1 Varför finns det offentliga försäkringssystem?
33 3.2 Moderaterna förstår inte den svenska modellen 

      och vad välfärdsstaten syftar till
37 3.3 Moderaterna ett lönesänkarparti
40 3.4 Moderaterna och jämställdheten
46 3.5 Förvärvsavdrag
47 4    Konklusion
52 5    Källor
53 6    Appendix 1: Sammanställning av moderaternas föreslagna 

      reformer för år 2007
  55 Sammanfattning om LO och kommentarer.  
  55 Fördelning på individer med moderaternas förslag.
  59 Sjuklighet och arbetslöshet.
  64 Folkpartiets rapport  9 april 2005:“Rädda sjukförsäkringen”.



 Moderaternas försämringar i socialförsäkringarna bör överges.
  65 Moderaternas skattesänkningar bör överges.
  65 Den borgerliga alliansens politik bör överges.
  65 Borgerlig och socialdemokratisk politik.
  66 Socialdemokraternas politiska riktlinjer. Innehållsförteckning.

  69 Innehållsförteckningar till några  utredningar.
  70 De borgerliga partiernas politik.
  72 Tillstånd och förändringar utomlands o i Sverige oroar.Vad göra?
  75 Det viktigaste:välfärden o välfärdsfördelningen,inte arbetslösheten
  77 Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005.
  78 Världshistorien och framtiden 
  80 Mellanöstern, hela världen, Sverige 
  84 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
  85 Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
  88 Om EU.

  89 Hur ska politikerna kunna förbättra världen?
  89 Socialdemokraterna och valet.
  93 Ekonomisk välfärd för låginkomster.
101 SCBs arbetsmarknadsstatistik.
104 Minimilöner
105 Bort med nuvarande tevelicensen.
109 Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt. 
109 Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
110 Bostadsbidrag för icke-pensionärer. Princip.
112 Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
113 Några utdrag från Socialstyrelsen. 
115 Kostnader för barn, barnbidrag,  bobidrag för barn  mm.
119 Artiklar om skolan och lärare och om Kina.     
125 Sist ett schema om verksamheter i Sverige och i världen.  
126 Regeringen. departementen och statsråden
142 Tillägg 060130

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, 
som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad 
individuell TV-avgift. 
(http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Innehåll:
Sid
  4   Alliansens skattelättnader.
        Av dem som får skattelättnader får den hälft som har de lägre     
        inkomsterna 37% av de totala skattelättnaderna och den hälft 
        som har de högre inkomsterna 63%. Det mesta av skatte-
        lättnaderna går alltså till de högre inkomsterna.  

  5   Inkomst efter skatt 2004 .
  7    Borgerliga motioner. (Våren 2005)  

  9    Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2004 
        +bostadskostnader  mm.
11    Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
12    Hushållsbudgetar för pensionärer.
13    Sammanfattning om levnadskostnaderna

14    De borgerliga partiernas förslag. 
15    Alliansen. 
17    Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06:m 010 Ldn
22    Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06:fp 013 PJ
24    Motion till riksdagen 2005/06:c 007 eb
26    Motion till riksdagen. 2004/05:Fi15 av G Hägglund m.fl. (kd)

26    Moderaterna 2005/2006 och 2004/2005

28    Något om skatte- och bidragshistoria.

31    Kommentarer till alliansen och de borgerligas   
        skattemotioner för 2005/06.



32    Från omr36-39j.pdf: 3.2 Moderaterna förstår inte den svenska 
        modellen, och vad välfärdsstaten syftar till
33    Alliansen och de borgerliga.

35    Några andra bättre förslag.
35    Innehåll i det följande.
 Ekonomisk välfärd vid låginkomster.
 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
 Pensionärer med låga inkomster.
 TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
 Förmögenhetsskatten

37    Ekonomisk välfärd för låginkomster.
40    Inkomst efter skatt 2004 .
41    Antal med överskott och underskott.
41    SCBs statistik.
45    SCBs arbetsmarknadsstatistik.
47    SCB Ämnesområden
48    Minimilöner

49    Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
49    Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt. 
49    Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
50    Bostadsbidrag för icke-pensionärer. Princip.
52    Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
53    Några utdrag från Socialstyrelsen. 
55    Kostnader för barn, barnbidrag,  bobidrag för barn  mm.

59    Pensionärer med låga inkomster.
61    I samband med småhus finns två sätt att bo.
62    Viktiga händelser i bostadstilläggens historia.
62       I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
62       1995 föreslog regeringen att  skärpningsregeln skulle tas bort.
63       Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,

           mot pensionärer med fritidshus.   
63       I intervju av Thomas Hempel i P1:statsminister Göran Persson    
           sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen 

63       I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare     
           försämringar. Propositionens titel: Reformerade regler för   
           bostadstillägg till pensionärer m fl. 
64       Kommentar 051122:
65    Avskrift av brev Till statsminister Göran Persson. 
66       Skattereduktion för fastighetsskatt. 
67       Andra påpekanden o förslag.
68       Summa marginaleffekt 2004. 
70       Ett alternativ med bara en faktor 57%_för avtrappning av   
           bostadstillägg. 
73    Innehållet i sidorna 3380-3459: Sven Wimnell 20040208:  
      Pensionärer födda 1937 eller tidigare. 
75       Påminnelser om pensionärsproblemen. Har gått till statsråd    
           och partiledare.Flera gånger efter 8 april 2004. 

77    TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
77    Bort med nuvarande tevelicensen.
78       TV-licensen. Från omr36-39h.pdf.
78       SOU 2005:2 sid 177: 11 Avgiftssystemet. 11.1 
79       Förslag. Inför kollektivlicens för privathushållen.
80       Offentliga sektorn spar när TV-licensen tas bort.
81       Förslag. Med finansiering.
82    DN 060201: Dags att slopa tevelicensen.

83    Avskrift av brev 10 mars 2005: Till utbildnings-och 
        kulturministern Leif Pagrotsky. Angående TV-licensen.
85       Kopior av tidigare brev om TV-licensen.
87       DN huvudledare: Hellre skatt än licens.
88       Schein om TV-licensen
92       Utdrag ur några brev från 1995-2000.



95       Sammanfattning av SOU 2005:2
96    Lagrådsremiss
101     Ändringsförslag om kollektivlicens för privathushåll.

Föreslagen lydelse i Lag om TV-avgift 7§
TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra 

poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av 
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med 
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs stati-
stik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det 
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelse-
former 3427000 st.  

102    Förmögenhetsskatten bör slopas. Med finansiering
102    Svenskt Näringslivs nyhetsbrev på Internet  060315.

104    Några andra utredningar.

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. 
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, 
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av 
riksdagen. (http://wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst.
Regeringen föreslår i propositionen följande lydelse:
“7 §
    TV-avgiften är 1 996 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra 
poster om 499 kronor......”

Lydelsen bör istället, i princip, bli:
“7 §
    TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra 
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av 
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs stati-
stik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det 
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelse-
former 3427000 st.....”

    Förslaget tillfredsställer både dem som vill ha kvar ett avgiftssystem
och dem som vill avskaffa avgiftsfinansieringen och vill att public 
service-verksamheten ska finansieras gemensamt av skattemedel på 
samma sätt som annan verksamhet, som är omistlig för allmänheten.

    Andra än privatbostadshushåll bör betala avgift enligt proposi-
tionens förslag. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla 
privathushåll försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en mil-
jard kr per år för hantering av avgifterna för privatpersoner försvinner. 
Finansieringen behandlas i det följande.

    De individuella TV-avgifterna tar för mycket energi från hushållen 
och myndigheterna. Det finns mycket annat som behöver uppmärk-
samhet.



Innehåll

4 TV-avgiften i proposition 2005/06:112
4     Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens   
       tjänst.
       Regeringen föreslår i propositionen
4      Lydelsen bör istället, i princip, bli:
        Finansiering.
5      Den nuvarande TV-avgiften är orättvis och dyrbar.

Föreslagen lydelse i Lag om TV-avgift 7§
     TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra 
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av 
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs stati-
stik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det 
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelse-
former 3427000 st.

7     Regeringens proposition 2005/06:112
       Viktigare än någonsin!
       Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012
7        Propositionens huvudsakliga innehåll
7        Innehållsförteckning
9 1     Förslag till riksdagsbeslut
9 2     Lagtext.
10      I det följande finns avskrifter av sidorna 80-104 med kapitlen   
         14-18.
11     14 Ekonomiska förutsättningar
15     15 Avgiftssystemet och övriga avgiftsfrågor
25     16 Ikraftträdande
26     17 Ekonomiska konsekvenser
27     18 Författningskommentarer

30     Om TV-avgiften . Från 36-39k.pdf:

31     TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
31      Bort med nuvarande tevelicensen.
32         TV-licensen. Från omr36-39h.pdf.
32          SOU 2005:2 sid 177: 11 Avgiftssystemet. 11.1
33          Förslag. Inför kollektivlicens för privathushållen.
34          Offentliga sektorn spar när TV-licensen tas bort.
35          Förslag. Med finansiering.
36     DN 060201: Dags att slopa tevelicensen.

37    Avskrift av brev 10 mars 2005: Till utbildnings-och
        kulturministern Leif Pagrotsky. Angående TV-licensen.
39         Kopior av tidigare brev om TV-licensen.
41         DN huvudledare: Hellre skatt än licens.
42         Schein om TV-licensen
46         Utdrag ur några brev från 1995-2000.
49         Sammanfattning av SOU 2005:2
50    Lagrådsremiss
55         Ändringsförslag om kollektivlicens för privathushåll.

56    Några viktiga saker att intressera sig för.
57    Något om skatte- och bidragshistoria.
60    Kommentarer till alliansen och
        de borgerligas skattemotioner för 2005/06.
61    Några andra bättre förslag.
62    Pressmeddelande från SCB 2006-03-23.
        Hushållens ekonomi (HEK).
        Inkomstspridningen har ökat.
64    Pressmeddelande 27 mars 2006 Justitiedepartementet
        Tiopunktsprogram för förstärkt integrations- och
         storstadspolitik.
68    Några andra utredningar.



Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. 
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga 
inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. (http://wimnell.com/omr36-
39m.pdf)

Innehåll.

4 Ideologierna.
4 Finansministern i november 2004.
7 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk.
10 Valet hösten 2006 och de borgerliga.

12 Budgetpropositionen i april 2006.
12 Pressmeddelande 5 april 2006. Finansdepartementet.
14 DN om budgetpropositionen 060406
14 Nuder & co sätter press på de borgerliga
15 Goda tiderna gav snabb uppgörelse
16 Tyngda studenter inte nöjda
16 Budgeten en chans för fler flyktingar
17 Alliansen ser förslaget som spretigt

18 Pensionärer med låga inkomster.
18 I samband med småhus finns två sätt att bo.
19 I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
19 1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas bort.
20 Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
     mot pensionärer med fritidshus.
20 I intervju av Thomas Hempel i P1: statsminister Göran Persson
     sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen
20 I prop 2000/01:140 blev det istället ytterligare försämringar.
    Propositionens titel: Reformerade regler för bostadstillägg till
    pensionärer m fl.
21 Kommentar 051122.
21 Utdrag ur brev till statsminister Göran Persson 040408.

25 Summa marginaleffekt 2004.
27 Ett alternativ med bara en faktor 57% för avtrappning av
     bostadstillägg.

29 Förmögenhetsskatten bör slopas.
29     Johan Fall, Svenskt Näringsliv på Internet 2005-12-12.
29     Svenskt Näringslivs nyhetsbrev på Internet 060315.
30     Miljardflykt från Sverige.

31 De individuella TV-avgifterna bör slopas,
         och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll,
         betald av riksdagen.

32 Socialstyrelsen. Social rapport 2006.
32     Förord.
33     Innehåll
34     Sammanfattning

42 Några utdrag från Socialstyrelsen.
42     SOS-rapport 9 mars 2005
42     Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004
44     SOS-rapport februari 2006

45 Något om skatte- och bidragshistoria.

48 Kommentarer till alliansen och de borgerligas
         skattemotioner för 2005/06.
49     Alliansens skattelättnader.

50 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.

51 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006
        +bostadskostnader mm.
53    Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:



54    Hushållsbudgetar för pensionärer.

55 Inkomst efter skatt 2006 .
56     Inkomst efter skatt 2004 .
57     Inkomst efter skatt 2004 .

58 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.
        Förslag.
59    Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Alternativ
        med lägre bostadsbidrag.

61 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
62    Socialstyrelsen informerar om riksnormens konstruktion och
        beräkningsunderlag.

64 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system
       2006.

66 Tabeller för grundavdrag inkomståret 2006
69 Preliminär skatt 2006. Tabell 33

73 Hushållens ekonomi (HEK). Inkomstspridningen har ökat.
    Pressmeddelande från SCB 2006-03-23.

74 Inkomster
76 Från “omr36-39k.pdf ”.
76     Ekonomisk välfärd vid låginkomster.
79     Inkomst efter skatt 2004 .
80     Antal med överskott och underskott.
80     SCBs statistik.
84     SCBs arbetsmarknadsstatistik.
86     SCB Ämnesområden
87     Minimilöner

Sven Wimnell 060813:
De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna.
(http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Innehåll
  2 Inledning. De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga 
     inkomsterna.
  6 Sverige under 1900-talet.
  9 Man vet vad man har men inte vad man får.
10    De borgerliga partiernas förslag. 
10    Alliansens skattelättnader.
10    Granskning av de borgerliga partiernas förslag.
11    Allians för Sverige. Direktiv. 
12    Alliansen om arbete och trygghet.
14    Moderaternas vårbudgetmotion 2006.
16    Folkpartiets vårbudgetmotion 2006.
17    Kristdemokraternas vårbudgetmotion 2006.
19    Centerpartiets vårbudgetmotion 2006.

21 Alliansens skattelättnader.
24    Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
        av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
24    Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
        av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
25    Moderaternas vårbudgetmotion 2006 sid 117.
        Moderaternas (ej alliansens) förslag för 2009. 

26 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 
+bostadskostnader mm.

28    Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006.   
        Boendeförhållanden.
29    Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
30    Hushållsbudgetar för pensionärer.

31 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
31    Riksnormen för försörjningsstöd 2006. 



32    Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och   
        beräkningsunderlag.

34 Inkomst efter skatt 2006 . 
35    Folkpartiet i vårbudgetmotionen.
35    Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna 

36 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.   
     Förslag.
37    Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn med 
        bostadsbidrag enligt föregående sida.
38    Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.

38 Grundavdrag inkomståret 2006

39 KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i egen bostad
39 Möbler och utrustning för ungdom i första egna bostad.
40 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system 2006.
42 Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517

44 Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006.

45 Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006

46 Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer.     
     2006. 
47     Bostadsbidrag till barnfamiljer

51 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
     Innehållsförteckning.

55 Innehållet i några utredningar som finns på Internet.
55    Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas    
        skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral.    
        Bostadsbidrag. TV-licens.    
        (http://www.wimnell.com/omr36-39h.pdf)

56    Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. 
        http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)
57   Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar 
       utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens   
       problem. Hur ska man kunna förbättra världen? 
       (http://wimnell.com/omr40z.pdf)
59   Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och  
       välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. 
       (http://wimnell.com/omr40za.pdf)
61   Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad 
       vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna 
       inför valet 2006. 
       (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)
62   Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens 
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Något om skatte- och bidragshistoria.
(8 april 2004).
Från sid 28 i (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

    Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och 
nästan varje år lämnat kommentarer och förslag. De nuvarande stats-
råden var 1964 i genomsnitt 13 år gamla. 
   Fram till den 20 april 1989 skrev jag 4920 sidor om skatte-och 
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag, 
började jag med sida nr 1 i den sidnumrering  jag fortsatt med sedan 
dess. Mina utredningar har vanligen gått till statsråd, i första hand 
statsministrar, finans-och skatte-, social-, och bostadsministrar, till 
ledarna för alla eller de största partierna inom eller utom regeringen, 
samt ibland till riksdagsutskott.
    

Under mellankrigstiden och tiden närmast efter andra världskriget 
var en väsentlig del i hushållsstrukturen att av makar var den ene, 
vanligen mannen, förvärvsarbetande med inkomster till hushållet,  och 
den andre, vanligen frun - hemmafrun, var hemma och skötte hemmet. 
Skattesystemet byggde på det och innehöll sambeskattning av 
makarna. Kvinnorna skulle bli gifta och försörjda. Ogifta kvinnor fick 
försörja sig själva. Sedan började fruarna ta arbete och systemet med 
sambeskattning började te sig alltför ålderdomligt.

Bl a med uppgiften att avskaffa sambeskattningen arbetade All-
männa Skatteberedningen i början av 60-talet. Utredningens förslag 
var dåliga, det enda som kom ut av utredningen var momsen. Finans-
minister Gunnar Sträng (s) tillsatte Familjeskatteberedningen, som 
lämnade förslag som kan betecknas som svagsinta. 

Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste med-
hjälpare, 1970 års skattereform. I reformen avskaffades, huvudsakli-
gen, sambeskattningen, men Sträng lyckades inte göra en reform som 
tillgodosåg kravet på skatt efter förmåga vilket hade varit möjligt. Ett 
led i reformen var en hemmamakeskattereduktion, som till en del 

fyllde några krav om skatt efter förmåga. Denna skattereduktion 
smälte sedan bort med inflationen och togs såsmåningom bort helt. 
När den togs bort hade hushållsstrukturen förändrats så att det inte 
fanns många hemmafruar kvar.

Det har hela efterkrigstiden funnits sådana som klagat över höga 
marginalskatter. I skattepropositionen 1970 tog Sträng bort allt om 
marginalskatter, han menade, att det viktiga var skatterna och inte 
marginalskatterna. Efter reformen var visserligen skatteskalan vid 
höga inkomster böjd uppåt, men det fanns en komponent som gjorde, 
att kurvan blev nästan rak. De gamla marginalskattekverulanterna 
fortsatte dock att tala om att  marginalskatterna ökade med stigande 
inkomst, trots att så inte var fallet. 

Under 50-och 60-talen var bostadsbristen ett stort politiskt kapitel. 
Det s k miljonprogrammet under 60-talet och början av 70-talet gav en 
miljon nya bostäder, en fantastisk satsning.  Efteråt har många klankat 
på bostäderna från programmet, men lägenheterna håller god stan-
dard. Brådskan att bygga bort bostadsbristen gjorde att det blev 
många stora flerbostadshus, som sedan ogillades av somliga. De som 
fick bostäder fick ändå någonstans att bo, vilket är en fördel. På 
senare tid har kommit propåer om att  stadslandskapen är för litet 
stadslika och att det behövs mer tät bebyggelse. När miljonpro-
grammet var utfört gick musten ur och det har sedan knappast funnits 
någon bostadspolitik med prisvärt engagemang. Efter miljonprogram-
met följde småhusbyggande. Ingvar Carlsson var den förste bostads-
ministern (som inrättades på 70-talet, nu finns ingen bostadsminister) 
och avskaffade paritetslånen som betalades av de boende och ersatte 
dem med räntebidrag som betalades av staten. Senare har gjorts 
försök att förbättra bostadsfinansieringssystemet.                     

I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning 
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom 
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. I 
1982 års skatterform  ändrades dessa avdragseffekter något. I 1990 
års skattereform skildes kapitalinkomstskatten från skatt på andra 
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inkomster, varigenom effekterna av ränteavdragen  fick en bättre form.
Det har hänt mycket i skattesystemet sedan 1970. En tid minska-

des inkomstskatterna och i stället ökades arbetsgivaravgifterna. Senare 
har det gått i andra riktningen: arbetsgivaravgifter har minskats och 
istället har införts egenavgifter på inkomstsidan, och nu håller man på 
och reducerar egenavgifterna genom avdragsrätter. 

Bostadsbidragen har ändrats många gånger sedan 1970 och sällan 
med goda resultat. Många av dem som i regeringarna sysslat med 
bostadsbidrag har blivit landshövdingar. Långa tider levde riks-
dagsmännen i tron att barnen i Sverige bara bestod av tvillingar, man 
buntade ihop barnen två och två och gav bostadsbidrag per par. För 
avtrappning av  bostadsbidrag fanns länge två procensatser, den 
högsta 23 %, nu är det en på 20%. I mitten på 70-talet förlorade 
socialdemokraterna regeringsmakten till de borgerliga, som införde 
flerbarnstillägg. 1982 återtog socialdemokraterna  makten.

I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga margi-
nalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid mycket 
höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde 
summan av avtrappning och marginalskatt  ligga nära 100 %. Hans 
Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt förslag över-
förde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade flerbarnstillägg, 
vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga summamargi-
naleffekterna.  

Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bo-
stadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdoms-
bostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga 
inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband 
med nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras enligt mina 
förslag. 

I 1990  års skattereform sänktes marginalskatten mycket avsevärt 
för de högsta inkomsterna, reformatorerna  räknade med “dynamiska 
effekter” som skulle göra så att  staten ändå skulle få in tillräckligt 

med pengar för den förlust staten gjorde med de sänkta marginal-
skatterna. De dynamiska effekterna som verkligen uppstod skulle 
redovisas när de hade uppstått. Redovisningar har förekommit, men 
har smygits undan, det har nog inte uppstått så mycket dynamiska 
effekter man hoppats på, men det är inte heller lätt att räkna ut. Nu är 
det glömt att marginalskatterna sänktes rejält för höga inkomster och 
höginkomsttagare  fortsätter med att kräva sänkta marginalskatter.

I samband med 1990 års skattereform ändrades bostadsbidragen 
för barnfamiljerna. Ändringarna av skatterna medförde behov av änd-
rade bobidrag, och barnfamiljerna kompenserades i bostadsbidragen, 
noga räknat kompenserades två gånger, men det var det nog inte 
många som förstod. En förändring var att tidigare fem kategorier 
barnantal minskades till tre: ett, två och tre+. Det finns numera inte 
många familjer med fyra eller fler barn. 

En epokgörande och storartad förändring har inträtt med det nya 
systemet med maxtaxa på dagis. Det minskar marginaleffekten för 
berörda med ca 5%enheter. Märkligt är, att partier som vanligen 
brukar kräva sänkta marginalskatter, ogillat maxtaxan. 

I 1970 års skattereform var skatteskalan inte indexreglerad och 
folkpartiledaren Bertil Ohlin, som vid den tiden var oppositionsledare, 
krävde många år enträget en indexreglering. Utan indexreglering och 
med inflation och högre löner fick staten in mer och mer i skatter, 
vilket Gunnar Sträng gillade. I ett TV-program kommenterade Ohlin 
detta och sa, att om han varit finansminister skulle han nog också 
gillat en skatteskala utan indexreglering. Nu är skalan indexreglerad 
genom koppling till basbelopp.

 I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformpropo-
sition lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget 
på så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst  ökades på med 
25% (2004 20%) av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst 
litet över 100 000 sedan minskas med 10% av  ökande inkomst. Detta 
gör, att en skatt längst ned på 32%  minskades till 24% (2004 25,6%) 



i ett intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa  höga 
inkomster gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till 52% 
och längst upp till 57%. Detta lär vara föga känt av den stora 
allmänheten. I de hjälpredor de skattskyldiga får från myndigheterna 
inför deklarationen finns inte detta nämnt, däremot finns tabeller med 
grundavdrag för olika inkomster, men det lär inte vara många som 
med ledning av tabellerna räknar ut vilka marginalskatterna är i olika 
inkomstlägen.

Jag har aldrig vågat föreslå politikerna att studera systemet med 
höjningar och sänkningar av grundavdraget, därför att jag fruktar att 
om de okunniga politikerna ger sig på det, och börjar ändra, blir det  
bara sämre.

Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av 
många skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser 
gjorde skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år 
föreslog jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit 
frukt.  I 1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från 
det buckliga grundavdraget), som åstadkoms av den  procentuella 
kommunalskatten och av den kommunala plus den  statliga procen-
tuella skatten över den s k brytpunkten, ett begrepp jag införde för 
länge sedan. I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till allra överst 
där den statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan med många 
skikt är nu bortglömd. 

Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte för-
delar efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att betala 
skatt förrän man har inkomster över det som behövs för att leva med 
en rimlig lägsta levnadsstandard. År 2004 är de lägsta rimliga lev-
nadskostnaderna för vuxna icke-pensionärer avrundat 108 000 kr per 
år för ensam och 162 000 kr  per år för två makar/sambor. Makar/ 
sambor 150% av ensam.

Levnadsstandard beror av många förhållanden, men en viktig kom-
ponent är tillgången till pengar för det nödvändigaste. Det är dessa 

pengar som är av intresse när man ska konstruera ett skattesystem 
som fördelar efter bärkraft. Det ska redan nu sägas, att det idag, på 
grund av politiskt motstånd, torde vara nästan omöjligt att konstruera 
ett system som fördelar efter bärkraft, men man kan göra förbättringar 
i den riktningen.

Jag har mycket ägnat mig åt dem med låga inkomster eftersom 
politikerna intresserar sig så litet för dem.
   När det gäller icke-pensionärerna är barnlösa med låga inkomster 
missgynnade, för dem bör införas bostadsbidrag enligt mina förslag, 
som jag lämnat under många år.

Bostadsbidragen för barnfamiljerna har jag lämnat förslag om. 
 TV-licensen är en dryg post för dem med låga inkomster, den är 
orättvis och missgynnar ensamstående. Licensen bör för hushållen 
ersättas med en kollektivlicens betald av staten. Jag har lämnat förslag 
om finansiering.
    Jag har också ägnat mig åt annat, som jag inte vill kommentera nu.

Men under de senaste decennierna har jag ägnat mig mycket åt 
pensionärerna med låga inkomster. Under hela tiden under 
omstöpningen av pensionssystemet och bostadstilläggssystemet har 
jag lämnat utredningar och förslag.

Pensionssystemet för dem födda 1937 eller tidigare måste väl 
accepteras även om ensamstående är något missgynnade och skulle 
behöva en justering.
   Bostadstilläggssystemet för pensionärer födda 1937 eller tidigare är 
dock en skandal och behöver en grundlig översyn. I första hand måste 
man ta bort regeln om att taxeringsvärden på fritidshus ska påverka 
tilläggen. Men sedan behöver man bl a justera regler om kapital och 
kapitalinkomster  och regler om avtrappningar. 
   Reglerna om lägre fastighetsskatter, reduktion vid vissa lägre 
inkomster, på småhus bör gälla också för pensionärer födda 1937 
eller tidigare för deras fritidshus i fall då de inte permanentbor i 
småhus. 



Tillägg till skattehistorien i oktober 2006

  I oktober 2006 har tillträtt en borgerlig regering som börjar ändra 
skatte-och bidragssystemen. Sammanfattningsvis går den nya rege-
ringens politik ut på att försämra för de sämst ställda och förbättra för 
dem som har det bäst. Man vill också ge mer plats för kommersiella 
krafter och försämra informationsflödena. 
   Regeringens politik formas i hög grad av moderaterna, vars politik 
domineras av det man brukar kalla högerkrafter. Moderaterna nu 
kallar sig ibland “De nya moderaterna” och menar att de är ett arbe-
tarparti som är bättre än arbetarpartiet socialdemokrtaterna.
   Enligt en tidningsuppgift röstade i valet 2006 180 000 tidigare 
socialdemokratiska väljare på moderaterna. Moderaterna ansträngde 
sig i valrörelsen att få över socialdemokrater till moderaterna bl a 
genom att kalla sig arbetarparti och framställa sina skattesänknings-
förslag som om de främst gynnade låg- och medelinkomster, medan 
de i själva verket gynnar dem med höga inkomster som ligger långt 
över arbetarinkomster. De vilseledande påståendena om skatteänd-
ringarna lurade tydligen en del socialdemokrater och de borgerliga 
kunde med knapp marginal ta över regeringsmakten. 
   De tre andra borgerliga partierna har dragits med i moderaternas 
propaganda. I budgetpropositionen har regeringnen lyckats undvika 
att klagöra att de mesta av inkomstskattesänkningarna går till högin-
komster, och medier som brukar mena att de granskar makthavarna 
har inte reagerat så som de borde. 
   Regeringens metod att sänka inkomstskatterna med sitt jobbavdrag 
förstör skattesystemet. Om de velat förbättra främst för låg och 
medelinkomster hade det gått att göra det genom andra ändringar i 
grundavdragen. 
   Alliansens inkomstskattesänkningar kan betecknas som dilettantis-
ka.

För första gången i public service har den 22 oktober 2006 
nämnts de stora inkomstskattelättnaderna för höginkomster.

  I “Godmorgon världen”P1 22 oktober 06 mellan kl 9 och11 nämn-
des för första gången i public service de stora  inkomstskattelättnader-
na för höginkomsterna. I panelen strax före kl10 var med bl a Göran 
Greider, Dalademokraten, och han nämnde, att 75% av de stora 
inkomstskattelättnaderna går till höginkomster. Han sa mer om den 
nya politiken med försämringar för de sämre ställda och ogillade de  
många stora förbättringarna för höginkomsterna. (Se äv. sid167-178)

  Inkomst vid gränsen 75% motsvarar ungefär medellön för arbetare. 
Från sid 59:
Månadslön år 2005

Arbetare Tjänstemän Samtliga
Samtliga  19 100 27 400 23 700
Privat sektor  19 800 28 900 24 600
Offentlig sektor17 400 24 700 21 800

19 100 för arbetare och 27 400 för tjänstemän
  Den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda var 23.700 
2005. För arbetare var dock medellönen endast 19.100 kronor men  
för  tjänstemän hela 27.400 kronor. Tjänstemännens löner är därmed 
43 procent högre än arbetarnas. I kronor räknat blir skillnaden 8.300 
kronor.
  Lönerna är högre inom privat sektor än inom offentlig. Högst lön 
har tjänstemän inom privat sektor, 28.900.kronor, medan arbetare 
inom offentlig sektor har klart lägst lön, endast 17.400 kronor.

Boverket har kommit med en rapport: “Bostadsbidrag, ett rättvist 
bostadsstöd för barnen?”som utvärderar 1997 års regeländringar, 
vilka  innebar att utsatta familjer fick svårare att hålla sig med goda 
bostäder till rimliga kostnader. Trångboddheten har blivit betydligt 
vanligare bland familjer med bostadsbidrag.



Kommentarer till : alliansen och 
de borgerligas skattemotioner för 2005/06.
Sid 31-34 i (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

   De borgerligas skatteförslag ligger i den gamla högerns skatte-
tradition som går ut på att klaga på marginalskatterna vid höga in-
komster och kräva lägre skatter vid höga inkomster. De med höga 
inkomster vill framhäva sin förträfflighet och förmåga till ekonomisk 
framgång genom att klaga på marginalskatter och höga skatter vid 
höga inkomster. 

De som har höga inkomster beundras av många och många tycks 
se höga inkomster som det viktigaste av allt. Höga chefer inom orga-
nisationer tävlar med varandra om att ha höga inkomster och tar ibland 
till tvivelaktiga metoder för att ge sig själva höga inkomster. Det 
räcker inte med årslöner på många miljoner, det ska också vara 
bonusar och pensioner för hundratals, uppemot miljardtals kr. 

Ledningen för statliga företag, myndigheter och organisationer 
(inklusive statsråd och riksdagsledamöter) har inkomster som ligger 
högt över vad vanligt folk har, och är med och avgör vad det vanliga 
folket ska få för inkomster. Det makthavande skiktet tycks ha mycket 
dåliga kunskaper om de levnadsförhållanden som de med låga in-
komster lever under. Under de senaste 40 åren har man i riksdagen 
inte kunnat få syn på någon vettig sammanhängande framställning om 
skatte-och bidragsfördelnings problem. 

Varken alliansen eller de borgerliga partierna har gjort 
någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter och 
bidrag i relation till det. 

Att leva på sin lön. 
Borgerliga kräver ”att det ska gå att leva på sin lön” och att man 

ska få “hälften kvar”.
     De borgerliga partierna menar att inkomstskatterna är orimligt 
höga vid höga inkomster. Men om man ser på hur stora skatterna är i 

procent av inkomsterna blir slutsatsen en annan. Av tabell i det 
föregående framgår att inkomstskatten för ensam är cirka 30% vid en 
lön som räcker till lägsta rimliga levnadsstandard, cirka 32% vid 
medellön och cirka 40 % vid  en lön på en halv miljon kr per år, då  
personen har disponibelt cirka 200 000 kr mer än vad som behövs för 
den lägsta standarden. Jämfört med 30% skatt för den som bara får 
ihop till lägsta standard och 40% skatt för den som har 200 000 kr 
mer disponibelt är 40% mycket lågt och inte något som motiverar 
skattesänkning.

   Ensam som har lön 720 000 kr per år betalar ca 45% i skatt 
och har disponibelt efter skatt nära 300 000 kr mer än den som 
har lön som bara räcker till lägsta standard. Det finns inga 
goda skäl varför den med lön 720 000 kr ska få en skattesänk-
ning med 16 000 kr som i moderaternas förslag våren 2005. 
Man kan inte hävda, att den som tjänar en halv miljon eller 
720 000 kr inte kan leva på sin lön.

   Ensam med deltid kan ha lön på 12 000 kr per månad och har det då 
svårt att leva på lönen. Ensam sjuk eller arbetslös som haft låg lön  
kan med 80% ersättning från försäkringar ha ersättning på 10 000-12 
000 kr eller lägre, och har då verkligen svårt leva på det. 
   Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen 
klarar sig på sådana inkomster om båda har inkomster. En-
samstående är missgynnade i skattesystemet eftersom de 
ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om man sänker 
skatterna så att ensamma klarar sig kommer makar/sambor att 
bli överkompenserade. 

   Man kan klara detta problem bara med hjälp av lämpligt 
utformade bostadsbidrag som ger ensamma så mycket att de 
kan leva på sin lön. Förslag till bostadsbidrag  redovisas i det 
följande.    
  

http://wimnell.com/omr36-39k.pdf


Från omr36-39j.pdf: LO 3.2 Moderaterna förstår inte 
den svenska modellen, o vad välfärdsstaten syftar till.

“Välfärdsstaten omfördelar främst över livet för samma individ men 
också mellan individer. Den offentliga sektorn kan ses som ett för-
säkringsbolag som garanterar att hushållen får de pensioner, den vård 
och den omsorg som de förväntar sig. Syftet med de offentliga för-
säkringarna är att hantera olika skeden i livet då möjligheterna att 
försörja sig själv är mindre.

Vi menar att moderaterna inte förstår den svenska modellen och den 
svenska arbetslinjen som de förenklar till oigenkännlighet. Det finns 
drivkrafter som moderaterna inte ser. LO-ekonomernas syn är att man 
måste ta hänsyn till åtminstone följande faktorer för att beskriva vad 
som påverkar viljan att arbeta: lönen, skatten, ersättningsnivåerna, 
intjänandereglerna samt de offentliga tjänsterna. Man måste inse att 
många faktorer påverkar arbetsutbudet och i vart fall känna den 
riktning de har.

Moderaterna och arbetslinjen
I politiken finns det en teknik som kallas för triangulering, det betyder 
att man tar delar av motståndarens politik och sammanför dessa med 
egna utgångspunkter till en ny politik. Nu försöker moderaterna ta 
över arbetarrörelsens arbetslinje och förena denna med sitt krav på 
lägre skatter. Men man måste veta vad man ska erövra! LO-ekono-
merna hävdar att moderaterna inte förstår arbetslinjen och inte heller 
den svenska modellens grunder och varför den leder till ett högt 
arbetsutbud. Moderaternas triangulering görs därmed på ytan och inte 
på djupet.

Ger den svenska modellen med höga skatter för lite drivkrafter att 
arbeta för låg- och medelinkomsttagare? Moderaterna hävdar exem-
pelvis i sin vårmotion att undersökningar (visar) att uppemot 90 
procent av alla kvinnor förlorar på att arbeta (s.11)

I moderaternas värld borde således kvinnor inte vilja arbeta. Men är de 
som varje dag går till ett arbete lurade? Förstår de inte sitt eget bästa 
eller har de kunskaper som moderaterna saknar? Moderaterna kan 
med sin enkla världsbild inte förklara varför, internationellt sett, så 
många – framför allt kvinnor – arbetar i Sverige.

Det är en märklig syn att svenska kvinnor skulle vara annorlunda än 
kvinnor i andra länder och arbeta trots att det inte är lönsamt. Det är 
inte vår syn utan den rimliga slutsatsen är att det lönar sig mer för 
kvinnor att arbeta i Sverige än i andra länder. Moderaterna har svårt att 
tolka den svenska arbetsmarknaden och jämställdheten!

Vi anser att arbetslinjen har tre delar:
1. Arbete ska löna sig inte bara genom lön utan också genom rätt till 
vissa försäkringar som man annars inte får. Detta gäller avtalsför-
säkringar, föräldraförsäkring, barnomsorg, sjukförsäkring och fram-
för allt pension utöver garantipensionen.

2. Den andra delen av arbetslinjen är att individer erbjuds alternativa 
möjligheter till sysselsättning. Olika aktiviteter som utbildning och 
praktik syftar till att stärka humankapitalet hos individen eller förhind-
ra att det minskar. Humankapitalet är inte bara kunskaper i boklig 
bemärkelse utan också yrkeserfarenhet och mentala egenskaper som 
självförtroende.

3. Den tredje delen av arbetslinjen innebär krav på individen. Arbets-
linjen innebär att individen ska visa tillräcklig sjuklighet eller arbets-
löshet för att vara berättigad till ersättning från försäkringarna. Den 
ställer också krav på aktivitet från individen. Ett motiv för aktiva 
åtgärder är att innefatta människor i arbetslivets gemenskap och 
förhindra de negativa effekterna av utanförskap. Den alternativa 
sysselsättningen är också en metod att förhindra vad ekonomer kallar 
”frivillig ledighet”. Detta är en mycket viktig s.k. extern effekt 26 
som stärker ersättningssystemens legitimitet hos dem som finansierar 



försäkringarna men har låg sannolikhet att använda dem. (26 Med 
extern effekt menas här att det påverkar andra eller annat än det som 
direkt ska påverkas)

Moderaterna avviker från den traditionella svenska arbetslinjen främst 
i två avseenden. Dels vill de ensidigt använda krav utan att ge möjlig-
heter och dels kommer de genom sänkta ersättningsnivåer försvaga 
intresset för att genom arbete kvalificera sig för försäkringarna.

Genom att höja avgifterna för en mindre förmånlig försäkring föränd-
ras tryggheten även för de grupper som har en relativt låg risk för 
arbetslöshet och sjukdom. För den som idag betalar för den trygghet 
som försäkringen ger snarare än det förväntade behovet kommer 
viljan att bidra till ett kollektivt finansierat system att minska. Om 
ersättningsnivåerna sänks kommer dessutom värdet av att arbeta att 
minska eftersom arbetet berättigar till en sämre försäkring än tidigare. 
Detta verkar mot ett minskat arbetsutbud. Det är dock mycket svårt att 
kvantifiera hur stor denna effekt är.

Moderaternas förslag till skattereform innebär att skatteandelen men 
inte marginalskatten minskar för dem som tjänar mer än 300 000 
kronor om året. För dessa blir det således endast en inkomsteffekt av 
reformen, dvs. en högre inkomst som används för att köpa bland 
annat fritid. De skattningar av inkomsteffekten som finns på svenska 
data visar dock att denna är låg (Björklund m.fl. 1996).”

Alliansen och de borgerliga.
Högern/moderaterna utnyttjar den rådande arbetslösheten med 

syfte att sänka skatterna för höga inkomster och trycka ned männi-
skor med låga inkomster. Talet om att man vill sänka skatterna för att 
det ska bli bättre för låg-och medelinkomster (så att de kan leva på sin 
lön)  är tomt prat. Bara cirka en fjärdedel av skattelättnaderna går till 
dem som behöver lättnader mest, och då mest otillräckligt, medan 

cirka 75% av totala skattelättnaderna på runt 50 miljarder kr per år går 
till sådana som nu klarar sig,  varav de flesta klarar sig mycket bra. 

Alliansen skriver: “De ekonomiska drivkrafterna till arbete är 
särskilt svaga för dem med lägst inkomster. Ökade skatter och 
minskade bidrag äter tillsammans upp merparten av den inkomst-
ökning som en extra arbetsinsats ger. Under 1970- och 1980-talen var 
det höginkomsttagarna som hade marginalskatter på 70-80 procent. 
Nu är det ofta människor med de lägsta inkomsterna som drabbas av 
de största samlade marginaleffekterna.

När det knappast lönar sig att arbeta eller att anstränga sig mer 
minskar arbetsutbudet medan frånvaron stiger och företagens efter-
frågan på arbetskraft sjunker. Skatte- och bidragssystemen har med 
andra ord skapat fattigdomsfällor som är svåra att ta sig ur. Den som 
har hamnat där känner naturligtvis ofrihet men drabbas också ofta av 
minskat självförtroende och otrygghet.

I Sverige har socialdemokraterna valt en kombination av höga 
skatter och bidrag som tillsammans har starkt negativa effekter på ar-
betsutbudet. Höga kommunalskatter och arbetsgivaravgifter i kombi-
nation med inkomstprövade bidrag och avdrag innebär, som framgått, 
höga marginaleffekter för låginkomsttagare. Det är begripligt att den 
som genom höga skatter och minskade avdrag och bidrag inte får mer 
än en bråkdel kvar av extraförtjänsten lika gärna väljer bort den. Att de 
svenska låginkomsttagarna är hårdare beskattade än låginkomsttagare 
i snart sagt något annat land gör inte saken bättre.”

Vill man sänka skatterna för dem med höga inkomster ska 
man sänka marginalskatterna för dem. Vill man däremot 
sänka skatterna för dem med låga inkomster ska man höja 
marginalskatterna för dem. Att sänka marginalskatten för låga 
inkomster innebär att de med högre inkomster får mer skatte-
sänkningar än de behöver, för större onödiga kostnader för 
staten och kommunerna. 



De borgerliga partiernas resonemang om marginalskatter 
(och marginaleffekter) är enfaldiga och ovetenskapliga och tar 
bara sikte på att sänka skatterna för dem som har höga 
inkomster. I de hjälpredor man får till inkomstdeklarationen varje år 
finns inget om marginalskatter och människor vet vanligen inte vilken 
marginalskatt de har. Det viktiga är vilken skatt man betalar. 

Marginalskatterna vid de högsta inkomster  är kommunal-
skatt säg 32% plus statlig skatt 25%, summa 57%. Marginal-
effekt vid låga inkomster kan vara kommunalskatt + marg-
inaleffekt 20% för bostadsbidrag, vilket kan bli 45-55% 
beroende på det varierande grundavdraget. Det är långt ifrån 
de 70-80% som alliansen målar upp. 55% är acceptabelt om 
man med det får bättre levnadsförhållanden.

Illa  är det dock för pensionärer med låga inkomster då 
summa marginaleffekt kan bli över 97%, vilket är för mycket 
och behöver minskas, något som partierna inte bryr sig om.  

Alliansen skriver också: ”Inom Allians för Sverige är vi över-
tygade om att de åtgärder vi föreslår kommer att stimulera till ökad 
sysselsättning och tillväxt och därmed förstärka också de offentliga 
finanserna. Det är vår uppfattning att ytterligare åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för sysselsättning och tillväxt måste 
genomföras. Därför är ytterligare sänkningar av inkomstskatterna, 
förändringar av företagsbeskattningen och andra åtgärder för att 
stärka företagsklimatet angelägna.”

Alliansens övertygelse är inte mycket värd. Att det är många ar-
betslösa  hänger nog mer ihop med att det inte finns lediga jobb, att 
näringslivet inte är tillräckligt kreativt, än med att de arbetslösa inte vill 
arbeta.

Moderaterna skriver: “Det är därför centralt att utforma refor-
men så att merparten av skattesänkningarna tillfaller låg- och 
medelinkomsttagare. Inom detta inkomstintervall återfinns många 
frånvarande, deltidsarbetande, kvinnor, ungdomar och invandrare. Det 

är just bland dessa grupper som de största möjligheterna till föränd-
ringar av arbetskraftsdeltagande finns. Utöver effekter på arbetsutbu-
det är en skattesänkningsprofil riktad mot låg- och medelinkomst-
tagaren också tilltalande och rimlig ur ett fördelningsperspektiv, efter-
som finansieringen även kommer att belasta breda löntagargrupper. 
Det är då rimligt att skattesänkningen kommer dessa grupper till del.”

Men merparten av moderaternas skattesänkningar tillfaller 
inte låg-och medelinkomster. Till dem går bara 37% av de 
totala skattelättnaderna, resten 63%, drygt 30 miljarder kr, går 
till högre inkomster som inte behöver några skattesänkningar 

Folkpartiet  upprepar i stort sett. 
Men har en intressant sak: Rätten till avdrag för resor och 

dubbelt boende begränsas till att gälla bara den kommunala 
beskattningen. Detta följer ett förslag som jag ställt i många år. Det 
bör genomföras snarast., och jag ska ta upp det i det följande när jag 
lämnar förslag. Enligt sid 71 i Fp.s budgetmotion för 2006 ger det 
cirka 1 miljard kr till statskassan.

Folkpartiet skriver också om problem med pensionärer som 
skaffar sig arbetsinkomster. Det ska kommenteras mer i det följande i 
samband med förslag.

Centerpartiets  budgetmotion är inte mycket att kommentera efter-
som det centerledaren säger inte stämmer med det hon gör. Hon 
skriver också:“En tusenlapp i skattesänkning betyder mer för en 
medelinkomsttagare än för en person med höga inkomster”, dvs att ju 
lägre inkomsterna är desto lägre kan skattesänkningarna vara - en 
besynnerlig filosofi när saker man köper kostar lika mycket för alla. 

Kristdemokraterna  lär följa alliansens förslag.

Det är förvånande att moderaterna har fått med sig de andra 
på sin inkomsskattepolitik. Isynnerhet när det gäller Folk-
partiet som är ett social-liberalt parti som tidigare vanligen 
inte gått in i högerburen. 



Kapital- och egendomsskattefrågor
Från Budgetpropositionen för 2007
Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och 
tilläggsbudget m.m. Från sid 147-152:

5.4 Kapital- och egendomsskattefrågor

5.4.1 Fastighetsskattefrågor
  Den statliga fastighetsskattens konstruktion med dess koppling till 
marknadsvärdet gör att skatten kan öka på ett sätt som är svårt att 
förutse och som uppfattas som djupt orättvist. Regeringens avsikt är 
att den statliga fastighetsskatten på småhus och hyreshus (bostads-
delen) skall avskaffas och ersättas med en låg kommunal fastighets-
relaterad avgift. Regeringen avser att tillsätta en utredning som med 
största skyndsamhet skall arbeta för att ge underlag till beslut om en 
avveckling av den statliga fastighetsskatten. Ambitionen är att 
reformen skall genomföras under beskattningsåret 2008.
  Utredningen skall bland annat belysa hur en kommunal fastighets-
relaterad avgift, som är frikopplad från fastigheternas marknads-
värden, kan utformas och införas. Eftersom en rätt för kommuner att 
ta ut sådana avgifter kommer att påverka behovet av statsbidrag till 
kommunerna blir minskade statsbidrag en del av finansieringen av 
den slopade statliga skatten. Effekterna på det kommunala skatte-
utjämningssystemet bör samtidigt ses över. Ett slopande av den 
statliga fastighetsskatten förutsätter en ansvarsfull finansiering. Sam-
tidigt skall ingen betala mer i avgift än man i dag gör i fastighetsskatt. 
Stor hänsyn skall tas till fördelningseffekter mellan inkomstgrupper 
och regioner.
  I avvaktan på ett avskaffande av den statliga fastighetsskatten 
presenterar regeringen här åtgärder för att lindra effekterna av skatten.

5.4.1.1 Fryst underlag för fastighetsskatt
  Regeringens förslag: För beskattningsåren 2007–2008 skall under-
lag för fastighetsskatt för småhus och hyreshus (bostadsdelen) som 
högst vara desamma som för beskattningsåret 2006.
  Skälen för regeringens förslag: Fastighetstaxering sker vid allmän, 
förenklad och särskild fastighetstaxering. Mitt emellan de allmänna 
fastighetstaxeringarna görs en förenklad fastighetstaxering. En 
särskild fastighetstaxering görs varje år det inte är allmän eller 
förenklad fastighetstaxering men leder endast till nytt taxerings-värde 
om fastigheten genomgått en förändring.
  Småhusen var föremål för en allmän fastighetstaxering 2003 och en 
förenklad fastighetstaxering 2006. Hyreshusen var föremål för en 
förenklad fastighetstaxering 2004 och kommer 2007 att bli föremål 
för en allmän fastighetstaxering. Lantbruken var föremål för en allmän 
fastighetstaxering 2005 och kommer 2008 att bli föremål för en 
förenklad fastighetstaxering.
   För småhusen innebar den förenklade fastighetstaxeringen 2006 att 
taxeringsvärdena ökade med i genomsnitt 23 procent jämfört med den 
allmänna fastighetstaxeringen 2003. För hyreshusens del visar 
Skatteverkets provvärdering som genomförts inför den allmänna 
fastighetstaxeringen 2007 att den genomsnittliga höjningen i landet 
för hyreshus kommer att uppgå till cirka 32 procent om den 
taxeringen tillåts slå igenom.
  Taxeringsvärdena utgör bland annat underlag för uttag av fastig-
hetsskatt. Enligt nuvarande regler beräknas fastighetsskatten för 
småhus och hyreshus (bostadsdelen) inbringa knappt 18 miljarder 
kronor beskattningsåret 2006. För beskattningsåren 2007 och 2008 
beräknas fastighetsskatten inbringa 18,6 miljarder kronor respektive 
knappt 20 miljarder kronor.
  Mot bakgrund av detta, och i avvaktan på ett avskaffande av 
fastighetsskatten, anser regeringen att uttaget av fastighetsskatt för 



småhus och hyreshus skall frysas på 2006 års nivå under 
beskattningsåren 2007–2008. Det innebär att underlaget för uttag av 
fastighetsskatt under dessa år skall utgöras av det underlag för 
fastighetsskatt som gällt för beskattningsåret 2006 (taxeringsåret 
2007). För småhus och hyreshus (bostadsdelen) finns en s.k. dämp-
ningsregel som innebär att om ett taxeringsvärde höjts vid en 
fastighetstaxering skall höjningen fördelas lika mellan de år som 
återstår fram till nästa allmänna eller förenklade fastighetstaxering. 
Om ett småhus vid den förenklade fastighetstaxeringen 2006 fått ett 
högre taxeringsvärde än vid allmänna fastighetstaxeringen 2003 
innebär dämpningsregeln att en tredjedel av höjningen får genomslag 
på underlaget för fastighetsskatt för beskattningsåret 2006. Därefter 
fryses fastighetsskatten. För hyreshus kommer dämpningsregeln inte 
att tillämpas eftersom en höjning av taxeringsvärdet vid den allmänna 
fastighetstaxeringen 2007 inte får genomslag på uttaget av 
fastighetsskatt. Om ett hyreshus får ett lägre taxeringsvärde vid den 
allmänna fastighetstaxeringen 2007 skall dock detta lägre värde gälla i 
fortsättningen. Har en fastighets taxeringsvärde ändrats vid särskild 
fastighetstaxering skall underlaget för fastighetsskatt utgöras av det 
nya taxeringsvärdet. Detta gäller både småhus och hyreshus.
  Frysningsåtgärderna påverkar inte möjligheten att erhålla ett 
reduceringsbelopp för till- eller ombyggnad enligt 3 a § lagen 
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt.
  Den föreslagna frysningen beräknas gälla till och med beskattnings-
året 2008. Under tiden kommer frågan om fastighetsskattens av-
skaffande att utredas närmare.
  Förslaget föranleder ny tillfällig lagstiftning och en ändring i 10 § 
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt träder i kraft den 1 
januari 2007. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.8 och 3.25.

5.4.1.2 Begränsning av fastighetsskatten på markvärdet m.m.
  Regeringens förslag: För småhus skall den del av fastighetsskatten 
som belöper på varje värderingsenhet avseende tomtmark för småhus 
begränsas till högst två kronor per kvadratmeter eller maximalt 5 000 
kronor, om det är lägre. Detsamma gäller skatten på tomtmarksvärdet 
för småhus på lantbruksenhet. Begränsningen av fastighetsskatt på 
markvärdet skall inte beaktas vid beräkning av skattereduktionen för 
förmögenhetskatt. Lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2007 och 
tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
  Skälen för regeringens förslag: Taxeringsvärdet består av två del-
värden – byggnadsvärde och markvärde. För att begränsa taxerings-
värdets påverkan på uttaget av fastighetsskatt för småhus i de områden 
där taxeringsvärdena ökat allra mest bör det, utöver den s.k. begräns-
ningsregeln i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt, 
införas ett tak för den del av fastighetsskatten som belöper på 
markvärdet. Regeringen anser att skatten på markvärdet bör begränsas 
till högst två kronor per kvadratmeter eller maximalt 5 000 kronor, om 
det är lägre. Begränsningen gäller för varje värderingsenhet avseende 
tomtmark för småhus. Detsamma gäller för småhus på lantbruks-
enhet. För den vars fastighetsskatt på tomtmarken inte överstiger 
angivna belopp aktualiseras inte den föreslagna begränsningen. I 
dessa fall kommer skatten även fortsättningsvis att motsvara 1 pro-
cent av taxeringsvärdet.

  Lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt innebär 
att den som tillgodoräknats skattereduktion för fastighetsskatt och 
som betalar förmögenhetsskatt för sin permanentbostad skall tillgodo-
räknas skattereduktion även för förmögenhetsskatten. Förhållandet 
mellan tillgodoräknad skattereduktion för fastighetsskatt och den 
fastighetsskatt som påförts för permanentbostaden avgör hur stor 



reduktion som skall tillgodoräknas för förmögenhetsskatten.
  En effekt av förslaget att begränsa fastighetsskatten på markvärdet är 
att det finns personer som på grund av en lägre fastighetsskatt inte 
längre kommer att vara berättigade till skattereduktion för fastighets-
skatt och som därmed inte heller kommer att vara berättigade till 
skattereduktion för förmögenhetsskatten. För att inte uttaget av 
förmögenhetsskatt på permanentbostaden skall bli högre på grund av 
begränsningen av fastighetsskatt på markvärdet föreslås en ändring i 
lagen om skattereduktion för förmögenhetsskatt.
  Den föreslagna ändringen innebär att begränsningen av 
fastighetsskatt på markvärdet inte skall beaktas vid beräkning av 
skattereduktionen för förmögenhetsskatt. För att den som betalar 
förmögenhetsskatt på sin permanentbostad skall tillgodoräknas 
skattereduktion för förmögenhetsskatten krävs vid 2007 års taxering 
att den skattskyldige utan begränsning av fastighetsskatten på 
markvärdet är berättigad till skattereduktion för fastighetsskatten. 
Förhållandet mellan den skattereduktion för fastighetsskatt som skulle 
ha utgått utan begränsning av fastighetsskatt på markvärdet och den 
fastighetsskatt som påförs för permanentbostaden avgör hur stor 
reduktion som skall tillgodoräknas för förmögenhetsskatten.
   Förslagen föranleder dels ny tillfällig lagstiftning, dels ändringar i 
lagen om skattereduktion för förmögenhetsskatt, vilka skall träda i 
kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2007 års 
taxering. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.17 och avsnitt 3.25.

5.4.1.3 Sänkt fastighetsskatt på flerbostadshus
  Regeringens förslag: Fastighetsskatten för hyreshus (bostadsdelen) 
sänks från 0,5 procent till 0,4 procent från och med den 1 januari 
2007.
   Skälen för regeringens förslag: Uttaget av fastighetsskatt regleras i 
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. För hyreshusenhet (med 

hyreshus förstås i fastighetstaxeringssammanhang både hyreshus och 
sådana flerbostadshus som ägs av bostadsrättsföreningar och andra 
privatbostadsföretag) är skattesatsen på bostadsdelen 0,5 procent. För 
att dämpa fastighetsskattens genomslag på boendekostnaderna för 
dem som bor i dessa slag av hus anser regeringen att det är angeläget 
att utöver frysningen sänka skattesatsen för flerbostadshus från 0,5 
procent till 0,4 procent.
  Förslaget medför en ändring i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) 
om statlig fastighetsskatt som träder i kraft den 1 januari 2007 och 
tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Lagförslag i ärendet 
finns i avsnitt 3.24.

5.4.1.4 Slopad schablonintäktsbeskattning för bostadsrätts-
föreningar
  Regeringens förslag: Den schablonmässigt beräknade inkomst-
beskattningen för bostadsrättsföreningar och andra privatbostads-
företag slopas från och med den 1 januari 2007.
  Skälen för regeringens förslag: För bostadsrättsföreningar och andra 
privatbostadsföretag gäller att fastighetsinkomsten är schablonbe-
skattad inom ramen för inkomstslaget näringsverksamhet. Schablon-
beskattningen innebär att föreningen tar upp tre procent av taxerings-
värdet och erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål till 
beskattning. Schablonintäkten avses täcka alla intäkter och kostnader 
som är normala inom fastighetsförvaltning, t.ex. hyror/avgifter, 
värdeminskning på byggnader, driftkostnader för fastigheten, 
fastighetsskötsel, styrelsearvoden, reparationer och fastighetsskatt. 
Det bör noteras att om bostadsrättsföreningen har andra inkomster 
som inte ingår i själva fastighetsförvaltningen, skall sådana inkomster 
beskattas enligt vanliga regler för inkomstslaget näringsverksamhet. 
Avdrag får bara göras för ränta på lånat kapital som lagts ned i 
fastigheten, för återbetalning av statliga räntebidrag och för 



tomträttsavgäld. Uppkommer underskott får detta utnyttjas under ett 
senare beskattningsår. Därtill kommer att bostadsrättsföreningar och 
andra privatbostadsföretag på samma sätt som allmännyttiga 
bostadsföretag och enskilda ägare till hyresfastigheter är skyldiga att 
betala fastighetsskatt.
  Skatteverkets provvärdering inför den allmänna fastighetstaxeringen 
2007 för hyreshus visar att kraftiga taxeringsvärdehöjningar väntas 
för bostadshyreshus och hyreshus med bostadsrätter från och med 
nästa år. Den genomsnittliga höjningen i landet för hyreshus beräknas 
till 32 procent. Bostadsrättsföreningar och andra privatbostadsföretag 
drabbas extra hårt av höjningarna eftersom många bostadsrättsföre-
ningar betalar två skatter som baseras på taxeringsvärdet; fastighets-
skatt och den schablonmässigt beräknade inkomstskatten. Detta gäller 
särskilt för gamla och välskötta föreningar som helt eller delvis betalat 
av sina lån.
 Regeringen anser det angeläget att slopa schablonintäktsbeskatt-
ningen för bostadsrättsföreningar och andra privatbostadsföretag. Det 
innebär samtidigt att de inte heller skall ta upp erhållna statliga 
räntebidrag för bostadsändamål till beskattning. Ett slopande av 
schablonintäktsbeskattningen medför att avdrag inte längre får göras 
för ränta på lånat kapital som lagts ned i fastigheten, återbetalning av 
statliga räntebidrag för bostadsändamål och tomträttsavgäld. Om en 
bostadsrättsförening eller annat privatbostadsföretag har andra 
inkomster som inte ingår i själva fastighetsförvaltningen, skall sådana 
in-komster på samma sätt som i dag beskattas. De nya reglerna träder 
i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års 
taxering.
   Den utredning som aviserats och som skall arbeta för att ge 
underlag till beslut om en avveckling av den statliga fastighetsskatten 
kommer även att behandla skattereglerna för bostadsrättsföreningar 
och andra privatbostadsföretag.

   Förslaget föranleder ändringar av 39 kap. 25–26 §§ inkomstskatte-
lagen (1999:1229) från och med den 1 januari 2007 med tillämpning 
från och med 2008 års taxering. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 
3.11.

5.4.2 Förmögenhetsskattens avveckling
  Regeringens bedömning: Förmögenhetsskatten bör avvecklas under 
innevarande mandatperiod. Av statsfinansiella skäl bör avskaffandet 
ske successivt. I ett första steg halveras skattesatsen för finansiella 
tillgångar och reala tillgångar som inte är fastigheter och bostadsrätter 
från 1,5 procent till 0,75 procent för fysiska personer, dödsbon och 
familjestiftelser. För fastigheter och bostadsrätter är inriktningen att 
skattesatsen inledningsvis skall ligga kvar på 1,5 procent. De i avsnitt 
5.4.1.1 redovisade förslagen om frysning av de värden som skall 
utgöra underlag för fastighetsskatt bör emellertid få genomslag vid 
beräkning av den skattepliktiga förmögenheten. För ideella föreningar, 
stiftelser och vissa samfund som är skattskyldiga till förmögenhets-
skatt sänks skattesatsen från 1,5 promille till 0,75 promille. 
Regeringen avser att under 2007 återkomma till riksdagen med 
förslag till lagändringar som bör kunna tillämpas första gången vid 
2008 års taxering.
  Regeringens förslag: För att inte höjda taxeringsvärden vid 2006 års 
förenklade fastighetstaxering för småhus skall få fullt genomslag på 
uttaget av förmögenhetsskatt vid 2007 års taxering skall dämpnings-
regeln som gäller vid uttaget av fastighetsskatt även påverka under-
laget för förmögenhetsskatt.
  Bakgrunden till regeringens bedömning och förslag: Uttaget av 
förmögenhetsskatt regleras i lagen (1997:323) om statlig förmögen-
hetsskatt. Skattskyldiga är fysiska personer och dödsbon samt vissa 
föreningar, samfund och stiftelser. Sambeskattning sker av makar 
som lever tillsammans och sambor som tidigare varit gifta med 



varandra eller som har eller har haft barn tillsammans. Dessutom 
sambeskattas föräldrar och hemmavarande barn under 18 år.
  Skillnaden mellan den skattskyldiges tillgångar och skulder utgör 
den skattepliktiga förmögenheten. Skatten beräknas dock på den 
beskattningsbara förmögenheten. Den beskattningsbara förmögenhe-
ten är den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger ett 
fribelopp. Fribeloppet är 1,5 miljoner kronor för fysiska personer, 
dödsbon, familjestiftelser och föräldrar som endast sambeskattas med 
hemmavarande barn och 3 miljoner kronor för makar och sambor 
som sambeskattas. För annan juridisk person än dödsbo och 
familjestiftelse är fribeloppet 25 000 kronor. För fysiska personer, 
dödsbon och familjestiftelser är skattesatsen 1,5 procent. För annan 
juridisk person är skattesatsen 1,5 promille.
  Uttaget av förmögenhetsskatt och statlig inkomstskatt begränsas 
enligt lagen (1997:324) om begränsning av skatt. Principen är att 
ingen skall betala mer i skatt (inklusive kommunal inkomstskatt) än 
60 procent av sin inkomst. Om skatten blir högre sätts förmögenhets-
skatten och den statliga inkomstskatten ned med överskjutande 
belopp. Hälften av förmögenhetsskatten måste dock alltid betalas.
   Den nuvarande förmögenhetsskatten har till stor del motiverats av 
fördelningspolitiska skäl. Skatten har ansetts som ett progressivt 
komplement till den proportionella beskattningen av kapitalinkomster.
  Skälen för regeringens bedömning: Skatte-basutredningen överläm-
nade betänkandet Våra skatter (SOU 2002:47) i november 2002. I 
betänkandet kritiseras dagens förmögenhetsskatt. Kritiken riktar 
främst in sig på att beskattningen inte är likformig och på de 
nackdelar som olikformig beskattning för med sig. I betänkandet 
konstateras att den nuvarande konstruktionen av skatten har en smal 
skattebas och många undantag och nedsättningar som skapar starka 
incitament till rent skattebetingade beslut hos hushåll och i företag, 
såväl legala som illegala. Även de internationella aspekterna togs upp. 

Det är få länder som beskattar förmögenhetstillgångar och de som gör 
det har betydande tröskelvärden innan skattskyldighet inträder.
   För att en skatt skall vara allmänt accepterad bör den inte vara möjlig 
att planera bort. Den skall heller inte skada ekonomins funktionssätt. 
Förmögenhetsskatten är genom sina många undantag och genom en 
oenhetlig värdering av olika tillgångar helt godtycklig. Några av 
landets mest förmögna personer är partiellt skattebefriade. Skatten har 
medfört att mångmiljardbelopp lämnat landet. Svenska småföretagare 
har drabbats hårt av den riskkapitalflykt som det också är fråga om. 
Kapitalmarknadernas internationalisering har gjort det enkelt för 
förmögna personer att flytta sitt sparande till andra länder.
  Regeringen anser att förmögenhetsskatten skall avskaffas under 
mandatperioden. På sikt skulle ett avskaffande medföra ökade skatte-
intäkter bl.a. genom ett minskat kapitalutflöde till utlandet. Det skulle 
också bidra till att riskkapitalförsörjningen till näringslivet förbättras.
  Av statsfinansiella skäl bör dock avskaffandet av förmögen-
hetsskatten ske successivt. I ett första steg halveras skattesatsen för 
finansiella tillgångar och reala tillgångar som inte är fastigheter och 
bostadsrätter från 1,5 procent till 0,75 procent för fysiska personer, 
dödsbon och familjestiftelser. För fastigheter och bostadsrätter är 
inriktningen att skattesatsen inledningsvis skall ligga kvar på 1,5 
procent. De i avsnitt 5.4.1.1 redovisade förslagen om frysning av de 
värden som skall utgöra underlag för fastighetsskatt skall emellertid få 
genomslag vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten. För 
ideella föreningar, stiftelser och vissa samfund som är skattskyldiga 
till förmögenhetsskatt sänks skattesatsen från 1,5 promille till 0,75 
promille. Regeringen avser att under 2007 återkomma till riksdagen 
med förslag till lagändringar som bör kunna tillämpas första gången 
vid 2008 års taxering.
  Skälen för regeringens förslag: För att inte höjda taxeringsvärden vid 
2006 års förenklade fastighetstaxering för småhus skall få fullt 



genomslag på uttaget av förmögenhetsskatt vid 2007 års taxering 
föreslås att dämpningsregeln som gäller vid uttaget av fastighetsskatt 
även skall påverka underlaget för förmögenhetsskatt. Fastighet i 
Sverige skall följaktligen vid förmögenhetsbeskattningen tas upp till 
det värde som gäller som underlag för fastighetsskatt. Har en fastig-
hets taxeringsvärde sänkts för taxeringsåret vid särskild fastighets-
taxering tas fastigheten upp till det taxeringsvärde som fastställts för 
taxeringsåret.
   Förslaget föranleder en ändring i 10 § lagen (1997:323) om statlig 
förmögenhetsskatt. Lag-förslag i ärendet finns i avsnitt 3.8.

5.4.3 Förändrade uppskovsregler vid beskattning av kapital-
vinster på privatbostäder
   Regeringens bedömning: Systemet med uppskov med beskattning 
av kapitalvinster vid avyttring av privatbostäder bör utvidgas till att 
omfatta hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Skälen för regeringens bedömning: Europeiska gemenskapernas 
kommission (kommissionen) har i en stämning av Sverige inför EG-
domstolen ifrågasatt reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229). Kommissionen har gjort gällande att 
reglernas krav på att både ursprungs- och ersättningsbostaden skall 
ligga i Sverige, utgör ett hinder för den fria rörligheten för personer 
och kapital i den mening som avses i EG-fördraget. Sverige har 
medgett kommis-sionens fastställelseyrkande, bland annat sedan den 
tidigare regeringen kommit fram till att det är möjligt att utforma 
regler som inte kan ifrågasättas i förhållande till gemenskapsrätten.
  En arbetsgrupp inom Finansdepartementet har tagit fram en 
promemoria med förslag till nya uppskovsregler. I promemorian 
föreslås att rätten till uppskov utvidgas till att omfatta hela Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Förslagets utformning innebär vissa 
tekniska förändringar av uppskovssystemet men medför inte några 

inskränkningar av nuvarande möjligheter till uppskov. Promemorian 
har remissbehandlats under sommaren. Regeringen avser att med 
anledning av promemorians förslag inom kort återkomma till 
riksdagen med en proposition med förslag till lagändringar som skall 
träda i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på bostadsavyttringar 
som skett den 1 januari 2006 eller senare.

5.4.4 Kapitalvinstbeskattning för onoterade andelar
  För att stimulera tillgången på riskvilligt kapital i små företag bör 
utredas möjligheten till uppskjuten kapitalvinstbeskattning vid 
försäljning av andelar i fåmansföretag om vinsten återinvesteras i 
onoterade företag. Att ge privatpersoner möjlighet att göra ett risk-
kapitalavdrag om medel investeras i eget eller närståendes företagande 
kan också vara en väg att ytterligare öka tillgången på kapital. 
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Sten Tolgfors . Ålder: 40 år 
. Bakgrund: Fil kand, riksdagsledamot sedan 1994 (då han var 28 år).   
  Har bland annat suttit i näringsutskottet och utrikesutskottet. Var 
  tidigare moderaternas talesman i skolfrågor. 
. Familj: Sambo med Karin.  (DN 061025 sid 8)

http://wimnell.com/omr36-39p.pdf


Debattartikel om försäkringskassan. 

DN 061024 sid 6:

“ Försäkringskassan kan inte  lita på läkarnas bedömning.

Undersökning visar: Patienterna avgör själva om de ska bli 
sjukskrivna. Läkarna känner stor osäkerhet om patienten kan arbeta 
trots sin sjukdom. De nekar sällan att utfärda sjukintyg. Samtidigt 
visar en ny forskningsrapport från Försäkringskassan att 80 procent 
av dess handläggare anser att det ibland eller alltid är svårt att avgöra 
om läkaren har bedömt rätt. Attityden till sjukskrivning skiljer sig åt i 
olika delar av landet. elar av landet. I Västerbotten och Västernorrland 
sjukskriver man sig mer lättvindigt medan inställningen i Jönköpings 
län och Kronoberg är mer försiktig. Sjukförsäkringssystemet behöver 
förändras, skriver Försäkringskassans generaldirektör Curt Malm-
borg och Edward Palmer, professor i socialförsäkringsekonomi vid 
Uppsala Universitet.

   I en globaliserad värld med knivskarp konkurrens och krav på 
ständig förnyelse är en effektiv och modern sjukförsäkring en viktig 
nationell tillgång. Försäkringen ska ge trygghet i form av en buffert 
för att klara inkomstbortfall till följd av sjukdom och arbetsoförmåga. 
Men det är lika viktigt att se till försäkringens mer offensiva karaktär 
och att sjukförsäkringen präglas av den så kallade arbetslinjen. Rätt 
utformad och med rätt tillämpning ska försäkringen så ofta som möj-
ligt uppmana till aktivitet i stället för passivitet. Arbetsförmåga snarare 
än arbetsoförmåga ska stå i fokus.
  Hur dagens försäkring i verkligheten fungerar beror på ett antal 
faktorer. Utgångspunkten är det regelverk som riksdag och regering 
bestämt. Därtill kommer den tolkning och tillämpning som görs av 

framförallt Försäkringskassan och läkarna. Men hur försäkringen 
fungerar är också beroende av vilka attityder som finns i samhället 
och hos de olika aktörerna i sjukförsäkringsprocessen.
  I SKA-undersökningen (Sjukförsäkring, kulturer och attityder, en 
undersökning av fyra aktörers attityder) som presenteras i morgon har 
ett antal forskare från olika discipliner på uppdrag av Försäkrings-
kassan studerat aktörerna i sjukskrivnings kedjan.

Övergripande slutsatser är:
• Informationskedjan arbetsgivare - lä kare - försäkringsgivare 
har svagheter i varje länk. Samspelet fungerar inte bra.
• Svagheterna fylls ut av den försäkrades attityder som sålunda 
spelar en stor roll för utfallet av försäkringen.
• Attityderna styrs dessutom i stor ut sträckning av var i landet 
man bor.
  Nedan följer några av undersökningens viktigaste resultat.
  Läkarna har en central roll i administrationen av sjukförsäkringen. 
De ställer diagnos på basis av patientens symtom för att bedöma be-
handlingen samt försöker bedöma individens arbetsförmåga i för-
hållande till vad individen måste göra på arbetet. Undersökningen 
visar att de känner sig säkra i sin medicinska roll men känner en stor 
osäkerhet i bedömningen av patientens arbetsförmåga.
  Sjukförsäkringen försäkrar för arbetsoförmåga på grund av sjuk-
dom. Med läkarens intyg som främsta informationskälla beslutar 
Försäkringskassan om individens rätt till sjukpenning.

De flesta läkare anser att det ibland eller alltid är svårt att bedöma 
om patienten kan arbeta trots sin sjukdom. Bedömningen är allra 
svårast för dem som inte arbetar med "specialistvård", det vill säga 
vårdcentralens läkare - som också står för den största delen av 
sjukskrivningen. Det övergripande intrycket från SKA är att läkaren 



är för långt ifrån patientens arbetssituation för att kunna avgöra vad 
som är rimligast i en given situation.
  Läkarna anger att de sällan nekar att utfärda intyg. Det finns också 
patienter som inte vill bli sjukskrivna trots att läka ren vill det. Mer-
parten av läkarna svarar att de ibland, eller till och med alltid, tar 
hänsyn till individens motivafion vid sjukskrivning. För omkring två 
tredjedelar av läkarna spelar individens motivation att återgå till arbetet 
en viktig roll i läkarens bedömning.
  Försäkringskassan ska kunna förlita sig på läkarnas 
bedömning i sitt beslut om rät ten till sjukpenning. Men enligt 
undersök ningen anser 80 procent av Försäkringskassans 
handläggare att det ibland eller alltid är svårt att avgöra om 
läkaren har bedömt rätt. Dessutom anser Försäkringskassan 
att det är svårt att få in handlingar från läkaren. Å andra 
sidan anser varken läkare eller arbetsledare att "man" kan lita 
på att Försäkringskassan gör rätt bedömning av individens 
rätt till sjukpenning.
  Vi kan alltså konstatera att ingen del i kedjan känner sig 
säker på den information som ska ligga till grund för bedöm-
ningen. Osäkerheten fylls ut av individens information. Det 
innebär att det i grunden är individen som både lämnar infor-
mation och gör de bedömningar som är viktiga för försäkrings-
utfallet.
  I enkäterna, som individer, läkare, arbetsledare och handläggare 
besvarat, ställdes samma 39 attitydfrågor till samtliga i alla grupper. 
De fick svara på frågor om hur de förhåller sig till sjukskrivning i 
olika situationer. En del situationer avviker väsentligt från lagens 
intentioner om när det är riktigt att vara sjukskriven. Exempel på frå-
gor är: Tycker du att man ska kunna vara sjukskriven när man har 
barn med problem som behöver ens stöd? ... är mobbad på 
arbetsplatsen? ... har svårt att komma över en separation?

  Enligt lagen ska Försäkringskassan bortse från arbetsmarknads-
mässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden i sin bedöm-
ning om det föreligger rätt till sjukpenning. Dessa är situationer som 
kan leda till sjukdom med en nedsatt arbetsförmåga men i sig är inte 
skäl för att vara sjukskriven.
    Resultaten visar att de försäkrade - det vill säga informations-
bärarna och de vars motivation spelar stor roll i bedömningen - ar den 
minst restriktiva gruppen bland de fyra aktörerna. Försäkringskassans 
handläggare är mest restriktiva i sina attityder till användningen av 
sjukskrivning men samtidigt har Försäkringskassan lättast att ta den 
försäkrade i försvar. Arbetsgivaren anser att de sköter sin uppgift 
gentemot de försäkrade bra men att Försäkringskassan är för släpp-
hänt. Den som har nyckelrollen och är närmast patienten - läkaren - är 
emellertid skeptisk till sjukförsäkringens effekt på den försäkrade.
  Analysen av vilka faktorer som är viktiga för sjukskrivning hos 
individerna visar att arbetssituationen är viktigast. Därnäst kommer 
den egna uppskattningen av (den fysiska och psykiska) hälsan. Som 
tredje viktigaste faktor kommer attityderna!
   Tillsammans förklarar arbetssituation och attityder över 40 procent 
av variationen i sjukskrivningen mellan individer.
  Det län man bor i är den viktigaste eller näst viktigaste förklarings-
faktorn för hur restriktiva attityder individen har. När ett index av alla 
fyra aktörers attityder bildas och jämförs med ohälsotalet i rikets län 
visar det sig att ett mindre restriktivt värde på attitydindexet är kopplat 
till högre ohälsotal. En ännu mer omfattande analys visar att efter lä-
nens ålderssammansättning bidrar individers attityder med den näst 
största effekten på skillnader mellan länens (och kommunernas) 
ohälsotal. De mest restriktiva länen visade sig vara Kronorberg och 
Jönköping medan de mest tillåtande var Västerbotten och Västernorr-
land.



   En övergripande slutsats är att systemet med dess nuvarande admi-
nistrativa konstruktion ger, tvärtemot lagstiftarens intention, ett för-
hållandevis stort utrymme för att finna försörjningslösningar som 
passar till en mångfald av skilda situationer. Det är i huvudsak de 
försäkrade som avgör hur utrymmet används. Detta är också bak-
grunden till det tidvis höga tonläget mot Försäkringskassan när vi de 
senaste åren tydligare tolkat det regelverk som finns och fler fått nej 
på sin begäran om sjukpenning. Situationen har varit ansträngande för 
många som arbetar i Försäkringskassan .
   Det senaste året har vi fått en mycket påtaglig nedgång i 
sjukfrånvaron. Det är glädjande, men det får inte leda till att 
vi förminskar de strukturella problem som finns inom sjukför-
säkringen. SKA-undersökningen understryker behovet av för-
änd ringar i sjukförsäkringssystemet. Sverige har Iyckats att 
genomföra en stor pensions reform. En reform som gett oss 
försprång framför andra länder. Förhoppningsvis kan detta 
också gälla sjukförsäkringen.

   Det finns mycket som talar för att det informationsavstånd som 
finns mellan aktörerna i dagens system gör att systemet i stället för 
välfärdsvinster ger välfärdsförluster för många. Ett nytt system ska 
klara av att utgöra den buffert och ge den säkerhet i livet som vi 
kräver. Detta system måste vara konstruerat så att alla aktörer har de 
förutsättningar som behövs för att systemet ska fungera mer 
försäkringsmässigt. Försäkringen ska bidra till att förebygga, tidigt 
identifiera och effektivt hantera arbetsrelaterade situationer samtidigt 
som den ger ett bra skydd för nedsatt arbetsförmåga på grund av dålig 
hälsa. I detta system tar också individen ett större ansvar.

CURT MALMBORG          
EDWARD PALMER “

Besparingar drabbar arbetsmiljöarbetet

DN 061027 sid 7:
“Besparingar drabbar arbetsmiljöarbetet

Regeringens besparingar i budgeten påverkar arbetsmiljöarbe-
tet på många sätt. Skyddsombuden får mindre pengar till 
utbildning, Arbetslivsinstitutet läggs ned, Arbetsmiljöverket 
måste säga upp en tredjedel av personalen och utbildningen 
inom företagshälsovården måste hitta en ny huvudman. 

   Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett lokalt skyddsombud på 
alla arbetsplatser där minst fem personer arbetar och arbetsgivare och 
fack ska gemensamt svara för att skyddsombudet får "erforderlig ut 
bildning". Staten har bidragit med i runda tal 50 miljoner kronor om 
året som genom Arbetslivsinstitutet slussats vidare till arbetsmiljö- 
utbildning av olika slag.   
  I budgeten konstaterar regeringen att det är verksamhet som man 
anser "inte skall bekostas med statliga medel".   
   -Det är klart att vi måste ha välutbildade skyddsombud. Inte minst 
eftersom de har stora befogenheter när det gäller till exempel skydds- 
stopp, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson. 

SJÄLV HAR HAN  fullt upp med neddragningarna på det egna 
verket. När verksamheten ska krympa med 50 miljoner kronor om 
året i tre år väntar stora förändringar och mellan 250 och 300 personer 
måste gå.
   -Men när man läser om verksamheten i budgeten är det rena hyll-
ningssången, säger Kenth Pettersson.
  Arbetslivsinstitutet läggs ned helt och därmed försvinner utbild-
ningen till olika funktioner inom företagshälsovården .
  Vårdförbundet konstaterar att ingen nu längre har ansvaret för 
utbildning av företagssköterskor och att utbildningen för en central 



grupp i det förebyggande hälsoarbetet nu läggs ned.   
   Men riktigt så illa ska det inte behöva gå. Johnny Johnsson, som är 
ordförande i företagsläkarnas förening och sitter i styrelsen för Före-  
svensk företagshälsovård, menar att utbildningarna ska kunna räddas:     
  -När man gör politiska yxhugg åker barnen ut med badvattnet. Då 
får man fiska upp dem sedan.   
  När beskedet om nedläggningen av Arbetslivsinstitutet kom fick lä- 
kare och sjuksköterskor besked om att sedan länge inplanerade ut-
bildningar skulle ställas in.   
   -Politikerna hade förstås inte en susning om konsekvenserna av 
nedläggningen. Det blev helt enkelt ett jävla liv, säger Johnny Johns-
son.   
  Efter att både arbetsmarknadsministern och finansdepartementet 
uppvaktats har han gott hopp.   
  -Vi har mötts av stor förståelse. Det kan kanske bli ett hack i skivan, 
men utbildningarna kommer att fortsätta. Vi kommer att lösa det här 
och hitta en ny huvudman. I bästa fall kan vi ta tillfället i akt att både 
förnya och förbättra utbildningarna. 

Totalt 1200 anställda
•Arbetslivsinstitutet bedriver forskning, utveckling och kunskapsför- 
medling i arbetslivsfrågor. Generaldirektör är Mikael Sjöberg och 
antalet anställda är cirka 400 på sju orter i Sverige, varav hälften i 
Stockholm. Från den l juli nästa år ska all verksamhet ha upphört. 

•Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsmiljölagen efterlevs, bland 
annat genom inspektioner av arbetsmiljöinspektörer. Verket skriver 
också regler och råd för arbetsmiljön och arbetar på olika sätt för att 
den ska bli säkrare och bättre. Generaldirektör är Kenth Pettersson. 
De anställda är cirka 800. Arbetsmiljöverket ska spara drygt 50 
miljoner per år de närmaste tre åren. 

BOSSE ANDERSSON bo.andersson@dn.se 08-73812 26 “              

Statsbudgetens skatter.
SVT Nyheter. Från svt.se  061026: 
Publicerad 26 oktober 2006 - 17:21
Uppdaterad 26 oktober 2006 - 18:13

Utredning: Budgeten ger mest till de som tjänar mest.

  Det är de som redan har de högsta inkomsterna tjänar mest på den 
borgerliga regeringens budget. Det visar en rapport från riksdagens 
utredningstjänst, RUT, som socialdemokraterna idag presenterar......

  RUT har på socialdemokraternas uppdrag granskat vilka grupper i 
samhället som tjänar mest på förslagen i den borgerliga regeringens 
budget. Det handlar bland annat om förslagen om sänkt inkomstskatt, 
halverad förmögenhetsskatt, lägre ersättning i a-kassan och minskade 
avdragsmöjligheter i deklarationen.
  Fördelningsanalysen visar att den hälft av landets inkomsttagare som 
har de högsta inkomsterna tjänar mest på budgeten.
  Den hälft som tjänar minst får bara tolv procent av den samlade 
inkomstförbättringen, medan den hälft som tjänar mest får hela 88 
procent.
   Den som har en årsinkomst på 150.000 kr tjänar 400 kr netto om 
året på den borgerliga budgeten medan den som har en inkomst på 
420.000 kr om året tjänar 10.000 kr netto....

   Pär Nuder (s), finansminister i den förra regeringen, säger att det är 
en djupt orättvis politik:
  - Tjänar man 16.000 får man 41 kronor, tjänar man 18.000 får man 
180 kronor. Man måste komma upp i inkomstlägen över 35.000 
kronor i månaden för att man ska komma i närheten av den tusenlapp 
som moderaterna talade om i valrörelsen.

mailto:bo.andersson@dn.se
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FÖRDELNINGSANALYS
En analys av fördelningseffekterna av förslag till skatteförändringar 
och utgiftsförändringar, enligt budgetpropositionen för 2007, 
redovisas.
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Föreliggande promemoria inleds med en redovisning av förslagen 
som analyseras och en presentation av hur analysen är uppbyggd. 
Själva analysen av fördelningseffekterna presenteras i två delar. För-
slag till skatteförändringar och utgiftsförändringar analyseras först för 
enskilda individer och därefter för hushåll.

Förslag som ingår i analysen
Analysen grundar sig på de förslag som berör individernas och hus-
hållens inkomster, via ändrade transfereringar eller ändrade skatter. 
Budgetförslag för 2007 enligt budgetpropositionen inkluderas i ana-
lysen och resultaten jämförs med gällande regler år 2007.

Skatteförändringar
1) En skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbskatteavdrag) 
införs från och med den 1 januari 2007. Skattelättnaden lämnas i form 
av en skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och 
av aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomster), justerade med hänsyn 
till eventuella avdrag. Följande redovisas hur skattereduktionen 
beräknas för dem som vidbeskattningsårets ingång inte fyllt 65 år 
respektive för dem som fyllt 65 år.

För dem som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 65 år
Arbetsinkomst Underlag för skattereduktion
-0,79 BB Skillnaden mellan arbetsinkomsterna och 

summan av grundavdraget och 
sjöinkomstavdraget

0,79 BB -2,72 BB Skillnaden mellan summan av 0,79 BB och 20 
procent av arbetsinkomsterna mellan 0,79 och 
2,72 BB och summan av grundavdraget och 
sjöinkomstavdraget

2,72 BB - Skillnaden mellan 1,176 BB och summan av
grundavdraget och sjöinkomstavdraget

För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år
-1,59 BB Skillnaden mellan arbetsinkomsterna och 

summan av grundavdraget och 
sjöinkomstavdraget

1,59 BB -2,72 BB Skillnaden mellan summan av 1,59 BB och 20 
procent av arbetsinkomsterna mellan 1,59 och 
2,72 BB och summan av grundavdraget och 
sjöinkomstavdraget

2,72 BB - Skillnaden mellan 1,816 BB och summan av
grundavdraget och sjöinkomstavdraget



Anm. BB=Prisbasbelopp (40 300 år 2007).

Underlaget för skattereduktionen multiplicerat med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt ger skattereduktionen för arbetsinkomster.

2) Det förhöjda grundavdraget i stödområde A avskaffas från och 
med den 1 januari 2007.

3) Beloppsgränsen för när kostnader för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen får dras av höjs från 7 000 kronor till 8 000 kronor.

4) Beloppsgränsen för när kostnader för övriga utgifter i inkomst-
slaget tjänst får dras av höjs från 1 000 kronor till 5 000 kronor.

5) Slopad skattereduktion för fackförenings- och a-kasseavgifter.

6) Enligt budgetpropositionen bör förmögenhetsskatten avvecklas 
under innevarande mandatperiod. I ett första steg halveras skattesatsen 
för finansiella tillgångar och reala tillgångar som inte är fastigheter 
och bostadsrätter från 1,5 procent till 0,75 procent.

7) För beskattningsåren 2007-2008 ska underlag för fastighetsskatt 
för småhus som högst vara desamma som för beskattningsåret 2006.

8) För småhus ska den del av fastighetsskatten som belöper på varje
värderingsenhet avseende tomtmark för småhus begränsas till högst 
två kronor per kvadratmeter eller maximalt 5 000 kr, om det är lägre.

9) Den schablonmässigt beräknade inkomstbeskattningen för bo-
stadsrättsföreningar och andra privatbostadsföretag slopas från och 
med den 1 januari 2007.

10) Sänkt fastighetsskatt för hyreshus (bostadsdelen) från 0,5 procent 
till 0,4 procent från och med den 1 januari 2007. För beskattningsåren 

2007-2008 ska underlag för fastighetsskatt för hyreshus (bostads-
delen) som högst vara desamma som för beskattningsåret 2006.

Utgiftsförändringar

11) Gränsen för högsta bostadskostnad för bostadstillägg till den som 
har fyllt 65 år ska höjas från 4 850 till 5 000 kr per månad för den 
som är ogift och från 2 425 kr till 2 500 kr för den som är gift. 
Gränsen för den skäliga bostadskostnaden vid beräkning av särskilt 
bostadstillägg för pensionärer som har fyllt 65 år och vid beräkning 
av äldreförsörjningsstöd ska höjas från 6 050 till 6 200 kr per månad 
för den som är ogift och från 3 025 till 3 100 kr för den som är gift.

12) Inkomsttaket i sjukförsäkringen sänks från 10 till 7,5 prisbas-
belopp.

13) Inkomsttaket vid tillfällig föräldrapenning och havandeskaps-
penning i föräldraförsäkringen sänks från 10 till 7,5 prisbasbelopp.

14) Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) i sjuk- och för-
äldraförsäkringen beräknas som 0,989 av SGI.

15) Ersättningsnivån i arbetslöshetsersättningen sänks till 70 % av in-
komsten efter 200 dagar och till 65 % efter 300 ersättningsdagar för 
dem utan försörjningsansvar och efter 450 ersättningsdagar för dem 
med försörjningsansvar. Ersättningen beräknas på den genomsnittliga 
inkomsten de senaste 12 månaderna. Maxersättningen sätts till 680 
kronor under de första 100 dagarna. Regeringen avser att senare 
under hösten i särskild proposition återkomma till riksdagen i denna 
fråga.

16) Kompensationsgraden i aktivitetsstödet sätts till 65 procent efter 
300 ersättningsdagar för dem utan försörjningsansvar och efter 450 



ersättningsdagar för dem med försörjningsansvar. Det ersättnings-
grundande inkomstunderlaget beräknas på genomsnittet av de senaste 
12 månadernas inkomst. Regeringen avser att senare under hösten i 
särskild proposition återkomma till riksdagen i denna fråga.

17) Individernas egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen ska 
öka genom en förhöjd finansieringsavgift. Den förhöjda avgiften görs 
beroende av nivån på arbetslösheten och utgifterna inom arbetslös-
hetskassans verksamhetsområde. Regeringen avser att senare under 
hösten i särskild proposition återkomma till riksdagen i denna fråga. 
Egenfinansieringen föreslås öka med 10 miljarder kronor.

Metod och upplägg av analys

Effekterna av förslagen till skatteförändringar och utgiftsförändringar 
enligt budgetpropositionen för 2007 redovisas för enskilda individer 
och för hushåll.

- För individer redovisas förändrad genomsnittlig nettoinkomst.
Redovisningen sker efter följande kategorisering: per decilgrupp, efter
kön samt efter region. I individsteget analyseras förslag 1-8(skatte-
förändringar) och förslag 12-17 (utgiftsförändringar). Förslag 9- 11 
redovisas separat sist i individsteget.
- För hushåll redovisas hur den disponibla inkomsten (efter hänsyn 
till betalt boende och betalda avgifter till a-kassa) förändras efter 
familjetyp. I hushållssteget analyseras förslag 1-10 (skatteföränd-
ringar) och förslag 11-17 (utgiftsförändringar).

Förslag som berör bostadstillägg för pensionärer riktas till hushållet 
men redovisas även på individnivå. Bidragen har fördelats på enskilda 
individer genom att dela beloppen med familjetyp dvs. med ett om 
ensamstående och med två om sammanboende/gifta. Förslaget 
redovisas separat sist i individsteget.

Även effekten av den sänkta fastighetsskatten för ägarna av småhus 
respektive hyreshus och slopad schablonskatt på äkta bostadsföretag 
redovisas på individnivå och hushållsnivå. Detta trots att förslagen 
som rör flerfamiljshus påverkar boendekostnaden, som i modellen är 
en variabel knuten till hushållet. För ägarna av småhus fångas 
skattesänkningen in i den slutgiltiga skatten.

I fördelningsanalysen antas förslaget om en förändrad fastighetsskatt 
fullt ut vältras över i sänkta boendekostnader. Den sänkta fastighets-
skatten för hyreshus har schabloniserats ut på hyreshusen med - av
boendeytan och länets andel av den totala fastighetsskatten.

En förändrad fastighetsskatt på hyreshus och slopad schablonskatt på 
äkta bostadsföretag har fördelats på enskilda individer genom att dela 
beloppen med familjetyp dvs. med ett om ensamstående och med två 
om sammanboende/gifta. Effekten av den sänkta fastighetsskatten för 
hyreshus och slopad schablonskatt på äkta bostadsföretag redovisas 
separat sist i individsteget tillsammans med förslag som berör 
bostadstillägg för pensionärer.

Förslaget att införa en förhöjd avgift till arbetslöshetsförsäkringen 
innebär en övervältring av kostnaderna på arbetslöshetskassorna och 
deras medlemmar. Enligt förslaget ska den offentligfinansiella effek-
ten av avgiftshöjningarna uppgå till 10 miljarder kronor.

Mikrosimuleringsmodellen FASIT har i dagsläget uppgifter om års-
avgift till arbetslöshetskassa men inte specifikt till vilken arbetslös-
hetskassa. För att kunna inkludera förslaget har individer som i dag 
betalar avgift till a-kassa fått en genomsnittlig höjning på ca 230 
kr/månad. Arbetslösa har befriats från att betala den förhöjda avgiften 
under de månader som de är arbetslösa under ett år.

Förslaget att arbetslöshetsersättningen (utgiftsförändring 15-16) ska 
baseras på de senaste 12 månadernas inkomster är inte inkluderad i 



analysen eftersom dagpenningen generellt redan i dag beräknas på 
historisk inkomst.1 

Fördelningsanalysen grundar sig på Statistiska centralbyråns under-
sökning om hushållens inkomster och förmögenheter från år 2004 
framskriven till år 2007 med avseende på befolkning, ekonomi och 
gällande regelverk. Analysen genomförs med den så kallade FASIT-
modellen.

______________________________________________________

1 I dagens arbetslöshetsförsäkring bestäms dagpenningen utifrån 
dagsförtjänsten som den arbetslöse hade under den tid som ligger till 
grund för fastställandet av normalarbetstiden.
Normalarbetstiden i sin tur baseras antingen på den genomsnittliga 
arbetstiden i det förvärvsarbete som innebär att arbetsvillkoret upp-
fylldes eller, om det är mer fördelaktigt för den enskilde, på allt arbete 
som utförts under hela ramtiden. I normalfallet motsvarar ramtiden de 
närmast föregående 12 månaderna från att den arbetslöse anmält sig 
på arbetsförmedlingen. Om den arbetslöse har överhoppningsbar tid 
kan ramtiden förskjutas längre tillbaka i tiden. Den fastställda dags-
förtjänsten ska räknas upp bl.a. då löneförhandlingarna för med-
lemmarna inom arbetslöshetskassans verksamhetsområde avslutats.
Innebörden av detta är att dagpenningen alltså redan i dag beräknas på 
historisk inkomst med undantag för den uppräkning som sker efter att 
nya löneavtal träffats. Effekten av att denna uppräkning slopas är 
begränsad.
______________________________________________________

Den samlade finansiella effekten av förslagen

I tabell 1 redovisas den periodiserade effekten för den offentliga 
sektorn av budgetförslag 1-17. Effekten för den offentliga sektorn av 
förslag till skatteförändringar och utgiftsförändringar uppgår till ca 
–42,3 respektive 12,1 mdkr.

Tabell 1: Periodiserad effekt av analyserade förslag till skatte-
förändringar och utgiftsförändringar, år 2007, miljarder kronor.

 Förslag 1-17 Skatteförändringar,
förslag 1-10

Utgiftsförändringar,
förslag 11-17

Staten    -28,7 -43,1 14,4
Kommunerna     -0,7    0,8 -1,5
Ålderspensionssystemet  -0,8                 0,0                 -0,8
Totalt offentlig sektor     -30,2             -42,3                12,1

De förslag som finns med i analysen är förslag som påverkar 
individernas och hushållens inkomster. Vissa förslag som inte finns 
med har utelämnats p.g.a. analystekniska svårigheter. Exempelvis 
förslag om förändrad tobaksskatt, skatt på trafikförsäkringspremier 
samt beskattning av lånedatorer. Dessa besparingar uppgår till om-
kring 5,4 mdkr för den offentliga sektorn. Att införa en skatte-
reduktion för hushållstjänster är inte heller medtagen i analysen och 
påverkar den offentliga sektorn med 0,65 mdkr år 2007.

Förslagen i budgetpropositionen att skärpa arbetsvillkoren i arbets-
löshetsförsäkringen, avskaffa rekryteringsbidraget, investeringsbidra-
get till hyresbostäder och räntebidrag har även utelämnats och uppgår 
till en sammanlagd summa om ca 4 mdkr.



Fördelningsanalys

I följande avsnitt redovisas analysen av fördelningseffekterna av 
förslag till skatteförändringar och utgiftsförändringar enligt budget-
propositionen för 2007. Först analyseras förändringarna för enskilda 
individer och därefter för hushåll.

Förslagens effekter på individernas nettoinkomster
I tabell 2-4 nedan redovisas fördelningseffekten uppdelat på indi-
vidernas bruttoinkomster.
Med bruttoinkomst avses inkomst av tjänst före avdrag, inkomst
av näringsverksamhet samt kapitalinkomster.
Bruttoinkomsterna är sorterade i stigande ordning och sedan gruppe-
rade i tio lika stora grupper, s.k. deciler. Decil 1 omfattar de tio 
procent lägsta bruttoinkomsterna medan decil 10 omfattar de tio pro-
cent högsta inkomsterna. Varje decilgrupp innehåller lika många indi-
vider. Noterbart är att decilindelningen i tabell 2-4 endast omfattar 
personer över 17 år med en bruttoinkomst som är större än noll.

Den fördelningseffekt som redovisas i tabell 2 avser förändringen i 
individernas nettoinkomster till följd av förslag 1-8 (skatteför-
ändringar) och förslag 12-17 (utgiftsförändringar) sammanslaget. 
Nettoinkomsten definieras som individens bruttoinkomst reducerad 
med slutlig skatt och betalda avgifter till a-kassa samt betalt boende 
exklusive kyrkoavgift eftersom denna avgift inte är obligatorisk.

Tabellen nedan visar förändringar i individernas ekonomi. Ett positivt
tecken innebär att nettoinkomsten ökar för individerna medan det 
motsatta gäller vid ett negativt tecken.

Tabell 2. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil av skatte-
förslag 1-8 och utgiftsförslag 12-17, år 2007, kronor.

Decil Decilgränser, kronor
    (avser bruttoinkomst)

Genomsnittlig
förändring av
nettoinkomsten, i
kronor och i procent

% av den totala
förändringen av
inkomsterna

  % av antal
  personer över
  17 år och med

               inkomst>0
1          0 –    70 700     800 (3,7)   2,2        10,0
2   70 701 – 115 200    700 (1,0)   1,8        10,0
3 115 201 – 154 400    400 (0,4)   1,0 12,1     10,0
4 154 401 – 187 000    500 (0,4)   1,3        10,0
5 187 001 – 219 500 2 200 (1,5)   5,8        10,0

6 219 501 – 251 000 3 900 (2,3) 10,2        10,0
7 251 001 – 285 700 5 400 (2,9) 14,2        10,0
8 285 701 – 331 000 6 700 (3,2) 17,6  87,9    10,0
9 331 001 – 412 700 7 400 (3,0) 19,4        10,0
10 412 701 -           10 100 (2,7) 26,5        10,0

Totalt                                     3 800 (2,3)     100,0          100,0

Som framgår av tabell 2 är effekten av förslagen i budgetproposi-
tionen för 2007 positiv för samtliga decilgrupper. I följande tabeller 
(3-4) kommer den totala effekten att delas upp i förändringar till följd 
av skatteförslag och utgiftsförslag.



Den fördelningseffekt som redovisas i tabell 3 och 4 avser föränd-
ringen i individernas nettoinkomster till följd av dels förslag 1-8 
(skatteförändringar) och dels förslag 12-17 (utgiftsförändringar).

Tabell 3. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil av skatte-
förslag 1-8, år 2007, kronor.

Decil Decilgränser, kronor
   (avser bruttoinkomst)

Genomsnittlig
förändring av
nettoinkomsten, i
kronor och i
procent

% av den totala
förändringen av
inkomsterna

   % av antal
   personer över
   17 år och med
    en inkomst>0

1            0 –   70 700 1 300 (5,8)   2,3        10,0
2   70 701 – 115 200 1 300 (1,8)   2,3        10,0
3 115 201 – 154 400 1 400 (1,4)   2,5  18,5    10,0
4 154 401 – 187 000 2 300 (1,9)   4,1        10,0
5 187 001 – 219 500 4 100 (2,8)   7,3        10,0

6 219 501 – 251 000 5 900 (3,6) 10,6        10,0
7 251 001 – 285 700 7 700 (4,1) 13,8        10,0
8 285 701 – 331 000 9 300 (4,3) 16,5  81,6    10,0
9 331 001 – 412 700          10 200 (4,1) 18,2        10,0
10  412 701 -           12 600 (3,4) 22,5        10,0

Totalt 5 600 (3,4)    100,0            100,0

Enligt tabell 3 ökar den genomsnittliga förändringen av nettoin-
komsten gradvis från 1 300 kronor i decilgrupp 1 till 12 600 kronor i 
decilgrupp 10. Jobbskatteavdraget bidrar i hög grad till ökningen av 
nettoinkomsten i samtliga decilgrupper. Det nuvarande grundav-
dragets konstruktion med ett puckelformigt utseende gör effekten av 
jobbskatteavdraget relativt sett mindre fördelaktigt för de lägre decil-
grupperna.

Förslaget om förändrad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt för 
småhus gynnar främst decilgrupp 10 men även i mindre utsträckning 
några av de lägre decilgrupperna.

Tabell 4. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil av ut-
giftsförslag 12-17, år 2007, kronor.
Decil Decilgränser, kronor (avser bruttoinkomst)
 Genomsnittlig förändring av nettoin-

komsten, i kronor och i procent
% av den totala föränd-
ringen av inkomsterna

   % av antal
   personer över
   17 år och med
    en inkomst>0

1            0 –   70 700     -500 (-2,1)   2,6        10,0
2   70 701 – 115 200    -600 (-0,8)   3,3        10,0
3 115 201 – 154 400 -1 000 (-1,0)   5,7  31,8    10,0
4 154 401 – 187 000 -1 800 (-1,5) 10,0        10,0
5 187 001 – 219 500 -1 800 (-1,3) 10,2        10,0

6 219 501 – 251 000 -2 100 (-1,2) 11,5        10,0
7 251 001 – 285 700 -2 300 (-1,2) 12,9        10,0
8 285 701 – 331 000 -2 500 (-1,2) 14,1  68,2    10,0
9 331 001 – 412 700 -2 800 (-1,1) 15,7        10,0
10 412 701 - -2 500 (-0,7) 14,0        10,0

Totalt -1 800 (-1,1)   100,0          100,0



Tabell 4 visar att aktuella utgiftsförändringar i budgetpropositionen 
för 2007 minskar den genomsnittliga nettoinkomsten med mellan 500 
och 2 800 kronor.

De högre decilgrupperna drabbas framförallt av förslagen att höja av-
giften  till arbetslöshetsförsäkringen samt att inkomsttaket sänks från 
10 till 7,5 prisbasbelopp i sjukförsäkringen och vid tillfällig föräldra-
penning och havandeskapspenning.

Decilgrupp 3-6 påverkas i större omfattning av de aktuella utgifts-
förändringarna inom arbetslöshetsersättningen och aktivitetsstödet.

I tabell 5 redovisas effekten per kön. Tabellen omfattar endast per-
soner över 17 år med en bruttoinkomst som är större än noll.

Tabell 5. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av skatteförslag 1-
8 och utgiftsförslag 12-17, uppdelat på kön, år 2007, kronor.
Kön Genomsnittlig

förändring av
nettoinkomsten, i
kronor och i procent

% av den totala
förändringen av
inkomsterna

% av antal
personer över
17 år och med
en inkomst>0

Kvinnor 3 000 (2,1) 40,5 51,0
Män 4 600 (2,5) 59,5 49,0

Totalt 3 800 (2,3)         100,0           100,0

Männens genomsnittliga nettoinkomst ökar med ca 4 600 kronor me-
dan kvinnornas nettoinkomst ökar med ca 3 000 kronor av föreslagna
förändringar. Av den totala förändringen tillfaller nästan 60 procent 
männen. Att männens nettoinkomst ökar mer än kvinnornas förklaras 
av att männens inkomster i genomsnitt är högre än kvinnornas och att 
de därmed i större utsträckning kan ta del av jobbskatteavdraget. 
Förslaget om förändrad förmögenhetsskatt medverkar även till ett 
bättre utfall för män.

I tabell 6 redovisas förändrad genomsnittlig nettoinkomst efter region.
Primärkommuner har delats in i nio grupper enligt Svenska Kom-
munförbundets kommungruppsindelning. Indelningen finns beskri-
ven i bilaga 1. Tabellerna omfattar endast personer över 17 år med en
bruttoinkomst som är större än noll.

Tabell 6. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av skatteförslag 1-
8 och utgiftsförslag 12-17, uppdelat efter region, år 2007, kronor.
Kommungrupp                Genomsnittlig förändring av netto-

    inkomsten, i kronor och i procent
       % av den totala
        förändringen av
        inkomsterna

% av antal
personer över
17 år och med
en inkomst>0

Storstäder                                                  4 300 (2,5)  19,1   17,0
Förortskommuner                                     5 400 (2,9)  20,3   14,3
Större städer                                              3 500 (2,2)  25,6   27,6
Pendlingskommuner                                 3 500 (2,2)    5,9     6,5
Glesbygdskommuner                                2 700 (1,9)    2,5     3,6
Varuproducerande kommuner                   3 500 (2,2)    6,1     6,6
Övriga kommuner, över 25 000 inv.          3 500 (2,2)   12,6   14,0
Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv.     3 000 (2,0)      6,2    7,7
Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. 2 500 (1,7)     1,8 2,8
                                                                  3 800 (2,3) 100,0 100,0



Tabell 6 visar att en något gynnsammare effekt uppstår i kommun-
grupperna storstäder och förortskommuner. Det är främst jobbskatte-
avdraget, förändrad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt för småhus 
som bidrar till utfallet.

Hushållsanknutna förslag och dess effekt på individernas
nettoinkomster
I tabell 7 redovisas förslag till förändringar av bostadstillägg för pen-
sionärer och skatt på hyreshus och bostadsrätter (förslag 9-11) 
separat. Att dessa förslag redovisas separat sist i individsteget beror 
på att de, till skillnad från övriga förslag i individanalysen, är knutna 
till hushållet. En förändrad fastighetsskatt för hyreshus och slopad 
schablonskatt för bostadsföretag får effekt på hushållets boende-
kostnad. Bostadstillägg för pensionärer bestäms bl.a. av hushållets 
inkomster. Effekterna av förslagen har fördelats på enskilda individer 
genom att dela beloppen med familjetyp dvs. med ett om ensam-
stående och med två om sammanboende/gifta.

 7. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil av skatteförslag 
9-10 och utgiftsförslag 11, år 2007, kronor.
Decil Decilgränser, kronor (avser bruttoinkomst)

Bostadstillägg, förslag 11
       Skatt på hyreshus och 
      bostadsrätter, förslag 9-10

1            0 –   70 700 0 230
2   70 701 – 115 200          40 280
3 115 201 – 154 400          70 300
4 154 401 – 187 000          30 270
5 187 001 – 219 500 0 250
6 219 501 – 251 000 0 250
7 251 001 – 285 700 0 250
8 285 701 – 331 000 0 270
9 331 001 – 412 700 0 260
10 412 701 - 0 290
Totalt           40 260

Ändrade regler för bostadstillägg påverkar de lägre decilgrupperna 
medan förändringen av nettoinkomsterna är i det närmaste densamma 
för samtliga decilgrupper av förslag till förändring av skatt på 
hyreshus och bostadsrätter.

Förslagens effekter på hushållens disponibla inkomster
Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens inkomst 
av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital samt 
skattepliktiga transfereringar reducerat med den slutliga skatten (exkl. 
kyrkoavgiften) plus skattefria transfereringar och efter betalt boende 
och betalda avgifter till akassa. Socialbidrag har utelämnats från 
analysen på grund av att skattningarna av dessa är osäkra. 2

I tabellerna nedan redovisas genomsnittlig förändring av såväl dis-
ponibel inkomst som disponibel inkomst med hänsyn till försörj-
ningsbörda av föreslagna skatte- och utgiftsförändringar.

______________________________________________________

2 Osäkerheten består i att SCB:s undersökning om hushållens 
ekonomi (HEK) är ett urval där individernas och hushålls-
medlemmarnas inkomster och förmögenheter redovisas för ett kalen-
derår. En familj med låg registrerad inkomst behöver inte vara be-
rättigad till bistånd eftersom de eventuellt inte stod till arbets-
marknadens förfogande, invandrade i slutet av året, hade realiserbara 
förmögenheter eller andra skäl. Även familjer med inkomster över 
riksnormen för skälig levnadsnivå kan någon gång under året ha varit 
berättigad till bidrag eftersom de under en viss del av året kan ha haft 
låga inkomster för att under resterande period haft högre inkomster.
______________________________________________________



För att bättre kunna jämföra inkomster mellan olika hushåll av olika 
storlek och sammansättningar relateras de disponibla inkomsterna 
med hänsyn till antalet konsumtionsenheter eller försörjningsbördan. 
För detta ändamål kan olika konsumtionsskalor användas. Den vi 
använt är den s.k. OECD-skalan. Enligt OECD-skalan är försörj-
ningsbördan eller antalet konsumtionsenheter lika med antalet 
hushållsmedlemmar upphöjt till 0,7 [OECD=(Antal hushållsmed-
lemmar)0,7]. Vikten för den första medlemmen blir därmed 1,00, den 
marginella vikten av medlem nr två är 0,62, för den tredje 0,53, för den 
fjärde medlemmen 0,48 och för den femte hushållsmedlemmen är den 
marginella vikten 0,45. Disponibel inkomst delat med antal konsum-
tionsenheter ger disponibel inkomst justerat för försörjningsbörda.
Ett hushåll med två vuxna och ett barn med en disponibel inkomst på 
200 000 kronor har efter hänsyn till försörjningsbörda en disponibel 
inkomst per konsumtionsenhet på knappt 92 700 kronor [≈200 
000/2,158].

I tabellerna 8-9 redovisas den genomsnittliga förändringen av hus-
hållens disponibla inkomster både med och utan hänsyn till försörj-
ningsbörda till följd av dels förslag 1-10 (skatteförändringar) och dels 
förslag 11-17 (utgiftsförändringar). Förslagen redovisas uppdelat på 
olika familjetyper dvs. ensamstående och samboende med och utan 
barn. De ensamstående redovisas även uppdelat på kön. Tabellerna 
omfattar endast hushåll med en bruttoinkomst större än noll.

I tabellerna presenteras också genomsnittligt antal konsumtions-
enheter per familjetyp. Genomsnittlig förändring av den disponibla 
inkomsten med hänsyn till försörjningsbörda fås approximativt ge-
nom att den genomsnittliga förändringen av den disponibla inkomsten 
divideras med antal konsumtionsenheter (KE). I tabell 8 innebär detta 
att för en ensamstående med ett barn är den genomsnittliga föränd-
ringen av disponibel inkomst 6 600 kr och den genomsnittliga föränd-
ringen av disponibel inkomst med hänsyn till försörjningsbördan 4 
100 kr (≈6 600/1,62).

Tabellerna nedan visar förändringarna i hushållens ekonomi. Ett 
positivt tecken innebär att hushållens disponibla inkomst ökar medan 
det motsatta gäller vid ett negativt tecken.

Tabell 8 visar att grupperna sammanboende med och utan barn med 
skatteförslagen i budgetpropositionen för 2007 får ökad disponibel 
inkomst på mellan 4 900 kr och 7 300 kr justerat för försörj-
ningsbörda. Minst ökning (i genomsnitt 3 200 kr per konsum-
tionsenhet) får gruppen ensamstående med två barn eller fler.

Att ensamstående män får en större förändring i disponibel inkomst 
jämfört med ensamstående kvinnor beror främst på förslaget att införa 
ett jobbskatteavdrag.



Tabell 8. Förändrad genomsnittlig disponibel inkomst efter betalt 
boende både med och utan hänsyn till försörjningsbörda (av 
skatteförslag 1-10), uppdelat på olika familjetyper (för ensam-
stående även uppdelat på kön inom parentes), år 2007, kronor.

Familjetyp      Genomsnittlig
     förändring av disp.
     inkomst,
     förslag 1-10

Genomsnittligt antal
konsumtionsenheter (KE)

Genomsnittlig
förändring av disp.
inkomst per KE,
förslag 1-10

    Procentuell
    förändring av
    genomsnittlig
    disp. inkomst

     (Män/kvinnor)           Män/kvinnor)
Ensam utan barn     4 600 (5 400/3 900)  1     4 600 (5 400/3 900) 3,0
Ensam m ett barn    6 600 (8 200/6100)  1,62 4 100 (5 100/3 800) 3,2
Ensam med två 
barn eller fler           7 100 (8 100/6 900) 2,29 3 200 (3 600/3 000) 2,9
Sambo utan barn    11 300                       1,62 6 900                       3,0
Sambo m ett barn   15 700                       2,16 7 300                       3,6
Sambo m två barn  17 000                       2,64 6 400                        3,7
Samboende 
med  tre barn
eller fler                   5 400                       3,19 4 900                        3,3

Totalt                     8 300                               5 500                        3,1

Tabell 9. Förändrad genomsnittlig disponibel inkomst efter betalda 
avgifter till akassa både med och utan hänsyn till försörj-
ningsbörda (av utgiftsförslag 11-17), uppdelat på olika familje-
typer (för ensamstående även uppdelat på kön inom parentes), år 
2007, kronor.

Familjetyp      Genomsnittlig
     förändring av disp.
     inkomst,
     förslag 11-17

Genomsnittligt antal
konsumtionsenheter (KE)

Genomsnittlig
förändring av disp.
inkomst per KE,
förslag 11-17

    Procentuell
    förändring av
    genomsnittlig
    disp. inkomst

           (Män/kvinnor)                      (Män/kvinnor)
Ensam utan b -1 300 (-1 500/-1 100) 1      -1 300 (-1 500/-1 100) -0,8
Ensam  ett b   -2 500 (-2 800/-2 400) 1,62 -1 600 (-1 700/-1 500) -1,2
Ensam m två 
barn eller fler -2 700 (-2 900/-2 700) 2,29 -1 200 (-1 300/-1 200) -1,1
Sambo utan b -3 100                          1,62 -1 900                          -0,8
Sambo  ett b   -5 300                          2,16 -2 400                          -1,2
Sambo  två b   -5 500                          2,64 -2 100                         -1,2
Samboende 
med tre barn
eller fler          -5 200                          3,19 -1 600                          -1,1

Totalt            -2 500                                  -1 600                          -0,9



Bilaga 1: Kommungruppsindelning

Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning har gjorts i 
nio grupper efter vissa strukturella egenskaper som bland annat be-
folkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.

Kommungrupperna är:

- Storstäder: kommun med folkmängd som överstiger 200 000
invånare.

- Förortskommuner: Kommun där mer än 50 procent av
nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun.
Vanligaste utpendlingsmålet är en storstad.

- Större städer: Kommun med mellan 50 000 och 200 000 invånare
samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

- Pendlingskommuner: Kommun där mer än 40 procent av
nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun.

- Glesbygdskommun: Kommun med mindre än 7 invånare per
kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare.

- Varuproducerande kommuner: Kommun med mer än 40 procent av
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom
varutillverkning och industriell verksamhet.

- Övriga kommuner, över 25 000 inv.: Kommun som inte hör till
någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare.

- Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv.: Kommun som inte hör till
någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare.

- Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv.: Kommun som inte hör 
till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare.

Kommungruppsindelning:
Storstad Förortskommun Störrestad Pendlingskommun Glesbygdskommun
Göteborg Ale  Borås Bjuv          Arjeplog
Malmö Bollebygd Eskilstuna Boxholm         Arvidsjaur
Stockholm Botkyrka Falun Bromölla         Berg

Burlöv Gävle Eslöv          Bjurholm
Danderyd Halmstad Essunga          Bräcke
Ekerö Helsingborg Forshaga         Dals-Ed
Haninge Jönköping Gagnef          Dorotea
Huddinge Kalmar Gnesta          Gällivare
Håbo Karlskrona Grästorp          Härjedalen
Härryda Karlstad Habo          Jokkmokk
Järfälla Kristianstad Hammarö        Ljusdal
Kungsbacka Linköping Höganäs          Lycksele
Kungälv Luleå Hörby          Malung
Lerum Lund Höör          Malå
Lidingö Norrköping Kil                 Nordmaling
Lilla Edet Skellefteå Knivsta           Norsjö
Lomma Sundsvall Krokom           Ockelbo
Mölndal Södertälje Kumla           Orsa
Nacka Trollhättan Kungsör           Ovanåker
Partille Umeå Kävlinge          Pajala
Salem Uppsala Lekeberg          Ragunda
Skurup Varberg Mullsjö           Robertsfors
Sollentuna Västerås Munkedal         Rättvik
Solna Växjö Mörbylånga      Sorsele
Staffanstorp Örebro Norberg           Storuman
Sundbyberg Örnsköldsvik Nykvarn          Strömsund
Svedala Östersund Nynäshamn      Torsby
Tjörn Orust           Vansbro
Tyresö Sigtuna            Vilhelmina
Täby Sjöbo           Vindeln
Upplands Väsby Stenungsund      Ydre
Upplands-Bro Storfors            Ånge
Vallentuna Svalöv            Åre
Vaxholm Säter            Årjäng
Vellinge Söderköping      Åsele
Värmdö Timrå            Älvdalen
Öckerö Trosa            Älvsbyn
Österåker Vänersborg        Överkalix

Vännäs             Övertorneå
Åstorp              
Älvkarleby



Varuproducerande Övriga kommuner, Övriga kommuner, Övriga kommuner, 
kommun  Över 25 000 inv.     12 500-25 000 inv. mindre än 12 500 inv.

Alvesta Alingsås Arboga Aneby
Emmaboda Arvika Avesta Askersund
Fagersta Boden Båstad Bengtsfors
Finspång Bollnäs Eksjö Borgholm
Gislaved Borlänge Flen Degerfors
Gnosjö Enköping Hagfors Eda
Grums Falkenberg Hallsberg Filipstad
Götene Falköping Hallstahammar Färgelanda
Herrljunga Gotland Heby Gullspång
Hofors Hudiksvall Hedemora Haparanda
Hylte Härnösand Hultsfred Hjo
Laxå Hässleholm Kalix Hällefors
Lessebo Karlshamn Kiruna Högsby
Ljungby Karlskoga Klippan Karlsborg
Markaryd Katrineholm Kramfors Kinda
Mönsterås Landskrona Kristinehamn Ljusnarsberg
Nybro Lidköping Köping Mellerud
Nässjö Ludvika Laholm Munkfors
Olofström Mark Leksand Nora
Osby Mjölby Lindesberg Nordanstig
Oskarshamn Motala Lysekil Skinnskatteberg
Oxelösund Norrtälje Mariestad Smedjebacken
Perstorp Nyköping Mora Strömstad
Sotenäs Piteå Sala Tanum
Surahammar Ronneby Simrishamn Torsås
Svenljunga Sandviken Skara Töreboda
Sävsjö Skövde Sollefteå Vadstena
Tibro Strängnäs Sunne Valdemarsvik
Tranemo Söderhamn Säffle Vingåker
Tranås Trelleborg Sölvesborg Åtvidaberg
Ulricehamn Uddevalla Tidaholm Ödeshög
Uppvidinge Västervik Tierp
Vaggeryd Ystad Tingsryd
Vara Ängelholm Tomelilla
Vetlanda Vimmerby
Vårgårda Åmål
Värnamo Östhammar
Älmhult
Örkelljunga
Östra Göinge



Alliansen förlorar väljare.
DN 061027 sid10:

“ Alliansen förlorar väljare.
Maktskifte om valet var i dag enligt senaste opinionsundersökningen.

  Det har bara gått en månad sedan valet, men många borger-
liga väljare har redan  tröttnat på den nya regeringen.  Opposi-
tionen skulle kunna  vinna om det vore val i dag,  enligt Syno-
vate Temos oktobermätning. 
  Normalt brukar valvinden fortsätta att blåsa efter valet, och stödet för 
den segrande sidan öka i opinionsmätningarna de närmast följande 
månaderna.   
  Men den här gången har opinionsvinden redan vänts emot den nya 
regeringen.   
  Väljarstödet för socialdemokraterna har ökat till 37,0 procent, jäm- 
fört med 35,0 i valet, en statistiskt säker uppgång. 

DET ÄR FRAMFÖR ALLT bland yngre kvinnor, upp till 44 år, 
som socialdemokraterna gått framåt sedan mätningarna före valet.    
  Stödet ökar bland fackanslutna väljare, speciellt bland Saco-med- 
lemmar. Partiet går kraftigt framåt i Mellansverige, men fortsätter att 
förlora väljare i Stockholmsregionen.  
   Tillsammans har de tre oppositionspartierna ökat till 48,6 procent, 
jämfört med 46,1 i riksdagsvalet. Vänsterpartiet ligger nästan stilla på 
5,9, mot 5,8 procent i valet. Miljöpartiet får 5,7, mot 5,2 procent i valet. 

DE BORGERLIGA regeringspartierna får tillsammans 46,7 procent, 
jämfört med 48,2 i valet den 17 september. Skillnaden mellan blocken 
är därmed nästan lika stor som i valet, men i omvänd riktning. Avstån-
det mellan blocken är dock inte statistiskt säkerställt.   
   Trots att det är moderaterna i den nya regeringen som drabbats av 
mest negativ mediarapportering i samband med ministeravhoppen har 

stödet för partiet inte sjunklt Moderaterna får 26,9 procent I mät-
ningen, mot 26,2 i valet. Stödet för partiet har ökat kraftigt i Stock- 
holmsregionen, men sjunkit i Mellansverige .  
   Siffrorna tyder på att det inte är ministeraffärerna som påverkat 
väljaropinionen, utan snarare de senaste veckornas debatt om försäm-
ringarna av a-kassereglerna, där de fackliga organisationernas ledare 
trätt fram som de hårdaste regeringskritikerna .   
  Centerpartiet ligger på 7,1 procent i mätningen, mot 7,9 i valet. Folk- 
partiet får också 7,1 , jämfört med 7,5 i valet. Och kristdemokraterna 
får låga 5,7 procent, efter att ha nått 6,6 i valet.   
  -De borgerliga partierna har tillsammans gjort en nettoforlust på 1,2 
procentenheter över blockgränsen. Resten av uppgången för opposi- 
tionspartierna kommer från småpartierna och från sofflocket, säger 
Synovate Temos opinionsanalytiker Nicklas Källebring. 

DET ÄR EN HEL DEL av de valjare som inte ville ange något parti 
omedelbart bart före valet, så kallade soffliggare, som nu stödjer något 
av oppositionspartierna. 
  Andelen osäkra i den har mätningen är 14,3 procent.   
  Sverigedemokraterna får 2,5 procent i den här mätningen, mot 2,9 i 
valet. Övriga småpartier har tillsammans stöd av 2,2 procent.   Syno-
vate Temo har i mätningen för DN och Sydsvenskan intervjuat 2 669 
personer under perioden 9-25 oktober. 

HENRIK BRORS  henrik.brors@dn.se o8-738 12 12 “

“Mätmetod och resultat
  2 669 intervjuer uttörda den 9-25 okt 2006 per telefon med ett 
riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre. De har 
fått svara på frågan: "Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti 
skulle du då rösta på?  
   För närmare metodbeskrivning se www.temo.se " 

mailto:henrik.brors@dn.se


Socialdemokraternas budgetmotion

Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf 
av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) 
med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007

1 Alla ska med – inte bara några
  För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell kon-
kurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har 
helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor kostar, både i 
ekonomiska och mänskliga termer.
  Vi som lever och bor i Sverige har lärt oss att det bara är trygga 
människor som vågar möta det enda vi med säkerhet vet om framtiden 
– att det blir annorlunda. Det  är bara trygga människor som vågar ta 
språnget in i det okända, som vågar spränga nya gränser, som vågar 
byta jobb och flytta, som vågar ta lån och köpa nytt hus och som mitt i 
livet vågar börja studera och starta om.
   Sverige har visat att trygghet går hand i hand med konkurrenskraft. 
Konkurrenskraft är trygghetens förutsättning. Och trygghet är en 
nödvändighet för konkurrenskraft.
  Allt detta riskerar att undermineras med den politik som den 
moderatledda regeringen presenterar i sin första budgetproposition.
  Den borgerliga regeringens politik har ett övergripande syfte: att 
skapa en låglönearbetsmarknad. Detta systemskifte på svensk arbets-
marknad åstadkoms genom en rad åtgärder som samverkar i en och 
samma riktning: att pressa lönerna nedåt och öka lönespridningen. 
Strategin är genomtänkt:
  Först föreslår regeringen gigantiska skattesänkningar. Mest sänks 
skatten för dem som har förmögenheter och stora villatomter i norra 
Storstockholm. För att finansiera en del av dessa skattesänkningar 

görs kraftiga neddragningar i arbetsmarknadspolitiken, vilket ökar den 
öppna arbetslösheten. Sedan sänker man ersättningen till de arbets-
lösa i arbetslöshetsersättningen, så att de blir tvungna att ta anvisade 
låglönejobb. Till sist gör man det billigare att köpa låglönetjänster 
genom skattesubventioner, som till största delen kommer att utnyttjas 
av dem som redan idag har råd att köpa tjänster riktade till hushålls-
sektorn.
   Sammantaget leder regeringens ekonomiska politik till att den 
öppna arbetslösheten ökar, att orättvisorna och ojämlikheten förstärks 
och att konkurrenskraften försvagas.

En socialdemokratisk politik för arbete och tillväxt
  Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors personliga 
utveckling. Därför måste politiken vara inriktad på arbete åt alla. Full 
sysselsättning är socialdemokratins mål.
  Sedan regeringsskiftet 1994 har det skapats 440 000 nya jobb. 
Sunda offentliga finanser, förbättrad kompetens hos arbetskraften, 
bättre villkor för företagen och ökad trygghet har skapat förutsätt-
ningar för både en stark reallöneutveckling och nya jobb.
  Bryts den ekonomiska utvecklingen så hotas jobben och därmed 
möjligheterna att finansiera välfärden, som är en förutsättning för jäm-
lika levnadsvillkor. Därför måste varje reform vägas mot vad sam-
hällsekonomin tål och målet om full sysselsättning.
   Mot den här bakgrunden ser vi med oro på den borgerliga rege-
ringens budget. En politik som driver utvecklingen mot sämre utbild-
ningsmöjligheter, lägre löner och mindre kunskapsinnehåll i produk-
tionen samt ökade klyftor, en högre konfliktnivå i samhället och ökad 
otrygghet skapar inte bara ett nytt och mer orättvist Sverige. Tillsam-
mans med otillräckligt finansierade och orättvist fördelade skattesänk-
ningar riskerar regeringens politik även att skada den positiva ekono-
miska utvecklingen.



  För att fortsätta modernisera Sverige, skapa fler jobb och klara 
globaliseringens ekonomiska utmaningar måste Sverige istället fort-
sätta att investera i kunskap, bättre förutsättningar för företagen och 
trygghet för alla.
  Sverige ska gå i täten med kunskap och trygghet. Under mandat-
perioden vill vi socialdemokrater genomföra reformer som lägger 
grunden för en långsiktig modernisering av Sverige. Vi vill:

• satsa på strategiska framtidsbranscher
• bygga ut infrastrukturen
• underlätta för företag att bildas och växa
• fortsätta att lyfta kunskapsnivån, från förskola, via grund- och 

gymnasieskola och komvux, till högskola och forskning
• höja de offentliga anslagen till forskning till 1 procent av BNP
• se till att fler kan läsa vidare vid högskolan
• minska kostnaderna att anställa dem som står längst ifrån arbets-

marknaden
• förbättra trygghetsförsäkringarna så att det blir lättare att gå från 

gamla till nya villkor i arbetslivet
• ha sunda offentliga finanser

Ökad trygghet och rättvisa
  Rättvisa och trygghet är kärnan i välfärdspolitiken. Det går inte att 
separera trygghetsförsäkringarna från välfärdsverksamheterna. Ned-
skärningar för sjuka och arbetslösa leder till stora spänningar på den 
välfärd som tillhandahålls av kommuner och landsting. Tryggheten 
vittrar sönder.
  Den offentliga sektorns starka finanser ska inte användas till stora 
skattesänkningar som ökar orättvisorna. Vi socialdemokratern vill 
tvärtom använda överskotten i den offentliga sektorn till att både an-
ställa fler i vård, skola och omsorg samt till att förstärka de sociala 

trygghetsförsäkringarna. Offentlig sektor ska också vara föregångare 
som modern arbetsgivare som erbjuder attraktiva arbeten med jäm-
ställda löner.

i) Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Barnens 
väl avgör Sveriges framtid. Skolan ska ge kunskap åt alla. Vi vill 
sänka maxtaxan på dagis och fritids. Vi vill öppna den allmänna av-
giftsfria förskolan för 3-åringar. För att underlätta barns lärande ska 
personalökningen i förskolan följas av 3 000 fler fritidspedagoger på 
fritids.

ii) Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Alla ska 
kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. Äldres 
vård och omsorg ska hålla hög kvalitet. Vi vill erbjuda 3 500 erfarna 
medarbetare i äldreomsorgen möjligheten att bli mentorer. Under de 
närmaste tio åren vill vi bygga 100 000 fler bostäder för äldre, såväl 
seniorbostäder som särskilda boenden. De sämst ställda pensio-
närerna ska få höjda bostadstillägg.

iii) Det måste bli billigare att vårda och laga tänderna. Det är 
inte rimligt att det är mycket dyrare att laga tänderna än att behandla 
övriga delar av kroppen. Vi vill ha en tandvård där unga får gratis 
tandvård upp till 24 år. En undersökning ska kosta högst 200 kronor 
och kostnaden för dyra behandlingar måste minskas kraftigt.

iv) Alla vinner på att vi stöttar varandra. Arbetslöshet är inte den 
arbetslöses fel. Sjukdom slår blint. Förtidspensionärer har ofta slitit 
ett långt arbetsliv. När det går bra för Sverige vill vi förbättra - inte 
försämra - för dem som är mest utsatta. Det högsta taket i a-kassan 
ska höjas till motsvarande 7,5 prisbasbelopp på årsnivå. Förtidspen-
sionärernas ekonomi ska förbättras.



v) Bättre miljö – en språngbräda in i framtiden.
  Klimatförändringarna är vår största globala utmaning. Sveriges bero-
ende av olja ska brytas till 2020. Vi vill att Sverige ökar sin produk-
tion av moderna drivmedel inom skogs- och jordbruket. Energi-
effektivitet, grön elproduktion och teknikutveckling gör Sverige rikare 
och grönare. Två utvecklingsprogram måste genomföras - ett för 
investeringar och ett för forskning.
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2 Förslag till riksdagsbeslut....

3 Arbete och välfärd före skattesänkningar

Vi håller våra löften
  Socialdemokraternas budgetmotion baseras på det valmanifest och 
de löften vi ställde ut i valrörelsen 2006. Vårt valmanifest avsåg refor-
mer under hela mandatperioden 2007 till 2010. I regeringens budget-
proposition läggs dock enbart förslag på utgiftstak för 2007 och 
2008. För de två resterande åren i mandatperioden avser regeringen att 
återkomma med förslag till riksdagen.
  I den socialdemokratiska budgetmotionen läggs därmed skarpa 
förslag för reformer under 2007 och 2008. Därmed kan vår politik 
jämföras med den borgerliga regeringens budget. Dessutom visar vi 
socialdemokrater hur resterande vallöften kan fullföljas 2009 och 
2010 givet att riksdagen nu fattar beslut i enlighet med den social-
demokratiska budgeten.
  Den socialdemokratiska budgeten utgår från 2006 års ekonomiska 
vårproposition. Inför valet 2006 arbetade finansdepartementet fram en 
nästan färdig budgetproposition med fullt ut genomarbetade prog-
noser för den ekonomiska utvecklingen, utgifter och inkomster med 
mera. Dessa beräkningar byggde på att det socialdemokratiska val-
manifestet skulle genomföras. Detta arbete utgör grunden för vår 
budgetmotion.
  Därmed ställs två alternativ mot varandra: Den borgerliga rege-
ringens budgetproposition och den socialdemokratiska oppositionens 
budgetmotion. Vi ger därmed svenska folkets valda företrädare i 
riksdagen en möjlighet att välja väg för framtiden.
  Antingen väjer riksdagen det socialdemokratiska alternativet som 
leder till uthålligt hög tillväxt, minskade orättvisor, ökad trygghet och 
sänkt arbetslöshet. Eller så väljer riksdagen det moderata alternativet 
med ökade klyftor, kamp mot fackföreningsrörelsen, ökad otrygghet 
och kraftigt stigande öppen arbetslöshet. Vägvalet är tydligt...



3.1 Den ekonomiska utvecklingen

Internationell utveckling
  Världsekonomin har vuxit starkt de senaste åren på grund av den 
expansiva penningpolitiken i OECD-länderna, låga långräntor och en 
stark efterfrågeutveckling i amerikansk ekonomi.
  USA:s stora bytesbalansunderskott har länge setts som en riskfaktor 
för den internationella ekonomiska utvecklingen. Denna obalans kan 
dock vara på väg att minska i takt med att de asiatiska ekonomierna 
fortsätter att växa snabbt och euroområdet sakta blir starkare.

Svensk utveckling
  Den svenska konjunkturen vände upp 2004 och tillväxten har sedan 
dess gradvis breddats. Tillväxten 2006 väntas bli den högsta sedan 
millennieskiftet och summerar en lång framgångsperiod då Sverige 
haft en högre tillväxt än såväl OECD-snitt som EU-snitt.
  En växande internationell efterfrågan, god konkurrenskraft i svenska 
företag och ökad inhemsk konsumtion väntas leda till hög tillväxt även 
2007.
  I 2007 års budgetproposition redovisar finansdepartementet en prog-
nos över den ekonomiska utvecklingen som visar på en tillväxt om 4,0 
procents tillväxt år 2006. För 2007 beräknas tillväxten bli 3,3 procent.
  Med en socialdemokratisk ekonomisk politik beräknas tillväxten i år 
bli i enlighet med regeringens prognos. För 2007 blir den ekonomis-
ka tillväxten 0,2 procentenheter svagare till följd av en mer ansvarsfull 
finanspolitik. I nuvarande mycket expansiva ekonomiska läge måste 
fokus läggas på att motverka flaskhalsar i ekonomin.....
  Arbetsmarknaden kommer att utvecklas betydligt bättre med den 
socialdemokratiska ekonomiska politiken. Den öppna arbetslösheten 
blir 1,3 procentenheter lägre. Det innebär nästan 60 000 personer 

färre öppet arbetslösa. Sysselsättningen utvecklas på samma sätt som 
i regeringens prognos.
  Den öppna arbetslösheten 2007 beräknas bli 4,5 procent mätt som 
årsgenomsnitt. Därmed nås det av den tidigare socialdemokratiska 
regeringen uppsatta arbetslöshetsmålet om 4 procent enligt den gamla 
definitionen av öppen arbetslöshet i Statistiska Centralbyråns arbets-
kraftsundersökningar.....

3.2 Sunda offentliga finanser
  Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för 
uthållig tillväxt och stabil välfärd. Genom överskott i goda tider för-
hindras nedskärningar i sämre tider, då välfärden behövs som mest. 
Sunda offentliga finanser är även en fråga om rättvisa mot kommande 
generationer.
  De starka offentliga finanserna som den socialdemokratiska rege-
ringen byggde upp används nu av den borgerliga regeringen för att 
öka klyftorna i Sverige. Om vi socialdemokrater hade fått fortsätta att 
regera över landet hade styrkan i de offentliga finanserna använts till 
att minska arbetslösheten, förbättra välfärden och minska klyftor-na.

Överskottsmålet måste klaras
  Överskottsmålet innebär att de offentliga finanserna ska visa ett 
överskott på 2 procent av en konjunkturcykel. Målet infördes 2000 
för att minska den offentliga sektorns nettoskuld, skapa en buffert för 
att möta den demografiska utvecklingens kommande påfrestningar på 
de offentliga välfärdssystemen och bidra till en betryggande marginal 
till gränsen på 3 procent av BNP i underskott i EU:s stabilitets- och 
tillväxtpakt.
  Sedan överskottsmålet infördes år 2000 och fram till och med 2006 
beräknas den offentliga sektorns finansiella sparande i genomsnitt 
uppgå till 2,0 procent av BNP. Därmed klaras överskottsmålet.



  En ansvarsfull ekonomisk politik har lagt grunden till dagens goda 
finansiella förutsättningar. Under de kommande åren är möjligheten 
för ett högt finansiellt sparande god. Aldrig någonsin har en tillträdan-
de regering kunnat påbörja en mandatperiod med så goda ekonomiska 
förutsättningar.
  Med socialdemokraternas föreslagna politik kommer det finansiella 
sparandet att uppgå till 2,8 procent 2006 och till 2,5 procent 2007. För 
2007 innebär det att det finansiella sparande är 0,2 procentenheter 
starkare än i regeringens budgetproposition. I nuvarande konjunktur-
läge är detta en sundare finanspolitik än den som regeringen har 
föreslagit......
  De borgerliga partierna gick till val på att alla skattesänkningar skulle 
vara finansierade. Detta vallöfte bryts redan i den första budgeten. 
Trots de goda ekonomiska förutsättningarna föreslår regeringen ofi-
nansierade skattesänkningar om sammantaget 24 miljarder kronor 
under 2007 och 2008. Det är en dålig start för en ny regering och 
leder till svagare offentliga finanser.

Utgiftstaken måste hållas
  För att förhindra att tillfälligt högre inkomster används för att 
finansiera varaktigt högre utgifter infördes 1997 ett system med 
utgiftstak för staten. Sedan systemet infördes har utgiftstaken klarats 
samtliga år och bidragit till en ansvarsfull budgetpolitik och sunda 
offentliga finanser.

Utgiftstaken måste fortsätta att värnas.
  Utgiftstaket år 2007 ska uppgå till det av riksdagen beslutade taket 
om 949 miljarder kronor 2007. För 2008 ska utgiftstaket fastställas 
till 982 miljarder kronor. Med förslagen i denna motion uppgår 
marginalen till utgiftstaket till 7,7 miljarder kronor 2007 och 4,8 
miljarder kronor 2008....

Kommunsektorn
  En god ekonomi i kommunsektorn är avgörande för välfärden. Un-
der de senaste åren har det ekonomiska resultatet i kommunsektorn 
förbättrats, bland annat till följd av en allmänt stark ekonomisk utveck-
ling, medvetna statliga satsningar och ett aktivt arbete för att förbättra 
ekonomin i många kommuner och landsting.
  År 2005 visade 94 procent av alla kommuner överskott. Även lands-
tingens ekonomi har förbättrats. Av 20 landsting redovisade 17 posi-
tiva ekonomiska resultat 2005.
  Förutsättningarna är goda för att kommunerna även de kommande 
åren ska ha starka offentliga finanser. De generella statsbidragen för 
kommunsektorn ska höjas 2007 och 2008 i enlighet med tidigare 
riksdagsbeslut.
  Överskotten i kommunsektorn ska användas till att stärka välfärden, 
och inte till stora skattesänkningar. En socialdemokratisk regering 
skulle ha arbetat för att stat och kommuner tillsammans bland annat 
såg till att: Öka antalet anställda i vård, omsorg och annan kommunal 
verksamhet. Genomföra en kompetensutveckling av lärare i matematik 
och svenska. Förstärka samordningen av elevhälsan i skolan, barn- 
och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Formulera ett mål för att 
ingen människa ska behöva vara hemlös. Se till att få fler evenemang 
till Sverige. Satsa mer på förebyggande insatser för äldre, t ex genom 
att förebygga fallolyckor.
  Den borgerliga regeringens förslag påverkar även kommunernas 
ekonomi. Den direkta effekten av de sänkta ersättningarna i social-
försäkringssystemen påverkar det kommunala skatteunderlaget och 
därmed inkomsterna. Med en genomsnittlig kommunalskatt på runt 
30 kronor och 50 öre borde skattebortfallet bli drygt 3 miljarder 
kronor. Dessutom tillkommer de ökade socialbidragskostnaderna till 
följd av nedskärningarna i ersättningssystemen. Några konsekvens-
beräkningar går dock inte att utläsa i budgetpropositionen. När dessa 



beräkningar redovisas för riksdagen utgår vi från att detta inkomst-
bortfall kompenseras av regeringen i enlighet med de vallöften som 
getts av statsministern. Om så sker försvagas statsbudgeten ytter-
ligare.

Statsbidrag för 2007. Socialdemokraterna motsätter sig regeringens 
förslag att avskaffa de riktade statsbidragen till personalförstärkningar 
i förskolan och till komvux. Dessa minskningar motsvarar 3 820 
miljoner kronor, medan överföringen endast uppgår till 3 220 miljoner 
kronor. I vårt budgetalternativ redovisas de 3,8 miljarder kronorna på 
utgiftsområde 16. Socialdemokraternas sammantagna satsningar på 
kommunerna är genom de generella och riktade statsbidragen större 
än regeringens satsningar för 2007, 2008 och 2009.

3.3 Ett konkurrenskraftigt Sverige med moderna jobb

Arbete åt alla
  Sverige konkurrerar idag framgångsrikt med kunskap, trygghet och 
goda arbetsvillkor. På tolv år har det skapats 440 000 nya arbets-
tillfällen.
  Genom att gå före kan Sverige både ta ansvar för att skapa en 
tryggare värld och ligga långt framme i den globala konkurrensen.
  När världen söker lösningar på klimatförändringarna, när efterfrågan 
växer på ny teknik, när andelen äldre ökar i hela västvärlden och om-
sorgsbehoven ökar gynnas vi av att vårt land ligger steget före i eko-
logisk omställning och medicinsk-teknisk forskning. När människors 
kunskap, kreativitet och initiativrikedom är hårdvaluta gynnas ett 
välfärds- och kunskapssamhälle som har plats för alla.
  Vi socialdemokrater vet att trygga människor vågar. Välfärden ska-
par en trygghet genom livets olika skeden som föder både frihet och 
kreativitet. Med hög tillväxt och sjunkande arbetslöshet är Sverige ett 

tydligt bevis för att trygghet och rättvisa inte hämmar utvecklingen, 
tvärtom. Det är kombinationen av trygghet och utveckling som gör 
vårt land modernt och konkurrenskraftigt.
  Samtidigt måste de stabila makroekonomiska förhållandena bevaras. 
Därför ska överskottsmål och utgiftstak försvaras. Varje reform måste 
prövas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full sysselsätt-
ning.

Stärkt konkurrenskraft

Svenska företag ska vara världsledande.
De offentliga forskningsanslagen ska öka till 1 procent av BNP. 
Sverige måste investera brett i framtidens kunskap och teknik. I de 
nya forskningsfält som stamcellsforskningen öppnar ska vi ligga i 
framkant.
  Gröna investerings- och forskningsprogram. Den gröna näringen 
har en stor potential. Ett brett investeringsprogram som syftar till att 
höja energieffektiviteten i hela samhället och öka produktionen av 
förnybar energi ska tas fram. Vi vill också inleda ett stort forsknings-
program inom ett flertal discipliner för att skynda på omställningen till 
grönare produktionsmetoder.
  Utveckla de strategiska utvecklingsprogrammen. Sverige är ett av 
världens främsta länder för kunskapsintensiv industriproduktion. Den 
tidigare socialdemokratiska regeringen tog tillsammans med närings-
liv och fackliga organisationer fram strategier för några nyckelbran-
scher: skog och trä, metallurgi, fordon, flyg och rymd,
läkemedel och bioteknik samt IT/Telekom. Den hittills beslutade 
satsningen på programmen omfattar för statens del 1 miljard kronor 
2006-2010. Vi föreslår nu ytterligare ekonomiska resurser till dessa 
strategiska utvecklingsprogram. Befintliga strategier ska utvecklas, i 
synnerhet rymdprogrammet. Dessutom ska även tjänstesektorn få 



nationella strategier. Forskarskolor och tjänsteforskningsinstitut bör 
kunna bli aktuella, efter gemensamt framtagande av strategier med 
tjänstesektorn.
  En nationell strategi för besöksnäringen ska tas fram i samarbete 
med näringsliv och fackliga organisationer. Insatser ska genomföras 
för att främja utländsk turism i Sverige. En viktig uppgift blir att i nära 
samarbete med näringsliv, föreningsliv och kommuner, aktivt arbeta 
med att få flera stora evenemang till Sverige.

Sverige ska konkurrera med kunskap, inte låga löner.
  De omfattande satsningarna på att lyfta kunskapsnivån i hela sam-
hället – från förskola, via grund- och gymnasieskola och komvux, till 
högskola och forskning –ska fortsätta.
  En högskola för fler i hela landet. Fler platser på högskolan och 
bättre studiemedel har gjort det möjligt för fler att studera. Antalet 
studenter på högskolan har ökat med mer än 100 000 sedan 1994. 
Antalet högskoleplatser ska fortsätta att byggas ut. Bristyrken ska 
prioriteras. Socialdemokraternas mål är att hälften av alla ungdomar 
ska gå vidare till högskolan.
  Den kvalificerade yrkesutbildningen ska byggas ut. För att tillgodo-
se behovet av kvalificerad arbetskraft infördes 1996 den kvalificerade 
yrkesutbildningen, en eftergymnasial utbildning som utformas i sam-
arbete med arbetslivet. Programmen har god effekt, 80 procent av de 
studerande som genomgår en KY-utbildningen går snabbt vidare till 
arbete eller studier. Därför ska nuvarande nivå på antalet platser per-
manentas.
  Förbättra studenternas ekonomi. Många studenter har en ansträngd 
ekonomi. Studiemedlen ska höjas under mandatperioden. Fribeloppet, 
som anger hur stora inkomster studenter får ha innan studiemedlet 
börjar räknas av, ska höjas till 150 000 kronor per år. Det finns 
aktuell risk att det uppstår arbetskraftsbrist inom flera sektorer. Fler 
studenter på arbetsmarknaden minskar risken för överhettning.

Fler jobb och företag i hela landet
  Framtidens jobb kommer i hög grad att skapas av nya och växande 
företag, ofta i helt nya branscher.Därför ska företagen ha goda villkor.
  Under 2005 startades hela 44 585 nya företag i Sverige. Det är den 
högsta siffran sedan man började mäta nyföretagandet 1987. Men 
mer måste göras för att stärka företagens villkor. Samtidigt måste 
insatser till för att hela Sverige ska leva.
  Tillgången på riskkapital bör förbättras. Den långsiktiga ambi-
tionen bör vara att frigöra en miljard i en offensiv riskkapitalsatsning. 
Vägar som bör prövas är en utveckling av Industrifondens verksamhet 
och möjligheten att frigöra medel från statliga företag. Syftet med 
satsningen är att främja tillgången på riskkapital i de första faserna av 
ett företags utveckling, bland annat vill vi stödja kommersialisering 
och forskningsresultat från universitet och högskolor.
  Ökat stöd till ny- och småföretagande. Ett nytt småföretagarlån ska 
införas med förenklad ansökningsprocess och sänkta medfinansi-
eringskrav. ALMI Företag AB:s grundfinansieras av små och medel-
stora företag stärks med 70 miljoner kronor från 2007 och ALMI 
Företag AB:s innovationssatsning förstärks med 10 miljoner kronor 
2007 och 2008.
  Satsning på forskning och utveckling i små och medelstora företag. 
Ytterligare ekonomiska medel tillförs området genom Vinnovas 
program ”Forska och väx”.
  Effektiv användning av EU-medel. Vi vill stimulera en levande lands-
bygd, grön teknik och en växande besöksnäring. Tusentals jobb kan 
skapas genom det utökade landsbygdsprogrammet och EU:s struk-
turfonder.
  Höjt reseavdrag. Resorna till och från arbetet är en stor utgift, sär-
skilt i glesbygd. Därför vill vi höja reseavdraget med en krona till 19 
kronor per mil. Även de som kör bensindrivna och dieseldrivna för-
månsbilar ska få höjt reseavdrag med 1 krona, till 10 respektive 7 
kronor milen.



Satsa internationellt på ”varumärket Sverige”
  Sverige har under den gångna mandatperioden satsat på varumärket 
Sverige. Denna satsning ska fortsätta.
  Utökad exportrådgivning. Den regionala exportrådgivningen ska 
byggas ut. Alla företag ska ha tillgång till rådgivning för affärer på 
internationella marknader.
  Exportfinansieringssystemet ska utvecklas. Särskilda insatser ska 
göras för att underlätta små och medelstora företags export-
finansiering.
  Stöd till export inom växande sektorer. Tjänstesektorns export ska 
underlättas. Tillsammans med näringslivet vill vi genomföra insatser 
för att stärka, särskilt småföretagens, export av tjänster. Satsningar ska 
även genomföras på miljöteknikexport.
  Insatser på snabbväxande marknader. Nya och förstärkta insatser 
ska genomföras för att främja svensk företagsexport, till exempelvis 
Kina, Indien och Östersjöområdet.

Förstärkta nystartsjobb
  Regeringen aviserar i budgetpropositionen så kallade nystartsjobb. 
Nystartsjobb reducerar arbetskraftskostnaden via en kreditering av 
arbetsgivarens skattekonto. I detta avseende påminner nystartsjobben 
om anställningsstöden.
  En skillnad är dock att nystartsjobben inte alls är lika generösa som 
anställningsstöden. De nu aviserade nystartsjobben innebär en sub-
ventionsgrad på endast ca 25 procent, medan de allmänna och för-
stärkta anställningsstöden kan ge en subvention upp till 75 procent av 
hela lönekostnaden. Subventionens längd hänger också ihop med hur 
länge man har befunnit sig från arbetsmarknaden.
  En annan skillnad är att nystartsjobben inte ska få användas av 
offentlig sektor som driver produktion i igen regi. Dessutom avses 
nystartjobben inte anvisas av arbetsförmedlingen

  Regeringen avser att återkomma med förslag på hur det exakta 
regelverket för nystartsjobben ska utformas bland annat med hänsyn 
till administration och avgränsningar.
  Vi socialdemokrater vill att nystartsjobben förbättras betydligt 
genom att de görs mer lika dagens anställningsstöd. Därmed behövs 
subventionsnivån höjas. Dessutom bör subventionens längd göras 
mera generell utan kopplingar till hur länge en person varit borta från 
arbetsmarknaden. Förstärkta nystartsjobb ska ges med en skatte-
subvention arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa, i 
arbetsmarknadspolitiska program eller fått sin försörjning från sjuk-
penning eller sjuk- och aktivitetsersättning under en kvalifikationstid. 
Slutligen bör offentlig sektor kunna använda sig av stödet för att inte 
snedvrida konkurrensen mellan till exempel offentliga och privata 
vårdgivare.
  För 2007 bör antalet nystartsjobb enligt ovanstående utformning 
uppgå till i genomsnitt 44 000 vilket ersätter de tidigare allmänna och 
förstärkta anställningsstöden. Regeringen bör återkomma med förslag 
på utformning av de förbättrade nystartsjobben i enlighet med dessa 
riktlinjer.
  I likhet med nystartsjobben, räknas de förstärkta nystartsjobben inte 
som arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta på grund av att platserna 
inte anvisas av arbetsförmedlingen.

Jobb åt unga
  Allt för många ungdomar saknar arbete. Krafttag måste tas för att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten. Unga som går arbetslösa hamnar i 
ond cirkel där de inte kan flytta hemifrån, börja vuxenliv och bilda 
familj. Arbete åt unga skapas inte genom försämrad anställnings-
trygghet utan genom en aktiv politik inom flera områden.
  Förstärkta nystartsjobb för ungdomar. Arbetsgivare som anställer 
ungdomar som varit arbetslösa i 3 månader eller längre enligt den 



definition och de principer som beskrivits ovan om förstärkta ny-
startsjobb ska få en skattesubvention som motsvarar dagens generösa 
anställningsstöd. Detta är en mycket effektivare åtgärd än den av 
regeringen aviserade sänkningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar 
upp till 24 år.
  Sökanderesor för ungdomar. Ungdomar mellan 20 och 24 år som 
inte får jobb på hemorten ska få ersättning för resekostnader i sam-
band med anställningsintervjuer.
  Skapa Europas mest moderna yrkesutbildning. De gymnasiala 
yrkesutbildningarna ska genomgå ett kvalitetslyft. En ny, modern 
gymnasial lärlingsutbildning med samma höga kunskapsmål som den 
skolförlagda utbildningen ska skapas. Företag som tar emot lärlingar 
ska få ersättning. I varje region ska det finnas regionala yrkesutbild-
ningscentra. Nya utbildningsinriktningar som bättre svarar mot ett 
modernt arbetsliv ska stimuleras.
  Ung med rätt att bli vuxen. Att flytta hemifrån är stort. Att få känna 
att man klarar sig på egen hand, utan förmaningar eller föräldrarnas 
omsorger. Men idag hamnar många unga i en ond cirkel av tillfälliga 
anställningar och andrahandskontrakt. Därför ska anställningsskyddet 
stärkas och kommunernas ansvar för ungas boende skärpas. Ung-
domar utan fast inkomst ska erbjudas hyresgarantier.

Fler anställda i vård, skola och omsorg
  Våra satsningar på välfärd stärker inte bara omsorgen, tryggheten 
och rättvisan i vårt land. Jobb skapas också.
  Vi fortsätter öka resurserna till sjukvård och omsorg. Kommuners 
och landstings ekonomi stärks av både ökande skatteintäkter och 
statsbidrag om den socialdemokratiska politiken fullföljs. Under 
2007, 2008 och 2009 vill vi öka statsbidragen till kommunsektorn i 
enlighet med de förslag som lagts i tidigare budgetpropositioner och 
de förslag som presenteras i denna motion. Vi vill använda dessa 

ökande resurser till att öka antalet anställda i vård och omsorg, 
framförallt inom äldreomsorgen. Den sociala barn- och ungdoms-
vården ska också stärkas. Stora satsningar görs också på tandvården.
  Fler anställda i förskola, skola och fritids. Med socialdemokratisk 
politik kommer målet om 6 000 nyanställda i förskolan att nås. 15 
000 fler lärare och annan personal har anställts fram till i år. Vi vill 
utöver det anställa 1 000 resurspersoner i de skolor som har mest 
problem. Vi vill utveckla kvaliteten på fritids genom att anställa 3 000 
fler fritidspedagoger och annan personal.

Offentliga investeringar
  Bostadsbyggandet ska vara högt. Mer än 120 000 nya bostäder har 
tillkommit under mandatperioden. Bostadsbyggandet ska vara fortsatt 
högt. Vi anser att ett nytt bostadsfinansieringssystem ska tas fram. Ett 
nytt regelverk bör ange de långsiktiga villkoren för aktörerna på 
marknaden och vara inriktat på ett långsiktigt hållbart byggande. Vid 
omläggningen ska neutraliteten mellan upplåtelseformerna beaktas. 
Skatteuttaget är också viktigt för det långsiktiga byggandet. Vi 
socialdemokrater vill att skatteuttaget för flerbostadshus fryses på 
2005 års nivå i avvaktan på att ett helhetsgrepp tas om spelreglerna på 
bostadsmarknaden. Den tidigare socialdemokratiska regeringen hade 
för avsikt att presentera förslag till ett nytt system för bostads-
finansiering senast i budgetpropositionen för 2008. Till ett nytt 
system är färdigt ska investeringsstöden för byggande av hyres-
lägenheter och räntebidragen finnas kvar.
  100 000 bostäder för äldre ska byggas. Vi vill bygga 100 000 nya 
bostäder för äldre under de kommande tio åren. Det leder till jobb 
inom både projekterings och byggnadsfasen, både till de som arbetar 
direkt med byggandet och till underleverantörer.
  Infrastruktursatsningar ska öka. Den historiska satsningen på 
infrastruktur ska fullföljas. Ökade ekonomiska resurser tillförs under 



mandatperioden. Vi vill kraftsamla för att färdigställa utbyggnaden av 
nationellt viktiga transportstråk. Väg och järnvägsnätet ska förnyas, 
rustas och underhållas. Dessutom ska bredbandsutbyggnaden fort-
sätta.

Arbetskraftsbrist ska motverkas
  Satsningen på arbetsmarknadsutbildning mot bristyrken och insatser 
för att höja effektiviteten i arbetsmarknadsutbildningen ska fullföljas. 
Antalet personer som får yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ska 
öka. AMS ska också få i uppdrag att kartlägga arbetssökandes 
kompetens och yrkeskunnande. Utifrån de behov som framkommer 
av kartläggningen ska sedan arbetsmarknadsutbildningen anpassas 
både vad gäller typ av utbildningar och volymer för att motverka 
bristen på arbetskraft.

Trygga jobb i ett modernt arbetsliv.
  Allt för många människor lämnar arbetslivet i förtid, trots att 
sjukskrivningarna minskat de senaste åren.
  För en bättre hälsa ska Sverige gå före med moderna arbetsplatser 
där allas kreativitet och idérikedom tas tillvara. Den svenska 
arbetsmarknadsmodellen med starka, självständiga parter med kraft att 
teckna heltäckande kollektivavtal ska hävdas. De fasta anställningarna 
ska bli fler, de otrygga visstidsanställningarna färre. Människor mitt i 
livet ska få lättare att skaffa sig ny kompetens eller påbörja längre 
utbildningar.
  En satsning på företagshälsovård och rehabilitering. Samverkan 
mellan företagshälsovård och hälso- och sjukvården ska främjas. En 
företagshälsovårdsdelegation inrättas bestående av representanter för 
arbetsgivare och arbetstagare samt staten.
  Kortare arbetstid för att orka arbeta längre. Möjligheterna för att 
fler ska kunna gå ned i arbetstid de sista åren i arbetslivet för att orka 

arbeta till pensionsåldern ska undersökas i samarbete med arbets-
marknadens parter.
  En miljard kronor för att stimulera hälso- och sjukvården att 
prioritera sjukskrivna. Den tidigare socialdemokratiska regeringen 
ingick en överenskommelse med företrädare för landstingen om för-
stärkta insatser i hälso- och sjukvården. Utifrån hur sjukskrivningar-
na utvecklas i respektive landsting ska en miljard kronor per år att för-
delas till landstingen mellan 2007 och 2009. En förutsättning är att 
landstingen, tillsammans med Försäkringskassan, upprättar hand-
lingsplaner för att ge ökad prioritet åt sjukskrivningsfrågorna. Detta 
arbeta ska fortsätta.
  Fler broar tillbaka till arbetslivet. Personer med kvarvarande 
arbetsförmåga som behöver byta arbetsgivare ska få samma stöd och 
hjälp som andra arbetssökande av Arbetsförmedlingen. Personer som 
har haft sjuk- eller aktivitetsersättning i minst ett år ska få rätt att ha 
sin ersättning vilande under två års studier. Förslaget är bra för många 
kvinnor med kort utbildning som blivit långtidssjuka.
  Ett pilotprojekt för långtidssjuka. Den tidigare socialdemokratiska 
regeringen gav Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket i upp-
drag att bedriva en pilotverksamhet i hela landet för att underlätta åter-
gången till arbete för dem som varit sjukskrivna mer än ett år och för 
personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivetersättning. Alla perso-
ners situation ska gås igenom och det ska säkerställas att man får rätt 
ersättning. För dem som bedöms ha en arbetsförmåga ska rehabili-
tering eller andra åtgärder vidtas så att de kan återgå i arbete. Till en 
början omfattar verksamheten Västra Götalands och Västmanland.

Jobb till funktionshindrade
  Alla har rätt att vara med och skapa nytt tillsammans med andra och 
känna sig behövd. Vi har inte råd att människor bryts ner i passivitet 
och arbetslöshet. Alla behövs.



  Fler lönebidragsanställningar. Samhalls verksamhet ska utvecklas. 
Lönebidrag, trygghetsanställningar och andra lönesubventioner ska 
byggas ut. Vi vill att föreningslivet ska få del av fler anställda med 
lönebidrag.

3.4 Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i
  Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i.
  De senaste åren har vi gjort stora satsningar på barn och deras 
familjer. Bland annat har barnbidraget och flerbarnstillägget höjts, 
liksom grundnivån och taket i föräldraförsäkringen. Maxtaxan i barn-
omsorgen har kraftigt förbättrat barnfamiljernas ekonomi. Antalet 
anställda inom förskolan och skolan har ökat.
  Men fortfarande finns det alltför många barn som lever under svåra 
förhållanden, ekonomiskt eller socialt.
  Därför måste ytterligare satsningar genomföras för att förbättra 
barns villkor.

En förskola för alla
  En förskola för alla barn. Förskolan är det första steget i det 
livslånga lärandet. Förskolan stärker också barnens sociala förmågor. 
Därför ska alla ha tillgång till en förskola av god kvalitet.
  Vi vill nu ta ytterligare ett steg på vägen mot en avgiftsfri förskola 
och sänka maxtaxan med 300 kronor. Ingen ska betala mer än två 
procent av hushållsinkomsten för det första barnet i förskolan och inte 
mer än en procent för det andra barnet. Förslaget stimulerar kvinnors 
arbetskraftsdeltagande. Avgiften för det tredje barnet ska tas bort. 
Idag har 4- och 5-åringar avgiftsfri förskola tre timmar om dagen, 
allmän förskola. Nu vill vi utvidga den rätten till att även omfatta 3-
åringar......

Bättre skola
  Särskild satsning på matematik och svenska. Kunskaperna i mate-

matik och svenska måste förbättras. Alla 20 000 lärare som undervisar 
i matematik i grundskolan och gymnasieskolan ska få tillgång till en 
särskild kompetensutvecklingssatsning. Undervisningen ska förnyas 
genom att i samarbete med arbetslivet ge alla elever insikt om hur 
matematiken används i praktiken. De 10 000 lärare som undervisar i 
svenska i de tidigare åldrarna ska ges fortbildning.
  Ge eleverna tillgång till moderna klassiker. Satsningen på klass-
uppsättningar av moderna klassiker ska utvidgas. Elever ska också 
ges möjligheten att få författarbesök.
  Stärkt modersmålsundervisning. Ämnesundervisning på modersmål 
är en framgångsfaktor, inte minst för läs- och skrivinlärning. Eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla modersmålet till en sådan nivå att det 
kan användas i arbetslivet.
  Trygghet och studiero ska råda i skolan. Vi socialdemokrater har 
skärpt lagstiftningen mot mobbning och kränkande behandling. Men 
det krävs också något mer, en anda av respekt. Respekt för lärarna, för 
eleverna, mellan eleverna och för kunskaper.
  Fördela resurser efter behov. Internationella jämförelser visar att en 
sammanhållen skola ger bättre kunskapsutveckling än skolsystem 
som tidigt sorterar eleverna. Det ger också ett mer rättvist samhälle om 
alla ges samma chans att utvecklas tillsammans. Lika chanser kräver 
olika resurser. Därför säger vi nej till en nationell skolpeng lika för 
alla. Vi vill också se tydligare nationella rekommendationer för kom-
munernas resursfördelningssystem så att resurser bättre styrs efter 
elevernas behov. För att förbättra villkoren för elever som har det svårt 
ska 1 000 resurspersoner riktas till de skolor och elever som har det 
tuffast.
  Friskolor ska leda till bättre, inte sämre undervisningsvillkor. 
Friskolorna erbjuder alternativa pedagogiska inriktningar. Men etable-
ringar av nya friskolor får inte leda till sämre undervisning i den 
kommunala skolan eller ökad segregation. Kommunernas inflytande 



vid etablering av friskolor ska förstärkas. Vinster ska komma skolan 
till del – inte aktieägarna. Alla elever har rätt till en objektiv och 
allsidig undervisning. Vi är motståndare till religiösa friskolor. 
Genom skärpta regelverk och uppföljning vill vi öka insynen. Ytterst 
ska de offentliga stöden kunna dras in.

Bättre och mer tillgängligt fritids
  Kvalitetssatsning på fritids. Att få möjlighet till läxhjälp och 
utvecklande fritidsaktiviteter är viktigt för de barn som får minst stöd 
hemma. Personaltätheten på fritids har minskat. Barngrupperna är för 
stora. Vi vill utveckla kvaliteten på fritids genom att anställa 3 000 fler 
fritidspedagoger.
  Lägre avgifter. Barn ska inte utestängas från fritids av kostnadsskäl. 
Vi vill därför sänka maxtaxan i skolbarnomsorgen. Lägre avgifter 
bidrar dessutom till att höja kvinnors deltagande i arbetslivet....
  Barn med rätt till trygghet. Underhållsstödet har legat still på samma 
nivå i flera år. Nyligen höjdes det av den tidigare socialdemokratiska 
regeringen med 100 kronor. Men många ensamstående föräldrar har 
fortfarande en svår ekonomisk situation och har i mindre utsträckning 
än andra grupper återhämtat sig från den ekonomiska krisen på 1990-
talet. Underhållstödet behöver därför höjas ytterligare och på sikt 
också bostadsbidraget till familjer med knappa ekonomiska villkor.
   Satsa på barn- och ungdomspsykiatrin. Ätstörningar, droger och 
självdestruktivitet är allvarliga tecken på att många barn och ungdomar 
behöver bli sedda och tagna på allvar. Ibland behövs professionell 
hjälp. Under mandatperioden vill vi göra en satsning på barn- och 
ungdomspsykiatrin. I vårpropositionen avsatte den tidigare social-
demokratiska regeringen särskilda medel till barn- och ungdoms-
psykiatrin för 2007 och 2008. Vi föreslår att denna satsning ska 
permanentas. Medlen ska användas till att öka tillgängligheten och 
förbättra kunskaper och metoder. Samordningen mellan elevhälsan i 

skolan, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten måste för-
stärkas.
  Den sociala barn- och ungdomsvården ska stärkas. Fler familje-
centraler ska etableras och samarbetet mellan barnomsorg, skola, 
socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska stimuleras. 
Kraven på barnperspektiv i familjehemmen måste bli tydligare. Barn 
och ungdomar ska få en instans att vända sig till med sina synpunkter, 
till exempel genom enskilda samtal med sin socialsekreterare. När ett 
barn dör till följd av ett brott - eller om det annars finns särskilda skäl 
- ska en dödsfallsutredning genomföras. Syftet är att granska vad 
samhällets myndigheter känt till om barnets situation, och vad som 
gjorts för att förhindra dödsfallet. Dessa utredningar ska också hjälpa 
oss i arbetet med att förhindra att barn far illa.
  Familjelotsar. Familjer som har barn med funktionshinder har ofta 
en besvärlig situation med många stöd- och serviceinsatser från olika 
håll. För att underlätta för dessa familjer vill vi införa en försöks-
verksamhet med familjelotsar som ska underlätta samordningen av de 
insatser barnen behöver.
  Förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är nu mer 
än 15 år sedan Sverige skrev på Barnkonventionen. Kunskap om 
barnkonventionen är ett viktigt steg på vägen för att stärka barnens 
rätt. Vi vill öka kunskapen bland beslutsfattare och olika yrkesgrupper 
i stat, kommun och landsting.

3.5 Sverige ska vara världens bästa land att åldras i
  Att allt fler får leva ett längre och friskare liv är en av välfärdssam-
hällets riktigt stora framgångar.
  För många är tiden som pensionär en tid med stor frihet. Samtidigt 
drabbas andra av ensamhet och sjukdomar. Socialdemokraterna vill 
förstärka politiken riktad mot de äldre. En bra sjukvård ska bli ännu 
bättre, tillgängligheten ska öka. Äldres vård och omsorg ska hålla hög 



kvalitet samtidigt som vi förbereder oss för att det blir allt fler äldre. 
Ny forskning med bland annat stamceller väcker nytt hopp om 
lösningar, botemedel och lindring för svåra sjukdomar som många 
kommer med åldrandet.
  Under socialdemokraternas regeringsinnehav vidtogs flera åtgärder 
för att förbättra de äldres situation. Bland annat infördes ett hög-
kostnadsskydd i tandvården för alla över 65 år. Maxtaxa i äldre-
omsorgen infördes. Pensionerna värdesäkrades. Sedan 1995 har 
ålderspensionärernas ekonomiska standard ökat med 18 procent. 
Bostadstillägget förbättrades i flera omgångar. Anhörigstödet 
förbättrades.
   Men det finns fortfarande många utmaningar att ta sig an. Istället 
för stora skattesänkningar vill socialdemokraterna förbättra villkoren 
för de äldre.

Tryggare boende
  Alla äldre ska kunna bo bra och tryggt. Under de kommande tio 
åren vill vi bygga 100 000 nya bostäder för äldre. Därför vill vi inleda 
ett program för ny- och ombyggnad av dels särskilda boenden, dels 
goda bostäder för äldre - med rimliga hyror, tillgång till gemen-
skapslokaler och enklare service. Tillgången på platser i särskilt boen-
de ska öka kraftigt så att de motsvarar behoven. Alla demenssjuka ska
också ha rätt att få plats på ett demensboende.

Mer och bättre utbildad personal
  Att satsa på personalen är det enskilt viktigaste initiativet för att höja 
kvaliteten inom äldreomsorgen.
  Mer personal inom hemsjukvården. Det är viktigt att svårt sjuka, 
oftast äldre, kan komma i kontakt med läkare utan att utsättas för allt 
för stora påfrestningar. Läkare ska kunna komma hem till sjuka äldre. 
Vården och omsorgen om de mest sjuka ska stärkas och utvecklas. 
Fler sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och un-

dersköterskor ska anställas inom hemsjukvården. Regelbundna läke-
medelgenomgångar för de mest sjuka äldre ska genomföras för att 
förhindra att mediciner som motverkar varandra försämrar hälsan.
  Mentorprogram. 3 500 erfarna medarbetare ska erbjudas möjlighet 
att bli mentorer för nyanställda för att kunna dela med sig av sina 
kunskaper och samtidigt kunna orka hela vägen till pensionen. En 
mentor ska ges möjlighet till fortbildning för att som del av sin tjänst 
kunna ta ett ansvar som handledare åt yngre och nyanställda med-
arbetare. Satsningen ger utrymme för att närmare 30 000 anställda i
äldreomsorgen får tillgång till en handledare.
  Kompetensutveckling för personalen. Kompetensstegen har inne-
burit tusentals utbildningsinsatser runt om i landet kring demensvård, 
läkemedel, bemötande, matsituationen i äldreomsorgen mm. Det är 
viktigt att denna stora kompetenssatsning får fortsätta för att höja 
kunskapsnivån och skapa goda förutsättningar för en omsorg av hög 
kvalitet samtidigt som de anställda ges utvecklingsmöjligheter. Kom-
petensstegen bör fortsätta även efter 2007.
  Förbättrad omsorg för äldre med utländsk bakgrund. Andelen 
äldre med annat modersmål än svenska ökar och ställer nya krav på 
äldreomsorgen. Vi ska genomföra en satsning för att möta de växande 
behoven hos äldre med utländsk bakgrund.
  Alla demenssjuka ska ha möjlighet att få vård och omsorg av 
personal med specialkompetens i demenssjukdomar. Idag lever 140 
000 personer i Sverige med demens. Det gör demens till en av de 
stora folksjukdomarna som drabbar såväl de sjuka som anhöriga 
svårt. Riktade insatser ska göras för att höja kompetensen och 
kvaliteten inom demensvården.
  Äldreforskningen ska stärkas. Svensk äldreforskning är i världs-
klass och bidrar till att utveckla vården och omsorgen om äldre. Mer 
resurser ska satsas på äldreforskning och strategisk viktig teknik-
utveckling. Ett angeläget område för vidare forskning är kvinnors och 
mäns skilda behov av vård och omsorg.



Bättre ekonomi för de sämst ställda pensionärerna
  De äldre har byggt Sverige. Men många har ändå svårt att få eko-
nomin att gå ihop. Äldres ekonomiska standard måste förbättras, i 
synnerhet de som har det dåligt ställt.
  Höjda bostadstillägg till pensionärer. Vi vill förbättra bostads-tilläg-
get till pensionärer. Ersättningsnivån ska höjas från 93 till 95 procent, 
och taket från 4850 kronor till 5000 kronor. Höjningen ska ske den 1 
januari 2007. Samtidigt ska inkomstprövningsnivån sänkas från 62 till 
60 procent. Det innebär att fler får rätt till bostadstillägg med social-
demokraternas förslag än med den borgerliga regeringens förslag. 
  Regeringens förslag innehåller endast höjt tak och är därmed mindre 
förmånligt än socialdemokraternas förslag....

Förbättrad service för äldre
  Äldre ska erbjudas servicetjänster utan biståndsprövning för att 
förebygga fallolyckor och ohälsa. Även friska äldre, som idag inte är 
berättigade till hemtjänst, behöver ibland hjälp. Fallskador bland äldre 
är idag ett stort problem. Ofta inträffar fallolyckor i samband med 
vanliga hemmasysslor medan man byter glödlampan, hänger upp 
gardiner eller städar ovanpå ett skåp. Plusjobben i äldreomsorgen har
redan bidragit till att förebygga exempelvis fallolyckor. Än mer ska 
satsas på kommunernas förebyggande och hälsobefrämjande arbete 
för äldre, med bland annat hembesök och hälsosamtal.
  Möjligheterna och formerna till att göra frivillig insatser av och för 
äldre ska stärkas. Redan idag görs stora insatser av pensionärsorga-
nisationer och andra ideella organisationer för att med olika aktiviteter, 
fysiska såväl som andra, bryta äldres isolering. Frivilliga insatser av 
och för äldre är ovärderliga för att stärka de sociala banden i närsam-
hället och motverka ensamhet. De ekonomiska möjligheterna till att 
öka utbudet av väntjänster och väntjänstcentraler och utveckla pensio-
närs- och angörigstödorganisationers stödverksamheter ska stärkas.

3.6 Välfärden ska utvecklas
  Den generella välfärden är ett effektivt sätt att omfördela samhällets 
resurser. Men välfärden är inte färdigbyggd. Välfärdens verksamheter 
måste klara att möta en ny tids behov.

En tandvård för alla
  Tänderna är en del av kroppen. Alla har rätt till en god tandhälsa. 
Men idag har allt för många en dålig tandhälsa. Mandatperiodens 
stora sociala reformområde är tandvården. Ungdomar utbildar sig allt 
längre och börjar arbeta allt senare. Därför vill vi förlänga den tid då 
tandvården är gratis, i ett första steg upp till 24 års ålder. Ett högkost-
nadsskydd mot höga tandvårdskostnader ska införas för alla. Kost-
nader för behandlingar som överstiger 2 700 kronor ska subven-
tioneras med 70 procent, och kostnader över 15 000 kronor ska 
subventioneras med 90 procent. Ingen ska behöva betala mer än 200 
kronor för en undersökning. Samtliga dessa förslag ska genomföras 
den 1 januari 2008. Dessutom ska nuvarande regler för dem som är 
65 eller äldre bibehållas.

Sjukvården ska vara tillgänglig när du behöver den
  Svensk sjukvård håller mycket hög kvalitet. Sedan vårdgarantin 
infördes har köerna kortats dramatiskt, men inte tillräckligt. Vårt mål 
är en vård fri från köer. Tillgängligheten behöver bli bättre.
  Lättare kontakt med vården. Det ska bli lättare att hitta rätt och 
komma i kontakt med vården. En arbetsgrupp mellan staten och 
landstingen ska tillsättas som får till uppgift att följa upp och stimu-
lera satsningarna på ökad tillgänglighet i primärvården.
  Utvecklade kvalitetsregister. Kvalitetsregister och kvalitetsindika-
torer ska införas för primärvården. Öppna jämförelser och kvalitets-
register kommer att förbättra primärvårdens kvalitet och tillgänglighet.



  Elektronisk samordning av journaler. Oavsett var i landet en patient 
söker vård så ska relevant vård erbjudas. Därför ska journalerna 
samordnas elektroniskt så att principen ”en patient – en journal” 
gäller.
  Fler läkare. Idag finns 1 062 nybörjarplatser på läkarutbildningen. 
Det är inte tillräckligt. Antalet nybörjarplatser på läkarprogrammet ska 
öka med 100 fram till år 2008.
  Stärk psykiatrin Idag omfattas psykiatrin av vårdgarantin men 
vårdbehovet är annorlunda för psykiska sjukdomar. Vi ska därför 
införa en särskild vårdgaranti för psykiska sjukdomar som tryggar 
sambandet mellan utredning och påbörjandet av behandling.

3.7 Alla vinner på att vi stöttar varandra
  Alla har rätt att vara med och skapa något nytt tillsammans med 
andra, att behövas och känna sig behövd. Ingen är så stark att hon inte 
någon gång i livet behöver andras stöd – men ingen är heller så svag 
att hon inte har något att bidra med.

Höjda tak i A-kassan
  Omställningstakten på arbetsmarknaden är hög. Alla kan någon 
gång förlora jobbet och ha svårt att hitta ett nytt. Det är viktigt att en 
bred majoritet av löntagarna även i framtiden omfattas av en fullgod 
arbetslöshetsförsäkring. Idag är det många yrkesgrupper som slår i 
taket. Det gäller breda löntagargrupper: gymnasielärare, grundskol-
lärare, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, datatekniker/ 
dataoperatörer, gruv- och bergarbetare, driftmaskinister och lokförare. 
Personer med dessa yrken har ett för svagt skydd vid arbetslöshet. 
  Vi vill därför höja det högsta taket i a-kassan så att de allra flesta får 
ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Det högsta taket i a-kassan ska 
höjas till motsvarande 7,5 prisbasbelopp på årsnivå. Den 1 december 
2008 ska taket, i ett första steg, höjas med 150 kronor.

Bättre villkor för förtidspensionärerna
  Den typiska förtidspensionären är en kvinna i 60-årsåldern som slitit 
ett helt arbetsliv inom vården och omsorgen. Många som tvingas 
lämna arbetslivet i förtid har det ekonomiskt kärvt.
  Vi vill höja bostadstilläggen så att förtidspensionärer (personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning) får del av samma bostadstillägg som 
ålderspensionärer. Reformen omfattar en höjning av ersättningsnivån 
från 91 till 95 procent för förtidspensionärer. Taket höjs till 5000 
kronor och inkomstprövningsnivån sänks från 62 till 60 procent. 
Höjningarna kan innebära en inkomstförstärkning med upp till 655 
kronor per månad för en förtidspensionär.
  Höjningen ska ske den 1 januari 2007....

Ett värdigt välfärdssamhälle
  Hemlöshet är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Många människor står 
utanför samhället till följd av missbruk eller psykisk ohälsa. Vi vill 
förbättra missbrukarvården, stärka psykiatrin och gemensamt mellan 
stat och kommuner formulera ett tydligt uppdrag: Ingen människa ska 
behöva vara hemlös. Det kan inte ske utan att fler bostäder med socialt 
stöd byggs i kommunerna.

Ett jämställt Sverige
  Vi socialdemokrater vägrar acceptera mäns överordning och kvin-
nors underordning i samhället. Krafttag krävs för att göra arbets-
marknaden jämställd.
  Lika lön för lika arbete ska gälla. Den offentliga sektorn ska gå före 
och eliminera osakliga löneskillnader. Vi ska se över och stärka 
sanktioner för arbetsgivare som inte följer jämställdhetslagens regler 
om arbete med aktiva åtgärder och jämställdhetsplaner.



  Vi vill lagstifta så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet. 
Idag arbetar många kvinnor deltid trots att de vill ha heltid. Regel-
verket ska utformas på ett sätt som balanserar arbetstagarnas och 
arbetsgivarnas intressen Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 
2007 och ska få full effekt 2010.
  Skyddet för utsatta kvinnor och barn ska stärkas. Vi vill skärpa 
lagstiftningen om besöksförbud så att besöksförbudet kan komplet-
teras med en skyldighet att använda fotboja. Ekonomiskt stöd ska 
kunna utgå till den som tvingas byta adress på grund av förföljelse.
  Kampen mot människohandel ska intensifieras. Vi vill öka polisens 
insatser för att bekämpa människohandel.

Segregationen ska bekämpas
  I Sverige bor människor med bakgrund från nästan 200 länder. 
Etnisk, religiös eller kulturell bakgrund ska inte avgöra vilka 
rättigheter och skyldigheter som människor har.
  För en lyckad integration krävs arbete åt de vuxna och en bra skola 
för barnen, eget boende, en snabb introduktion i samhället och goda 
möjligheter att lära sig svenska.
  Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för 
barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet av nyan-
lända. Det ska gå snabbt att komma i arbete. Vi vill stärka under-
visningen i svenska för invandrare. Ett personligt etableringskontrakt 
ska finnas för alla nyanlända flyktingar som bygger på tydliga rättig-
heter och skyldigheter. Alla insatser måste anpassas så att varje 
individ får det stöd man har behov av. Särskilda insatser behövs i 
storstädernas förorter och i socialt utsatta områden. Inte minst behövs 
särskilda satsningar för barnen i skolan. Intolerans och fördomar ska 
bekämpas. All diskriminering är oacceptabel – oavsett om den sker på 
grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller 
ålder.

  Vidare ska de åtgärder för förbättrad integration som den social-
demokratiska regeringen presenterade i 2006 års ekonomiska vår-
proposition fullföljas. Dessa förslag redovisas nedan:

Barn och unga
  Lärlingsutbildning. En treårig satsning på utvecklingsstöd för eta-
blering av lärlingsutbildning ska riktas till 20 kommuner där andelen 
gymnasieelever med slutbetyg från de yrkesinriktade programmen är 
särskilt låg.
  Mötesplatser för ungdomar. För att ge ungdomar särskilt i stor-
stadsområdena bättre tillgång till allmänna samlingslokaler ska 3,5 
miljoner kronor avsättas 2007 och lika mycket 2008.

Jobb och företagande
  Förstärkt nystartsjobb för nyanlända invandrare. Arbetsgivare som 
anställer nyanlända invandrare som stått utanför arbetsmarknaden i tre 
månader eller längre enligt den definition och de principer som 
beskrivits i tidigare avsnitt om förstärkta nystartsjobb ska få en ska få 
en skattesubvention som motsvarar dagens generösa anställningsstöd. 
Detta förslag aviserades inte i den ekonomiska vårpropositionen utan 
är ett nytt förslag.
  Fler nya företagare. För att skapa lika förutsättningar för före-
tagande föreslår vi en satsning på 20 miljoner kronor per år till ALMI 
Företagspartner AB och Internationella företagarföreningen (IFS). Av 
dessa medel ska 10 miljoner kronor avsättas 2007 och 2008 för att 
underlätta en fortsatt integrering av IFS rådgivningsverksamhet i 
ALMI Företagspartner AB:s verksamhet och för att säkra att mot-
svarande kompetens finns inom alla regionala ALMI-bolag.
  Bättre utbildning i svenska. För att förbättra utbildningen i svenska 
för utrikes födda föreslås en satsning på kompetensutveckling för 
lärare som undervisar i svenska för invandrare (SFI). Därutöver 



renodlas syftet med svenska för invandrare till kunskaper i svenska 
språket och alfabetisering. Skolverket kommer att få i uppdrag att 
utarbeta en ny kursplan för svenska för invandrare, som ökar tyngd-
punkten på kvalificerad språkutbildning.
  Kompletterande utbildning och validering. Många akademiker med 
utländsk utbildning saknar arbete som motsvarar nivån på deras 
utbildning. Därför genomförs en satsning på utbildning för lärare för 
300 studenter per år i två år samt ett pilotprojekt med tvåårig kom-
pletteringsutbildning för 30 jurister med utländsk examen. Därutöver 
förlängs den högre praktiska förvaltningsutbildningen vid Stockholms 
universitet, Göteborgs universitet och Malmö högskola. Dessutom får
Verket för högskoleservice extra resurser för att förbättra valideringen 
av utländska gymnasiebetyg och korta sina handläggningstider. Detta 
arbete ska fullföljas.
  Arbete under asyltiden. Asylsökande har redan i dag möjlighet att 
arbeta under asyltiden om Migrationsverket bedömer att prövningen 
kommer att ta mer än fyra månader. Vi socialdemokrater anser att det 
kan vara av stor betydelse om den asylsökande så snart som möjligt 
efter ankomsten till Sverige kan börja arbeta. Det är därför viktigt att 
asylsökande så snart de har lämnat in sin ansökan om uppehålls-
tillstånd får information om denna möjlighet.

Förstärkt antidiskrimineringsarbete
  Bättre tillsyn av diskrimineringslagstiftning. För att förbättra till-
synen av gällande lagstiftning och nå utsatta grupper ska anslagen till 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering öka.
  Förstärkning av antidiskrimineringsbyråer. Det statliga bidraget till 
antidiskrimineringsbyråerna ska förstärkas.
  Försök med avidentifierade ansökningshandlingar. Försök med av-
identifierade ansökningshandlingar vid rekryteringsprocesserna vid ett 
antal myndigheter ska genomföras.

 Bekämpa diskriminering i rättsväsendet. Brottsförebyggande rådet 
har fått i uppdrag att genomföra en undersökning om diskriminering i 
rättsprocessen av målsägande och tilltalade med utländsk bakgrund.

Ökat stöd till funktionshindrade
  Vi vill se en ökad nationell likvärdighet när det gäller kostnaderna för 
de hjälpmedel som funktionshindrade behöver för att klara vardag och 
arbetsliv.

3.8 Bättre miljö – en språngbräda in i framtiden
  Ett hållbart samhälle ska inte tära på jordens resurser. Det handlar 
om rättvisa mellan vår generation och de kommande. Utan en pro-
gressiv miljö- och energipolitik kan levnadsstandarden och livskvali-
teten komma att sänkas betydligt för kommande generationer. Fram-
tiden skapar vi nu.

Bryt oljeberoendet
  För att värna vårt klimat och säkra vår energiförsörjning ska Sveriges 
oljeberoende brytas till år 2020. Då ska inte olja behövas för att värma 
våra hus och ingen bil ska vara ensidigt hänvisad till bensin eller 
diesel. Då ska vi kraftigt ha ökat vår förnybara energiproduktion och 
förbättrat vår förmåga att effektivt använda vår energi. De två största 
utmaningarna är, att generellt öka energieffektiviseringen i samhället 
och samtidigt bryta oljeberoendet i vägtrafiksektorn, som till 97 pro-
cent är oljebaserad. Den gröna omställningen rymmer stora möjlig-
heter; i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle.
  Nya program för investeringar och forskning. För att påskynda 
omställningen vill vi införa ett nytt investeringsprogram och ett nytt 
forskningsprogram för att minska förbrukningen och beroendet av 
olja. Genom programmen vill vi öka kunskapsutvecklingen och för-
stärka forskningen för att kunna bryta oljeberoendet. Forskningspro-



grammet ger bland annat möjlighet att stärka utvecklingen inom sol-
energi, vågkraft, vätgas och bränsleceller.
  Energieffektivisering. Samordningen av energieffektiviseringsarbetet 
behöver förbättras. Vi vill därför skapa ett särskilt Råd för energie-
ffektivisering som kan driva på energieffektiviseringsarbetet i hela 
samhället. Rådet ska stärka informationsarbetet och förbättra sam-
ordningen mellan olika aktörer. 
  I våras lade den tidigare socialdemokratiska regeringen fram ett 
nationellt program för energieffektivisering och energismart byggan-
de. Det innehöll ett styrande mål för ökad energieffektivisering i 
bebyggelsen. Vi vill att energianvändningen per uppvärmd yta i bostä-
der och lokaler ska minska med 20 procent till år 2020 och 50 procent 
till år 2050, och därmed bidra till att den totala energiförbrukningen 
sjunker.
  Det är också viktigt att ställa krav på energieffektiva lösningar i 
offentlig upphandling och för statliga fastighetsägare. Statliga myn-
digheter och fastighetsbolag ska vara föredömen och leda 
utvecklingen när det gäller energieffektivisering.
  En intensifierad satsning på förnybar elproduktion. Sveriges 
elförsörjning ska i framtiden baseras på ökad andel förnybar elpro-
duktion. Det förlängda systemet för gröna elcertifikat har lagt grun-
den för en lönsam utbyggnad med höga ambitionsnivåer. En fortsatt 
förenklad tillståndsgivning möjliggör socialdemokraternas utbygg-
nadsmål om 4 TWh ny vindkraft under mandatperioden. De rika 
möjligheter som finns till elproduktion och satsningar på biobränslen 
inom skogs- och jordbruk måste tillvaratas.

Effektivare transporter
  Vi vill bryta vägtrafiksektorns beroende av olja genom ett brett arbete 
för effektivare transporter, ökad produktion av förnybara drivmedel, 
samt genom en övergång till en fordonspark som inte enbart är hän-
visad till fossila bränslen.

  Logistiknoder. Vi vill styra över gods från vägtransporter till 
kombinationer av väg, järnväg och sjötransporter. Därför vill vi utreda 
och föreslå så kallade logistiknoder för sjöfart/järnväg/lastbil. Vi vill 
ge stöd till smarta logistiklösningar, exempelvis ett antal strategiskt 
placerade omlastningsterminaler.
  Fördelaktigare att åka kollektivt. Vi vill bygga ut och modernisera 
kollektivtrafiken. Restiderna med tåg, framförallt mellan stora befolk-
ningscentra måste minska. Vi vill öka de ekonomiska drivkrafterna att 
använda kollektivtrafik till och från arbetet.
  Nya drivmedel. Det är inte omöjligt att vi i framtiden driver delar av 
vår bilpark på bränsleceller eller vätgas. För att utveckla framtidens 
bilar behöver vi kunskap och teknikutveckling. Den socialdemo-
kratiska regeringen har tagit initiativ till flera viktiga insatser för att 
utveckla ny miljövänlig teknik på ett sätt som samtidigt stärker svensk 
industris internationella konkurrenskraft. I forskningsprogrammet 
Gröna Bilen 2 satsar staten och industrin tillsammans på utveckling av 
hybridmotorer, teknik för förnybara drivmedel och en uthållig tran-
sportsektor.
  Energisnålare flyg. I det senaste initiativet Gröna Flygplanet satsar 
statentillsammans med industrin på lätta material och mer bränslesnåla 
flygmotorer för flyg- och rymdindustri.
  Föryngra personbilsflottan. Vi behöver en bilpark som är avsevärt 
effektivare på att använda sina bränslen. Därför vill vi fortsätta med 
skattesubventioner och andra stimulanser - både till miljöbilar och 
förnybara drivmedel. Den som har en tjänstebil som kan drivas med 
miljövänliga bränslen ska få förmånsvärdet reducerat. Med en 
förstärkt skrotningspremie ska bilar utan katalysator skrotas ut.
  Nya dieselbilar med partikelfilter får skatterabatt. Personbilar, bussar 
och lastbilar som har miljövänligare motorer ska få lägre skatt. 
Införandet av den koldioxidbaserade fordonsskatten ska fullföljas och 
utvärderas. Målet är att minst varannan ny bil som säljs i slutet av den 
här mandatperioden ska vara en miljöbil.



  Förlängd skattenedsättning för biodrivmedel. Som ett första steg vill 
vi att användningen av förnybara drivmedel minst fördubblas under 
mandatperioden. Vi vill förlänga skattenedsättningen för biodrivmedel 
till 2013 och ta fram långsiktiga styrmedel för fortsatt tillväxt och 
användning av biodrivmedel.
  Fler pumpar med förnybara fordonsbränslen. För att få ett 
genombrott för miljöbilar och förnybara drivmedel är tillgänglighet i 
hela Sverige viktigt. Därför kräver vi att större bensinstationer ska vara 
skyldiga att ha pumpar med förnybara fordonsbränslen. Bland annat 
ska biogas på tankställen stimuleras.
  Energieffektivisering inom industrin. Den 1 januari 2005 infördes 
PFE, ett frivilligt femårigt program för eleffektivisering i energi-
intensiva industriföretag. Det ska bidra till effektivare elanvändning 
och starkare konkurrenskraft inom svensk industri. Vi vill nu gå 
vidare med energieffektivisering inom näringslivet inom ramen för 
investeringsprogrammet – med fler berörda företag och fler åtgärder. 
Forskningen om branschspecifik energieffektivisering behöver för-
stärkas.
  En bättre fungerande elmarknad. Hur väl elmarknaden fungerar är 
en avgörande faktor för energiomställningen - men också för 
ekonomin i stort; för jobben, konkurrenskraften och industrin. Till-
försel av ny, förnybar, energi verkar prispressande på sikt. Insatserna 
för ökad energieffektivisering förbättrar likaså elmarknadens funk-
tion. Den koncentration och konkurrensbrist Sverige upplever på 
elmarknaden, med allt dyrare elräkningar för hushåll och företag som 
följd, måste brytas. Även elmarknadens aktörer mår väl av tydliga 
spelregler. För svensk sysselsättning, konkurrenskraft och välfärd är 
det nödvändigt att vidta åtgärder för att rätta till bristerna. Vi vill 
begränsa elbolagens möjligheter att teckna dyra tillsvidareavtal, tillför-
säkra långa avtal för industrin samt underlätta för nya aktörer att 
komma in på elmarknaden. Vi vill effektivisera elbörsen genom en 

uppdelning i två marknader, begränsa samägandet av vattenkraft och 
kärnkraft samt underlätta för aktiva konsumenter att påverka sina 
elkostnader. På en avreglerad marknad ska reglerna tydliggöra kraft-
företagens ansvar för att det finns tillträckligt med effekt i energi-
systemet.

3.9 Rättvisa och effektiva skatter
  Skatterna betalar vår gemensamma välfärd och omfördelar från dem 
som har till dem som saknar. Rättvisa skatter är viktigt för att minska 
klyftorna och ge alla människor goda möjligheter till ett tryggt liv.
Sverige står inför nya utmaningar. Ett skatteuttag på dagens nivå är 
möjligt men kräver att skattesystemet utformas på ett effektivt sätt.

Bättre skatter för företagare
  Enklare skatteregler. Enkla och tydliga skatteregler underlättar för 
både företag och privatpersoner. Målet att den administrativa bördan 
för företagen ska reduceras med 20 procent på skatteområdet till år 
2010 ska fullföljas.
  Nedsatt arbetsgivaravgift för enmansföretagare. Idag finns det 
cirka 100 000 soloföretagare i Sverige. Det är viktigt att de kan och 
vågar anställa. Därför ska soloföretagare som gör sin första anställ-
ning få arbetsgivaravgiften slopad under 2006 och 2007 med undan-
tag från den del av arbetsgivaravgiften som betalas in till pensions-
systemet.

Rörligare arbetsmarknad
  På en arbetsmarknad där förändringar och omstruktureringar sker 
allt snabbare krävs goda förutsättningar att arbeta på andra platser än i 
anslutning till hemmet. Vi vill därför förbättra möjligheterna till pend-
ling och dubbel bosättning.
  Höjt reseavdrag. Resorna till och från arbetet är en stor utgift, sär-
skilt i glesbygd. Reseavdraget möjliggör för fler människor att pendla 



och det utvidgar arbetsmarknaden. Därför vill vi höja reseavdraget 
med en krona. Även de som har förmånsbilar ska få höjt reseavdrag 
med 1 krona.
  Generösare avdrag vid dubbel bosättning. För att öka rörligheten 
på arbetsmarknaden och förstärka den regionala utvecklingen ska 
avdrag få göras under längre tid än i dag. Dessutom ska villkoren för 
avdrag bli enklare att uppfylla och tillämpa.

Fryst uttag fastighetsskatt
  Fastighetsskatten är en viktig inkomstkälla i en globaliserad eko-
nomi. Det är en skattebas som behöver vårdas för att kunna upp-
rätthållas långsiktigt. Fastighetsskatten har därför förbättrats på flera 
sätt sedan 2001. Begränsnings- och dämpningsregler har införts och 
gjorts mer generösa över tiden. Höjda fastighetspriser innebär dock 
att det fortfarande finns skäl att göra förändringar.
  Frys uttaget av fastighetsskatt. Under senare år har värdena på 
privatfastigheter ökat kraftigt. Socialdemokraterna anser inte att ut-
taget av fastighetsskatt behöver öka. Därför ska uttaget av fastig-
hetsskatt frysas på 2005 års nivå under 2006-2008 i avvaktan på en 
långsiktig lösning.
  Utvidgad begränsningsregel. När fastighetspriserna stigit kan det 
finnas hushåll med låga inkomster som inte omfattas av begräns-
ningsregeln. Därför vill vi höja taket i begränsningsregeln till 5 miljo-
ner kronor.
  En del, framförallt äldre personer, bor i hyresrätt eller bostadsrätt och 
har ett fritidshus som stigit kraftigt i värdet. För att underlätta för 
dessa att behålla sitt fritidshus ska begränsningsregeln även tillämpas 
på fritidsfastigheter.

Ett nytt steg på väg mot avskaffad reklamskatt
  Riksdagen tillkännagav 2002 att reklamskatten bör avvecklas och att 

frågan, med beaktande av de budgetpolitiska målen, bör prioriteras. I 
budgetpropositionen för 2006 tog den tidigare socialdemokratiska 
regeringen ett första steg i avskaffandet av reklamskatten. Ändring-
arna innebar att antalet tidningar som är skattepliktiga minskade och 
att skatten sänktes för dem som betalar reklamskatt. Det är angeläget 
att ta ytterligare steg för att avskaffa reklamskatten.
  Färre skattepliktiga publikationer. Periodiska publikationer, inklu-
sive gratisutdelade publikationer, ska ha samma beskattningsregler 
som dagspressen. Förslaget medför att antalet skattepliktiga publika-
tioner minskar betydligt och att gratistidningarna får sänkt skatt.
  Avskaffad reklamskatt för ideella föreningar. Många föreningar 
upplever reklamskatten som krånglig samtidigt som skatten som 
helhet är på väg att avskaffas. Vi vill därför att reklamskatten för 
ideella föreningar helt slopas redan 1 januari 2007.

Mer välfärd för varje skattekrona
  För att säkra en god välfärd i framtiden måste skattesystemet klara av 
att möta de utmaningar som Sverige står inför. Förutsättningarna för 
skattesystemets har förändrats sedan skattereformen 1990/91. Glo-
baliseringen, klimatförändringen och andra miljöhot, EU-medlemska-
pet och förändringar av skattesystemet i sig självt är några exempel. 
  Skattereformen 1990/91 byggde på en blocköverskridande överens-
kommelse och gav stabila spelregler.
  Vår utgångspunkt är att skattesystemet ska bygga på breda skatte-
baser och låga skattesatser samt enkla och tydliga regler. Vi kan dock 
konstatera att regeringens politik går i rakt motsatt riktning. Kort-
siktighet går före långsiktighet. Särreglerna blir fler och krånglet ökar. 
Gränsdragningsproblem byggs in. Mot den här bakgrunden ser vi 
idag inga förutsättningar för en blocköverskridande skattereform un-
der mandatperioden och därmed finns heller inga förutsättningar för 
en brett sammansatt parlamentarisk översyn av hela skattesystemet.



Bekämpa skatte- och förmånsfusk
  Legitimiteten för den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla gör 
rätt för sig och att förmåner och bidrag betalas ut till dem de är 
avsedda för. För den enskilde måste det vara lätt att göra rätt samtidigt 
som myndigheternas arbete ska bygga på en rättssäker och enhetlig 
tillämpning av regler. Detta förutsätter att rättigheter och skyldigheter 
är tydliga.
  Den socialdemokratiska regeringen presenterade under 2005 en 
strategi för att få mer välfärd för varje inbetald skattekrona. Strategin 
har utvecklats sedan dess. Det handlar om att bekämpa fusk i skatte- 
och förmånssystem och att öka produktiviteten i den offentliga sek-
torn.
  De förslag som den nya borgerliga föreslår i budgetpropositionen 
för 2007 är ett utlopp av det arbete som den tidigare socialdemo-
kratiska regeringen bedrivit. Exempelvis rör det sig om reforme-
ringen av den straffrättsliga regleringen, översynen av återkravsbe-
stämmelserna, utökat informationsutbyte, ökade resurser till kontroll-
verksamhet och skärpta krav på kommittéer.
  Samtidigt skjuter regeringen åtgärderna mot skattefusk på framtiden. 
Detta trots att regeringen i budgetpropositionen skriver att ”Skatte-
fusk snedvrider konkurrensen på olika marknader, leder till utan-
förskap, sociala problem och orättvisa mellan olika skattebetalare”. 
Att skjuta åtgärder på framtiden ger felaktiga signaler och riskerar att 
leda till att staten går miste om betydande skatteintäkter. Trovärdig-
heten att bekämpa fusk i förmånssystemen kräver att man parallellt 
bekämpar skattefusk.
  Det krävs ett brett åtgärdsprogram för att komma åt skattefusket. 
Stärkt skattekontroll på Skatteverket, personalliggare och oannon-
serade kontroller i vissa branscher, omvänd momsskyldighet i bygg-
branschen och effektivisering av skattebrottsenheternas utredningar är 
några exempel. Nu krävs ytterligare steg.

  Typgodkända kassaregister Det förekommer omfattande mani-
pulationer av kassaregister i syfte att undandra skatt. Det gör att 
skatte-bördan vältras över på andra och att konkurrensen på markna-
den snedvrids. Seriösa näringsidkare riskerar att slår ut av oseriösa. 
Vi vill att ett krav på typgodkända kassaregister införs i kontantbran-
scherna. För att underlätta för de allra minsta företagen att köpa in 
kassaregister ska ett särskilt stöd införas.
  Stärkt skattemoral Skattemoralen i samhället behöver stärkas. Alltför 
många tycks vara beredda att anlita barnflickor, städhjälp och hant-
verkare utan att betala skatt. Konsekvenserna av sådant beteende är, 
precis som regeringen själv påpekar, stora. Kunskapen om konse-
kvenserna av skattefusk behöver öka. Skatteverket ges extra resurser 
för att öka informationen om konsekvenserna av skattefusk.



4 Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken
Den nytillträdda regeringens ekonomiska politik innehåller allvarliga 
brister.
• Den öppna arbetslösheten ökar
• Orättvisorna ökar
• Svensk konkurrenskraft försvagas
• De offentliga finanserna försvagas
• Ohälsotalen riskerar att öka
• Försvarsramarna ökar trots att de militära hoten minskar
• Brott mot pensionsöverenskommelsen
• Skattesystemet görs mer ineffektivt och orättvist.

4.1 De arbetslösa bekämpas... 
4.2 Ökade orättvisor... 
4.3 Svensk konkurrenskraft försvagas... 
4.4 Försvagade offentliga finanser... 
4.5 Ökad ohälsa ...
4.6 Ökade försvarsanslag trots att de militära hoten minskar... 
4.7 Brott mot pensionsöverenskommelsen ...
4.8 Ineffektivt och orättvist skattesystem ...
5 Budgetpolitik ...
6 Skattepolitik ...

Budgetmotionen på Internet:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Budg
etmotion06/Socialdemokraternas%20budgetmotion%202006.pdf

Pressmeddelande om budgetmotionen på Internet: 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Budg
etmotion06/PM%20om%20budgeten.pdf

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Budg
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Budg


Vart tog samhällsbyggnadsfrågorna 
vägen?
Arkitekten oktober 2006:
“ Vart tog samhälls byggnadsfrågorna vägen?

“ I den regeringsförklaring den nya regeringen lämnade till riks-
dagen för några veckor sedan finns i princip inga deklarationer om 
samhällsbyggande och bostadspolitik. Endast två saker sägs:
• För att bryta boendesegregationen bör bostadsrättsombildning i 
storstädernas förorter underlättas och hyresboendet utvecklas.
• Ett investeringsstöd kommer att införas för att öka platserna i 
särskilt boende för äldre.
   I övrigt kommenteras inte samhällsbyggnadsfrågorna på något sär-
skilt sätt och inte framträder heller några andra ställningstaganden 
gällande bostadsbyggande och bostadspolitik.
   Det hittillsvarande miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet byter 
namn till miljödepartementet. Ordet samhällsbyggnad utmönstras 
alltså, vilket väl inte får ses som en lapsus. Till det nya miljdeparte-
mentet, med Andreas Carlgren som chef, kommer bostadsfrågorna att 
höra, men knappast alltså samhällsbyggnadsfrågor i vidare bemärkel-
se. Även om energifrågorna lyfts bort från det nya departementet 
finns det anledning att tro att vi får större fokus på allmänna miljö- 
frågor än på byggande och boende.
   Man kan på goda grunder fråga sig om samhällsbyggande framgent 
kommer att ses som ett politikområde.
   Nu kanske skillnaden i förhållande till den gamla regeringens 
politik ändå inte blir så stor. När, sent omsider, det sammanlagda 
miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet skapades av den förra re- 
geringen fanns det förhoppningar om att samhällsbyggnadsfrågorna 
skulle lyftas fram som ett viktigt politikområde. Av det blev nu inte 
särskilt mycket. Försöken att etablera en helhetssyn på samhälls- 
byggandet blev tämligen trevande och man får konstatera att olika och 
snäva sektorsmål, inte minst inom miljöområdet, aktivt har förhindrat 

framväxten av en samhällsbyggnadspolitik som kan stå över alla dessa 
detaljmål som alltid finner vältaliga förespråkare, men som allt som 
oftast förhindrar en helhetssyn på samhällsbyggandet.
   Den gamla regeringen gjorde en ansats till att utveckla en stadspoli-
tisk syn. En stadspolitisk skrivelse till riksdagen förbereddes. Typiskt 
nog fastnade denna skrivelse i departementsapparaten och nådde ald-
rig sitt mål, riksdagen. Det bidde alltså inte ens en tumme.
   Frågor om samhällsbyggande, byggsektorn, bostäder och bostads-
politik lyste på ett påtagligt sätt med sin frånvaro i den nyligen av-
slutade valrörelsen. Sannolikt går vi också in i en period där vare sig 
regeringen eller oppositionen kommer att ägna dessa frågor någon 
större uppmärksamhet.
   Att bostadspolitik i stort saknats sedan många år tillbaka har vi vant 
oss vid. Att det inte finns någon större ambition att sätta upp utveck-
lingen av våra samhällen och städer på den politiska dagordningen får 
vi sannolikt ocksa lära oss att leva med.
   Det politiska vakuum som har rått, och som sannolikt kommer att 
fortsätta att råda i dessa frågor gör det nödvändigt för andra, inte 
minst Sveriges Arkitekter, att försöka lyfta dessa viktiga framtids-
frågor till en politisk nivå. Sveriges Arkitekter ska, enligt sina stadgar, 
värna arkitekturens och planeringens samhällsbetydelse. Kanske är 
det dags att börja göra praktisk politik av detta uppdrag. I uppdraget 
ligger rimligen att peka på det goda samhälle som är och kan bli 
resultatet av samhällelig satsning på arkitektur och planering.

Staffan Carenholm förbundsdirektör “

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation for Svriges arkitekter, 
inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare med 
9500 medlemmar.  kansli@arkitekt.se   www.arkitekt.se   Ordf: Klas 
Brunnberg, klas.brunnberg@fojab.se Vice ordförande Laila Strunke, 
laila.strunke@telia.com   Förbundsdirektör: Staffan Carenholm, 
staffan.carenholm@arkitekt.se

mailto:kansli@arkitekt.se
mailto:klas.brunnberg@fojab.se
mailto:laila.strunke@telia.com
mailto:staffan.carenholm@arkitekt.se


Arkitekten oktober 2006:

“Arkitekt i hetluften ...är Annelie Enochsson (kd), en  av få som 
kryssades  in i riksdagen genom personval och nu sitter sin andra 
mandatperiod.

Du satt tidigare i bostadsutskottet och nu i trafikutskottet. 
Vad tycker du om det? - Det känns bra eftersom trafikutskottet 
rymmer frågor om infrastruktur och samhällsplanering. Men jag är 
besviken över att bostadsutskottet läggs ner. Själv har jag motionerat 
för ett särskilt bostadsdepartement.

Vad tycker du om att benämningen samhällsbyggnad för-
svinner från miljödepartementet? - Det betyder i praktiken att de 
frågorna lättare försvinner. Jag kommer att tala för ett nytt departe-
ment för samhällsbyggnad och miljö. I den ordningen. Miljöbalken 
och PBL går hand i hand. Men det är också viktigt att professionen 
driver frågan om vikten av samhällsbyggnad.

 Varför tror du att förändringen görs? - Jag tror att det bygger på 
okunskap i den nya regeringen. Jag vill påverka genom att förmedla 
min kunskap. Nu när jag inte längre är i opposition hoppas jag få 
större inflytande.

Vilken fråga kring bostadsbyggande är viktigast för dig? - Att 
det byggs fler bra och billiga bostäder. Vi måste öka medvetenheten 
hos bostadsföretagen att det lönar sig att bygga billigare för att det 
efterfrågas. Kommunerna bör få möjlighet att anvisa mark med krav 
på en viss mängd billiga bostäder. Allmännyttan måste bli mer "nyttig 
för allmänheten" och ta ansvar för att bygga de billiga bostäderna.

Vad betyder det i din roll som riksdags ledamot att du är 
arkitekt? - Min utbildning till arkitekt och min erfarenhet gör att jag 
har en förmåga att tänka i helheter. Arkitekter är ju inte bara esteter. 
Jag önskar att fler politiker var arkitekter. 
Nina Gunne”

Klimatkaos kostar 51.000 miljarder kr

“SVT Nyheter
Publicerad 30 oktober 2006 - 16:14
Uppdaterad 30 oktober 2006 - 20:46

   Om världen inte stoppar klimatförändringarna kommer de att kosta 
51.000 mdr kr år 2050. 200 miljoner människor riskerar att bli hem-
lösa och två av fem djurarter kan utrotas.

  Uppgifterna presenteras i en rapport som sammanställts av Världs-
bankens förre chefekonom Nicholas Stern. Han menar att den enda 
rimliga lösningen är att de stora miljöbovarna; USA, Kina och Indien, 
minskar sina utsläpp.

  -Det här är en väckarklocka, sade Storbritanniens premiärminister 
Tony Blair som ser klimatet som den mest brådskande världsfrågan 
just nu. Storbritanniens premiärminister Tony Blair, som beställt 
rapporten, menar att rapporten är den viktigaste av sitt slag som lagts 
fram under hans tid vid makten.
  - Det här är en väckarklocka för alla världens länder, säger premiär-
minister Tony Blair. Om vi inte handlar nu kommer det att resultera i 
en global katastrof.
  Enligt Blair är klimatförändringarna den viktigaste och mest bråd-
skande frågan av alla som världens länder ställs inför.

  USA protesterar. Forskarna menar dock att loppet inte är kört. Men 
man måste agera nu. Bland annat bör USA, Kina och Indien, likt EU, 
införa straffbeskattning av koldioxid. Något USA:s president George 
Bush motsätter sig. Han anser att det blir för dyrt för landet.”

På svt.se finns: Länk till hela Stern-rapporten.PDF-fil över Sterns 
presentation.Temasidor om klimatet.Klimatförändringar hotar världen.



Världens hungriga fyra miljoner fler .

DN 061031 sid 19:

“Världens hungriga fyra miljoner fler

  Minst 854 miljoner människor är kroniskt undernärda. Och i den 
globala kampen mot undernäringen har svälten de största framgång-
arna. Det visar årets rapport från FN:s livsmedels- och jordbruks-
organisation FAO.
  För tio år sedan höll 180 stats- och regeringschefer ett världs- 
toppmöte, där de lade fast ett program för att utrota hungern. Ett 
delmål på vägen dit är att halvera antalet hungriga och kroniskt 
undernärda människor till år 2015.
  -Nästan inga framsteg har gjorts. Sedan 1990-92, som är basåret för 
FAO:s sammanställning, har den undernärda befolkning en i utveck-
lingsländerna bara minskat med tre miljoner, från 823 till 820 miljo-
ner, säger organisationens generaldirektör Jacques Diouf på månda-
gen.

TT, STOCKHOLM “

Samhällsplaneringens problem.

Se:
Sven Wimnell 060921: 
Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut.
(http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sidorna 71-94:
 71 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.

Hur ska man kunna förbättra världen?
Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.

        Kunskaper om verksamheterna och deras samband 
        för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam  
        värld.

(Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com/)
 78 Klassifikationssystem för verksamheter.
 80 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
 81 Informationsstress vår nya folksjukdom.
 82 Klassifikationssystemet för verksamheter och 

bibliotekssystemen
 83 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm. 
 92 Den fundamentala påverkanskedjan.
 94 Informations- och kunskapsflöden.



TV-licensen.
Se:
Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. 
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, 
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av 
riksdagen. (http://wimnell.com/omr36-39l.pdf)
Innehållsförteckning finns ovan på sid 140-141. Utdrag:

“Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst.
Regeringen föreslår i propositionen följande lydelse:
“7 §
    TV-avgiften är 1 996 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra 
poster om 499 kronor......”

Lydelsen bör istället, i princip, bli:
“7 §
    TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra 
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av 
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs stati-
stik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det 
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelse-
former 3427000 st.....”
    Förslaget tillfredsställer både dem som vill ha kvar ett avgiftssystem
och dem som vill avskaffa avgiftsfinansieringen och vill att public 
service-verksamheten ska finansieras gemensamt av skattemedel på 
samma sätt som annan verksamhet, som är omistlig för allmänheten.
    Andra än privatbostadshushåll bör betala avgift enligt proposi-
tionens förslag. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla 
privathushåll försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en mil-
jard kr per år för hantering av avgifterna för privatpersoner försvinner. 
Finansieringen behandlas i det följande.
    De individuella TV-avgifterna tar för mycket energi från hushållen 
och myndigheterna. Det finns mycket annat som behöver uppmärk-
samhet.”

Pensionärer med låga inkomster.

Se sid 59 -75 i
Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, 
som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad 
individuell TV-avgift. 
(http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

59    Pensionärer med låga inkomster.
61    I samband med småhus finns två sätt att bo.
62    Viktiga händelser i bostadstilläggens historia.
62       I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
62       1995 föreslog regeringen att  skärpningsregeln skulle tas bort.
63       Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
           mot pensionärer med fritidshus.   
63       I intervju av Thomas Hempel i P1:statsminister Göran Persson    
           sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen 

63       I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare     
           försämringar. Propositionens titel: Reformerade regler för   
           bostadstillägg till pensionärer m fl. 
64       Kommentar 051122:
65    Avskrift av brev Till statsminister Göran Persson. 
66       Skattereduktion för fastighetsskatt. 
67       Andra påpekanden o förslag.
68       Summa marginaleffekt 2004. 
70       Ett alternativ med bara en faktor 57%_för avtrappning av   
           bostadstillägg. 
73    Innehållet i sidorna 3380-3459: Sven Wimnell 20040208:  
      Pensionärer födda 1937 eller tidigare. 
75       Påminnelser om pensionärsproblemen. Har gått till statsråd    
           och partiledare.Flera gånger efter 8 april 2004. 



   Det som står på sidorna 59-75 är skrivet som förslag till den 
förra regeringen men gäller även för den nya regeringen. Det 
som står om fastighetsskatt kan ses som komplement till den 
nya regeringens fastighetsskatter. 
  På sidorna påpekas behov ifråga om förbättringar i bostads-
tilläggen med hänsyn till kapitalinnehav. När förmögenhets-
skatten avskaffas är det rimligt att i pensionärernas bostads-
tilläggssystem ta bort reglerna om att kapitalinnehav ska på-
verka bostadstilläggen.

Sid 59-60:
“ * Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostads-
tilläggssystemet som medför  att taxeringsvärden för fritidshus  
påverkar bostadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt 
genom följande strykningar  i Lag (2001:761) om bostads-
tillägg till pensionärer m.fl.: 

“16 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för 
förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då 
ansökan om bostadstillägg görs enligt vad som anges i denna paragraf 
och 17 §. 
Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt 
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bort-
seende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privat-
bostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanentbostad) 
samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande som har 
sin bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga om 
värdet av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes: som 
utgör permanentbostad )för den sökandes make”.

Strykningarna bör gälla åtminstone pensionärer födda 1937 
eller tidigare och gälla snarst möjligt. 

* I systemet för fastighetsskatter bör reduktion av fastighets-
skatt gälla också åtminstone för fritidshus som pensionärer 
födda 1937 eller tidigare har, och som permanentbor i bostad 
med hyresrätt od.  

   Reglerna för skattereduktion för fastighetsskatt kan i lagen 
(2001:906) i princip få följande lydelse: “Reglerna för skatte-
reduktion gäller permanentbostaden och de gäller småhus som 
inte upplåtits med hyres- eller bostadsrätt samt gäller för fri-
tidsfastighet som ägs av pensionär vilken inte har sin per-
manentbostad i fastighet som ger pensionären rätt till skatte-
reduktion.” (Eventuellt bara “pensionärer födda 1937 eller tidigare.) 

* Dessutom bör genomföras andra ändringar 

* I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 
15% (den s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 
10%. Om ett förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna 
åtminstone motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter upp-
räkning efter prisutvecklingen sedan dess  år 2005 blir 370 000 kr per 
pensionär.
   10% och 370 000 kr kan gälla som ett första steg och borde kunna 
träda i kraft åtminstone för pensionärer födda 1937 eller tidigare.  

*  I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av 
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på 
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapi-
talets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar 
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har margi-
naleffekt 87-97% på pensionsinkomster, dvs får behålla mycket litet 
av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen  62% av kapital-
inkomsterna verkar förföljelse, det borde bort. För pensionärer födda 
1937 eller tidigare bör fr o m 1 jan 2005 som ett steg till förbättringar 



införas ett fribelopp för kapitalinkomster på 10000 kr.  

* Marginalefekterna av pensionsinkomster är i många fall mycket hö-
ga, isynnerhet vid låga pensioner. Systemet med två avtrappnings-
faktorer 62% och 50% medför högre marginaleffekter, upp till 97,2%, 
vid lägre än vid högre pensioner, vilket inte är bra. Det medför också 
att marginaleffekten för kapitalinkomster blir högre vid lägre inkoms-
ter, vilket inte heller är bra.     
   De som har bostadstillägg bör helst ha samma marginaleffekt och 
ska det vara någon skillnad bör det vara lägre marginaleffekt vid lägre 
pensioner, inte lägre vid högre pensioner. Jag har gjort ett förslag med 
bara en faktor på 57%, som finns redovisad i mina utredningar nu. 
Maximalt bostadstillägg för ensam avtrappas då mellan inkomster 
85281 och 171492 och för make mellan 76046 och 119162. Maken 
ligger längre ner i skatteskalan och får lägre skatter  och marginal-
effekter än ensam.

* Sven-Olof Lodin, fd professor i finansrätt, expert till Äldre-
beredningen och Carl-Johan Åberg, fd vd för AP-fonden, har 
påpekat att staten tar ut 24,26 procent i löneskatt på de arbets-
inkomster som äldre personer har. De menar att det medfört en 
helt oförsvarbar överbeskattning av pensionärerna. De menar att de 
pensionerades arbetsinsatser fortfarande är önskvärda, och  föreslår, 
att löneskatten tas bort helt eller sänks till 10%.
   Vill statsmakterna öka incitamentet för arbetsgivarna och de 
anställda att vara kvar i jobbet då bör avgiften sänkas till noll, att 
försvara sig med att man inte har råd att ändra löneskatten visar bara 
att man inte förstått eller velat förstå problemet, menar de.

   Jag har undersökt hur löneskatten slår i ett litet fall där en 
pensionär  har en utbetalad ATP-del på 36549 och av det får 
behålla 3576 kr (9,8%). Han vill bättra på sin ekonomiska 

situation och tar ett förvärvsarbete och tjänar 2000 kr. På det 
betalar han löneskatt(som sedan får dras av) och av de 2000 
kronorna får han efter skatt och bidragsminskning behålla 43 
kr. Marginaleffekten blir 97,9%
   Sänks löneskatten till 10% får han behålla 50 kr, marginal-
efekt 97,5%. Tar man bort löneskatten helt blir marginal-
effekten 97,2%. 
    I det här fallet  spelar det just ingen roll om man tar bort 
löneskatten eller ej för man kan räkna med att pensionären inte är så 
dum att han tar detta jobb om han är tvungen deklarera det. Han 
försöker ordna det som ett svartjobb, men det går inte alltid att göra 
så.
    Om det ska löna sig för pensionärer med bostadstillägg att 
förvärvsarbeta legalt måste  det rejäla tag i tilläggssystemet. 
Om pensionären i inkomstskikt med bostadstillägg tjänar 
2000 kr måste han få behålla åtminstone hälften och med skatt 
25,6-32-35,2% får inte tilläggsminskningen vara större än ca 
18% eller ca en tredjedel av den ordinarie tilläggsminsk-
ningen. För pensionärer födda 1937 eller tidigare bör bara 
30% av förvärvsinkomsten påverka bostadstillägget. “

Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan 
barn.
Se sid 126-128 i
Sven Wimnell 060921: 
Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut.
(http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)
126 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.   
       Förslag.
127 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn med 
       bostadsbidrag enligt föregående sida.
128 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.



TCO anmäler a-kasseförslaget till EU.

DN 061031 sid 7:

"Vi anmäler a-kasse förslaget till EU"

“REGERINCENS FöRSLAG till ny a-kassa drabbar fler kvinnor 
än män och strider därmed mot EU:s direktiv om likabehandling. 
Förslaget kommer att öka den ekonomiska pressen på dem som i dag 
är arbetslösa. Det innebär i praktiken också att möjligheterna till 
omställning på arbetsmarknaden försämras - och detta i en tid då 
förändringstrycket i svensk ekonomi bara kan väntas öka.
  TCOjuristen, jur dr Samuel Engblom har analyserat hur förslaget till 
förändrade arbetsvillkor i a-kassan stämmer med EG-rättens förbud 
mot diskriminering på grund av kön.
  Regeringens förslag innebär bland annat att kravet på antalet faktiskt 
arbetade timmar före arbetslösheten skärps från 70 till 80 timmar per 
månad. Kvinnor är överrepresenterade bland dem som inte uppfyller 
det nya arbetsvillkoret, det vill säga att man innan man blev arbetslös 
arbetat minst 80 timmar per kalendermånad under 6 månader. Enligt 
SCB har 5,1 procent bland kvinnliga förvärvsarbetande en överens-
kommen arbetstid om mindre än 80 timmar per månad. Motsvarande 
andel manliga förvärvsarbetande är 2,7 procent. Kvalifikationsreglerna 
i arbetslöshetsförsäkringen gäller dock faktiskt arbetade timmar. 
Eftersom kvinnor generellt oftare är frånvarande på grund av sjukdom 
eller vård av sjukt barn når många halvtidsanställda kvinnor inte upp 
till det nya kravet.
  EG-direktivet 79/7/EEG om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om social trygghet förbjuder diskriminering på grund av kön i 
bland annat arbetslöshetsförsäkringen. Förbudet, som genomförts i 
svensk rätt genom I2 § i lagen (2003:307) om förbud mot diskri-
minering, gäller även indirekt diskriminering, det vill säga när 
tillämpning av bestämmelser som framstår som neutrala i praktiken 

missgynnar ett visst kön. EG-domstolen har vid upprepade tillfällen 
funnit att missgynnande av deltidsarbetande kan innebära indirekt 
diskriminering av kvinnor, eftersom en större andel kvinnor än män 
arbetar deltid.

DEN BESTÄMMELSE SOM regeringen riskerar att bryta mot har 
följande ordalydelse:
  Likabehandlingsprincipen innebär att det inte skall förekomma 
någon som helst diskriminering på grund av kön, vare sig direkt eller 
indirekt [ . . . ] i synnerhet vad beträffar
  - systemens räckvidd och villkoren för tillgång till dem,
  - skyldigheten att betala avgifter och beräkningen av avgifterna,
  - beräkningen av förmåner [...] samt de villkor som bestämmer var-
     aktigheten och bibehållandet av rätten till bidrag.
  Eftersom socialpolitiken är medlemsstaternas eget ansvarsområde 
har de ett förhållandevis stort utrymme för egna bedömningar - men 
inte obegränsat. EG domstolen har till exempel vid upprepade till-
fällen slagit fast att statsfinansiella skäl inte kan motivera diskrimi-
nerande bestämmelser. Det går alltså inte att skylla bristande lika-
behandling på att man inte har råd.
  För att en indirekt diskriminerande åtgärd inte ska bryta mot EG-
rätten krävs att regeringen bevisar:
  • Att åtgärden ska åstadkomma en legitim målsättning i social- eller 
arbetsmarknadspolitiken
  • Att den är lämplig och nödvändig för att uppnå målsättningen.
  Regeringen hävdar att syftet med en skärpning av arbetsvillkoret i 
arbetslöshetsersättningen är att stärka individens ekonomiska incita-
ment att arbeta fler timmar och därigenom öka sysselsättningen. EG-
domstolen har i några tidigare fall accepterat detta som skäl för att 
utesluta deltidsarbetande från vissa socialförsäkringar, även då det 
drabbar en större andel kvinnor än män. Men då har det alltid gällt 
åtgärder som samtidigt gjort de deltidsarbetande mer attraktiva att 
anställa, genom att det inte heller funnits någon skyldighet att betala 
egen- och arbetsgivaravgifter. Den svenska regeringens förslag, som 



bara förnekar de berörda rätten till ersättning vid arbetslöshet, har 
ingen sådan effekt.

FÖRSLAGET GÅR HELLER inte att försvara med argumentet att 
det stärker individens ekonomiska incitament att arbeta fler timmar. I 
teorin kan en sådan effekt finnas, men i praktiken är det andra fak- 
torer som tillsammans avgör hur mycket en individ arbetar.
  En sådan faktor är föräldrarollen. Fortfarande är det få män som 
utnyttjar sin rätt till halva föräldraledigheten. Kvinnor tar inte bara ut 
merparten av föräldradagarna utan stannar också oftare hemma med 
sjuka barn och utför fortfarande avsevärt mer hushållsarbete än män. 
En traditionell könsfördelning av betalt och obetalt arbete i hemmet 
ger alltså kvinnor generellt en svagare anknytning till arbetsmark-
naden och sämre möjligheter att arbeta heltid.
  Ett flertal undersökningar har också visat att en majoritet bland 
deltidsarbetande kvinnor gärna vill arbeta mer för att de vill tjäna mer 
pengar. Många av dem är helt enkelt ofrivilligt deltidsarbetslösa.
  Vi anser därför att regeringens förslag inte tjänar något - som det 
heter i likabehandlingsdirektivet - "legitimt socialt eller arbetsmark-
nadspolitiska syfte" och inte heller att åtgärden är "lämplig och 
nödvändig". Det är knappast sannolikt att målgruppen kan påverka sin 
arbetslöshet bara för att de får en ytterligare försämrad ekonomi. För 
det krävs förändrade incitament för arbetsgivarna.

  TCO förordar såväl arbetslinjen som att arbetslöshetsförsäkringen 
ska vara en omställningsförsäkring. Men försämrad a-kassa ger i sig 
inte upphov till fler jobb. I stället försämras omställningstryggheten:

  • Den ekonomiska pressen ökar för alla dem som blir arbetslösa, 
utan att det blir lättare att få jobb. Alla som har möjlighet kommer att 
stanna i de jobb de har, och inte satsa på något nytt, eller starta ett eget 
företag, om riskerna för arbetslöshet är större i de nya alternativen. 
Färre jobb kommer att skapas med en försämrad försäkring.

  • Förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen urholkas ytterligare. 
Redan i dag får åtta av tio heltidsarbetande avsevärt mindre än 80 
procent av den tidigare lönen i ersättning om de blir arbetslösa. Med 
regeringens förslag blir den genomsnittliga ersättningen 66 procent 
för TCOförbundens medlemmar. Det är alldeles uppenbart att den 
kraftigt sänkta ersättningen också blir en stark lönepress neråt.

  Krocken med EG-rätten visar att regeringen inte analyserat konse-
kvenserna av förslagen till förändringar i a-kassan, i sin iver att klara 
finansieringen av sina skattesänkningar. Det hjälps inte att ansvarigt 
statsråd respektive statssekreterare hänvisar till allianspartiernas 
gemensamma manifest. En genomarbetad proposition är en helt annan 
sak än en politisk idé, även om den stöds av flera partier. Förslagen 
måste utredas.

TCO ANMÄLDE SVERIGE i mars 1999 till EU kommissionen då 
den dåvarande socialdemokratiska regeringen för att inte ha införlivat 
EG: s jämställdhetsdirektiv på ett korrekt sätt. TCO hävdade i anmälan 
att den svenska arbetsskadelagen och domstolarnas praxis indirekt 
diskriminerade kvinnor i två hänseenden: Dels därför att kvinnors 
arbetssjukdomar godkändes i avsevärt mindre utsträckning än mäns 
på grund av bevisregelns konstruktion och dels på grund av att för-
äldralediga - i praktiken mest kvinnor - vid arbetsskada fick livräntan 
baserad på deltid även om de hade en heltidsanställning i grunden. 
Efter det att lagstiftning och praxis ändrats återkallade TCO sin 
anmälan 2002.
  TCO kommer att anmäla Sverige till EU kommissionen igen, om de 
könsdiskriminerande förslagen i a-kassan genomförs.

STURE NORDH 
Ordförande TCO “ 



Sänk jobbavdraget för höga inkomster.
  
  I valrörelsen sa alliansen att inkomstskattelättnaderna  främst skulle 
gälla låg-och medelinkomster. I regeringens förslag nu får emellertid 
den hälft som tjänar minst bara tolv procent av den samlade inkoms-
tförbättringen, medan den hälft som tjänar mest får hela 88 procent. 
Så borde det inte bli.
  I följande exempel visas minskningar av skattelättnaderna för deci-
lerna 7-10 gjord på utredningstjänstens tabell 3.  
Tabell 3
  Minska skattelättnaderna i decilerna 7-10 enligt nedan. De totala 
skattelättnaderna minskar då överslagsvis cirka 12,42 miljarder kr. 
  De pengarna kan användas t ex för att helt ta bort förmögen-
hetsskatten, som enligt tabell 6.12 i statsbudgeten 2007 ger 4,5 mil-
jarder kr. och ändra TV-avgiften till en kollektivlicens för hushållen 
betald av staten för cirka 3 miljarder kr summa 7,5 miljarder kr. 
Återstår cirka 5 miljarder som kan användas för att förbättra  för pen-
sionärer med låga inkomster och till bostadsbidrag för icke-pensio-
närer med låga inkomster och utan barn, m m.

1            0 –   70 700 1 300                2,3        
2   70 701 – 115 200 1 300               2,3        
3 115 201 – 154 400 1 400                2,5            
4 154 401 – 187 000 2 300                4,1        
5 187 001 – 219 500 4 100                           7,3        

6 219 501 – 251 000 5 900             10,6        
7 251 001 – 285 700 7 700-1800=5900  13,8-  3,23        
8 285 701 – 331 000 9 300-3400=5900  16,5-  6,03      
9 331 001 – 412 700          10 200-4300=5900 18,2-  7,67        
10  412 701 -           12 600-6700=5900  22,5-11,96        
                     -28,89%
28,89% av 43 miljarder=12,42 miljarder

    Borttagandet av TV-licensen gör att hushåll tjänar cirka 2000 kr, 
vilket betyder mycket för dem med låga inkomster, men som också 
kommer höginkomster till del. Ett helt borttagande av förmögenhets-
skatten gynnar isynnerhet dem med höga inkomster eftersom för-
mögenheter vanligen är större ju högre inkomsterna är.
  De minskade skattelättnaderna för höga inkomster kommer därför 
att i viss mån kompenseras av borttagandet av TV-licensen och förmö-
genhetsskatten.  

Om man minskar skattelättnaderna med ytterligare 2000 kr i 
decilerna 7-10:

1            0 –   70 700 1 300                2,3        
2   70 701 – 115 200 1 300               2,3        
3 115 201 – 154 400 1 400                2,5            
4 154 401 – 187 000 2 300                4,1        
5 187 001 – 219 500 4 100                           7,3        

6 219 501 – 251 000 5 900             10,6        
7 251 001 – 285 700 7 700-3800=3900  13,8-  6,81        
8 285 701 – 331 000 9 300-5400=3900  16,5-  9,58      
9 331 001 – 412 700          10 200-6300=3900 18,2-11,24        
10  412 701 -           12 600-8700=3900  22,5-15,54        
                     -43,17%
43,17% av 43 miljarder=18,56 miljarder, dvs cirka 6 miljarder 
mera än 12,42.
   Man kan då minska försämringarna regeringen vill göra i a-
kassorna o d. Det ger bl a förbättringar för höginkomsterna som helt 
eller delvis kompenserar minskningen av skattelättnaderna. 

  Beräkningarna här är översiktliga. Några beräkningar av slutresul-
taten i decilerna är inte gjorda, det är något för regeringen och opposi-
tionen att göra. Sätten att minska skattelättnaderna kan varieras. 



Filippa Reinfeldt vilseleder med falsk 
propaganda.

  I programmet “Argument” i TV1 kl 22,  21 november 2006 
intervjuades Filippa Reinfeldt, statsministerns maka, som  bl 
a sa:  "Vi har riktat våra skattesänkningar framför allt till 
dem som tjänar minst."

  Som framgår av min sammanställning "omr36-39p.pdf" har 
alliansens företrädare sedan våren 2006 hållit på och lurat svenska 
folket att tro att deras skattesänkningar går till låg- och medelin-
komster. Sanningen är, att den största delen av inkomstskattesänk-
ningarna går till den övre hälften av inkomsttagarna som tjänar mest 
och egentligen inte behöver några skattesänkningar.
   Häromdagen var det någon företrädare för regeringen som svarade 
på en fråga varför man ökar pålagorna på arbetslösa med 10 miljarder: 
det behövs till skattesänkningar var svaret, men det sades inget om att 
de tio miljarderna huvudsakligen går till skattesänkningar för den övre 
halvan av inkomsttagarna.
  Filippa Reinfeldt, som är landstingsråd och har nära kontakt med 
statsminister Fredrik Reinfeldt, borde veta, att skattesänkningarna inte 
framför allt går till dem som tjänar minst, utan framför allt går till dem 
som tjänar mest. Hon måste veta, att hon ljuger när hon påstår att 
sänkningarna framför allt går till dem som tjänar minst.
  De unga flickorna som är programledare på Argument tackade 
Filippa högaktningsfullt när de istället borde ha påpekat att Filippa 
ljög.
  Se isynnerhet sidorna 3, 108-115, 120, 151-155, 166-176 och 210.
  De borgerliga partierna tycks ha kommit överens om  att  i möj-
ligaste mån förtiga att det mesta av skattesänkningarna går till höga 
inkomster, för att få låginkomsttagarna att rösta på de borgerliga, 
något de lyckades med.  

Kent Asps valundersökning.

   I Dagens nyheter den 10 januari 2007 skriver Kent Asp i en artikel 
om en valundersökning han gjort, rörande valet 2006. Artikeln återges 
i det närmast följande.  Rubrik: Aldrig förr har de borgerliga fått så 
positiv valbevakning.
   Han nämner i artikeln inget om att de borgerliga ljuger om effek-
terna av skattesänkningarna. Ljugandet är inte acceptabelt. Filippa 
Reinfeldts "Vi har riktat våra skattesänkningar framför allt till dem 
som tjänar minst" är klar lögn. Medierna borde inte acceptera sådant. 
Journalisterna har låtit sig luras eller har medverkat till att medvetet 
släppa fram lögnerna. 
   Att Kent Asp inte tar fram lögnerna i sin artikel gör att han med-
verkar till att förtiga lögnerna, försvårar för socialdemokraterna och 
snedvrider de demokratiska processerna. Hans artikel blir ett försvar 
av de borgerliga lögnerna.
   
  



DN 070110 sid 6:

"Aldrig förr har de borgerliga fått så positiv valbevakning “

“Kent Asp presenterar sin stora valundersökning: DN:s ny-
hetsrapportering den som allra mest gynnade alliansen.
  Aldrig tidigare har en borgerlig statsministerkandidat skildrats så 
positivt. Aldrig tidigare har heller en socialdemokratisk statsminister 
skildrats så negativt. De borgerliga fick också i större utsträckning än 
samverkanspartierna framträda på de sakområden de själva önskade. 
Mest gynnsam behandling fick de borgerliga i DN och Expressen. 
Socialdemokraterna och samarbetspartierna behandlades mest gynn-
samt i Aktuellt och Ekot. Sammantaget kan framförallt skäligheten i 
den ensidigt negativa bilden av Göran Persson ifrågasättas. Det 
skriver medieprofessor Kent Asp som för nionde valet i rad analyserat 
mediernas nyhetsrapportering. “

  “Aldrig någonsin har den borgerliga sammanhå]lningen skildrats så 
positivt som i 2006 års valrörelse. Och aldrig någonsin har en social-
demokratisk statsminister skildrats så negativt och en borgerlig 
statsministerkandidat så positivt.
  Det framgår av forskningsrapporten "Rättvisa nyhetsmedier - 

partiskheten under 2006 års medievalrörelse" som publiceras i dag. 
Årets undersökning är den nionde sedan valet 1979 och omfattar 
nyhetsrapporteringen under den sista valrörelsemånaden i Rapport, 
Aktuellt, Nyheterna, Ekot och Sveriges största dagstidningar: Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs Posten, Aftonbladet, 
Expressen och Metro.
  I figuren härintill presenteras i sammanfattande form en av de tre 
partiskhetsaspekter som undersökts: hur de båda regeringsalternativen 
behandlades som aktörer i nyhetsflödet.
  Ett medium som ligger på nollpunkten i figuren anger att de båda 
regeringsalternativen har behandlats lika. Ju längre till höger ett medi-
um är placerat på skalan, desto gynnsammare har alliansen behand 
lats. Och ju längre till vänster ett medium är placerat, desto gynn-
sammare har samverkanspartierna behandlats.

  I åtta av elva undersökta nyhetsmedier behandlades allian-
sen mer gynnsamt än socialdemokraterna och samverkanspar-
tierna. Den mest gynnsamma behandlingen fick alliansen i Da-
gens Nyheter och Expressen. Samverkanspartierna fick den 
mest gynnsamma behandlingen i Aktuellt och Ekot. Göte-
borgs-Posten och Aftonbladet hade den mest balanserade ny-
hetsbevakningen.



  Slås SVT:s nyhetsprogram Rapport och Aktuellt samman 
hamnar de närmast nollpunkten. Det är en mycket kraftig för- 
ändring jämfört med valet 2002. Då fick de borgerliga den 
klart mest gynnsamma behandlingen i Rapport och Aktuellt.

  Mönstret blir i huvudsak detsamma om vi räknar bort rapporteringen 
om dataintrångsskandalen. Rapporteringen får till följd att behand-
lingen av den borgerliga alliansen blir något mindre gynnsam. Men 
skillnaden är inte stor om vi ser till flertalet medier och till rapporte-
ringen i stort.
  Som figuren visar finns det tydliga skillnader mellan medierna när 
det gäller den bild de gav av regeringsalternativen som nyhetsaktörer, 
men skillnaderna är mindre än i tidigare val. Det gäller även de två 
andra partiskhetsaspekter som undersökts: bilden av sakfrågorna och 
bilden av partiernas sakfrågeprofiler. 
  Det är likheterna i urval och presentation, inte skillnaderna, 
som mest utmärker svensk valbevakning. Det för socialdemo- 
kraterna ogynnsamma och det för alliansen gynnsamma 
opinionsklimatet slog därför igenom i alla nyhetsmedier.

  Det var alliansens favoritfrågor och verklighetsbeskrivningar som 
dominerade medievalrörelsen. Jobben blev valets största fråga och 
skatter kom på andra plats, medan Sveriges goda ekonomi och 
sjukvården och äldreomsorgen kommer i skymundan.
  De borgerliga partierna fick också i betydligt större utsträck-
ning än socialdemokraterna framträda med den sakfrågeprofil 
de själva önskade. Det gällde särskilt moderaterna och center-
partiet. Socialdemokraterna fick däremot träda fram i arbets-
löshetsfrågor på ett sätt de själva inte ville och när det gällde 
Sveriges ekonomi inte i den utsträckning de själva önskade.

  Folkpartiets profil i medierna blev visserligen genom rapporteringen 
om dataintrångsskandalen starkt ogynnsam, men den drabbade i 
första hand Lars Leijonborg och hans kampanjledning, i mindre 

utsträckning folkpartiet som parti och inte alls den borgerliga 
alliansen. Däremot drabbades socialdemokraterna, som fick kritik för 
att de utnyttjade skandalen för egna syften.
  Dataintrångsskandalen trängde inte undan folkpartiet från valrörel-
sen. De fick (före skandalen) komma fram i de frågor de själva priori-
terade högt, men fick även då mest negativ uppmärksamhet. Data- 
intrånget blev något som gjorde en redan "dålig” medievalrörelse 
"sämre".
  Den bild nyhetsmedierna gav av regeringsalternativen och sak-
frågorna kom alltså mycket starkt att gynna alliansen och missgynna 
socialdemokraterna. Men kan vi därmed säga att valbevakningen var 
orättvis? Var nyhetsmediernas partiskhet oskälig ?
  Min slutsats är att det inte handlade om ett oskäligt gynnande av 
alliansen eller ett oskäligt missgynnande av socisldemokraterna från 
massmediernas sida. Det visar i varje fall den analys jag genomför i 
rapporten av varför bilden i medierna såg ut som den gjorde. Bilden i 
medierna bestäms ju inte enbart av journalister, den bestäms också av 
partierna själva och deras inbördes kamp om väljarna.
  Det som i första hand låg bakom att alliansen gynnades av den bild 
medierna gav av regeringsalternativen som aktörer var bilden av det 
borgerliga samarbetet och bilden av de två statsministerkandidaterna.

  Den bild medierna gav av den borgerliga sammanhållningen 
var knappast oskälig, de höll sams och hade under två års tid 
planerat sitt framtida regeringssamarbete och presenterade 
inför valet en gemensam valplattform. Och socialdemokraterna 
lyckades inte heller i valdebatten själva ändra på den bilden. 
Däremot kan det diskuteras om mediernas ensidigt negativa 
bild av Göran Persson var lika skälig.
  Det som i första hand låg bakom att socialdemokraterna 
missgynnades av den bild medierna gav av sakfrågorna var att 
alliansen lyckades få jobben till valets viktigaste fråga, samt 
att alliansens beskrivningar av verklighetens Sverige kom att 
dominera i medierna.



  Det skäliga i att sysselsättningen blev valets stora fråga kan natur-
ligtvis diskuteras från olika utgångspunkter. Men sett i ett valkam-
panjperspektiv står det klart att Göran Persson och socialdemo-
kraterna inte prioriterade arbetslösheten särskilt högt. Och i valde-
batten hade de svårt att bemöta alliansens retorik om ett Sverige 
präglat av massarbetslöshet. Alliansens kidnappning av jobbpolitiken 
innebar att socialdemokraterna fråntogs sin traditionellt viktigaste 
profilfråga samtidigt som alliansens utanförskapsperspektiv innebar 
att ekonomisk tillväxt som det viktigaste vapnet mot arbetslöshet des-
armerades.

Analysen av socialdemokraternas valmanifest visar att de i 2006 
års valrörelse (liksom 2002) inte hade någon tydlig sakfrågeprofil. 
Det bekräftas också av de undersökningar som Synovate Temo lät 
utföra efter valet och som visade att var tredje väljare över huvud taget 
inte vetat vad socialdemokraterna stod för.
  Att jobben kom högst på dagordningen och att utanförskaps-
perspektivet kom att dominera i medierna avgjordes av partierna själva 
och deras inbördes kamp, inte av journalisterna.
  Alliansen vann kampen om regeringsdugligheten, kampen 
om dagordningen och kampen om hur verklighetens Sverige 
skulle beskrivas. Men det var i första hand Fredrik Reinfeldts 
och alliansens förtjänst  och socialdemokraternas tillkortakom-
manden, mera än journalisterna, som låg bakom den bild som 
medierna gav av 2006 års valrörelse.
  Men även om detta är huvudförklaringen till att alliansen kom att 
gynnas och att socialdemokraterna kom att missgynnas är det också 
så att journalisterna kraftigt förstorar partiernas "tillkortakommanden" 
och "förtjänster". Partier och partiledare med flyt får lätt positiv 
publicitet medan partier och partiledare med oflyt lätt får negativa 
rubriker (oavsett om de förtjänar det). Det är en del av den medielogik 
som tillämpats i alla de nio valrörelser jag undersökt.
  Medierna fungerar i valrörelserna både som medspelare och mot-
spelare till partierna. Och rollen växlar från val till val. Ibland spelar 

man med ett parti, ibland emot. I 2006 års val blev journalisterna 
alliansens medspelare och socialdemokraternas motspelare.

  De fel och brister - och de förtjänster - som ligger bakom 
partiernas motgångar  och framgångar i valen är alltså aldrig 
riktigt så stora i verkligheten som de är i medierna.

KENT ASP “

 



Proposition 2006/07:1. Kap 5 Skattefrågor 

5 Skattefrågor
5.1 Inledning
  Regeringen redovisar här ett antal åtgärder på skatteområdet med 
effekter för budgetåret 2007 och framåt. Några av dessa åtgärder 
kommer att föreslås i särskilda propositioner under hösten 2006, 
våren 2007 och våren 2008 och redovisas därför i denna proposition 
som bedömningar.
  Vid beskattningen av förvärvsinkomster föreslås en skattereduktion 
för aktiva förvärvsinkomster (jobbskatteavdrag) och en höjning av de 
icke-avdragsgilla beloppen för resor till och från arbetet och för övriga 
utgifter. Vidare föreslås att skattereduktionerna för fackförenings-
avgifter och avgifter till arbetslöshetskassa slopas samt att det för-
höjda grundavdraget i stödområde A avskaffas. En ändring föreslås av 
skattereglerna för lånedatorer. Övergångsbestämmelserna vid beskatt-
ningen av nordiska sjömän föreslås förlängda. Vidare aviseras 
skattereduktion för hushållstjänster.
  På socialavgiftsområdet föreslås slopad särskild löneskatt för 
anställda och egenföretagare som fyllt 65 år och omfattas av det 
reformerade ålderspensionssystemet. Vidare aviseras avgiftslättnader 
för personer mellan 19 och 24 år och för tjänstesektorn. Regeringen 
föreslår också ett slopande av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för 
enmansföretag som anställer, förändringar i det särskilda avdraget vid 
beräkning av socialavgifter samt en höjning av sjukförsäkrings-
avgiften på grund av slopad medfinansiering.
  På området för kapital- och egendomsskatter föreslås frysta under-
lag för fastighetsskatt för småhus och hyreshus, begränsning av 
fastighetsskatten på markvärden, sänkt skattesats för flerbostadshus 
och slopad beskattning av schablonintäkt för bostadsrättsföreningar. 
På förmögenhetsskatteområdet föreslås fryst underlag för förmögen-
hetsskatt. Förmögenhetsskatten föreslås avvecklas inom innevarande 

mandatperiod. Vidare aviseras förslag om förändrade uppskovsregler 
vid beskattning av kapitalvinst på privatbostäder.
  För beskattningen av företagare föreslås och aviseras förändringar i 
de s.k. 3:12-reglerna. Kommande förslag om fortsatt genomförande 
av ändringar i EU:s fusionsdirektiv aviseras. Vidare redovisas vissa 
överväganden om kapitalvinstbeskattningen av onoterade andelar.
   Regeringen har ambitionen att under mandatperioden utreda frågan 
om donationer till forskning och ideell verksamhet.
  På energi- och miljöbeskattningsområdet redovisas bedömningar 
kring koldioxidskatten i den handlande sektorn och om indexeringen 
av koldioxid- och energiskatterna. Vidare lämnas förslag om energi-
skatteavdraget för vindkraft, om upphävande av flygskatten och avise-
ras kommande förslag om anpassningar till EU:s energiskattedirektiv 
och en sänkning av energiskatten på el i norra delen av Sverige.
   För övriga punktskatter redovisas förslag om höjningar av skatterna 
på olika tobaksprodukter. Ett förslag om premieskatt på trafikförsäk-
ringar aviseras liksom en bedömning i frågan om trängselskatt.
  På mervärdesskatteområdet föreslås en sänkning av skattesatsen för 
transport i skidliftar.
   På det skatteadministrativa området aviseras förslag om förbindelse 
att lämna kontrolluppgifter för vissa företag inom EES-området.
  Förslag om förändringar i vissa krediteringar på skattekonton pre-
senteras liksom om förlängning av skattereduktionen för s.k. bred-
bandsanslutningar.
  I ett avslutande avsnitt redovisas de finansiella effekterna av de 
skatte- och avgiftsförslag som lämnas i denna proposition och dess-
utom av kommande förslag som lämnas i propositioner senare under 
2006, 2007 och våren 2008.

Ärendet och dess beredning m.m.
  Lagförslag i de olika ärendena finns i kapitel 3. Såvitt gäller bered-
ningen har, förutom vad som redovisas senare i detta kapitel, samtliga 
förslag beretts under hand med Skatteverket.



Lagrådet
Enligt regeringens mening är de flesta förslag av sådan enkel beskaf-
fenhet att Lagrådets hörande torde sakna betydelse. Några av de 
förslag som lämnas är dock av det slaget att Lagrådets synpunkter 
borde ha inhämtats. På grund av den ytterst korta tid som stått till 
förfogande att ta fram förslagen har detta inte varit möjligt. 
Regeringen utgår från att Lagrådets synpunkter kommer att inhämtas 
på dessa delar av lagförslagen under riksdagsbehandlingen.

5.2 Skatter på förvärvsinkomster
5.2.1 Skattereduktion för arbetsinkomster – 
s.k. jobbskatteavdrag

  Regeringens förslag: En skattelättnad införs från och med den 1 
januari 2007 för fysiska personer. Skattelättnaden lämnas i form av en 
skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv 
näringsverksamhet (arbetsinkomster), justerade med hänsyn till 
eventuella avdrag.
  Underlaget för skattereduktionen för en arbetsinkomst som över-
stiger 2,72 prisbasbelopp (ca 109 600 kronor för inkomståret 2007) 
är skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp (ca 47 400 kronor för 
inkomståret 2007) och grundavdraget. Detta underlag multiplicerat 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger skattereduktionen 
för arbetsinkomsten. Det innebär en skattereduktion på mellan ca 
5000 och 11000 kronor per år.
  För lägre arbetsinkomster beräknas skattereduktionen enligt följan-
de. Skattereduktionen motsvarar, om den sammanlagda inkomsten en-
bart består av arbetsinkomsten, den kommunala skatten i sin helhet på 
arbetsinkomsten, om arbetsinkomsten inte överstiger 0,79 prisbasbe-
lopp (ca 31 800 kronor för inkomståret 2007). För arbetsinkomster 
som överstiger 0,79 men inte 2,72 prisbasbelopp är underlaget för 
skattereduktionen 0,79 prisbasbelopp, med tillägg för 20 procent av 
arbetsinkomsten som överstiger detta belopp, minskat med grund-

avdraget. Detta underlag multiplicerat med skattesatsen för kommunal 
inkomstskatt ger skattereduktionen för arbetsinkomsten.
  För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år skall dock 
skattereduktionen vara högre. Vid inkomster som överstiger 2,72 pris-
basbelopp uppgår skattereduktionen till mellan ca 13000 och 18000 
kronor.
  Skälen för regeringens förslag: Om det offentliga skall kunna garan-
tera och stärka tryggheten krävs fler som arbetar. Den höga frånvaron 
och låga sysselsättningen i kombination med en gradvis allt äldre 
befolkning utgör en av de största utmaningar som Sverige står inför. 
En viktig orsak till dagens höga frånvaro är att det för många knappt 
lönar sig att arbeta i stället för att leva på offentliga ersättningar. 
Svenska och internationella erfarenheter visar att en politik som gör 
det mer lönsamt att arbeta är avgörande för att skapa fler arbeten och 
minska frånvaron.
  De ekonomiska drivkrafterna till arbete är särskilt svaga för dem 
med lägst inkomster. Ökade skatter och minskade bidrag äter tillsam-
mans upp större delen av den inkomstökning som en extra arbetsin-
sats ger. Under 1970- och 1980-talen hade höginkomsttagarna mar-
ginalskatter på 70–80 procent. Nu är det ofta personer med de lägsta 
inkomsterna som möter de största samlade marginaleffekterna.
   Den höga skattebelastningen för låg- och medelinkomsttagare är en 
viktig orsak till att många i Sverige inte befinner sig i arbete. Men 
skattesystemets utformning har också stor betydelse för hur väl 
ekonomin fungerar i stort.
  Regeringen bedömer mot denna bakgrund att inkomstskatten måste 
sänkas i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta. För att få största 
möjliga effekt på arbetsutbudet och sysselsättningen bör skattelätt-
naden särskilt inriktas mot att göra det lönsamt att gå från fulltids-
frånvaro till deltidsarbete. Skattelättnaden bör således utformas så att 
större delen av skattelättnaden tillfaller låg- och medelinkomsttagare. 
Inom dessa inkomstgrupper återfinns många ungdomar och invand-
rare samt deltidsarbetande kvinnor. Det är bland dessa grupper som 
de största möjligheterna till förändringar av arbetskraftsdeltagandet 



finns. Utöver effekter på arbetsutbud är en skattelättnad för låg- och 
medelinkomsttagare också rimlig, eftersom finansieringen av skatte-
lättnaden i vissa delar kommer att belasta breda löntagargrupper. Det 
är också viktigt att skattelättnaden gör det mer lönsamt för dem som 
har ett arbete att utöka sin arbetstid. Detta gäller inte minst många 
deltidsarbetande akademiker, en grupp dominerad av kvinnor. I dessa 
grupper är det rimligt att anta att sänkta marginalskatter stimulerar till 
ett ökat arbetsutbud.
  Jobbskatteavdraget leder både till lägre genomsnittlig skatt och sänk-
ta marginalskatter. I diagram 5.1 illustreras skillnaden i genomsnittlig 
skatt mellan gällande regler och de regler om jobbskatteavdrag som 
föreslås för inkomståret 2007. Beräkningen avser personer under 65 
år.

  Det nya avdraget innebär att alla med arbetsinkomster kommer att få 
en lägre genomsnittlig skatt. Den genomsnittliga skatten, räknat i antal 

procentenheter, sjunker mest för låginkomsttagare. Därefter minskar 
skillnaden gradvis för högre inkomster.
  Skillnaden i marginalskatt mellan gällande regler och de regler om 
jobbskatteavdrag som föreslås för inkomståret 2007 visas i diagram 
5.2. Beräkningen avser personer under 65 år.
Diagram 5.2 Marginalskatt enligt gällande regler (ljus linje) samt 
enligt förslaget om jobbskatteavdrag (mörk linje).

  Marginalskatten sjunker kraftigt för riktigt låga inkomster samt med 
drygt tre procentenheter för inkomster mellan drygt 100 000 och 300 
000 kronor per år.
  Skattelättnaden innebär i ett första steg att inkomstskatterna sänks 
med i storleksordningen 40 miljarder kronor under 2007. Därefter 
planeras ett andra steg med en skattelättnad på ca 8 miljarder kronor. 
Det andra steget är inte finansierat och genomförandet är således 
beroende av att det finns ett ekonomiskt utrymme. Det är regeringens 
uppfattning att de reformer som genomförs under 2007 kommer att 



påverka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av sysselsätt-
ningen. Regeringens bedömning är att det, när dessa tillväxt- och 
sysselsättningseffekter får genomslag i de offentliga finanserna, kom-
mer att finnas ett utrymme att genomföra det andra steget 2008.
  Regeringen anser att skattelättnaden bör ges i form av en skatte-
reduktion för de sammanlagda skattepliktiga inkomsterna av anställ-
ning och aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomst). De arbetsin-
komster som avses är de som anges i 2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 11 och 
16, 6 § 1 första stycket och 10 § lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension med undantag för sådan inkomst som avses i 2 
kap. 14 § samma lag.
  Inkomst av anställning utgörs i princip av lön eller annan ersättning i 
pengar eller annan skattepliktig förmån som en skattskyldig har fått 
som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Eftersom det från denna 
ersättning för närvarande inte går att särskilja lön för arbete från t.ex. 
sjuklön som arbetsgivare betalar, avser regeringen att återkomma i 
frågan om en mer definitiv avgränsning av vilka inkomster som bör 
anses utgöra arbetsinkomst i samband med jobbskatteavdragets andra 
steg.
  Vid beräkningen av underlaget för skattereduktionen bör avdrag 
göras för kostnader som den skattskyldige haft under inkomstslaget 
tjänst och för sjukpenning hänförlig till näringsverksamheten. Under-
laget bör också minskas med den skattskyldiges allmänna avdrag. 
Skälet för detta är att avdragen inte svarar mot någon betald skatt att 
reducera. Värdet av att kunna göra avdrag skulle annars öka med en 
sådan skattereduktion som nu föreslås. Att sjukpenning hänförlig till 
näringsverksamhet skall dras av beror på att skattereduktionen endast 
skall omfatta arbetsinkomster.
  För att storleken på skattereduktionen skall följa den allmänna 
prisutvecklingen i samhället bör den knytas till prisbasbeloppet. Vid 
beräkningen av skattereduktionen skall även grundavdraget och 
eventuellt sjöinkomstavdrag beaktas.
  Enligt regeringens bedömning bör skattereduktionen i detta första 
steg innebära att någon inkomstskatt inte skall betalas på arbets-

inkomster upp till och med 0,79 prisbasbelopp (ca 31 800 kronor för 
inkomståret 2007), om den sammanlagda inkomsten endast består av 
arbetsinkomster.
  För inkomster som överstiger 0,79 men inte 2,72 prisbasbelopp (ca 
109 600 kronor för inkomståret 2007) är underlaget för skatte-
reduktionen 0,79 prisbasbelopp, med tillägg för 20 procent av arbets-
inkomsten som överstiger detta belopp minskat med grundavdraget. 
Detta underlag multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomst-
skatt ger skattereduktionen för arbetsinkomsten.
 För arbetsinkomster som överstiger 2,72 prisbasbelopp är skatte-
reduktionen skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp (ca 47 400 kronor 
för inkomståret 2007) och grundavdraget, multiplicerad med skatte-
satsen för kommunal inkomstskatt. Det innebär en skattereduktion på 
mellan ca 5 000 och 11 000 kronor per år.
  I tabell 5.1 visas skatten vid olika inkomster för gällande regler samt 
för förslaget om jobbskatteavdrag. Dessutom visas inkomst-skatte-
sänkningen som procent av inkomsten. Skattesänkningarna i tabellen 
gäller för personer som har hela sin inkomst från arbete samt är under 
65 år. I beräkningen används den genomsnittliga kommunalskatte-
satsen 2006 på 31,6 procent.
Tabell 5.1 Skatt på arbetsinkomster enligt gällande regler samt enligt 
förslaget om jobbskatteavdrag



  För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år bör skatte-
reduktionen vara högre. För arbetsinkomster upp till och med 1,59 
prisbasbelopp (ca 64 100 kronor för inkomståret 2007) beror skatte-
reduktionen i det enskilda fallet på storleken av andra inkomster än 
arbetsinkomster. För inkomster därutöver skall samma beräkning ske 
som för dem som inte fyllt 65 år. Vid inkomster som överstiger 2,72 
prisbasbelopp bör skattereduktionen uppgå till mellan ca 13000 och 
18000 kronor per år.
  På motsvarande sätt som gäller för grundavdraget bör skattereduk-
tionen fördelas efter den tid den skattskyldige varit obegränsat skatt-
skyldig i landet. Detta bör dock inte gälla om den skattskyldige har 
sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande från 
Sverige. I sådant fall skall skattereduktionen beräknas som om han 
varit obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret.
   Även begränsat skattskyldiga skall på motsvarande sätt som gäller 
för grundavdraget kunna få rätt till skattereduktionen i det fall den 
skattskyldiges överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra 
länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott 
av förvärvsinkomster i Sverige. Vad gäller den närmare innebörden av 
detta hänvisas till proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands 
bosatta (s. 61).
   Att jobbskatteavdraget ges som en skattereduktion innebär att det 
räknas av mot den inkomstskatt som den skattskyldige annars skall 
betala. Reduktionen medför en minskning av statens skatteinkomster 
och påverkar således inte de kommunala skatteunderlagen.
  Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 11 § och 65 kap. 12 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) och 8 kap. 3 § skattebetalningslagen 
(1997:483) samt att fyra nya paragrafer, 65 kap. 9 a–9 d §§, införs i 
inkomstskattelagen. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.10 och 3.11.

5.2.2 Avdrag för resor och övriga utgifter
  Regeringens förslag: Beloppsgränsen för när kostnader för resor 
mellan bostaden och arbetsplatsen får dras av höjs från 7 000 kronor 
till 8 000 kronor.
  Beloppsgränsen för när kostnader för övriga utgifter i inkomstslaget 
tjänst får dras av höjs från 1 000 kronor till 5 000 kronor.
  Kommunala kostnadsersättningar som betalas ut till dagbarnvårdare 
görs skattefria. Samtidigt tas avdragsrätten för kostnader som täcks av 
ersättningen bort.
  Skälen för regeringens förslag: Avdrag för kostnader för resor 
mellan bostaden och arbetsplatsen får enligt gällande regler göras 
endast till den del kostnaderna överstiger 7 000 kronor. Som ett led i 
finansieringen av de skattesänkningar som regeringen föreslår är det 
motiverat att höja det icke avdragsgilla beloppet från 7 000 kronor till 
8 000 kronor. En sådan åtgärd kan också motiveras utifrån att sådana 
kostnader i inte obetydlig grad kan hänföras till privata levnads- 
kostnader vilka inte bör få dras av vid beskattningen.
  Avdrag för övriga utgifter i inkomstslaget tjänst är också begränsat. 
Avdrag får göras endast till den del kostnaderna överstiger 1 000 
kronor. Enligt Skatteverket är omfattningen av felaktiga avdrag stor 
under denna post och en stor del av avdragen avser förhållandevis små 
belopp. Felaktigheterna beror många gånger på okunskap om reglerna 
hos de skattskyldiga. För att underlätta Skatteverkets administration 
och kontroll av avdragen för övriga utgifter bör avdragsgränsen höjas 
så att avdrag får göras endast till den del kostnaderna överstiger 5 000 
kronor. Denna höjning är även en del i finansieringen av de skatte-
sänkningar som regeringen föreslår i avsnitt 5.2.1.
  Avdrag för övriga utgifter består huvudsakligen av kostnader som 
skattskyldiga har i sitt arbete, dock inte sådana som beror på tjänste-
resor. Inte heller ingår ökade levnadskostnader vid tillfälliga arbeten 
på annan ort eller dubbel bosättning. Det normala är att arbetsgivare 
ansvarar för kostnader som arbetstagaren har för att utföra arbetet och 
således håller den enskilde med den utrustning m.m. som behövs för 
arbetet. Det förekommer emellertid också att arbetsgivare ersätter den 



skattskyldige för sådana kostnader. En sådan ersättning är skatteplik-
tig.
   En yrkesgrupp som en avdragsbegränsning riskerar att få särskilt 
påtagliga konsekvenser för är dagbarnvårdare som får förhållandevis 
höga kostnadsersättningar från kommunen för att täcka kostnader för 
mathållning, slitage av möbler och övrig inredning samt enklare för-
brukningsartiklar. Kostnadsersättningen avser alltså att täcka kostna-
der som arbetsgivaren, dvs. kommunen, under alla förhållanden bör 
stå för.
  För att undvika att dagbarnvårdarna drabbas av att avdragsgränsen 
för övriga utgifter höjs föreslår regeringen att sådan kostnadser-
sättning inte tas upp till beskattning.
  Kostnadsersättningen för dagbarnvårdare beräknas utifrån rekom-
mendationer från Sveriges Kommuner och Landsting vilka bygger på 
schablonbelopp som fastställs av Skatteverket. En utgångspunkt bör 
vara att kostnadsersättning som inte överstiger dessa schablonbelopp 
är skattefri.
  Som en följd av att kostnadsersättningen inte skall tas upp till 
beskattning bör också avdragsrätten för de kostnader som täcks av 
ersättningen tas bort.
  Förslagen föranleder ändringar i 12 kap. 2 och 3 §§ och att en ny 
paragraf, 11 kap. 48 §, införs i inkomstskattelagen. Lagförslag i 
ärendet finns i avsnitt 3.11 och 3.21.

5.2.3 Slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter och 
avgifter till arbetslöshetskassa
  Regeringens förslag: Skattereduktionerna för fackföreningsavgift 
och avgift till arbetslöshetskassa avskaffas från och med den 1 januari 
2007.
  Skälen för regeringens förslag: Skattereduktionen för fackförenings-
avgift och skattereduktionen för avgift till arbetslöshetskassa infördes 
den 1 januari 2002. Skattereduktionen för fackföreningsavgift uppgår 
till 25 procent av medlemsavgiften. Avgiften skall under kalenderåret 
före taxeringsåret ha uppgått till minst 400 kronor för att skattere-

duktion skall ges. Skattereduktionen för avgift till arbetslöshetskassa 
uppgår till 40 procent av den avgift som betalats under året. De båda 
skattereduktionerna omfattar även medlemsavgifter till motsvarande 
utländska organisationer under förutsättning att vissa villkor är upp-
fyllda.
   Förslaget innebär att skattereduktionerna för fackföreningsavgift 
och för avgift till arbetslöshetskassa avskaffas från och med den 1 
januari 2007 som en del i finansieringen av det i avsnitt 5.2.1 före-
slagna jobbskatteavdraget. Av 9 kap. 2 § inkomstskattelagen följer att 
avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar som den 
skattskyldige är medlem i inte får dras av. Kostnader för fack-
föreningsavgift och avgift till arbetslöshetskassa får därmed inte dras 
av vid beräkning av den taxerade förvärvsinkomsten.
  Förslaget föranleder att 65 kap. 11 a–11 c §§ inkomstskattelagen 
upphävs samt att 1 kap. 11 § och 65 kap. 12 § samma lag ändras. 
Förslaget föranleder dessutom följdändringar i lagen (1997:324) om 
begränsning av skatt och i lagen (2001:1227) om självdeklarationer 
och kontroll-uppgifter. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.9, 3.11 
och 3.16.

5.2.4 Slopat förhöjt grundavdrag i stödområde A
  Regeringens förslag: Det förhöjda grundavdraget i stödområde A 
avskaffas från och med den 1 januari 2007.
  Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om grundavdrag finns 
i 63 kap. inkomstskattelagen. Syftet med grundavdraget och dess ut-
formning är att särskilt lindra beskattningen för låginkomsttagare. 
Storleken på avdraget är beroende av den taxerade förvärvsinkomstens 
storlek.
  För att kompensera de som är bosatta i Norrlands inland, västra 
Dalarna och nordligaste Värmland (stödområde A) för de ökade 
utgifter som uppkommer på grund av de geografiska lägesnack-
delarna infördes från och med inkomståret 2006 en ytterligare 
skattelättnad i form av ett regionalt förhöjt grundavdrag. Kompensa-
tionen innebär att grundavdraget för denna grupp höjs med 5 000 



kronor för inkomståret 2006 och med 2 500 kronor följande 
inkomstår. Den utökade skattelättnaden gäller dock inte om den 
skattskyldige bedriver näringsverksamhet inom transportsektorn.
  Regeringen anser att reglerna för inkomstbeskattningen inte i första 
hand skall anpassas efter levnadsomkostnaderna i olika delar av 
landet. Mot den bakgrunden föreslår regeringen att det regionala 
förhöjda grundavdraget avskaffas från och med den 1 januari 2007.
  Förslaget föranleder att 63 kap. 4 a § inkomst-skattelagen upphävs. 
Ett lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.11.

5.2.5 Beskattning av lånedatorer
  Regeringens förslag: Förmån av att för privat bruk använda en dator-
utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller inom ramen för s.k. låne-
datorprogram skall i fortsättningen tas upp till beskattning och 
värderas till 2 400 kronor per år.
   Skälen för regeringens förslag: Huvudregeln vid inkomstbeskatt-
ningen är att förmåner som arbetsgivaren tillhandahåller anställda 
skall tas upp till beskattning med ett belopp som motsvarar mark-
nadsvärdet. Reglerna om skattefrihet för förmån av lånedator infördes 
1998. Reglerna innebär att en skattskyldig som för privat bruk 
använder en dator som tillhandahållits av arbetsgivaren inte blir 
beskattad för denna förmån. För skattefrihet krävs att förmånen 
väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på 
arbetsplatsen och att den skattskyldige inte byter ut förmånen mot 
kontant ersättning med mer än 10 000 kronor under ett kalenderår. 
Syftet med införandet av skattefriheten var bland annat att stärka den 
allmänna datorkompetensen.
  I september 2004 lämnades ett uppdrag till Statskontoret att göra en 
översyn av den nuvarande ordningen. Statskontoret överlämnade i juni 
2005 rapporten Lånedatorsystemet, Gratis för arbetsgivare – dyrt för 
stat och kommun (2005:14). Statskontoret föreslår att skattefriheten 
för förmån av lånedator skall avskaffas. Som skäl anges bl.a. att 
skattefriheten för förmånen – som initialt bidrog till en snabbare 
spridning av datorer hos fast anställda och en tidigareläggning av 

datorinköp – nu allt mer fått karaktär av en allmän personalförmån. 
Även Skatteverket anser, mot bakgrund av bl.a. svårigheter att avgrän-
sa regelns tillämpningsområde, att skattefriheten för lånedatorer borde 
kunna tas bort.
   Sammantaget har lånedatorprogrammen inneburit en omfattande 
överflyttning av kostnaderna från arbetsgivarna till den offentliga 
sektorn. Den senaste tidens utveckling mot multimediadatorer påver-
kar valen av lånedatorer vilket dels medför allt svårare avgränsnings-
problem, dels talar för att reglernas bidrag till att uppfylla det 
ursprungliga syftet med lagstiftningen är begränsat. Vidare gäller 
skattefriheten för många som redan har dator eller som skulle ha köpt 
dator själva utan någon skattefrihet. Ersättningsdatorer utgör också en 
allt större del av avtalen.
   Övervägande skäl talar därför för att reglerna om skattefrihet för 
förmån av lånedator slopas från och med den 1 januari 2007. 
Slopandet utgör vidare en del i finansieringen av jobb-skatteavdraget i 
avsnitt 5.2.1. Ett slopande av reglerna medför att förmån av att för 
privat bruk använda en datorutrustning som arbetsgivaren tillhanda-
håller skall tas upp till beskattning. Detta gäller även avtal som ingåtts 
före årsskiftet och oavsett om så kallat bruttolöneavdrag avtalats eller 
inte. Förmånen kommer även att ge pensionsrätt i det allmänna 
pensionssystemet och läggas till grund för sociala avgifter.
   Det är svårt att med närmare precision fastställa hur många datorer 
som är lånedatorer och som för närvarande befinner sig ute på 
marknaden. Statskontoret bedömer i sin analys att antalet levererade 
lånedatorpaket under perioden 1998–2004 uppgick till mellan 1,3 och 
1,7 miljoner. Avtalen löper vanligtvis under tre år. Stora skillnader 
finns bland lånedatorerna när det gäller bland annat deras prestanda, 
tekniska utrustning och vilken typ av tillbehör som ingår. De 
befintliga avtal som berörs av de nya reglerna tecknades vidare under 
den tid då förmånen var skattefri. Det kan således antas att vissa 
svårigheter många gånger kan uppkomma när det gäller att fastställa 
värdet av förmånen. För att underlätta tillämpningen vid en återgång 
till en beskattning av lånedatorer föreslår regeringen därför att en 



särskild regel införs om vilket värde denna förmån skall anses ha. 
Detta bör, mot bakgrund av bl.a. det stora antalet lånedatorer och den 
stora variation på datorer som för närvarande befinner sig ute på 
marknaden, motsvara en relativt försiktig marknadsvärdering av för-
månen avseende ett datorpaket av enklare beskaffenhet. Regeringen 
föreslår att värdet av förmånen skall fastställas till 2 400 kronor räknat 
för ett helt år.
   Förslaget föranleder att 11 kap. 7 § inkomstskattelagen upphävs, att 
61 kap. 1 § inkomstskattelagen ändras samt att en ny paragraf, 61 
kap. 17 a §, införs i denna lag.
  De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Lagförslag 
i ärendet finns i avsnitt 3.11.

5.2.6 Skattereduktion för hushållstjänster
  Regeringens bedömning: En skattereduktion bör införas avseende 
fysiska personers köp av hushållstjänster. Ett arbete kommer att 
inledas med att ta fram ett konkret förslag och regeringen avser att 
återkomma till riksdagen med ett sådant förslag under våren 2007. 
Skattereduktionen bedöms kunna införas den 1 juli 2007.
  Skälen för regeringens bedömning: De höga skatterna på arbete gör 
framför allt tjänster dyra. Skattekilen, dvs. av skatter orsakad differens 
mellan vad köparen betalar och vad säljaren får, leder till att många 
tjänster inte utförs alternativt utförs på en svart marknad.
   Att skapa förutsättningar för nya jobb i både privat och offentlig 
sektor är en prioriterad uppgift för regeringen. Det finns en hög 
potential till arbetstillfällen när det gäller tillhandahållande av 
hushållstjänster. Konjunkturinstitutet har i en rapport från 2005 
analyserat de samhällsekonomiska effekterna av en skattelättnad för 
hushållstjänster. Analysen visar att sysselsättningen skulle öka och att 
svart arbete delvis skulle ersättas med vitt arbete. Hushåll som köper 
mer hushållstjänster skulle öka sitt arbetsutbud, vilket leder till 
motsvarande högre sysselsättning. Vid en skattereduktion på 50 
procent av arbetskostnaden för hushållstjänster beräknas, enligt 
Konjunkturinstitutet, sysselsättningen kunna öka med mellan 3 000 

och 19 000 personer.  
  Både kvinnor och män skall kunna kombinera familjeliv med 
arbetsliv. Förutsättningarna för att åstadkomma lika villkor för detta 
skulle bli bättre om möjligheterna att köpa tjänster som underlättar 
vardagen förbättras genom sänkt skatt på hushållstjänster.
   Regeringen anser mot bakgrund av detta att det bör införas en 
skattereduktion avseende fysiska personers köp av hushållstjänster. 
Skattereduktionen bör uppgå till 50 procent av arbetskostnaden. 
Reduktionen bör dock maximeras till 50 000 kronor per person och 
år. Den bör omfatta hushållstjänster som utförs i hemmet, hushållens 
köp av externa tvätteritjänster samt hämtning och lämning av barn från 
och till dagis eller motsvarande. Därtill bör skattereduktionen omfatta 
omsorg i hemmet. Även anhöriga bör kunna utnyttja en persons 
skattereduktion, exempelvis vid köp av tjänster till föräldrarna.
  Ett arbete med att ta fram ett konkret förslag med en sådan inriktning 
kommer att inledas snarast. Olika alternativa utformningar bör över-
vägas för att åstadkomma ett så enkelt och effektivt system för 
skattereduktionen som möjligt.
   Regeringen avser att under våren 2007 föreslå att en skattereduktion 
för fysiska personers köp av hushållstjänster införs. Förslaget 
beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2007.

5.2.7 Beskattning av sjömän i det nordiska skatteavtalet
 Regeringens förslag: Den skattefrihet som enligt en övergångs-
bestämmelse i det nordiska skatteavtalet gäller för i Sverige obegrän-
sat skattskyldiga sjömän som uppbär ersättning för arbete ombord på 
danskt, färöiskt, finskt, isländskt eller norskt skepp i internationell 
trafik förlängs till att gälla också vid 2008 års taxering.
  Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionerna för åren 
2001–2006 föreslogs att den skattefrihet, som enligt den särskilda 
övergångsbestämmelsen i artikel 31.3 i 1996 års nordiska skatteavtal 
gäller t.o.m. 2001 års taxering för i Sverige obegränsat skattskyldiga 
sjömän som får ersättning för arbete ombord på danskt, färöiskt, 
finskt, isländskt eller norskt skepp i internationell trafik, skulle 



förlängas till att gälla också vid 2002–2007 års taxeringar.
   I budgetpropositionerna för åren 2002–2006 har även beskattningen 
av anställda ombord på färjor i reguljär trafik mellan Sverige och 
Danmark tagits upp. För denna grupp gäller att danska s.k. nettolöner 
som betalas till ombordanställda på danska färjor undantas från 
svensk skatt vid 2002–2007 års taxeringar. Skattefriheten är begrän-
sad till att gälla personer som någon gång under januari månad 2001 
var anställda ombord på ett danskt skepp.
  Regeringen anser att det av de skäl som redovisats i tidigare 
budgetpropositioner (se bl.a. prop. 2005/06:1 avsnitt 5.2.10) fort-
farande finns anledning att förlänga den skattefrihet för ombordan-
ställda på nordiska skepp som hittills gällt till att gälla även vid 2008 
års taxering.
   Förslaget har som tidigare år tagits in i övergångsbestämmelserna 
till lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska 
länderna. Ett lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.7.

5.3 Socialavgifter m.m.
5.3.1 Slopad särskild löneskatt för personer 65 år eller äldre
   Regeringens förslag: Den särskilda löneskatten på lön och annan 
ersättning samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet m.m. slopas 
för personer som fyllt 65 år.
   Skälen för regeringens förslag: Det s.k. jobb-skatteavdraget (se 
avsnitt 5.2.1) innebär en särskild stimulansåtgärd för att bland annat 
öka utbudet av arbetskraft bland personer som är äldre än 65 år. För 
att målgruppen för den åtgärden skall kunna utnyttja avdragets 
fördelar krävs emellertid också att efterfrågan på den äldre 
arbetskraftens erfarenhet och särskilda kunskaper förstärks.
   Ett sätt att göra det mer attraktivt för företagen att behålla och 
nyanställa äldre medarbetare är att sänka företagens lönebikostnader 
för dessa personer. Samtidigt ger en sådan sänkning företagen utrym-
me att göra de anpassningar till de äldres önskemål och behov som 
kan krävas.
   Bland lönebikostnaderna för äldre utgör den särskilda löneskatten 

en av de tyngre posterna. För en anställd som vid årets ingång fyllt 65 
år och som omfattas av det reformerade ålderspensionssystemet 
betalas för närvarande särskild löneskatt med 16,16 procent av löne-
underlaget. Dessutom betalar arbetsgivaren ålderspensionsavgift med 
10,21 procent av samma underlag. När det gäller inkomster av aktiv 
näringsverksamhet och andra inkomster som anges i 3 kap. 3–8 §§ 
socialavgiftslagen (2000:980) är det den fysiska personen själv som 
skall betala ålderspensionsavgiften respektive den särskilda löneskat-
ten om 16,16 procent.
   För personer som är födda 1937 eller tidigare och som inte omfattas 
av det reformerade pensionssystemet gäller dock särskilda regler 
enligt övergångsbestämmelser (SFS 1999:967). I dessa fall betalas 
inte någon ålderspensionsavgift utan endast särskild löneskatt med 
24,26 procent av underlaget.
   Regeringen bedömer att det finns en potentiell efterfrågan och ett 
potentiellt utbud av äldre arbetskraft som i dag inte tas tillvara. Såväl 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv som ur ett individperspektiv är 
det önskvärt att det skapas möjligheter för äldre att – om de så önskar 
– fortsätta att göra en arbetsinsats. Den som vill fortsätta sitt 
yrkesverksamma liv efter 65 års ålder och de arbetsgivare som bättre 
vill ta tillvara på de äldres erfarenhet och kunskap skall uppmuntras att 
göra så. På samma sätt bör den som har fyllt 65 år och önskar 
fortsätta arbetet i det egna företaget eller delägda handelsbolaget 
uppmuntras till detta. Förslaget innebär att den särskilda löneskatten 
slopas på lön och annan ersättning för arbete samt på inkomster av 
aktiv näringsverksamhet och annan sådan inkomst som avses i 3 kap. 
3–8 §§ socialavgiftslagen för personer som fyllt 65 år. På sådan 
ersättning eller inkomst skall endast ålderspensionsavgift med 10,21 
procent betalas.
   Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet är konstruerat som 
ett fristående försäkringssystem vid sidan av statsbudgeten där varje 
intjänad pensionsrättighet skall motsvaras av en beslutad och inbetald 
avgift. Ålderspensionsavgiften måste därför alltid betalas. Av denna 
anledning kan sådant särskilt avdrag eller utvidgat särskilt avdrag som 



avses i avsnitt 5.3.4 inte medges. Förslaget om slopad särskild löne-
skatt omfattar endast personer som är födda 1938 eller senare. 
Ändringen bör gälla fr.o.m. den 1 januari 2007.
   Förslaget föranleder ändringar i lagen (1990:659) om särskild 
löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen om ändring i lagen 
(2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt social-
avgiftslagen (2000:980), lagen (2000:981) om fördelning av 
socialavgifter samt särskilda övergångsbestämmelser i förslaget till lag 
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Lagförslag i ärendet finns 
i avsnitt 3.2, 3.12, 3.13 och 3.15.

5.3.2 Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 
24 år
  Regeringens bedömning: Arbetsgivaravgifterna på ersättningar till 
personer som vid årets ingång fyllt 19 men inte 25 år bör sättas ned. 
Likaså bör egenavgifterna för personer mellan 19 och 24 som bedri-
ver enskild näringsverksamhet sättas ned. Regeringen avser att senare 
återkomma till riksdagen med ett förslag som bör kunna träda i kraft 
och tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2007.
  Skälen för regeringens bedömning: Arbetslösheten bland ungdomar 
är hög i Sverige i förhållande till många andra jämförbara länder. Var 
tredje ung människa har ingen eller mycket svag anknytning till 
arbetsmarknaden. En viktig orsak till detta är den demografiska 
utvecklingen. Antalet unga har ökat med nästan sju procent på fem år 
och förväntas öka med cirka 14 procent inom de närmaste fem åren. 
Det blir således alltmer tydligt att ungdomarnas inträde på arbets-
marknaden måste underlättas.
  En viktig förutsättning för att åstadkomma detta är att efterfrågan på 
ungdomars arbete ökar. Det är särskilt viktigt eftersom ungdomar 
många gånger antas vara mindre produktiva än de något äldre under 
sina första år på arbetsmarknaden. För en arbetsgivare som anställer 
en yngre och oerfaren medarbetare innebär anställningen normalt 
också ett åtagande att utbilda den anställde. Detta kan sammantaget 
medföra att arbetsgivare tvekar att anställa yngre personer.
  Ett sätt att överbrygga en sådan tvekan och att stimulera efterfrågan 

på yngre arbetskraft är att minska lönebikostnaderna för yngre 
anställda. En väsentlig del av dessa är arbetsgivaravgifterna som för 
närvarande (inkomståret 2006) uppgår till sammanlagt 32,28 procent 
av den utbetalda ersättningen. Enligt regeringens bedömning kan en 
nedsättning av arbetsgivaravgifterna väsentligt bidra till att minska 
lönebikostnaderna och därmed till att stimulera efterfrågan på yngre 
arbetstagare. Som ett led i ansträngningarna att underlätta för ung-
domar att komma in på arbetsmarknaden bör arbetsgivaravgifterna för 
yngre anställda därför sättas ned. Inriktningen bör vara att avgifterna, 
med undantag för ålderspensionsavgiften, skall halveras. Arbets-
givare bör således betala lägre arbetsgivaravgifter på ersättningar till 
personer som vid årets ingång fyllt 19 men inte 25 år.
  Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag betalar inte ar-
betsgivaravgifter på den inkomst de uppbär från sin verksamhet. Istäl-
let betalas egenavgifter på sådan inkomst. Egenavgifterna avser att lik-
ställa enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med anställ-
da vad beträffar finansieringen av deras förmåner ur social-försäk-
ringssystemet. Det finns inte något skäl att göra det arbete som pre-
steras av ungdomar i egen verksamhet dyrare än om personen i stället 
tagit anställning. Egenavgifterna bör därför omfattas av nedsättningen.
  Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet är konstruerat som ett 
fristående försäkringssystem vid sidan av statsbudgeten där varje 
intjänad pensionsrättighet skall motsvaras av en beslutad och inbetald 
avgift. Reduktionen av socialavgifterna kan därför inte tillåtas påverka 
ålderspensionsavgiften.
  Den närmare utformningen av ett förslag behöver beredas ytterligare. 
En särskild fråga att ta hänsyn till vid utformningen är att det finns 
flera olika nedsättningssystem för socialavgifterna och att 
nedsättningarna kumuleras. Den nu aviserade ungdomsnedsättningen 
kan medföra att det under 2007 uppstår situationer där de inbetalda 
avgifterna kommer att understiga ålderspensionsavgiften om 10,21 
procent av avgiftsunderlaget.
  Regeringen avser att återkomma senare under riksmötet med ett 
förslag till regler för en nedsättning. Med hänsyn till behovet av 



fortsatt beredning och eftersom det krävs viss tid för omläggning av 
de skatteadministrativa systemen bedöms nedsättningen kunna träda i 
kraft och tillämpas först fr.o.m. den 1 juli 2007.

5.3.3 Sänkta socialavgifter för tjänstesektorn
  Regeringens bedömning: Det bör införas ett system med reducerade 
arbetsgivar-och egenavgifter för vissa anställningar inom tjänstesek-
torn.
  Skälen för regeringens bedömning: Regeringen föreslår i denna 
proposition flera åtgärder som syftar till att öka utbudet av arbetskraft 
och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. För att åtgärderna skall 
få önskad effekt bör de dock kombineras med åtgärder som ökar 
efterfrågan på arbetskraft. Det gäller att sänka trösklarna för att 
anställa. Arbetsgivaravgifternas storlek är som påpekats i avsnitt 5.3.1. 
och 5.3.2 en komponent att ta hänsyn till vid en anställning. Sänkta 
avgifter sänker kostnaderna för att anställa. Det är samtidigt angeläget 
att en sänkning av avgifterna kan ge en kraftfull effekt på syssel-
sättningen. En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna för alla 
anställda skulle dock vara mycket kostsam och riskerar därutöver att 
absorberas av högre löner utan att sysselsättningen ökar.
  Höga skatter och avgifter slår hårdast mot branscher där den enskil-
de kan välja mellan att själv utföra tjänsten eller att köpa den. Tjänste-
beskattningsutredningen föreslog därför i betänkandet Skatter, tjänster 
och sysselsättning (SOU 1997:17) att socialavgifterna (arbetsgivar-
avgifterna och egenavgifterna) och den allmänna löneavgiften skulle 
avskaffas i tjänstebranscher med produktion av tjänster som kan ersät-
tas av hemarbete och svartarbete. Som exempel på sådana branscher 
nämndes bland annat restauranger, verkstäder för reparationer av 
hushållsmaskiner, cateringföretag, frisörer och skönhetssalonger.
   Tjänstebeskattningsutredningens förslag innebär att socialavgifterna 
avskaffas inom ett antal specificerade branscher. Förslaget remiss-
behandlades men ledde inte till något förslag till lagstiftning. Flera 
remissinstanser ansåg att förslaget kunde leda till ökad efterfrågan på 
arbetskraft inom de föreslagna branscherna men det framfördes också 

kritik av både principiell och praktisk karaktär.
  Regeringen anser att sänkta socialavgifter i vissa tjänstebranscher 
kan leda till högre sysselsättning, snarare än högre vinstmarginaler 
eller större löneökningar. Med tanke på de förväntade positiva effek-
terna för samhället anser regeringen att ett system med sänkta 
arbetsgivaravgifter för vissa verksamheter inom tjänstesektorn bör in-
föras. Ålderspensionsavgiften bör på grund av systemets försäkrings-
funktion lämnas utanför sänkningen men i övrigt bör inriktningen 
vara att arbetsgivaravgifterna slopas helt för anställningar inom vissa 
tjänstebranscher. Detsamma bör gälla egenavgifter som betalas av 
dem som är verksamma inom dessa branscher.
  Enligt regeringens mening bör man således kunna räkna med posi-
tiva sysselsättningseffekter med ett system med sänkta socialavgifter 
för tjänstesektorn. Samtidigt står det klart att ett system för avgifts-
reducering knutet till vissa typer av tjänsteföretag ger upphov till 
avgränsningssvårigheter mellan branscher och mellan olika företag 
och därmed uppkommer också frågan om risk för konkurrenssned-
vridning. En annan avgörande fråga är hur företag med blandad verk-
samhet skall hanteras i ett sådant system. En tredje fråga av grund-
läggande karaktär är hur ett sådant system skall bedömas enligt EU:s 
statsstödsregler. Tjänstebeskattningsutredningen bedömde att det 
lämnade förslaget inte kunde anses strida mot statsstödsreglerna men 
att förslaget måste anmälas till Europeiska kommissionen för god-
kännande. Sedan utredningen lämnade sitt betänkande har närmare tio 
år förflutit och EG-rättens utveckling på området gör att frågeställ-
ningen är än mer relevant.
  Frågan om sänkta socialavgifter för tjänstesektorn är komplicerad 
och kräver ytterligare utredning och överväganden innan ett förslag till 
lagstiftning kan presenteras. Det gäller inte minst beträffande de tre 
frågeställningar som berörts ovan. Innan ett system med sänkta 
socialavgifter kan träda i kraft måste det anmälas till och godkännas av 
Europeiska kommissionen. Mot denna bakgrund bedöms ett system 
med sänkta socialavgifter för tjänstesektorn kunna träda i kraft tidigast 
den 1 juli 2008.



5.3.4 De särskilda avdragen vid beräkningen av socialavgifter 
slopas
  Regeringens förslag: Det särskilda avdrag med fem procent vid 
beräkning av socialavgifter bör slopas. Under 2007 ges övergångsvis 
ett halverat avdrag.
  Skälen för regeringens förslag: Vid beräkning av såväl arbets-
givaravgifter som egenavgifter skall ett särskilt avdrag göras med 5 
procent. Inkomståret 2006 uppgår avdraget för arbetsgivare till 
maximalt 3 090 kronor per månad. Det sammanlagda avdraget kan 
således högst uppgå till 37 080 kronor, vilket innebär att avdraget ger 
en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för en årlig lönesumma på 
741600 kronor. För egenföretagare uppgår avdraget till maximalt 
9000 kronor per år vilket motsvarar ett underlag på 180 000 kronor.
  Avdraget infördes för att stimulera till nyanställningar och upp-
muntra egenföretagande. Genom att avdraget är begränsat till ett visst 
belopp riktas åtgärden till att främst stimulera nyanställningar i mindre 
företag. Alla arbets-givare har emellertid rätt till avdraget. Effekten av 
avdraget har blivit ifrågasatt. Riksdagens revisorer har i en rapport 
(Rapport 2000/01:8 Sänkta socialavgifter – har det någon effekt?) 
pekat på att kostnaden per nytt jobb är avsevärd. Ineffektiviteten i 
konstruktionen har även påtalats i en rapport av den arbetsgrupp som 
lämnade förslag till reformering av de s.k. 3:12-reglerna (Reformerad 
ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet, 2005).
  Regeringen instämmer i bedömningen att nuvarande stimulans-
system inte kan anses effektivt utifrån sitt syfte. Regeringen föreslår i 
stället nya och omfattande satsningar för att stimulera efterfrågan på 
arbetskraft. Syftet är att uppnå en ökad sysselsättning, bl.a. genom 
sänkta trösklar för att anställa. Effekterna av dessa satsningar bedöms 
vara långsiktiga och mer träffsäkra än de särskilda avdragen. De 
särskilda avdragen skall därför tas bort och budgetförstärkningen tas i 
anspråk för andra och effektivare åtgärder.
  Ett omedelbart slopande av avdragen riskerar dock att leda till alltför 
kännbara effekter för de mindre företagen. Regeringen föreslår därför 
att de särskilda avdragen i socialavgiftslagen upphör att gälla vid 

ingången av 2007, men att det samtidigt sker en mjuk avveckling 
genom att avdragen – i halverad form – som en övergångslösning får 
leva vidare även under 2007 för att helt upphöra vid utgången av 2007. 
Under 2007 ges således särskilda avdrag för arbetsgivare med 2,5 
procent av lönesumman, dock högst 1 545 kronor per månad, och för 
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med 2,5 procent 
av underlaget, dock högst 4 500 kronor per år. Övergångslösningen 
omfattar inte personer som har fyllt 65 år och är födda 1938 eller 
senare. För dessa personer slopas i stället den särskilda löneskatten, 
se avsnitt 5.3.1.
  Förslaget föranleder ändringar i socialavgiftslagen (2000:980) samt 
följdändringar i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter, 
lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt 
socialavgiftslagen och lagen (2001:1227) om självdeklaration och 
kontrolluppgift. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. 
Övergångsbestämmelser reglerar den halverade nedsättningen under 
2007. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.12, 3.13, 3.15 och 3.16.

5.3.5 Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för
 enmansföretag som anställer
  Regeringens förslag: Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivar-
avgifter för enmansföretag som anställer en person upphör att gälla 
vid utgången av 2006.
  Skälen för regeringens förslag: Den 1 juni 2006 infördes tillfälliga 
lättnadsregler för enmansföretag som tidigare inte haft någon anställd. 
Reglerna innebär att enmansföretag under vissa förhållanden och 
under en sammanhängande period av tolv månader kan få sänkta 
arbetsgivaravgifter på ersättning som utges till den första person som 
anställs i företaget utöver enmansföretagaren. Reglerna gäller arbets-
givaravgift, allmän löneavgift och särskild löneskatt på ersättningar 
som utgetts från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 
december 2007 och innebär att endast ålderspensionsavgiften behöver 
betalas på ersättningar till en anställd som omfattas av lagen. 
Sänkningen är endast tillämplig på personer anställda efter den 1 



januari 2006.
  De tillfälliga reglerna infördes i syfte att öka sysselsättningen och 
minska arbetslösheten. Bakgrunden var en rapport från Verket för 
näringslivsutveckling (NUTEK), enligt vilken s.k. enmansföretag 
upplevde att arbetsgivaråtaganden, arbetsmarknadslagar, skatter och 
utökad administration utgjorde negativa faktorer när beslut om 
nyanställning skulle tas. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter avsåg att 
motverka dessa faktorer. Kritik riktades av remissinstanserna mot 
införandet av reglerna. Den främsta invändningen var att en temporär 
nedsättning under tolv månader inte var tillräcklig, eftersom en 
anställning ansågs vara ett långsiktigt åtagande.
  Regeringen föreslår i denna proposition nya och omfattande 
satsningar för att stimulera efterfrågan på arbetskraft och för att sänka 
trösklarna för att nyanställa. Det är regeringens bedömning att dessa 
satsningar – som inte är tidsbegränsade – får långsiktig effekt och är 
mer träffsäkra än nedsättningen för enmansföretag. Den tillfälliga 
nedsättningen av arbetsgivaravgifter för enmansföretag som anställer 
en person bör därför slopas i förtid, dvs. redan vid utgången av 2006. 
Regeringen har erfarit att under de månader som reglerna varit i kraft 
har endast ett mycket begränsat antal företagare begärt nedsättning 
enligt dessa regler. De generella åtgärder som nu föreslås eller 
aviseras för att stimulera till nyanställningar kommer att komma även 
dessa företag till del.
  Förslaget innebär att lagen (2006:294) om särskild beräkning av 
vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007 upphör att 
gälla vid utgången av 2006. Lagförslag finns i avsnitt 3.22.

5.3.6 Höjning av sjukförsäkringsavgiften på grund av slopad 
medfinansiering
  Regeringens förslag: Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare höjs 
med 0,14 procentenheter.
  Skälen för regeringens förslag: Förslaget att höja sjukförsäkrings-
avgiften för arbetsgivare med 0,14 procentenheter till 8,78 procent är 
en följd av att regeringen föreslår att den särskilda sjukförsäk-

ringsavgiften, den s.k. medfinansieringen, slopas (se utg.omr. 10 
avsnitt 3.18.4). Förslaget föranleder ändringar i socialavgiftslagen 
(2000:980) och lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.
  Förslagen bör träda i kraft den 1 januari 2007. Lagförslag i ärendet 
finns i avsnitt 3.12 och 3.13.

5.4 Kapital- och egendomsskattefrågor
5.4.1 Fastighetsskattefrågor
  Den statliga fastighetsskattens konstruktion med dess koppling till 
marknadsvärdet gör att skatten kan öka på ett sätt som är svårt att 
förutse och som uppfattas som djupt orättvist. Regeringens avsikt är 
att den statliga fastighetsskatten på småhus och hyreshus (bostads-
delen) skall avskaffas och ersättas med en låg kommunal fastighets-
relaterad avgift. Regeringen avser att tillsätta en utredning som med 
största skyndsamhet skall arbeta för att ge underlag till beslut om en 
avveckling av den statliga fastighetsskatten. Ambitionen är att 
reformen skall genomföras under beskattningsåret 2008.
  Utredningen skall bland annat belysa hur en kommunal fastighets-
relaterad avgift, som är frikopplad från fastigheternas marknads-
värden, kan utformas och införas. Eftersom en rätt för kommuner att 
ta ut sådana avgifter kommer att påverka behovet av statsbidrag till 
kommunerna blir minskade statsbidrag en del av finansieringen av 
den slopade statliga skatten. Effekterna på det kommunala skatte-
utjämningssystemet bör samtidigt ses över. Ett slopande av den 
statliga fastighetsskatten förutsätter en ansvarsfull finansiering. Sam-
tidigt skall ingen betala mer i avgift än man i dag gör i fastighetsskatt. 
Stor hänsyn skall tas till fördelningseffekter mellan inkomstgrupper 
och regioner.
  I avvaktan på ett avskaffande av den statliga fastighetsskatten 
presenterar regeringen här åtgärder för att lindra effekterna av skatten.

5.4.1.1 Fryst underlag för fastighetsskatt
  Regeringens förslag: För beskattningsåren 2007–2008 skall under-
lag för fastighetsskatt för småhus och hyreshus (bostadsdelen) som 



högst vara desamma som för beskattningsåret 2006.
  Skälen för regeringens förslag: Fastighetstaxering sker vid allmän, 
förenklad och särskild fastighetstaxering. Mitt emellan de allmänna 
fastighetstaxeringarna görs en förenklad fastighetstaxering. En sär-
skild fastighetstaxering görs varje år det inte är allmän eller förenklad 
fastighetstaxering men leder endast till nytt taxeringsvärde om 
fastigheten genomgått en förändring.
  Småhusen var föremål för en allmän fastighetstaxering 2003 och en 
förenklad fastighetstaxering 2006. Hyreshusen var föremål för en 
förenklad fastighetstaxering 2004 och kommer 2007 att bli föremål 
för en allmän fastighetstaxering. Lantbruken var föremål för en allmän 
fastighetstaxering 2005 och kommer 2008 att bli föremål för en 
förenklad fastighetstaxering.
   För småhusen innebar den förenklade fastighetstaxeringen 2006 att 
taxeringsvärdena ökade med i genomsnitt 23 procent jämfört med den 
allmänna fastighetstaxeringen 2003. För hyreshusens del visar Skatte-
verkets provvärdering som genomförts inför den allmänna fastighets-
taxeringen 2007 att den genomsnittliga höjningen i landet för hyres-
hus kommer att uppgå till cirka 32 procent om den taxeringen tillåts 
slå igenom.
  Taxeringsvärdena utgör bland annat underlag för uttag av fastig-
hetsskatt. Enligt nuvarande regler beräknas fastighetsskatten för små-
hus och hyreshus (bostadsdelen) inbringa knappt 18 miljarder kronor 
beskattningsåret 2006. För beskattningsåren 2007 och 2008 beräknas 
fastighetsskatten inbringa 18,6 miljarder kronor respektive knappt 20 
miljarder kronor.
  Mot bakgrund av detta, och i avvaktan på ett avskaffande av fastig-
hetsskatten, anser regeringen att uttaget av fastighetsskatt för småhus 
och hyreshus skall frysas på 2006 års nivå under beskattningsåren 
2007–2008. Det innebär att underlaget för uttag av fastighetsskatt 
under dessa år skall utgöras av det underlag för fastighetsskatt som 
gällt för beskattningsåret 2006 (taxeringsåret 2007). För småhus och 
hyreshus (bostadsdelen) finns en s.k. dämp-ningsregel som innebär 
att om ett taxeringsvärde höjts vid en fastighetstaxering skall höj-

ningen fördelas lika mellan de år som återstår fram till nästa allmänna 
eller förenklade fastighetstaxering. Om ett småhus vid den förenklade 
fastighetstaxeringen 2006 fått ett högre taxeringsvärde än vid 
allmänna fastighetstaxeringen 2003 innebär dämpningsregeln att en 
tredjedel av höjningen får genomslag på underlaget för fastighetsskatt 
för beskattningsåret 2006. Därefter fryses fastighetsskatten. För 
hyreshus kommer dämpningsregeln inte att tillämpas eftersom en 
höjning av taxeringsvärdet vid den allmänna fastighetstaxeringen 2007 
inte får genomslag på uttaget av fastighetsskatt. Om ett hyreshus får 
ett lägre taxeringsvärde vid den allmänna fastighetstaxeringen 2007 
skall dock detta lägre värde gälla i fortsättningen. Har en fastighets 
taxeringsvärde ändrats vid särskild fastighetstaxering skall underlaget 
för fastighetsskatt utgöras av det nya taxeringsvärdet. Detta gäller 
både småhus och hyreshus.
  Frysningsåtgärderna påverkar inte möjligheten att erhålla ett reduce-
ringsbelopp för till- eller ombyggnad enligt 3 a § lagen (1984:1052) 
om statlig fastighetsskatt.
  Den föreslagna frysningen beräknas gälla till och med beskattnings-
året 2008. Under tiden kommer frågan om fastighetsskattens av-skaf-
fande att utredas närmare.
  Förslaget föranleder ny tillfällig lagstiftning och en ändring i 10 § 
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt träder i kraft den 1 
januari 2007. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.8 och 3.25.

5.4.1.2 Begränsning av fastighetsskatten på markvärdet m.m.
  Regeringens förslag: För småhus skall den del av fastighetsskatten 
som belöper på varje värderingsenhet avseende tomtmark för småhus 
begränsas till högst två kronor per kvadratmeter eller maximalt 5 000 
kronor, om det är lägre. Detsamma gäller skatten på tomtmarksvärdet 
för småhus på lantbruksenhet. Begränsningen av fastighetsskatt på 
markvärdet skall inte beaktas vid beräkning av skattereduktionen för 
förmögenhetskatt. Lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2007 och 
tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
  Skälen för regeringens förslag: Taxeringsvärdet består av två del-



värden – byggnadsvärde och markvärde. För att begränsa taxerings-
värdets påverkan på uttaget av fastighetsskatt för småhus i de områden 
där taxeringsvärdena ökat allra mest bör det, utöver den s.k. begräns-
ningsregeln i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt, 
införas ett tak för den del av fastighetsskatten som belöper på 
markvärdet. Regeringen anser att skatten på markvärdet bör begränsas 
till högst två kronor per kvadratmeter eller maximalt 5 000 kronor, om 
det är lägre. Begränsningen gäller för varje värderingsenhet avseende 
tomtmark för småhus. Detsamma gäller för småhus på lantbruks-
enhet. För den vars fastighetsskatt på tomtmarken inte överstiger 
angivna belopp aktualiseras inte den föreslagna begränsningen. I 
dessa fall kommer skatten även fortsättningsvis att motsvara 1 pro-
cent av taxeringsvärdet.

  Lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt innebär 
att den som tillgodoräknats skattereduktion för fastighetsskatt och 
som betalar förmögenhetsskatt för sin permanentbostad skall tillgodo-
räknas skattereduktion även för förmögenhetsskatten. Förhållandet 
mellan tillgodoräknad skattereduktion för fastighetsskatt och den 
fastighetsskatt som påförts för permanentbostaden avgör hur stor 
reduktion som skall tillgodoräknas för förmögenhetsskatten.
  En effekt av förslaget att begränsa fastighetsskatten på markvärdet är 
att det finns personer som på grund av en lägre fastighetsskatt inte 
längre kommer att vara berättigade till skattereduktion för fastighets-
skatt och som därmed inte heller kommer att vara berättigade till 
skattereduktion för förmögenhetsskatten. För att inte uttaget av för-
mögenhetsskatt på permanentbostaden skall bli högre på grund av 
begränsningen av fastighetsskatt på markvärdet föreslås en ändring i 
lagen om skattereduktion för förmögenhetsskatt.
  Den föreslagna ändringen innebär att begränsningen av fastig-
hetsskatt på markvärdet inte skall beaktas vid beräkning av skatte-
reduktionen för förmögenhetsskatt. För att den som betalar för-
mögenhetsskatt på sin permanentbostad skall tillgodoräknas skatte-
reduktion för förmögenhetsskatten krävs vid 2007 års taxering att den 

skattskyldige utan begränsning av fastighetsskatten på markvärdet är 
berättigad till skattereduktion för fastighetsskatten. Förhållandet 
mellan den skattereduktion för fastighetsskatt som skulle ha utgått 
utan begränsning av fastighetsskatt på markvärdet och den fastighets-
skatt som påförs för permanentbostaden avgör hur stor reduktion som 
skall tillgodoräknas för förmögenhetsskatten.
   Förslagen föranleder dels ny tillfällig lagstiftning, dels ändringar i 
lagen om skattereduktion för förmögenhetsskatt, vilka skall träda i 
kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2007 års 
taxering. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.17 och avsnitt 3.25.

5.4.1.3 Sänkt fastighetsskatt på flerbostadshus
  Regeringens förslag: Fastighetsskatten för hyreshus (bostadsdelen) 
sänks från 0,5 procent till 0,4 procent från och med den 1 januari 
2007.
   Skälen för regeringens förslag: Uttaget av fastighetsskatt regleras i 
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. För hyreshusenhet (med 
hyreshus förstås i fastighetstaxeringssammanhang både hyreshus och 
sådana flerbostadshus som ägs av bostadsrättsföreningar och andra 
privatbostadsföretag) är skattesatsen på bostadsdelen 0,5 procent. För 
att dämpa fastighetsskattens genomslag på boendekostnaderna för 
dem som bor i dessa slag av hus anser regeringen att det är angeläget 
att utöver frysningen sänka skattesatsen för flerbostadshus från 0,5 
procent till 0,4 procent.
  Förslaget medför en ändring i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) 
om statlig fastighetsskatt som träder i kraft den 1 januari 2007 och 
tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Lagförslag i ärendet 
finns i avsnitt 3.24.

5.4.1.4 Slopad schablonintäktsbeskattning för bostadsrätts-
föreningar
  Regeringens förslag: Den schablonmässigt beräknade inkomst-
beskattningen för bostadsrättsföreningar och andra privatbostads-
företag slopas från och med den 1 januari 2007.



  Skälen för regeringens förslag: För bostadsrättsföreningar och andra 
privatbostadsföretag gäller att fastighetsinkomsten är schablonbe-
skattad inom ramen för inkomstslaget näringsverksamhet. Schablon-
beskattningen innebär att föreningen tar upp tre procent av taxerings-
värdet och erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål till 
beskattning. Schablonintäkten avses täcka alla intäkter och kostnader 
som är normala inom fastighetsförvaltning, t.ex. hyror/avgifter, värde-
minskning på byggnader, driftkostnader för fastigheten, fastighets-
skötsel, styrelsearvoden, reparationer och fastighetsskatt. Det bör 
noteras att om bostadsrättsföreningen har andra inkomster som inte 
ingår i själva fastighetsförvaltningen, skall sådana inkomster beskattas 
enligt vanliga regler för inkomstslaget näringsverksamhet. Avdrag får 
bara göras för ränta på lånat kapital som lagts ned i fastigheten, för 
återbetalning av statliga räntebidrag och för tomträttsavgäld. Upp-
kommer underskott får detta utnyttjas under ett senare beskattningsår. 
Därtill kommer att bostadsrättsföreningar och andra privatbostads-
företag på samma sätt som allmännyttiga bostadsföretag och enskilda 
ägare till hyresfastigheter är skyldiga att betala fastighetsskatt.
  Skatteverkets provvärdering inför den allmänna fastighetstaxeringen 
2007 för hyreshus visar att kraftiga taxeringsvärdehöjningar väntas 
för bostadshyreshus och hyreshus med bostadsrätter från och med 
nästa år. Den genomsnittliga höjningen i landet för hyreshus beräknas 
till 32 procent. Bostadsrättsföreningar och andra privatbostadsföretag 
drabbas extra hårt av höjningarna eftersom många bostadsrättsföre-
ningar betalar två skatter som baseras på taxeringsvärdet; fastighets-
skatt och den schablonmässigt beräknade inkomstskatten. Detta gäller 
särskilt för gamla och välskötta föreningar som helt eller delvis betalat 
av sina lån.
 Regeringen anser det angeläget att slopa schablonintäktsbeskatt-
ningen för bostadsrättsföreningar och andra privatbostadsföretag. Det 
innebär samtidigt att de inte heller skall ta upp erhållna statliga ränte-
bidrag för bostadsändamål till beskattning. Ett slopande av schablon-
intäktsbeskattningen medför att avdrag inte längre får göras för ränta 
på lånat kapital som lagts ned i fastigheten, återbetalning av statliga 

räntebidrag för bostadsändamål och tomträttsavgäld. Om en bostads-
rättsförening eller annat privatbostadsföretag har andra inkomster som 
inte ingår i själva fastighetsförvaltningen, skall sådana in-komster på 
samma sätt som i dag beskattas. De nya reglerna träder i kraft den 1 
januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
   Den utredning som aviserats och som skall arbeta för att ge 
underlag till beslut om en avveckling av den statliga fastighetsskatten 
kommer även att behandla skattereglerna för bostadsrättsföreningar 
och andra privatbostadsföretag.
   Förslaget föranleder ändringar av 39 kap. 25–26 §§ inkomstskatte-
lagen (1999:1229) från och med den 1 januari 2007 med tillämpning 
från och med 2008 års taxering. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 
3.11.

5.4.2 Förmögenhetsskattens avveckling
  Regeringens bedömning: Förmögenhetsskatten bör avvecklas under 
innevarande mandatperiod. Av statsfinansiella skäl bör avskaffandet 
ske successivt. I ett första steg halveras skattesatsen för finansiella 
tillgångar och reala tillgångar som inte är fastigheter och bostadsrätter 
från 1,5 procent till 0,75 procent för fysiska personer, dödsbon och 
familjestiftelser. För fastigheter och bostadsrätter är inriktningen att 
skattesatsen inledningsvis skall ligga kvar på 1,5 procent. De i avsnitt 
5.4.1.1 redovisade förslagen om frysning av de värden som skall 
utgöra underlag för fastighetsskatt bör emellertid få genomslag vid 
beräkning av den skattepliktiga förmögenheten. För ideella föreningar, 
stiftelser och vissa samfund som är skattskyldiga till förmögenhets-
skatt sänks skattesatsen från 1,5 promille till 0,75 promille. 
Regeringen avser att under 2007 återkomma till riksdagen med för-
slag till lagändringar som bör kunna tillämpas första gången vid 2008 
års taxering.
  Regeringens förslag: För att inte höjda taxeringsvärden vid 2006 års 
förenklade fastighetstaxering för småhus skall få fullt genomslag på 
uttaget av förmögenhetsskatt vid 2007 års taxering skall dämpnings-
regeln som gäller vid uttaget av fastighetsskatt även påverka under-



laget för förmögenhetsskatt.
  Bakgrunden till regeringens bedömning och förslag: Uttaget av 
förmögenhetsskatt regleras i lagen (1997:323) om statlig förmögen-
hetsskatt. Skattskyldiga är fysiska personer och dödsbon samt vissa 
föreningar, samfund och stiftelser. Sambeskattning sker av makar 
som lever tillsammans och sambor som tidigare varit gifta med var-
andra eller som har eller har haft barn tillsammans. Dessutom sam-
beskattas föräldrar och hemmavarande barn under 18 år.
  Skillnaden mellan den skattskyldiges tillgångar och skulder utgör 
den skattepliktiga förmögenheten. Skatten beräknas dock på den 
beskattningsbara förmögenheten. Den beskattningsbara förmögenhe-
ten är den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger ett 
fribelopp. Fribeloppet är 1,5 miljoner kronor för fysiska personer, 
dödsbon, familjestiftelser och föräldrar som endast sambeskattas med 
hemmavarande barn och 3 miljoner kronor för makar och sambor 
som sambeskattas. För annan juridisk person än dödsbo och 
familjestiftelse är fribeloppet 25 000 kronor. För fysiska personer, 
dödsbon och familjestiftelser är skattesatsen 1,5 procent. För annan 
juridisk person är skattesatsen 1,5 promille.
  Uttaget av förmögenhetsskatt och statlig inkomstskatt begränsas 
enligt lagen (1997:324) om begränsning av skatt. Principen är att 
ingen skall betala mer i skatt (inklusive kommunal inkomstskatt) än 
60 procent av sin inkomst. Om skatten blir högre sätts förmögenhets-
skatten och den statliga inkomstskatten ned med överskjutande 
belopp. Hälften av förmögenhetsskatten måste dock alltid betalas.
   Den nuvarande förmögenhetsskatten har till stor del motiverats av 
fördelningspolitiska skäl. Skatten har ansetts som ett progressivt 
komplement till den proportionella beskattningen av kapitalinkomster.
  Skälen för regeringens bedömning: Skatte-basutredningen överläm-
nade betänkandet Våra skatter (SOU 2002:47) i november 2002. I 
betänkandet kritiseras dagens förmögenhetsskatt. Kritiken riktar 
främst in sig på att beskattningen inte är likformig och på de nack-
delar som olikformig beskattning för med sig. I betänkandet 
konstateras att den nuvarande konstruktionen av skatten har en smal 

skattebas och många undantag och nedsättningar som skapar starka 
incitament till rent skattebetingade beslut hos hushåll och i företag, 
såväl legala som illegala. Även de internationella aspekterna togs upp. 
Det är få länder som beskattar förmögenhetstillgångar och de som gör 
det har betydande tröskelvärden innan skattskyldighet inträder.
   För att en skatt skall vara allmänt accepterad bör den inte vara möjlig 
att planera bort. Den skall heller inte skada ekonomins funktionssätt. 
Förmögenhetsskatten är genom sina många undantag och genom en 
oenhetlig värdering av olika tillgångar helt godtycklig. Några av 
landets mest förmögna personer är partiellt skattebefriade. Skatten har 
medfört att mångmiljardbelopp lämnat landet. Svenska småföretagare 
har drabbats hårt av den riskkapitalflykt som det också är fråga om. 
Kapitalmarknadernas internationalisering har gjort det enkelt för 
förmögna personer att flytta sitt sparande till andra länder.
  Regeringen anser att förmögenhetsskatten skall avskaffas under 
mandatperioden. På sikt skulle ett avskaffande medföra ökade skatte-
intäkter bl.a. genom ett minskat kapitalutflöde till utlandet. Det skulle 
också bidra till att riskkapitalförsörjningen till näringslivet förbättras.
  Av statsfinansiella skäl bör dock avskaffandet av förmögen-
hetsskatten ske successivt. I ett första steg halveras skattesatsen för 
finansiella tillgångar och reala tillgångar som inte är fastigheter och 
bostadsrätter från 1,5 procent till 0,75 procent för fysiska personer, 
dödsbon och familjestiftelser. För fastigheter och bostadsrätter är 
inriktningen att skattesatsen inledningsvis skall ligga kvar på 1,5 
procent. De i avsnitt 5.4.1.1 redovisade förslagen om frysning av de 
värden som skall utgöra underlag för fastighetsskatt skall emellertid få 
genomslag vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten. För 
ideella föreningar, stiftelser och vissa samfund som är skattskyldiga 
till förmögenhetsskatt sänks skattesatsen från 1,5 promille till 0,75 
promille. Regeringen avser att under 2007 återkomma till riksdagen 
med förslag till lagändringar som bör kunna tillämpas första gången 
vid 2008 års taxering.
  Skälen för regeringens förslag: För att inte höjda taxeringsvärden vid 
2006 års förenklade fastighetstaxering för småhus skall få fullt 



genomslag på uttaget av förmögenhetsskatt vid 2007 års taxering 
föreslås att dämpningsregeln som gäller vid uttaget av fastighetsskatt 
även skall påverka underlaget för förmögenhetsskatt. Fastighet i 
Sverige skall följaktligen vid förmögenhetsbeskattningen tas upp till 
det värde som gäller som underlag för fastighetsskatt. Har en fastig-
hets taxeringsvärde sänkts för taxeringsåret vid särskild fastighets-
taxering tas fastigheten upp till det taxeringsvärde som fastställts för 
taxeringsåret.
   Förslaget föranleder en ändring i 10 § lagen (1997:323) om statlig 
förmögenhetsskatt. Lag-förslag i ärendet finns i avsnitt 3.8.

5.4.3 Förändrade uppskovsregler vid beskattning av kapital-
vinster på privatbostäder
   Regeringens bedömning: Systemet med uppskov med beskattning 
av kapitalvinster vid avyttring av privatbostäder bör utvidgas till att 
omfatta hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Skälen för regeringens bedömning: Europeiska gemenskapernas 
kommission (kommissionen) har i en stämning av Sverige inför EG-
domstolen ifrågasatt reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229). Kommissionen har gjort gällande att regler-
nas krav på att både ursprungs- och ersättningsbostaden skall ligga i 
Sverige, utgör ett hinder för den fria rörligheten för personer och 
kapital i den mening som avses i EG-fördraget. Sverige har medgett 
kommissionens fastställelseyrkande, bland annat sedan den tidigare 
regeringen kommit fram till att det är möjligt att utforma regler som 
inte kan ifrågasättas i förhållande till gemenskapsrätten.
  En arbetsgrupp inom Finansdepartementet har tagit fram en 
promemoria med förslag till nya uppskovsregler. I promemorian 
föreslås att rätten till uppskov utvidgas till att omfatta hela Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Förslagets utformning innebär vissa 
tekniska förändringar av uppskovssystemet men medför inte några 
inskränkningar av nuvarande möjligheter till uppskov. Promemorian 
har remissbehandlats under sommaren. Regeringen avser att med 
anledning av promemorians förslag inom kort återkomma till riks-

dagen med en proposition med förslag till lagändringar som skall 
träda i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på bostadsavyttringar 
som skett den 1 januari 2006 eller senare.

5.4.4 Kapitalvinstbeskattning för onoterade andelar
  För att stimulera tillgången på riskvilligt kapital i små företag bör 
utredas möjligheten till uppskjuten kapitalvinstbeskattning vid för-
säljning av andelar i fåmansföretag om vinsten återinvesteras i onote-
rade företag. Att ge privatpersoner möjlighet att göra ett riskkapital-
avdrag om medel investeras i eget eller närståendes företagande kan 
också vara en väg att ytterligare öka tillgången på kapital.

5.5 Företagsskattefrågor
5.5.1 Fortsatt reformering av 3:12-reglerna
  I 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns särskilda regler som 
gäller vid beskattningen av aktiva delägare i fåmansföretag, de s.k. 
3:12-reglerna. Reglerna syftar till att inkomster i ett fåmansföretag, 
som beror på att ägaren har arbetat i företaget, skall beskattas som 
arbetsinkomster och inte som kapitalinkomster. Reglerna har nyligen 
reformerats och nya regler gäller från ingången av 2006 (prop. 
2005/06:40, bet. 2005/06:SkU10, rskr. 2005/06:116, SFS 2005:1136)
  Regeringen anser dock att det är motiverat med ett fortsatt reform-
arbete med reglerna för fåmansföretag. Ambitionen är att reglerna i 
högre grad än i dag bör stimulera till entreprenörskap och ökad 
tillväxt. Dessutom bör regelverket göras enklare.
  I detta arbete bör även reglerna om beskattning av verksamhet som 
bedrivs av enskilda näringsidkare uppmärksammas. Det handlar bl.a. 
om neutraliteten i beskattningen av verksamhet som bedrivs av företag 
som omfattas av 3:12-reglerna respektive verksamhet som bedrivs av 
enskilda näringsidkare. Balansen mellan dessa företagsformer bör 
därför bli föremål för en bred analys. Till bilden hör också att de 
särskilda skattereglerna för enskilda näringsidkare är mycket kompl-
icerade och har utsatts för kritik av både skattskyldiga och myndig-
heter. Det finns därför anledning av pröva möjligheten till förenk-



lingar.
  I avvaktan på en bredare översyn av regelverket anser emellertid 
regeringen att det i ett kortare perspektiv finns skäl att göra föränd-
ringar i 3:12-reglerna. Regeringen lämnar därför förslag som höjer 
schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln och som medför 
förbättringar av den s.k. löneunderlagsregeln. Regeringen redogör i 
avsnitt 5.5.1.1 och 5.5.1.2 för dessa förslag.
  Utöver dessa ändringar har regeringen för avsikt att senare lägga 
fram ett förslag som innebär att den uppdelning i inkomstslagen tjänst 
och kapital av en kapitalvinst som överstiger sparat utdelnings-
utrymme som togs bort den 1 januari 2006 övergångsvis återinförs 
för inkomståren 2007, 2008 och 2009 i avvaktan på att en bredare 
översyn av 3:12-reglerna kan genomföras. En sådan ändring innebär 
att ägare av fåmansföretag vid försäljningar i många fall kommer att 
kunna tillgodogöra sig värden som beror på exempelvis ett inarbetat 
varumärke, patent och andra immateriella värden till lägre beskattning 
än i dag. Ett särskilt problem i detta sammanhang är dock att ett 
återinförande innebär incitament till att tillgodogöra sig vinstmedel i 
företagen genom systematiska och återkommande internöverlåtelser. 
Detta aktualiserar frågan om behovet av en spärregel för interna 
aktieöverlåtelser.
  Ett återinförande av hälftendelningen kräver därför fortsatt beredning 
innan ett förslag kan presenteras. Regeringens avsikt är dock att under 
2007 lägga fram ett förslag som innebär ett återinförande av 
hälftendelningen i inkomstslagen tjänst och kapital av en kapitalvinst 
och som skall kunna träda i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid 
2009 och 2010 års taxeringar. Dessutom är avsikten att en sådan 
förändring på den skattskyldiges begäran skall kunna tillämpas 
retroaktivt vid 2008 års taxering på andelsavyttringar som görs under 
2007. Avsikten är att regeln skall kombineras med en spärregel för 
interna överlåtelser.

5.5.1.1 Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln
  Regeringens förslag: Nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenk-
lingsregeln höjs från 1,5 till 2 inkomstbasbelopp.
  Skälen för regeringens förslag: Reglerna om utdelning och kapital-
vinst för ägare av fåmansföretag är i många avseenden komplicerade. 
För de skattskyldiga vars skattemässiga resultat påverkas positivt vid 
tillämpningen av reglerna och som har resurser att hantera regelverken 
är detta acceptabelt. Situationen är ofta annorlunda för de företagare 
som har ett litet kapital och ett fåtal anställda. Detta gäller för många 
nystartade företag. Av bl.a. denna anledning har regelverket kom-
pletterats med en förenklingsregel som i princip innebär att ett 
schablonbelopp på ett och ett halvt inkomstbasbelopp alltid skall 
kunna tas ut som kapitalbeskattad inkomst med en skattesats på 20 
procent. När schablonregeln infördes bedömdes att uppemot 60 
procent av samtliga ägare till kvalificerade andelar skulle föredra 
denna regel. Andra skäl till denna regel är att löneunderlagsregeln har 
ett begränsat värde för t.ex. ägare till nystartade företag på grund av att 
kravet på eget löneuttag inte alltid kan uppfyllas i ett start- eller 
expansionsskede.
   Schablonbeloppet höjs till två inkomstbasbelopp i syfte att stimulera 
nyföretagande och förenkla för ägarna av de mindre fåmans-
företagen. Förslaget bör träda i kraft redan den 1 januari 2007 och 
tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
  Förslaget föranleder en ändring i 57 kap. 11 § inkomstskattelagen 
(1999:1229). Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.11.

5.5.1.2 Förbättringar i löneunderlagsregeln
  Regeringens förslag: Det lönebaserade utrymmet höjs från 20 till 25 
procent upp till en lönesumma på 60 inkomstbasbelopp. Det avdrag 
på 10 inkomstbasbelopp som begränsar den lönesumma som legat till 
grund för beräkning av lönebaserat utrymme tas bort.
  Skälen för regeringens förslag: De ändringar som genomfördes i 
reglerna för ägare av fåmansföretag med verkan från och med 
inkomståret 2006 innebär att utbetalda löner i företaget gavs ökad 



tyngd vid beräkningen av den inkomst som skall kapitalbeskattas hos 
ägaren. Ägare till fåmansföretag med många anställda som tar ut en 
lön av viss storlek kommer i princip inte att behöva ta upp någon del 
av utdelningsinkomster och kapitalvinster i inkomstslaget tjänst. 
Reglerna är konstruerade så att en procentandel av löneunderlaget i 
företaget, det s.k. lönebaserade utrymmet, under vissa villkor läggs till 
gränsbeloppet, som är det maximala belopp som skall beskattas som 
kapitalinkomst med en skattesats på 20 procent. Löneunderlaget är 
den del av den sammanlagda kontanta ersättningen till alla anställda i 
företaget och dotterföretag året före beskattningsåret som överstiger 
10 inkomstbasbelopp. Gränsbeloppet får ökas med ett belopp mot-
svarande ägarens andel av antalet andelar i företaget multiplicerat med 
summan av 20 procent av det totala löneunderlaget och 30 procent av 
den del av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp.
  Regeringen anser att löneunderlagsregeln bör göras mer förmånlig 
för framför allt de mindre företagen i syfte att stimulera till nyanställ-
ningar. Det avdrag på 10 inkomstbasbelopp som i dag görs från 
lönesumman bör därför tas bort. Vidare bör gränsbeloppet få ökas 
med 25 procent av det totala löneunderlaget och 25 procent av den del 
av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp. Med dessa 
två förändringar får löneunderlagsregeln den utformning som den 
hade i huvudförslaget från den arbetsgrupp som förberedde den 
tidigare reformeringen av 3:12-reglerna. I sammanhanget kan särskilt 
noteras att borttagande av avdraget om 10 inkomstbasbelopp skall ses 
i relation till den avveckling av det särskilda avdraget för arbetsgivar-
avgifter på lönesumma som föreslås i avsnitt 5.3.4. Den senare 
åtgärden bedömdes av arbetsgruppen som nödvändig för att 
upprätthålla syftet med regelverket.
  Reglerna bör träda i kraft redan den 1 januari 2007 och tillämpas 
första gången vid 2008 års taxering. Förslaget föranleder ändringar i 
57 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Lagförslag i 
ärendet finns i avsnitt 3.11.

5.5.2 Fortsatt genomförande av ändringar i fusionsdirektivet
  Regeringens bedömning: Skattereglerna behöver ändras för att 
uppfylla kraven i det ändrade fusionsdirektivet.
  Skälen för regeringens bedömning: Den 17 februari 2005 antog 
rådet direktiv 2005/19/EG om ändring i direktiv 90/434/EEG om ett 
gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av till-
gångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika 
medlemsstater (fusionsdirektivet). Vissa av ändringarna i direktivet 
har redan genomförts genom prop. 2005/06:39 Vissa skattefrågor 
med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. (bet. 2005/06:SkU9, rskr. 
2005/06:115, SFS 2005:1136 och 2005:1142) och prop. 2005/06:36 
Beskattning av europakooperativ (bet. 2005/06:SkU28, rskr. 
2005/06:291, SFS 2006:619).
  Övriga ändringar i fusionsdirektivet – bl.a. skatteregler för s.k. 
partiella fissioner – skall vara genomförda av medlemsstaterna senast 
den 1 januari 2007. Den tidigare regeringen har den 14 september i år 
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag för genomförande 
av återstoden av ändringarna i fusionsdirektivet. Förslagen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 
års taxering. Regeringen avser att senare under hösten återkomma till 
riksdagen med en proposition med förslag till lagändringar.
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Några siffror om lagar och förordningar

Antalet gällande lagar uppgår för närvarande till ca 1 270 och förord-
ningar, tillkännagivanden m.m., till 2 300.
Under år 2006 beräknas 1 530 författningar (t.o.m. 7 december) bli 
publicerade i SFS. Av dessa är 60 nya lagar och 92 nya förordningar. 
I övrigt är de publicerade författningarna ändrings- eller upphävande-
författningar, tillkännagivanden m.m.
Departementssekreterare Elisabeth Bodérus
Granskningsenheten, Justitiedepartementet Tfn 08-405 48 44

Information om svensk lagstiftning
Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats 
för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor 
som finns tillgängliga på Internet. Lagrummet länkar till rättsinforma-
tion hos regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter.
Webbplats: www.lagrummet.se

sverige.se är startpunkten för sökningar på alla kommuners, lands-
tings och myndigheters webbplatser.
Webbplats: www.sverige.se

Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet Så styrs Sverige på 
Regeringskansliets webbplats.
Regeringskansliets webbplats: www.regeringen.se
Regeringskansliets rättsdatabaser: http://62.95.69.15/
Sveriges riksdags webbplats: www.riksdagen.se

Justitiedepartementet
Pressekreterare Rickard Wessman (hos Beatrice Ask)
Tfn 08-405 47 22
Pressekreterare Yoav Bartal (hos Nyamko Sabuni)

Tfn 08-405 30 26
Pressekreterare Markus Friberg (hos Tobias Billström)
Tfn 08-405 57 96

En modernare kriminalvårdslag
  För att åstadkomma en förbättrad och mer strukturerad övergång 
från livet i anstalt till livet i frihet, införs ändrade regler om kriminal-
vård i anstalt och villkorlig frigivning (se prop. 2005/06:123). Ut-
slussningen skall anpassas till vad varje intagen behöver för att 
förbättra förutsättningarna för att han eller hon skall klara sig i 
samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. Det skall finnas 
fyra särskilda utslussningsåtgärder. Frigång, som innebär att den in-
tagne under dagtid arbetar, deltar i undervisning, får behandling eller 
deltar i någon annan sysselsättning utanför anstalten, behålls. Den 
möjlighet som för närvarande finns att vistas utanför anstalt för vård 
mot missbruk utökas och betecknas vårdvistelse. Två nya utsluss-
ningsalternativ, vistelse i halvvägshus och utökad frigång, införs. 
Vistelse i halvvägshus innebär att den intagne är placerad i ett av 
Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna 
särskilt stöd och tillsyn. Utökad frigång innebär att den intagne under 
kontrollerade former avtjänar sista delen av fängelsestraffet i sin 
bostad.
  Villkorlig frigivning skall som huvudregel även fortsättningsvis ske 
när två tredjedelar, dock minst en månad, av strafftiden har avtjänats. 
Om det vid den tidpunkten finns synnerliga skäl mot villkorlig 
frigivning skall den skjutas upp. Vid bedömningen av om det finns 
synnerliga skäl mot villkorlig frigivning, skall det beaktas om den 
intagne på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor 
som gäller för verkställigheten. Den villkorliga frigivningen får skju-
tas upp högst sex månader varje gång.
  Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

http://62.95.69.15/


Ingripanden mot unga lagöverträdare
  Ett antal lagändringar som avser ingripanden mot och behandling av 
unga lagöverträdare träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 
2005/06:165). De nya reglerna är ett led i att vidareutveckla och 
förbättra påföljdssystemet för unga i åldern 15–21 år som gjort sig 
skyldiga till brott, och syftar också till att förbättra möjligheterna att 
tidigt ingripa för att motverka att personer under 15 år utvecklar en 
kriminell livsstil.
  Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten byter namn till 
ungdomsvård och avgränsas på så sätt att det skall krävas att den unge 
har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att 
motverka den unge utvecklas ogynnsamt. Större fokus kommer där-
med i fortsättningen att läggas på den unges behov av vård och andra 
åtgärder. Ungdomstjänst införs som en ny fristående påföljd. Den 
påföljden skall bestå av oavlönat arbete samt annan särskilt anordnad 
verksamhet. Ungdomstjänsten skall kunna ersätta ungdomsvård när 
den unge har endast ett mindre vårdbehov, högre bötesstraff och 
kortare frihetsberövanden. Ungdomsvård kan kombineras med ung-
domstjänst. Åklagaren ges en möjlighet att meddela varning vid 
misskötsamhet av påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst. Vi-
dare utvidgas skyndsamhetskravet vid handläggningen av mål mot 
unga hos polis och åklagare till att avse alla brott med fängelse i 
straffskalan.
  Stödet till unga personer, även till dem under 15 år, förstärks. En sär-
skilt kvalificerad kontaktperson skall kunna utses av socialnämnden 
om den unge är i behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att 
motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel eller 
brottslig verksamhet m.m. En möjlighet införs att kunna förordna ett 
juridiskt biträde vid en brottsutredning även när den misstänkte är 
under 15 år. Vidare införs en restriktiv möjlighet att ta fotografi och 
fingeravtryck också av misstänkta som inte fyllt 15 år, vid utredning 
av brott där fängelse kan följa.
  Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2007.

Personuppgiftslagen (1998:204)
I maj 2006 antog riksdagen regeringens förslag till ändringar i per-
sonuppgiftslagen (1998:204), som huvudsakligen innebär att flertalet 
av de bestämmelser i lagen som närmare anger under vilka förut-
sättningar personuppgifter får behandlas inte skall gälla vid behand-
ling av personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text och 
enstaka ljud- och bildupptagningar (prop. 2005/06:173, bet. 
2005/06:KU37, rskr. 2005/06:254). I enlighet med de nya bestäm-
melserna är lagen i viss uträckning utformad enligt en missbruksmo-
dell. Behandling av personuppgifter i ostrukturerat material kommer 
fortsättningsvis att vara tillåten enligt personuppgiftslagen med den 
enda egentliga begränsningen att den registrerades personliga inte-
gritet inte får kränkas. En behandling av personuppgifter, som innebär 
en kränkning av den personliga integriteten, kommer dock även vid en 
tillämpning av de nya reglerna att vara sanktionerad genom skade-
ståndsansvar och i vissa situationer vara straffbar.
  Lagändringen innebär bl.a. också att det i personuppgiftslagen införs 
en bestämmelse om att vissa beslut som fattas av myndigheter enligt 
lagen – bl.a. beslut om s.k. registerutdrag och om rättelse – skall 
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
  Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2007.

Ändringar i luftfartslagen
   Passagerare som nekas att stiga ombord på ett flygplan på grund av 
att flygningen är överbokad, kraftigt försenad eller inställd har rätt till 
ekonomisk kompensation och assistans. Flygbolagen är dessutom 
skyldiga att hålla sig med ett preciserat försäkringsskydd. Det är den 
huvudsakliga innebörden av två EG-förordningar som trädde i kraft år 
2005 (förordningen om nekad ombordstigning och försäkringsför-
ordningen). För att komplettera förordningarna har regeringen före-
slagit vissa ändringar i luftfartslagen. Ändringarna innebär bland 
annat att Konsumentverket skall ha tillsyn över att förordningen om 
nekad ombordstigning efterlevs. Dessutom får Konsumentombuds-
mannen möjlighet att väcka talan i Marknadsdomstolen mot flygbolag



som inte rättar sig efter sin skyldighet att informera passagerarna om 
de rättigheter som följer av förordningen. Vidare skall Luftfartssty-
relsen ha tillsyn över att flygbolagen rättar sig efter reglerna i försäk-
ringsförordningen.
   Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.
  I syfte att stärka revisorns oberoende införs skärpta jävsregler för 
revisorn i stora aktiebolag och i flertalet finansiella företag. Enligt de 
nya reglerna skall en sådan revisor inte kunna vara verksam i samma 
företag som den som yrkesmässigt företräder revisorn vid bok-
föringen.
  Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

Förenklade redovisningsregler för mindre företag
  Reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arki-
vering blir enklare för mindre företag. Färre företag kommer att 
behöva göra årsredovisningar, finansieringsanalyser och koncernredo-
visningar. Detta sker genom att reglerna ändras eller upphävs samt 
genom att mer komplicerade regler blir tillämpliga endast på större 
företag. Dessutom påverkas företagens skyldighet att utse en auktori-
serad eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.
   De nya reglerna föreslogs av regeringen i prop. 2005/06:116 och 
antogs av riksdagen den 31 maj 2006. I propositionen uttalas en av-
sikt att komplettera bestämmelserna avseende beräkning av nettoom-
sättning i vissa kategorier av bokföringsskyldiga, bl.a. ideella före-
ningar.
  Reglerna träder i kraft den 1 januari 2007.

Post- och Inrikes Tidningar
  Från och med den 1 januari 2007 offentliggörs Post- och Inrikes 
Tidningar, som innehåller kungörelser om bl.a. konkurser och vad 
som har registrerats i aktiebolagsregistret, på Bolagsverkets webb-
plats. Enligt en ny lag om avgift för annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar, som träder i kraft nämnda dag, skall den som kungör något 
i tidningen betala en annonsavgift.
  Lagen träder i kraft den 1 januari 2007.

Nämndemännens ersättningsvillkor förbättras
  Ändringarna i nämndemännens ersättningsvillkor innebär att sam-
manträdesarvodet, som inte höjts sedan år 1989, höjs från 300 kr till 
500 kr per dag. Därutöver genomförs tre förändringar som syftar till 
att säkerställa att alla medborgare kan åta sig nämndemannauppdrag. 
För det första skall alla nämndemän – även de som är yrkesverk-
samma och förlorar arbetsinkomst– ha rätt till sammanträdesarvode. 
För det andra införs en rätt till skälig ersättning för barntillsyns-
kostnader som uppstår till följd av uppdraget. På detta sätt förbättras 
möjligheterna för hemmavarande föräldrar att kunna vara nämndemän. 
För det tredje införs ett särskilt inställelsearvode om 100 kr för den 
nämndeman vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km. Detta 
arvode skall betalas ut utöver den reseersättning och traktamente som 
nämndemän redan enligt nuvarande regler har rätt till.
  De nya ersättningsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2007.

Ändringar i förordningen om bidrag till allmänna 
samlingslokaler
  Den 1 februari 2007 träder ändringar i kraft i förordningen 
(1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Den huvud-
sakliga innebörden av ändringarna är att förordningen utöver det nu-
varande bidraget kompletteras med bestämmelser om bidrag även för 
verksamhetsutveckling för att ge ungdomar, särskilt i storstadsom-
rådena, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade 
till ungdomars kultur- och fritidsformer samt att nivån höjs på 
maximibeloppet för bidrag för handikappanpassning av allmänna 
samlingslokaler och att kravet på kommunal medfinansiering görs 
mer flexibelt för att underlätta för fler föreningar m.fl. att få bidrag.



Kompletterande utrednings- och tillsynsbefogenheter för
konsumentombudsmannen (prop. 2006/07:6)
  Nya bestämmelser införs i marknadsföringslagen och lagen om 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden till följd av en EG-förordning 
om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar 
för konsumentskyddslagstiftningen. Lagändringarna avser att kom-
plettera Konsumentombudsmannens utrednings- och tillsynsbefogen-
heter med vissa nya befogenheter. Konsumentombudsmannen ges 
bl.a. en möjlighet att göra inspektioner på plats enligt marknads-
föringslagen och avtalsvillkorslagen. Den grupp av personer som 
Konsumentombudsmannen kan anmoda att lämna information i ett 
tillsynsärende utvidgas också.
  Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2007.

Höjda ersättningsbelopp för flyktingmottagande till 
kommuner
  Kommuner som tar emot flyktingar får ersättning från staten med ett 
schablonbelopp per mottagen person. Belopp och personkrets som 
omfattas av ersättningen regleras i förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m.m. Schablonbeloppen höjs 
årligen i förhållande till prisutvecklingen. Från 2007 höjs beloppen 
med ytterligare ca 6 procent utöver den normala uppräkningen.

Utrikesdepartementet
Pressekreterare T.f. Christian Carlsson (hos Carl Bildt)
Tfn 08-405 55 12
Pressekreterare Maria Pålsson (hos Sten Tolgfors)
Tfn 08-405 56 49
Pressekreterare Mikael Östlund (hos Gunilla Carlsson)
Tfn 08-405 59 39

Bulgarien och Rumänien nya medlemmar i EU
  Den 1 januari 2007 kommer Bulgarien och Rumänien att bli med-

lemmar av Europeiska unionen (EU). Riksdagen har godkänt anslut-
ningsfördraget av den 25 april 2005 om ländernas anslutning till EU 
och slutakten till fördraget. Anslutningsfördraget beräknas träda i 
kraft den 1 januari 2007 efter det att samtliga medlemsstater inom EU 
har deponerat sina ratifikationsinstrument. Riksdagen har även 
godkänt en ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen.
   Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2007.

Höjning av priset för att göra en ansökan om visering
  Den 1 januari 2007 träder ändringar i förordningen (1997:691) om 
avgifter vid utlandsmyndigheterna och i utlänningsförordningen 
(2006:97) i kraft. Ändringarna innebär att kostnaden för att göra en 
ansökan om visering till Schengenstaterna höjs från 35 till 60 Euro. 
Avgiftshöjningen föranleds av Europeiska rådets beslut som grundar 
sig på ökade administrativa kostnader för att behandla viserings-
ansökningar. Vidare föreskrivs grunder för befrielse från avgift för 
vissa grupper, bl.a. för barn under sex år samt möjligheter att under-
låta att ta ut avgifter eller sänka dessa. Länder för vilka rådet senast 
den 1 januari 2007 har gett kommissionen ett mandat att förhandla om 
ett avtal om viseringslättnader påverkas inte av höjningen.

Försvarsdepartementet
Pressekreterare Niclas Bengtsson (hos Mikael Odenberg)
Tfn 08-405 25 15

Socialdepartementet
Pressekreterare Sara Malmgren (hos Göran Hägglund)
Tfn 08-405 52 25
Pressekreterare Petra Kjellarson (hos Göran Hägglund)
Tfn 08-405 39 06



Pressekreterare Niclas Thorselius (hos Maria Larsson)
Tfn 08-405 50 65
Pressekreterare Mychèle Östman (hos Cristina Husmark Pehrsson)
Tfn 08-405 14 35

Bostadstillägg till pensionärer höjs
  Bostadstillägget till pensionärer som är 65 år eller äldre kan betalas 
ut med 93 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor per 
månad för en ogift person och 2 500 kronor per månad för den som 
är gift. Tidigare nivåer var 4 850 kronor respektive 2 425 kronor. 
Även för särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs 
gränsen för skälig bostadskostnad med 150 kronor från 6 050 kronor 
till 6 200 kronor för en ogift person och med 75 kronor från 3 025 
kronor till 3 100 kronor för den som är gift (prop. 2006/07:1, 
utgiftsområde 11).

Prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp
  Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har för år 2007 
fastställts till 40 300 kronor respektive 41 100 kronor. Det är en 
höjning med 600 kronor i förhållande till år 2006 (SFS 2006:1086).

Inkomstbasbelopp och inkomstindex
Inkomstbasbeloppet för år 2007 har fastställts till 45 900 kronor. Det 
är en höjning med 1 400 kronor jämfört med inkomstbasbeloppet för 
år 2006. Inkomstindex för år 2007 har fastställts till 125,57. Indexet 
för år 2006 var 121,65.

Lag om upphävande av lagen (2004:1237) om särskild
sjukförsäkringsavgift
   Sedan den 1 januari 2005 är arbetsgivarna skyldiga att finansiera 15 
procent av sjukpenningkostnaderna för anställda som är heltidssjuk-
skrivna. Enligt regeringens uppfattning försvårar detta möjligheterna 
på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga. Sam-
tidigt medför bestämmelserna ökade kostnader för enskilda arbets-

givare. Lagen om särskild sjukförsäkringsavgift upphävs därför från 
och med den 1 januari 2007 (prop. 2006/ 07:1, utgiftsområde 10).

Ändrat inkomsttak vid beräkningen av 
sjukpenninggrundande inkomst
   Inkomsttaket vid beräkningen av den sjukpenninggrundande in-
komsten återgår från tio till sju och ett halvt prisbasbelopp från och 
med den 1 januari 2007. Det sänkta inkomsttaket skall tillämpas vid 
beräkningen av sjukpenning, havandeskapspenning och tillfällig för-
äldrapenning. För föräldrapenning med anledning av barns födelse 
föreslås ingen ändring utan här gäller även i fortsättningen tio 
prisbasbelopp (prop. 2006/07:1 utg.omr. 10).

Provisorisk beräkning av sjukpenninggrundande inkomst som 
ligger till grund för dagersättningar
  Regeringen anser att en sjukpenninggrundande inkomst som grun-
dar sig på historiska inkomster är mera rättvisande. I dag grundar sig 
den sjukpenningrundande inkomsten på förväntade inkomster. I 
avvaktan på ett sådant förslag skall den sjukpenninggrundande in-
komsten vid beräkningen av dagersättningar grundade på inkomst-
bortfall, minskas från och med den 1 januari 2007 genom att den 
sjukpenninggrunda inkomsten multipliceras med faktorn 0,989 (prop. 
2006/07:1 utg.omr. 10).

Ränta på återbetalningsbelopp enligt lagen (1996:1030) om
underhållsstöd för 2007
  För varje år bestäms i en tidsbegränsad förordning den räntesats 
som de bidragsskyldiga skall betala på återbetalningsbelopp som inte 
betalas i rätt tid enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Ränte-
satsen är densamma som Utbildnings- och kulturdepartementet före-
slår skall löpa på studielån för år 2007. Räntan sänks från 2,3 procent 
för år 2006 till 2,1 för år 2007.



Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad 
beslutsordning i ärenden om bilstöd (prop. 2006/07:10)
  Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas. I samband 
med detta övertar Försäkringskassan ansvaret för tillsättandet av leda-
möter i socialförsäkringsnämnderna. Försäkringskassan övertar också 
ansvaret för att besluta om deltagande i finansiell samordning och 
annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Slutligen skall ärenden 
om bilstöd till personer med funktionshinder inte längre avgöras av 
socialförsäkringsnämnd utan av tjänsteman hos Försäkringskassan. 
Bestämmelserna träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2007.

Riksnormen har ändrats
   Beloppen i riksnormen för försörjningsstöd inom socialtjänsten har 
ändrats för år 2007. De nya beloppen finns i SFS 2006:1195.

Samordning av rikssjukvård
  Rikssjukvård är sådan sjukvård som bedrivs av ett landsting med 
hela landet som upptagningsområde. Från den 1 januari 2007 skall 
Socialstyrelsen fastställa vilken hälso- och sjukvård som skall utgöra 
rikssjukvård. Rikssjukvården skall samordnas till enheter där en hög 
vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas. 
För att bedriva rikssjukvård skall det krävas tillstånd från Social-
styrelsen. Bestämmelserna finns i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2006:325).

Finansdepartementet
Pressekreterare Anna Unsgaard (hos Anders Borg)
Tfn 08-405 30 25
Pressekreterare Mia Widell (hos Mats Odell)
Tfn 08-405 17 21

Skattereduktion på arbetsinkomster införs
   Ett så kallat jobbskatteavdrag införs som syftar till att göra det mer 

lönsamt att arbeta. Skattelättnaden lämnas i form av en skattereduktion 
för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv näringsverk-
samhet (arbetsinkomster). Skattereduktionen är knuten till inkomsten 
uttryckt i prisbasbelopp och uppgår till högst ca 11 000 kronor per år. 
För dem som fyllt 65 år blir avdraget högre, upp till 18 000 kronor 
per år (prop. 2006/07:1).

Nystartsjobb för långtidsarbetslösa införs
   En subvention införs för att öka möjligheterna för dem som står 
långt från arbetsmarknaden att komma tillbaka till arbete, s.k. nystarts-
jobb. Subventionen gäller för personer som haft arbetslöshetser-
sättning, sjukpenning, förtidspension och socialbidrag i mer än ett år. 
Subventionen ges med ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna 
och den allmänna löneavgiften på lönen till den anställde och tillgodo-
förs arbetsgivaren efter särskild ansökan genom en kreditering av 
beloppet på arbetsgivarens skattekonto.
  Reformen träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:1 och 
prop. 2006/07:7).

Socialavgifter
  För att i större utsträckning ta tillvara äldres potential på arbetsmark-
naden slopas den särskilda löneskatten om cirka 16 procent för dem 
som omfattas av det nya ålderspensionssystemet, de som är födda 
från 1938 eller senare.
  Det särskilda avdraget med fem procent vid beräkning av social-
avgifter slopas vid 2007 års utgång. Under år 2007 ges övergångsvis 
ett halverat avdrag.
  Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för enmansföretag
som anställer en person upphör att gälla vid utgången av 2006. Sjuk-
försäkringsavgiften för arbetsgivare höjs med 0,14 procentenheter den
1 januari 2007 för att finansiera slopandet av den särskilda sjuk-
försäkringsavgiften, den s.k. medfinansieringen.
  Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:1).



Halverad moms på transporter i skidliftar
  Momsskattesatsen på transporter i skidliftar sänks från 12 till 6 pro-
cent från och med den 1 januari 2007. Sänkningen gäller också för 
liftkort som köps under december i år om de är giltiga först under 
nästa år (prop. 2006/07:1).

Skatt vid import av tobak höjs
  Skatten på import av tobak höjs på cigaretter från 122 öre/st till 158 
öre/st, på cigarrer från 143 öre/st till 192 öre/st, på röktobak från 1003 
kr/kg till 1 350 kr/kg och på snus från 227 kr/kg till 471 kr/kg.
  Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:1).

Höjd tobaksskatt
  Efter förslag i budgetpropositionen har riksdagen beslutat om 
följande skattehöjningar som träder i kraft den 1 januari 2007.
Tobaksslag Höjd punktskatt

inkl. moms
Cigaretter 10 öre/styck
Cigarrer och cigariller 70 öre/styck
Röktobak 256,25 kr/kg
Snus 153,75 kr/kg
Tuggtobak 251,25 kr/kg

Dessutom höjs den minimipunktskatt som är bestämd för cigaretter. 
Den fastställda minimipunktskatten för 2007 innebär en skattehöjning 
med 20 öre per styck inklusive moms (prop. 2006/07:1).

Höjda skatter på energiområdet på grund av indexuppräknade
skattesatser
  Varje år justeras skattesatserna på energiområdet i förhållande till 
prisutvecklingen med utgångspunkt från konsumentprisindex. För 
2007 innebär justeringen en uppräkning med cirka 1,5 procent. Några 
exempel på storleken på dessa höjningar redovisas här för skatten på 
el och de vanligaste bränslena för uppvärmning och motordrift.    

Höjningarna träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:13).

Energislag Höjda punktskatter
inkl. moms

El, södra Sverige 0,5 öre/kWh
El, norra Sverige 0,375 öre/kWh
Bensin, miljöklass 1 8,75 öre/liter
Diesel, miljöklass 1 6,875 öre/liter
Eldningsolja 63,75 kr/m3

Slopad schablonintäktsbeskattning för bostadsrättsföreningar
  Den schablonmässigt beräknade inkomstbeskattningen för bostads-
rättsföreningar och andra privatbostadsföretag slopas från och med 
den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:01).

Fastighetsskatten sänks
   Taxeringsvärdena fryses på 2006 års nivå för småhus och hyreshus. 
Skatten på markvärdet begränsas till 2 kr/kvm med ett tak på 5 000 
kronor. Skatten för hyreshus (bostadsdelen) sänks från 0,5 till 0,4 
procent.
  Förändringen träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:1).

Förmögenhetsskatten
  För att inte höjda taxeringsvärden vid 2006 års förenklade fastighets-
taxering för småhus skall få fullt genomslag på uttaget av förmögen-
hetsskatt vid 2007 års taxering föreslås att dämpningsregeln som 
gäller vid uttaget av fastighetsskatt även skall påverka underlaget för 
förmögenhetsskatt.
  Förslaget träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:1).

Förmånsskatt för lånedatorer införs
  Alla som har lånedatorer kommer att beskattas för den förmån som 
detta utgör. Förmånsvärdet blir 2 400 kronor per år. Förändringen 
träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:1).



Avdragsbelopp ändras
  De icke avdragsgilla beloppen för resor till och från arbetet höjs från 
7 000 kr till 8 000 kr och för övriga utgifter från 1 000 kr till 5 000 
kr. Kommunala kostnadsersättningar som betalas ut till dagbarn-
vårdare görs skattefria. Samtidigt tas avdragsrätten för kostnader som 
täcks av ersättningen bort.
  Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:1).

Slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter och avgifter 
till arbetslöshetskassa
  Skattereduktionerna för fackföreningsavgift och avgift till arbetslös-
hetskassa avskaffas från och med den 1 januari 2007 (prop. 
2006/07:1).

Slopat förhöjt grundavdrag i stödområde A
  Det förhöjda grundavdraget i stödområde A avskaffas från och med 
den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:01).

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av 
privatbostad
  Uppskov med beskattning av kapitalvinst när en privatbostad avytt-
ras, begränsas enligt gällande regler till att både den avyttrade bosta-
den och ersättningsbostaden skall ligga i Sverige. Uppskovsmöjlig-
heterna utvidgas till att också avse bostäder som ligger i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
  De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2007. Om den 
skattskyldige begär det får reglerna tillämpas på avyttringar som skett 
den 1 januari 2006 eller senare (prop. 2006/07:19).

Förenklade skatteregler med anledning av ny 
redovisningslagstiftning
  Det blir möjligt för enskilda näringsidkare som upprättar ett förenk-
lat årsbokslut att lägga ett sådant bokslut till grund för inkomstbe-
skattningen utan några ytterligare justeringar. Förslagen berör vissa 

grundläggande periodiseringsbestämmelser samt reglerna om lager, 
pågående arbeten och inventarier. Mervärdesskattereglerna anpassas 
till reglerna om ett förenklat årsbokslut.
  De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 
2005/06:174).

Effektivare skattekontroll
  Företagare inom restaurang- och frisörbranschen skall föra perso-
nalliggare, från och med 1 januari 2007. Skatteverket skall få göra 
oanmälda besök för att kontrollera personalliggarna (prop. 
2005/06:169).

Ändringar i fusionsdirektivet
  De ändringar som har gjorts i EG:s fusionsdirektiv genomförs i 
svensk rätt. Genom ändringarna skall företag bl.a. kunna genomföra 
s.k. partiella fissioner utan omedelbara skattekonsekvenser. En partiell 
fission är en omstrukturering där ett företag, utan att upplösas, 
överlåter tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar till ett annat 
företag. Det överlåtande företaget skall behålla minst en verksam-
hetsgren och ersättningen skall lämnas till ägarna av det överlåtande 
företaget. Om det överlåtande företaget är ett fåmansföretag gäller 
särskilda regler för andelsägarna.
  De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:2).

Förenklingar och förbättringar av de s.k. 3:12-reglerna
  Reglerna om utdelning och kapitalvinst för ägare av fåmansföretag 
(de s.k. 3:12-reglerna) är komplicerade. Enligt en förenklingsregel får 
ett schablonbelopp motsvarande ett och ett halvt basbelopp alltid tas ut 
som utdelning med en skattesats på 20 procent. Schablonbeloppet 
höjs nu till två basbelopp. De s.k. 3:12-reglerna innehåller också 
bestämmelser om löneunderlag. Löneunderlaget är den kontanta 
ersättningen till alla anställda som överstiger 10 inkomstbasbelopp. 
Nu slopas det avdrag på 10 inkomstbasbelopp som begränsar den 
lönesumman som ligger till grund för löneunderlaget.Vidare höjs det 



lönebaserade utrymmet från 20 till 25 procent upp till en lönesumma 
på 60 inkomstbasbelopp.
  Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:01).

Den tidigare beslutade flygskatten införs inte
  Efter förslag av den tidigare regeringen beslutades att en skatt på 
flygresor skulle införas. Riksdagen har vid behandlingen av budget-
propositionen för 2007 ändrat det tidigare beslutet och beslutat att 
någon skatt på flygresor inte skall införas (prop. 2006/07:1).

Ändring i skatteavtalet med Österrike
  Skatteavtalet mellan Sverige och Österrike ändras så att Sverige ges 
utökade möjligheter att beskatta vissa kapitalvinster.
  Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:14).

Effektivare kapitaltäckningsregler
  De nya kapitaltäckningsreglerna ger företagen möjlighet att välja 
mellan flera metoder när de beräknar kapitalkraven. Metoderna skiljer 
sig i fråga om komplexitet och riskkänslighet. Ju mer riskkänslig en 
metod är desto bättre bild av risken i verksamheten ger den. Företagen 
skall vidare ha fungerande riskhantering för att kunna överblicka 
samtliga risker i verksamheten. De skall regelbundet offentliggöra in-
formation om sina finansiella förhållanden. Det finns även bestäm-
melser om hur Finansinspektionens tillsyn skall bedrivas. De nya 
reglerna inverkar på företagens prissättning, t.ex. räntor, och får därför 
också betydelse för företagens kunder (hushåll, små och medelstora 
företag etc.).
  Lagen träder i kraft den 1 februari 2007 (prop. 2006/07:5).

Kampsport
  En lag om tillståndsplikt för vissa kampsporter trädde i kraft den 1 
september. Syftet med lagen är lika behandling av alla kampsporter 
som tillåter våld mot huvudet. Lagen ersätter lagen (1969:612) om 
förbud mot professionell boxning. Lagen gäller för tävlings-, 

tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna 
att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens 
huvud. Sådana matcher får inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd får 
lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbe-
stämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Bakgrunden 
till den nya lagen är de stora förändringar som kampsporten genom-
gått sedan förbudet mot professionell boxning infördes för drygt 35 
år sedan. Nya kampsporter och stilar har introducerats och utövas i 
dag avmånga människor. Vissa av dessa kampsporter tillåter slag, 
sparkar eller annat våld mot huvudet och kan i det avseendet jämföras 
med professionell boxning. Enligt förordning 2006:1068 om till-
ståndsplikt för vissa kampsportsmatcher är det Länsstyrelsen i Örebro 
som har fått uppdraget att pröva frågor om tillstånd att anordna 
kampsportsmatch samt utöva tillsyn enligt lagen. För dessa uppgifter 
har en delegation för kampsport – kampsportsdelegationen– inrättats 
inom länsstyrelsen. Bestämmelser om kampsportsdelegationen har 
införts i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion.

Utbildnings- och kulturdepartementet
Pressekreterare Johan Britz (hos Lars Leijonborg)
Tfn 08-405 16 33
Pressekreterare Anders Andrén (hos Jan Björklund)
Tfn 08-405 28 15
Pressekreterare Maria Dupont (hos Lena Adelsohn Liljeroth)
Tfn 08-405 35 12

Ändrade regler om TV-avgift
   Ändringarna innebär att det i lagen (1989:41) om TV-avgift anges 
att TVavgiften finansierar radio- och TV i allmänhetens tjänst, dvs. 
Sverige Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 
Utbildningsradio AB. Vidare innebär ändringarna att en TV-mottagare 
definieras i lagen som en sådan teknisk utrustning som är avsedd att 



ta emot utsändning eller vidaresändning av TVprogram, även om 
utrustningen också kan användas för annat ändamål. Detta innebär att 
lagstiftningen blir teknikneutral och kan tillämpas även om den 
tekniska utvecklingen leder till förändrad utsändning eller nya typer av
mottagarutrustning. Den som innehar en TV-mottagare är, liksom 
tidigare, skyldig att betala TV-avgift.
  Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

Höjd TV-avgift
  TV-avgiften höjs med 28 kronor till 1 996 kronor per år från den 1 
januari 2007.

Ändring i radio- och TV-lagen
  Ändringarna innebär att Granskningsnämnden för Radio och TV, 
Radio och TV-verket och Konsumentombudsmannen kan förelägga 
en tillståndshavare att lämna upplysningar och handlingar som behövs 
för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med radio- och 
TV-lagen (1996:844) och villkoren för tillståndet. Föreläggandet får 
förenas med vite. Ändringen innebär att myndigheterna får ett på-
tryckningsmedel för att få fram de uppgifter och handlingar som de 
behöver för sin tillsyn.
  Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
  Regeringen har i propositionen Avveckling av rekryteringsbidrag till 
vuxenstuderande (prop. 2006/07:17) föreslagit att rekryteringsbidrag 
till vuxenstuderande skall avvecklas från och med den 1 januari 2007. 
Villkoren för studiefinansiering för vuxna på olika utbildningsnivåer 
skall bli mer likvärdiga och enhetliga. Alla vuxenstuderande skall 
omfattas av det reguljära studiemedelssystemet. De författningsänd-
ringar som föranleds av avvecklingen träder i kraft den 1 januari 2007.

Räntenivån på studielån
  Räntenivån på studielån har fastställts till 2,1 procent för 2007. För 

2006 är räntan 2,3 procent. Räntan beräknas utifrån Riksgäldens 
ovägda genomsnittsränta på de tre senaste årens statsskuldsväxlar och 
statsobligationer. Låntagarnas ränta är reducerad med 30 procent 
eftersom den inte är avdragsgill.

Gymnasiereformen 2007 återkallas
  Den gymnasiereform som var avsedd att tillämpas på utbildning som 
skulle ha påbörjats efter den 1 juli 2007 har återkallats. Genom lagen 
(2006:1278) om ändring i lagen (2004:871) om ändring i skollagen 
(1985:1100) har de ändringar rörande gymnasiereformen 2007 som 
ännu inte hade trätt i kraft utgått (se prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 
2006/07:UbU3, rskr. 2006/ 07:8).
  Detta innebär att bestämmelserna i skollagen om ämnesbetyg, gym-
nasiearbete, gymnasieexamen, historia som kärnämne samt s.k. fri-
sökning har upphört att gälla. Tidigare beslut om riksrekryterande 
utbildningar skall upphöra att gälla den 1 januari 2010. Regeringen 
får dock bestämma att beslut som fattats om riksrekrytering skall 
upphöra vid en tidigare tidpunkt. Som en följd av lagändringen har de 
förordningsändringar som var beslutade med anledning av gymnasie-
reformen 2007 och som inte hade trätt i kraft i huvudsak fått utgå. 
Genom ändringar i främst gymnasieförordningen (1992:394) har 
således bestämmelser om bl.a. ämnesbetyg, större kurser, nya natio-
nella inriktningar och lärlingsutbildning dragits tillbaka (se SFS 
2006:1279 och 1288). Även motsvarande bestämmelser om bl.a. 
ämnesbetyg, gymnasiearbete och större kurser vad gäller gymnasial 
vuxenutbildning har dragits tillbaka (se SFS 2006:1276 och 1277).

En rätt till grundläggande särvux införs
  Genom en ändring i skollagen (1985:1100) införs inom vuxenut-
bildning för utvecklingsstörda (särvux) en rättighet att delta i grund-
läggande särvux liknande den som i dag finns vad gäller grundläggan-
de vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux). 
Grundläggande särvux syftar till att ge vuxna som är utvecklings-
störda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som barn och 



ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan. Gymnasial särvux 
syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdig-
heter motsvarande dem som ungdomar kan få på nationella eller 
specialutformade program i gymnasiesärskolan. Varje kommuninne-
vånare som är utvecklingsstörd har rätt att delta i grundläggande 
särvux från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 
20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper 
som utbildningen i den obligatoriska särskolan syftar till att ge och 
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Regeringen får 
meddela föreskrifter om att också den som inte är bosatt i landet skall 
ha rätt att delta.
   Om en elev i grundläggande särvux har bristfälliga kunskaper i 
svenska språket, får undervisningen ges på elevens eget språk. Sådan 
undervisning skall kompletteras med undervisning eller träning i 
svenska språket. Varje kommun ansvarar för att de kommuninne-
vånare som har rätt till grundläggande särvux och önskar delta i 
utbildningen, får det. Varje kommun skall också aktivt verka för att nå 
dem i kommunen som har rätt till grundläggande särvux och att 
motivera dem att delta i utbildningen.
  Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2005/06:148).

Jordbruksdepartementet
Pressekreterare Therese Bengtsson (hos Eskil Erlandsson)
Tfn 08-405 11 88

Ökat ansvar för sametinget
  Den 1 januari 2007 träder vissa ändringar i rennäringslagen 
(1971:437) i kraft. Ändringarna innebär att Sametinget blir central 
förvaltningsmyndighet för rennäringen och att ett antal myndighets-
uppgifter flyttas från länsstyrelserna och Jordbruksverket till Same-
tinget. Som exempel på sådana uppgifter kan nämnas indelning i 
samebyområden, registrering av renmärken och handläggning av vissa 

stöd och ersättningar. Syftet med lagändringen är att öka samernas 
självbestämmande i frågor som huvudsakligen rör rennäringen och 
andra samiska intressen. Som en följd av lagändringen ändras även ett 
antal förordningar.

Utbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet förändras
  Den 1 januari 2007 träder vissa ändringar i förordningen (1993:221) 
förSveriges lantbruksuniversitet i kraft. Ändringarna motsvarar i 
huvudsak de ändringar i högskoleförordningen (1993:100) som även 
de träder i kraft vid årsskiftet. Utbildningen indelas i tre nivåer, grund-
nivå, avancerad nivå och forskarnivå. En masterexamen införs på 
avancerad nivå vid sidan av magisterexamen. Vidare införs ett ändrat 
poängsystem där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 
veckor motsvarar 60 högskolepoäng. I övrigt sker de största 
förändringarna i förordningens bilaga som innehåller examensbe-
skrivningarna. Genom ändringarna här får alla examensbeskrivningar 
en gemensam struktur.
  Syftet med de förändringar som genomförs är främst att förbättra 
utbildningens jämförbarhet och gångbarhet internationellt, vilket är en 
del i den s.k. Bolognaprocessen. Bolognaprocessen syftar till att 
främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som 
utbildningskontinent. För att nå målen i Bolognadeklarationen strävar 
de deltagande länderna efter att skapa jämförbara strukturer för högre 
utbildning.

Kompletterande utrednings- och tillsynsbefogenheter för
konsumentombudsmannen (prop. 2006/07:6)
  Nya bestämmelser införs i marknadsföringslagen och lagen om 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden till följd av en EG-förordning 
om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar 
för konsumentskyddslagstiftningen. Lagändringarna avser att kom-
plettera Konsumentombudsmannens utrednings- och tillsynsbefogen-
heter med vissa nya befogenheter. Konsumentombudsmannen ges 
bl.a. en möjlighet att göra inspektioner på plats enligt marknads-



föringslagen och avtalsvillkorslagen. Den grupp av personer som 
Konsumentombudsmannen kan anmoda att lämna information i ett 
tillsynsärende utvidgas också.
  Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2007.

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Pressekreterare Tomas Uddin (hos Andreas Carlgren)
Tfn 08-405 22 69

Miljöbrott skall lättare kunna bestraffas
  Miljöbalkens sanktionssystem ändras med det övergripande syftet 
att förtydliga och bättre avgränsa det straffbara området och samtidigt 
göra de straffrättsliga reglerna i miljöbalken mera effektiva. Detta 
gäller inte minst för den centrala straffbestämmelsen om miljöbrott. 
En utgångspunkt är också att renodla miljöbalkens sanktionssystem 
på ett sådant sätt att de allvarligaste överträdelserna omfattas av 
straffansvar medan de mindre allvarliga i stället fångas upp av andra 
sanktioner och medel för efterlevnad. En strävan är att undvika att 
samma gärning omfattas av dubbla sanktioner i form av straff och 
miljösanktionsavgift.
  Miljösanktionsavgift kan åläggas även andra än näringsidkare. Vida-
re utvidgas utrymmet för att inte påföra miljösanktionsavgift något 
och ett beslut om miljösanktionsavgift skall inte kunna verkställas 
förrän den avgiftsskyldige delgetts beslutet om avgift.
  De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken får också en tyd-
ligare struktur. Hushållningsreglerna i 3 och 4 kap. miljöbalken skall 
tillämpas även i fråga om vissa anmälningspliktiga verksamheter och 
åtgärder. Reglerna finns i lagen (2006:1014) om ändring i miljöbal-
ken.

Ändringar i förordningen om miljösanktionsavgifter
  Förordningen om miljösanktionsavgifter anpassas till den nya regeln 

i miljöbalken som innebär att även andra än näringsidkare kan bli 
skyldiga att betala miljösanktionsavgifter. Till förordningen finns en 
bilaga med en lista över de överträdelser som skall medföra skyldighet 
att betala miljösanktionsavgift och hur stor avgiften är för varje 
överträdelse. Den listan ändras bl.a. genom att vissa överträdelser tas 
bort från listan medan andra överträdelser läggs till på listan. Änd-
ringarna är ett led i arbetet med att renodla sanktionssystemet så att 
överträdelser som från och med den 1 januari 2007 omfattas av straff 
inte skall medföra någon miljösanktionsavgift samtidigt som miljö-
sanktionsavgift införs för överträdelser som inte kommer att omfattas 
av miljöbalkens straffbestämmelser. De överträdelser som räknas upp 
i listan får en tydligare beskrivning än tidigare och bilagan får en ny 
utformning.

Allmänna vattentjänster
  I en ny lag om allmänna vattentjänster tydliggörs kommunernas 
ansvar att ordna allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Sådana 
allmänna vattentjänster skall tillhandahållas genom kommunala va-
anläggningar. Kommunens ansvar knyts till ägandet av va-anlägg-
ningarna. Möjligheten att allmänförklara enskilda va-anläggningar 
utmönstras ur lagstiftningen. Den nya lagen innebär också att kom-
munernas ansvar att ordna en allmän va-anläggning utvidgas från att 
enbart gälla när en sådan anläggning behövs av hälsoskäl till att också 
gälla när en allmän va-anläggning behövs med hänsyn till skyddet för 
miljön. Vidare skall avvattning av gator och allmänna platser inte 
längre vara bundet till en detaljplan.
  I lagen finns också ett undantag från den kommunala lokalise-
ringsprincipen vilket möjliggör att en kommunal huvudman tillåts 
sköta driften av vaanläggningar i andra kommuner. Sådana drifts-
entreprenader skall ske på affärsmässiga grunder och med krav på 
särredovisning.
  Reglerna finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.



Ny förordning om producentansvar för förpackningar
  Reglerna om producentansvar för förpackningar ändras. Det faktum 
att både producenter och kommuner har ett ansvar för det avfall som 
utgörs av förpackningar blir tydligare i de nya reglerna. Liksom 
tidigare gäller att en producents ansvar att tillhandahålla insamlings-
system endast omfattar förpackningar som är hänförliga till produ-
centen, vilket betyder att förpackningar som inte är hänförliga till 
någon producent som är ansvarig i Sverige kan behöva tas om hand av 
kommunen. Enligt förordningens bestämmelser skall samrådet mellan 
producenten och kommunen syfta till att samordna producentens 
ansvar med kommunens renhållningsskyldighet. Samrådet skall bl.a. 
handla om hanteringen av förpackningar som lämnas i producentens 
insamlingssystem men som inte är hänförliga till producenten eller 
som omfattas av kommunens renhållningsskyldighet. Bestämmelsen 
om hushålls och andra förbrukares skyldighet att sortera ut förpack-
ningar från annat avfall och lämna förpackningsavfallet förtydligas 
med hänsyn till detta, dvs. förpackningsavfallet skall lämnas för 
borttransport i de insamlingssystem som producenterna eller 
kommunen tillhandahåller för sådant avfall. De nya bestämmelserna 
tas in i en ny förordning om producentansvar för förpackningar som 
ersätter den tidigare förordningen från 1997. Förutom de nu 
beskrivna ändringarna innehåller den nya förordningen samma regler 
som den tidigare.
  Reglerna finns i förordningen (2006:1273) om producentansvar för 
förpackningar.

Ändring i förordningen om funktionskontroll av 
ventilationssystem
  Enligt gällande regler skall det göras en återkommande besiktning av 
ventilationssystemet i alla byggnader utom en- och tvåfamiljshus. 
Syftet är att säkerställa ett bra inomhusklimat. Den ändring som har 
beslutats innebär att när en besiktning görs skall man också under-
söka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihus-
hållningen i ventilationssystemet. Resultatet av undersökningen skall 

antecknas i besiktningsprotokollet. Där skall också antecknas upp-
gifter om ventilationssystemets luftflöden, drifttider och installerade 
eleffekt.

Ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband 
med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
  Förordningen innebär att förbud införs mot att dekaBDE släpps ut 
på marknaden eller används som ämne eller som ingrediens i ämnen 
eller beredningar i högre halt än 0,1 viktprocent. Det innebär även att 
varor, eller flamskyddade delar till dessa, som innehåller dekaBDE i 
högre halt än 0,1 viktprocent inte får släppas ut på marknaden. 
Undantag från förbudet görs för fordon samt elektriska och elektro-
niska produkter. Kemikalieinspektionen bemyndigas att meddela 
föreskrifter om undantag eller ge dispens i det enskilda fallet.
  Reglerna finns i förordningen (2006:1075) om ändring i 
förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Ändringar i förordningen om svavelhaltigt bränsle
  I förordningen om svavelhaltigt bränsle görs ändringar för att 
genomföra ett EU-direktiv om begränsningar i användningen av 
svavelhaltiga bränslen i fartyg. De nya reglerna avser dels restriktioner 
för att använda bränslen som innehåller mer än 1,5 viktprocent svavel 
(med skärpning till 0,1 viktprocent år 2010), dels förbud att släppa ut 
vissa svavelhaltiga bränslen på marknaden. De nya reglerna innebär 
också krav på dem som levererar svavelhaltiga bränslen till fartyg, bl.a. 
i fråga om att informera det mottagande fartygets befälhavare och att 
anmäla till Naturvårdsverket att man i sin verksamhet levererar 
svavelhaltiga bränslen till fartyg.
  Reglerna finns i förordningen (2006:1198) om ändring i förord-
ningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle.



Åtgärder för att stärka kundernas ställning på 
energimarknaden
  Ändringar i ellagen innebär bl.a. att leverantörsbytesprocessen för-
enklas samt att elkunderna får bättre information om när deras elavtal 
går ut och att de lättare hittar information om priser och villkor på 
elmarknaden. Tillsynen på elmarknaden effektiviseras. Tillsynsmyn-
digheten skall ha rätt att på begäran omedelbart få del av uppgifter och 
handlingar. Samtidigt förlängs tiden för tillsyn av nättariffer med fyra 
år i vissa fall.
  Reglerna finns i lagen (2006:926) om ändring i ellagen (1997:857).

Elcertifikat
  Ändringarna i lagen (2003:113) om elcertifikat syftar till att effek-
tivisera och renodla elcertifikatsystemet, så att systemets ändamål – att 
främja den förnybara elproduktionen – förstärks och konsumenternas 
ställning förbättras. Jämfört med 2002 ökar ambitionsnivån med 17 
terawattimmar förnybar el till 2016. Tilldelningen av elcertifikat upp-
hör vid utgången av år 2030. För tiden dessförinnan begränsas tilldel-
ningsperioderna som bygger på om en anläggning är ny eller gammal 
i systemet. Nya produktionsanläggningar garanteras tilldelning av el-
certifikat under femton sammanhängande år. Produktionsanlägg-
ningar som tagits i drift före den 1 maj 2003 fasas ut ur systemet vid 
utgången av år 2014 om elproduktionen sker med biobränslen eller 
vindkraft och anläggningen har fått bidrag enligt den stödform som 
gällde före elcertifikatsystemet. Övriga anläggningar fasas ut vid 
utgången av år 2012. Kvotplikten flyttas från elanvändarna till elleve-
rantörerna, utom för i den utsträckning de har använt el som de själva 
producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen och 
elanvändare som är elintensiva företag. En ny definition av elintensiva 
företag införs som bygger på den mängd el som används i tillverk-
ningsprocessen i det enskilda företaget. Det sista beräkningsåret för 
kvotplikten planeras bli 2030. Energimyndighetens möjlighet att in-
hämta uppgifter från certifikatberättigade producenter och elleveran-
törer förstärks, i syfte att generellt sett förbättra den statistik som 

gäller elcertifikaten.
  Reglerna finns i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) 
om elcertifikat.
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TRANSPORTPOLITIK

Nya miljözonsregler
  Bestämmelserna omfattar tunga fordon som är utrustade med teknik 
för drift endast med diesel. Huvudregeln är att sådana fordon endast 
får föras i miljözonerna i sex år från första registrering. Tunga fordon 
som tillhör Euroklasserna 2 och 3 får emellertid föras i miljözonerna i 
åtta år från första registrering, medan fordon som uppfyller utsläpps-
kraven för Euroklasserna 4 och 5 får föras där till och med år 2016 
respektive 2020. Miljözoner finns för närvarande i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Lund. (SFS 2006:1228).
  De nya miljözonsreglerna träder i kraft den 1 januari 2007.

Skärpta krav på användande av bilbälte
  Den obligatoriska bältesplikten för barn utvidgas så att det som 
huvudregel inte blir tillåtet för barn som är kortare än 135 cm att 
färdas i en personbil, lastbil etc. utan att vara fastspända i en särskild 
skyddsanordning för barn. Barn som är yngre än tre år tillåts 
emellertid att tillfälligt färdas kortare sträckor i taxi även om taxin 
saknar särskild skyddsanordning för barn. Barn som är tre år gamla 



eller äldre tillåts dessutom att tillfälligt färdas kortare sträckor i ett 
annat fordon som saknar särskild skyddsutrustning för barn. Vidare 
kommer som huvudregel gälla att busspassagerare som är äldre än tre 
år alltid skall välja en plats som är försedd med bilbälte om en sådan 
plats är tillgänglig. Krav införs också på att busspassagerare skall 
informeras om bältesplikten på visst sätt. Ändringarna är en följd av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG av den 8 april 
2003 om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten 
i fordon som väger mindre än 3,5 ton (SFS 2006:1228).
  Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

Information till passagerare m.m.
  En ny lag om skyldighet för transportörer att lämna information till 
passagerare och att ha ett system för att ersätta passagerare som 
drabbas av förseningar och andra störningar i trafiken börjar gälla vid 
årsskiftet. Lagen riktar sig till den som utför transporter med buss, 
tåg, tunnelbana eller spårvagn. I de fall trafiken organiseras av en 
trafikhuvudman, som t.ex. SL eller Skånetrafiken, gäller lagens 
bestämmelser i stället denne. Transportören skall lämna tydlig och 
tillförlitlig information om sina transporttjänster och om sitt ersätt-
ningssystem. Om det uppstår en försening eller annan störning i 
trafiken skall transportören snarast möjligt lämna information om 
förseningens eller störningens orsak, varaktighet och konsekvenser 
(prop. 2005/06:160, SFS [2006:1116]).

Ändrat nationalitetskrav på befälhavare
  Från och med årsskiftet har medborgare i EU och EES-länder rätt att 
vara befälhavare på svenska fartyg. Dagens krav att befälhavaren 
endast får vara svensk medborgare tas bort.
  Ändringen träder i kraft den 1 januari 2007 (SFS 2006:1184).

Ändring i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg
  Ändringen i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från far-

tyg innebär bl.a. att svenska domstolars domsrätt beträffande brott 
mot förbud mot utsläpp av olja och andra skadliga flytande ämnen 
utvidgas geografiskt. Domsrätten kommer att omfatta utsläpp som 
sker på det fria havet och i andra länders vattenområden. I båda fallen 
krävs dock att fartyget frivilligt anlöpt svensk hamn. När det gäller 
utsläpp som sker i andra länders vattenområden krävs dessutom att 
utsläppet medfört eller sannolikt kommer att medföra förorening inom 
svenskt vattenområde.
  Ändringen träder i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2005/06:209).

Ändring i förordningen om åtgärder mot förorening från 
fartyg
  Ändringen i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening 
från fartyg föranleds av den utvidgade domsrätt som införts genom 
ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 
och innebär att förbuden mot utsläpp utvidgas till att omfatta utsläpp 
på det fria havet och i andra EU-länders vattenområden. Ändringen 
innebär också att sådana förbud mot utsläpp och undantag från dessa 
som tidigare reglerats i Sjöfartsverkets föreskrifter tas upp i förord-
ningen.
  Ändringen träder i kraft den 1 januari 2007.

NÄRINGSPOLITIK

Bredbandsstöd
  Regeringen har i budgetpropositionen (prop. 2006/07:1, utg. omr. 
22) föreslagit att det s.k. bredbandsstödet till kommuner, som lämnas 
med stöd av lagen (2003:1335) om kreditering på skattekonto av stöd 
till kommuner för anläggande av telenät, förlängs med ett år så att det 
omfattar åtgärder som utförs även under år 2007. Under förutsättning 
att riksdagen godkänner regeringens lagförslag avser regeringen att 
ändra också förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för 
anläggande av lokala telenät, förordningen (2001:350) om stöd till 
kommuner för anläggande av ortssammanhängande telenät m.m., 



förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av 
anslutning till rikstäckande telenät och förordningen om (2004:619) 
om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i 
områden där telenätet är eftersatt, så att stöd kan lämnas enligt dessa 
förordningar även under år 2007.
  Bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2007.

Förordning om förlängning och ändring av gruppundantag 
enligtkonkurrenslagen för vertikala avtal
  Vertikala avtal är sådana som ingås mellan företag som verkar i olika 
led i produktions- eller distributionskedjan. Gruppundantaget för-
längs från och med den 1 januari 2007 till utgången av maj 2010. 
Samtidigt ändras marknadsandelsgränsen för att omfattas av undan-
taget från 35 till 30 procent (SFS 2006:1187).

ARBETSMARKNADSPOLITIK

Förändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring
  Det arbetsvillkor som skall vara uppfyllt för rätt till arbetslöshets-
ersättning skärps. Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbets-
löshetsförsäkringen
begränsas som huvudregel till fem år. Möjligheten att kvalificera sig 
för arbetslöshetsersättning
genom studier, studerandevillkoret, avskaffas. Arbetslöshetsersättning
lämnas med 80 procent av den sökandes tidigare förvärvsinkomster, 
upp till ett visst högsta belopp, under de 200 första ersättningsdagar-
na. Därefter lämnas ersättning med 70 procent. I avvaktan på kom-
mande ändringar avseende ersättningsperiodens längd införs också en 
ersättningsgrad om 65 procent för arbetssökande som fått en för-
längning av perioden enligt de nu gällande reglerna. Beräkningen av 
den normalarbetstid som ligger till grund för arbetslöshetsersätt-
ningen ändras så att ersättningen grundas på förvärvsinkomsterna 
under de senaste tolv månaderna (prop. 2006/07:15).
  Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2007.

Förändringar i lagen om arbetslöshetskassor
  Det införs en förhöjd finansieringsavgift vilken till viss del görs be-
roende av utbetalning av arbetslöshetsersättning per medlem i kassan 
jämfört med den genomsnittliga utbetalningen för samtliga kassa-
medlemmar. För arbetslösa medlemmar betalar kassan ingen förhöjd 
avgift och den förhöjda avgiften begränsas till högst 300 kronor per 
månad för medlem som inte är arbetslös. En begränsning införs 
dessutom av en kassas skyldighet att betala finansieringsavgift och 
förhöjd finansieringsavgift. Dessa avgifter får tillsammans högst mot-
svara vad kassan betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfalls-
försäkringen. En kassa tillåts inte höja medlemsavgiften för arbetslösa 
medlemmar och för andra medlemmar med mer än 300 kronor per 
månad för att täcka kostnaderna för den förhöjda finansierings-
avgiften. Det införs en definition av vem som anses vara arbetslös 
medlem vid tillämpning av reglerna om förhöjd finansieringsavgift 
(prop. 2006/07:15).
  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Förändringar i förordningen om arbetslöshetsförsäkring
  Den förhöjda ersättningen under de första 100 ersättningsdagarna 
avskaffas och en enhetlig högsta nivå för ersättningen på 680 kr 
införs. Rätten till arbetslöshetsersättning under ferieuppehåll i studier 
avskaffas.
  Ändringarna i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och 
särskilt anställningsstöd i form av plusjobb avskaffas
  Ändringarna i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd före-
slås träda i kraft den 1 januari 2007.

Förändringar i förordningen om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten
  Tiden för arbetsförmedlingen att upprätta en individuell handlings-
plan, där den arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter 



anges, skall vara 30 dagar i stället för tre månader från det att någon 
anmäler sig som arbetssökande.
  Ändringarna i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Förändringar i förordningen om arbetsmarknadspolitiska 
program
  Interpraktikstipendierna och datorteken avskaffas. Utbildning inom 
det reguljära utbildningsväsendet får inte längre användas för arbets-
marknadsutbildning utan att vara upphandlad.
  Ändringarna i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Friåret avskaffas
  Förordningen (2001:1300) om friåret föreslås upphöra att gälla vid 
utgången av år 2006.

Försöksverksamheten med arbetsplatsintroduktion för vissa 
invandrare permanentas
  Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad arbetsför-
medlare fungerar som stödperson åt en invandrare eller flykting inför 
anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbets-
praktik som föregår en anställning. Verksamheten med arbetsplats-
introduktion, som har bedrivits på försök, permanentas nu.
  Ändringen i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Utbildningsvikariatet avskaffas
  Förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat föreslås upphöra att 
gälla vid utgången av år 2006.

Nystartsjobb
  Regler införs om stöd till arbetsgivare vid anställning av personer 
som står långt från arbetsmarknaden.
  Förordningen om nystartsjobb träder i kraft den 1 januari 2007.
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