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Statsbudgetens skatter.

       Alliansens företrädare har hela valrörelsen sagt, att 
skatterna främst ska sänkas för låg-och medelinkomster. 
I statsbudgeten står det: “Skattelättnaden bör således 
utformas så  att större delen av skattelättnaden tillfaller 
låg-och medelinkomsttagare.” Men riksdagens 
utredningstjänst har visat, att 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.

SVERIGES RIKSDAG. UTREDNINGSTJÄNSTEN.
       Regeringens skatter. Finansministern menar att riksdagen 

räknat fel, men statsbudgeten innehåller inga tydliga 
siffror om hur förbättringarna fördelar sig på olika 
kategorier.

Sänk jobbavdraget för höga inkomster.
Filippa Reinfeldt vilseleder med falsk propaganda.
Kent Asps valundersökning. 

41 Exminister lämnar moderaterna
42  Politik efter valet 2006.
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DN 070108 sid 11: Politik. Henrik Brors:

“ Politik ett låtsasspel - igår och idag.
Politik handlar mycket om skenfäktningar och låtsasspel, 
speciellt ett valår som 2006. I år kommer dock en del san- 
ningar att uppdagas för väljarna - om såväl skatter som ny s-
ledare. Men en del sanningar kan dröja ända till 2011.

   Politikerna har olika skäl för att ägna sig åt skuggspel när de fram-
för sina budskap. Det kan vara så enkelt som att ministrar förskönar 
orsaken till beslut för att undgå kritik från dem som inte gynnas, eller 
oppositionspolitiker som säger nej till regeringsförslag för att slippa 
ta ansvar.
  Den politiska historien är fylld av sådana exempel. För att få hjälp att 
se bakom skuggorna och upptäcka vad som egentligen händer i da-
gens ovana politiska läge kan det vara lämpligt att  jämföra med den 
period då Sverige senast hade borgerliga majoritetsregeringar, 1976-
82.
• I dag talar både borgerliga  och socialdemokratiska ledare gärna om 
hur rätt det var att lägga ner varvsindustrin och hävdar att det var de 
som med kraft drev igenom strukturbesluten i stål- och varvsindu-
strin.Men när varvsbeslutet skulle fattas i slutet av 70-talet framstod 
den socialdemokratiska oppositionen som stenhård motståndare, och 
de borgerliga regeringarna backade flera gånger på grund av det fack-
liga motståndet. Efter valet 1982 fullföljde s-regeringen nedläggning-
arna, och devalverade dessutom värdet på svenska kronan kraftigt.
• I dag anklagar både borgerliga och socialdemokratiska ledare var-
andra för att ha svikit sina  löften om kärnkraften från de här åren 
Men egentligen kan alla kallas svikare. Centerledaren Thorbjörn 
Fälldin blev statsminister 1976 på vallöftet att stoppa kärnkraften. Och 
efter folkomröstningen 1980 lovade samtliga partier att kärnkraften 
skulle vara avvecklad senast 2010. I dag talar alla i tungor när de ska 
ge besked om kärnkraftens framtid.

MEN DET FINNS flera aktuella exempel på olika sorters skenfäk- 
ningar:

• Statsminister Göran Persson anklagade i fjolårets valrörelse de bor-
gerliga för att vilja attackera de sjuka och utsatta. Samtidigt hade s-
regeringen gett Försäkringskassan direktiv om att öka kontrollen och 
pressen mot de sjukskrivna. Regeringen skröt gärna om de sjunkande 
sjukskrivningstalen som följde, men ville inte vidkännas något ansvar 
för metoderna.
• Den nya borgerliga regeringen talar oväntat lite om de stora skatte-
sänkningar som genomförs i år. Statsminister Fredrik Reinfeldt 
nämner visserligen ibland att inkomstskatten sänks "för låg och 
medelinkomsttagare". Men de stora vinnarna är fastighetsägare i 
attraktiva områden, som får kraftigt sänkt fastighetsskatt i år, och ett 
fåtal rika som kan dra nytta av den halverade förmögenhetsskatten. 
Regeringen räknar med att den som gynnas ändå  kommer att märka 
det i sin plånbok.

MEN DET STÖRSTA låtsasspelet har vi nog ändå åsett i diskus-
sionerna om Göran Perssons efterträdare.
  Först i mitten av december blev det officiellt att Margot Wallström 
inte är aktuell som ny partiledare. Men i själva verket har det ju stått 
klart i flera år, åtminstone för den inre partitoppen. Att man ändå låtit 
väljarna, partimedlemmarna och partiföreningarna så länge tro att 
Wallströms nej inte var på allvar framstår nu som ett försök att få 
hantera den interna maktfördelningen efter Persson ostört.
   I år kommer skuggorna kring regeringens politik att börja skingras. 
De största skattesänkningarna sedan början av 1900-talet genomförs 
för dem som har jobb, samtidigt som det ska betalas med bland annat 
försämrad a-kassa och dyrare trafikförsäkring. Väljarna kan börja se 
resultatet och sätta sina betyg.
      Men samtidigt kan ett nytt låtsasspel börja. Den socialdemokratis-
ka oppositionen kommer som under perioden 1976-1982 att säga nej 
till de flesta av regeringens åtgärder, och deklarera att skattesänk-
ningarna och andra beslut är orättfärdiga. Frågan är om väljarna ens 
före valet 2010 får reda på vilka av oppositionens “nej” som verk-
ligen kommer att leda till “återställare” efter ett eventuellt regerings-
skifte eller om det får bli överraskningar efter valet.
henrik.brors@dn.se 08-7381212 “

mailto:henrik.brors@dn.se


Eskilstuna-Kuriren 061122:

“ Ett återupprättande av arbetslinjen
Valrörelsens stora fråga handlade om arbetslösheten. Om att 
var femte svensk i arbetsför ålder stod utanför arbetsmark-
naden eller arbetade mindre än vad han eller hon skulle vilja.

  Då alliansens politik för fler i jobb vann gehör på valdagen är det 
därför underligt att fackliga organisationer och vänsterkramande 
partier nu går till generalangrepp mot de förslag som kommer att 
återupprätta arbetslinjen.
  Riksdagsledamöterna Bjurlings och Markströms inlägg i Eskilstuna-
Kuriren den 17/11 är bara ytterligare ett exempel.
  Regeringens utgångspunkt är att arbetslöshetsförsäkringen ska bli 
mer försäkringsmässig. Och den ska fungera som en omställnings-
försäkring mellan två arbeten. Inte som en permanent försörjnings-
källa.
  De första nio månaderna har man samma nivå som i dag, det vill 
säga 80 procent av sin inkomst. De närmast följande månaderna sam-
ma nivå som på 90-talet, det vill säga 70 procent av sin inkomst. Har 
personer under arton år i familjen sträcker sig denna tid upp till 450 
dagar.
  I ett land där medianarbetslösheten är 90 dagar är det förbryllande att 
denna förändring leder till en massiv protest från fackligt håll. Majori-
teten av dem som i dag står utanför arbetsmarknaden kommer inte att 
beröras av ersättningsnivån i a-kassan. De resterande kommer att 
omfattas av en jobbgaranti för att så snabbt som möjligt finna vägen 
tillbaka till ett jobb. Och återfå självförtroendet man får av att kunna 
försörja sig själv.
  Avgiften till a-kassan kommer att höjas, men omfattar inte den som i 
dag är arbetslös. Höjningen kommer att vara max 300 kronor inom 
varje sektor. Det är dessutom tydligt att ingen a-kassa ska betala in 
mer till försäkringen än den ersättning som betalas ut till a-kassans 
arbetslösa medlemmar, därför kommer en begränsningsregel införas 

på avgiften. Påstår man, som Bjurling och Markström, att dessa för-
ändringar skulle missgynna kvinnor jämfört med män har man missat 
helheten. Genom jobbavdraget kommer de som i dag har små in-
komster få en betydande skattesänkning. Cirka 75 procent av de 40 
miljarder som jobbavdraget kostar går till låg- eller medelinkomst-
tagare.
  Målet med regeringens politik är att ge fler chansen att komma in på 
arbetsmarknaden och stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som en 
omställningsförsäkring. Det är en politik för att motverka den särbe-
handling på arbetsmarknaden som ofta drabbar kvinnor.
   Att de grupper som är deltidsarbetslösa och timanställda domineras 
av kvinnor är något som den gamla regeringen bär ansvar för och som 
den nya regeringen har åtgärder för att förändra. Deltidsarbetslösa 
och timanställda kommer att gynnas av förslag som regeringen pre-
senterat. Många av förslagen är nämligen riktade till dem som står 
längst från arbetsmarknaden, av dessa är det stora flertalet kvinnor.
   Genom jobbavdraget kommer de som i dag har de lägsta inkoms-
terna att få betydande skattesänkningar. Samtidigt sänks trösklarna 
för att anställa, exempelvis genom nystartsjobben, vilket ökar efter-
frågan på arbetskraft. Det handlar om ett återupprättande av arbets-
linjen.
   Att ta till vara allas vilja till arbete och bryta utanförskapet är den nya 
regeringens viktigaste uppgift. Det är en politik som gynnar alla, inte 
minst kvinnor.
Roger Tiefensee,
Dunker,
Riksdagsledamot (c) “
  Han påstår, att cirka 75 procent av de 40 miljarder som jobbavdraget 
kostar går till låg- eller medelinkomsttagare. Detta är inte sant, på sin 
höjd 1/3 av skattesänkningarna går till låga och medelinkomster och 
enligt beräkningar av riksdagens utredningstjänst kan det bli bara 1/ 8. 
   De borgerliga partierna tycks ha kommit överens om att i möjligaste 
mån ljuga om vart pengarna går och förtiga, att de mesta av skatte-
sänkningarna går till höga inkomster   



Från omr36-39o.pdf sid 111:
(http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

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 borgerliga partierna har länge hållit på och påstått att 
deras förslag till skattesänkningar främst tillfaller dem med 
låg- och medelinkomster. 
* I riksdagsdebatten om skatterna nämndes det, 
* på Konventet sades samma sak. 
* I TV4:s partiledardebatt 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. ”

http://wimnell.com/omr36-39o.pdf


Sid 25: “Skattesänkningarna till hushållssektorn uppgår till ca 60 
miljarder kronor och indragningarna, främst via transfereringssyste-
men, uppgår till ca 45 miljarder kronor. Mellanskillnaden finansieras 
främst genom minskad höjning av biståndet, reducerad statlig byrå-
krati och minskade företagssubventioner. ”
Sid 100: “Skattereduktion för hushållstjänster. Alliansen vill införa 
en 50 procents skattereduktion på utgifter för arbetskostnader upp till 
100 000 kronor. Detta innebär att den maximala skattelättnaden kan 
uppgå till 50 000 kronor per år.”

Sid 113: “Jobbavdrag för arbetsinkomster
Allians för Sverige föreslår att det vid den kommunala beskattningen 
införs ett förvärvsavdrag för arbetsinkomster, kallat jobbavdrag, För 
2007 skall jobbavdraget utformas enligt tabell 1. Inkomstgränserna i 
både tabell 1 och 2 är uttryckta i 2006 års penningvärde, dvs. baserade 
på 2006 års prisbasbelopp.
Tabell 1
–31 500: Upp till arbetsinkomsten
31 500–107 800: 31500+20% av inkomsten mellan 31500 o 107 800
107 900 och mer: 46 800
Reformens andra steg skall utformas enligt tabell 2.
Tabell 2
–36 000: Upp till arbetsinkomsten
36 000–107 800: 36000+20% av inkomsten mellan 36000 o 107 800
107 900–200 000: Som ovan + 3 % av inkomsten mellan 107 900 
och 200 000
200 100 och mer: 53 200
Avdraget utformas som en angelägenhet mellan staten och löntagarna 
och berör därmed inte kommunernas finanser. ....
Kostnaden för inkomstskattereformen beräknas uppgå till ca 37 
miljarder kronor för det första steget och till ca 45 miljarder kronor 
för det andra steget (2008). Utöver detta vill moderaterna gå vidare 
och fortsätta sänka inkomstskatterna 2009 enligt tabell 9.1.

Tabell 9.1 Jobbavdrag för arbets- och näringsinkomster 2009
Årsinkomst Jobbavdrag (kronor)
–37 000: Upp till arbetsinkomsten
37 100–107 800: 37000+20% av inkomsten mellan 37 000 o107 800
107 900–200 000: Som ovan+10 % av inkomsten mellan 107 800 
och 200 000
200 100 -250 000 Som ovan och därtill en höjning av avdraget med 
ytterligare 2 % av inkomsterna mellan 200 000 och 250 000
250 100och mer 61 900
Den sammantagna effekten på de offentliga finanserna 2009 beräknas 
uppgå till
55 miljarder kronor. ”

*  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. Avdra-
get uppgår som mest till 46 800 kronor om året 2007 och till 53 100 
kronor om året 2008. (Gemensamt alliansförslag). 
• Sänka den högsta marginalskatten till 50 procent genom att avskaffa 
den s.k. värnskatten...
• Flytta upp brytpunkten i skatteskalan så att de flesta inkomsttagare 
bara betalar kommunalskatt, drygt 30 procent, på sin inkomst. ”

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 utformas i två steg så att det vid den kommunala beskatt-
ningen införs ett förvärvsavdrag för arbetsinkomster. Avdraget, som är
maximerat till 46 800 kronor per år, är främst riktat till låg- och 
medelinkomsttagare... Kostnad första året: 37 miljarder kronor
och i ett andra steg minst 45 miljarder kronor.”

Sid 8: “Därutöver föreslår Kristdemokraterna 2008 höjd brytpunkt 
för statlig inkomstskatt från 2006 års 317 700 kronor per år till 360 
000 kronor per år.”

Sid 89: “Kristdemokraterna anser att det svenska skattetrycket, som 
är högst i världen, både bör och måste sänkas. Bakom ställnings-
tagandet att det bör sänkas ligger en ideologiskt förankrad övertygelse 
om att människor själva, inte statens byråkrater och politiker, ska 
bestämma över en större del av sina inkomster och utgifter. ”

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

Tabeller med skattesänkningar.
I moderaternas skattemotion, för 2005/2006 finns en tabell 6.2 

avseende 2008. I en kommentar till tabell 6.2  står.”Ur tabellerna 
framgår också att ca 75 procent av skattereformen tillfaller låg- och 
medelinkomsttagarna.” Gränsen där 75% tillfaller låg-och medel-
inkomster blir i så fall vid inkomst cirka 400 000 kr per år, och det är 
inte troligt att medelinkomsterna ligger så högt. Moderaterna har inte 
angett vilken medelinkomst man räknar med.       

Mittinkomsterna i de 10 decilerna är cirka 65, 162, 211, 243, 270, 
296, 326, 366, 437, 535 tusen kr och det tyder på att medelinkomsten 
skulle ligga på 291 000 kr och då skulle medelinkomsten falla in i 

decil 6 och 49% tillfalla låg-och medelinkomster, inte 75%.
Mer intressant än medelinkomsten är mittinkomsten, “medianen”, 

dvs inkomsten där lika många har under och över. Den ligger enligt 
tabellen på cirka 282 000 kr och då hamnar 37,3% av skattelättna-
derna på låg- och medelinkomster, inte 75%.

Den genomsnittliga skattelättnaden är enligt tabellen 11700 kr. 
Den genomsnittliga skattelättnaden för låg- och medelinkomster blir 
cirka 8700 kr och för dem däröver cirka 14700 kr. 

Kontrollera detta: säg att hälften av alla personer är a st. Hela 
skattelättnaden blir 2a11700 kr. 37.3% av detta för undre halvan blir 
0,373 x 2a 11700 och per person i undre halvan  0.373 x 2 x 11700=  
8728 kr säg 8700 kr. På motsvarande sätt 62,7% för övre halvan blir 
0,627 x 2 x 11700=14671 kr säg 14700 kr. 

Moderaternas påstående att 75% av skattelättnaderna till-
faller låg-och medelinkomster är en dålig beskrivning, en bätt-
re beskrivning är att låg- och medelinkomsterna får cirka 
hälften av det = cirka 37,5 % av skattelättnaderna. Och fördel-
ningen av dessa 37,5% i den undre halvan av inkomsttagarna  
är sådan att de som bäst behöver pengar får mindre än de som 
har mindre behov av pengar.

    Moderaterna har gjort två tabeller för 2008, en tabell 6.2 där 
man tar med bara dem som har arbetsinkomst över 41 200 kr, 
och en tabell 6.3 där man tar med alla med arbetsinkomster 
över noll.
    I tabell 6.2 ligger medianden på 282 500 kr och i tabell 6.3 på 242 
400.
    I tabell 6.2 får nedre hälften av inkomsttagarna 37,3 % av de totala 
skattesänkningarna och i tabell 6.3 får de  32,3 %.

    I runda tal kan man säga att de med inkomster lägre än mittin-
komsten får cirka  en tredjedel av de totala skattelättnaderna. 



Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Tabell 6.2 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil för 
dem med en inkomst från förvärvsarbete överstigande 41 200 
kronor (enligt SCB:s definition) och som är över 17 år, av 
jobbavdraget, år 2008, 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
>41 200

1            0 – 131 200   4 200 (6,9)   3,6     10,0
2 131 201 – 193 900   5 900 (5,1)   5,0     10,0
3 193 901 – 228 900   9 500 (6,3)   8,1    37,3 10,0
4 228 901 – 257 800 11 400 (6,6)   9,7 10,0
5 257 801 – 282 500 12 800 (6,8) 10,9 10,0

6 282 501 – 310 100 13 700 (6,6) 11,7 10,0
7 310 101 – 342 900 14 600 (6,4) 12,5 10,0
8 342 901 – 389 200 15 100 (6,0) 12,9    62,7 10,0
9 389 201 – 485 700 15 000 (5,3) 12,8 10,0
10 485 701 – 15 000 (3,4) 12,8 10,0
Totalt 11 700 (5,6)  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.

Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
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.



Moderaternas vårbudgetmotion 2006 sid 117.
Moderaternas (ej alliansens) förslag för 2009. 
Tabell 9.2 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil för 
dem med en arbetsinkomst överstigande 42 000 kronor och som 
är över 17 år, av jobbavdraget och det förhöjda avdraget åt 
äldre, år 2009, 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
>42 000

1              0-  98 500   6 300 (6,1)   4,8 10,0
2     98 501-160 700   8 600 (6,1)   6,6 10,0
3   160 701-210 900 11 500 (6,9)   8,8   40,9 10,0
4   210 901-245 800 13 000 (7,0) 10,0 10,0
5   245 801-274 300 14 000 (6,9) 10,7 10,0

6   274 301-301 500 14 700 (6,7) 11,2 10,0
7   301 501-335 400 15 500 (6,5) 11,9 10,0
8   335 401-380 800 15 800 (6,0) 12,1   59,2 10,0
9   380 801-471 500 15 700 (5,3) 12,0 10,0
10 471 501- 15 700 (3,5) 12,0 10,0
Totalt 13 100 (5,8)  100,0               100,0
Källa: Riksdagens utredningstjänst.
Räknar man alla med arbetsinkomster över noll kr blir summan 40,9 
uppskattningsvis ca 35% och summan 59,2 ca 65%. Moderaterna 
uppger att de totala skattelättnaderna uppgår till 55 miljarder kr. Av 
dem går minst 30 miljarder till övre hälften.

     De borgerliga partiernas ständiga tal om att skattesänk-
ningarna främst går till låg- och medelinkomster  är grovt 
missvisande. 
      Partiledarna och deras medhjälpare lär vara väl medvetna 
om detta. Att de inte vågar tala om det verkliga förhållandet 
att cirka 2/3 av skattelättnaderna går till högre inkomster och 
bara cirka 1/3 till den hälft av inkomsttagarna som har de 
lägsta inkomsterna beror väl på att de inser det orättfärdiga i 
alliansens förslag och inser, att om det talade om hur förslaget 
är skulle de få färre röster i valet och inte kunna inta rege-
ringsmakten.
    De cirka 30 miljarder som går till den övre hälften av 
inkomsttagarna är inte särdeles väl befogade  och  skulle göra 
bättre nytta på andra håll. De borgerliga vill dessutom höja 
brytpunkten och ta bort den s k värnskatten vilket ytterligare 
minskar skatten för de högre inkomsterna.

Bidrag och avdrag
     De borgerliga partierna i alliansen ondgör sig över “bidrag” och 
vill avskaffa om inte alla så många av dem, De menar att bidrags-
tagarna  är lata, lever på bidrag istället för att arbeta och tjäna pengar.    
     Samtidigt vill de borgerliga  ha “avdrag” , isynnerhet för dem som 
tjänar bra och lever gott. Inkomstkattelättnaderna på runt  45 miljarder 
kr 2008 är en följd av “avdrag”, men kan  i själva verken likaväl ses 
som “bidrag”.
    Alliansens krav om att få dra av kostnader för hemservice är krav 
om att få bidrag, och avdragen ska kunna bli så höga som 100 000 kr 
och ge skattelättnader, rättare sagt bidrag, på 50 000 kr. Det är alldeles 
klart, att det bara är de med höga inkomster som kan komma i 
åtnjutande av dessa bidrag på 50 000 kr till städningsarbete o d. Men 
de som får sådan avdrag ses av de borgerliga inte som lata fastän de 
kanske är just lata.
    Bidrag och avdrag bör ses som komponenter i skattesystemet som 
ska fördela efter skatteförmåga. 
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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/omr36-39p.pdf


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 
nästa år 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.  



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.



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. 



Statsbudgetens skatter.
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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.
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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



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 inkomst-
förbättringen, 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 “

 



DN 061228 sid ll:

“ Exminister lämnar moderaterna

  Den tidigare moderata talmannen och ministern Ingegerd 
Troedsson har lämnat moderaterna. Hon är bland annat miss-
nöjd med den nya skattepolitiken.

  Ingegerd Troedsson, 77, betonar att hon gick ur partiet "lugnt och 
stilla" genom att sluta betala medlemsavgiften för 2006.
  Hon var moderat minister i slutet av 1970-talet och var riksdagens 
talman 1991 - 1994.
  -Jag känner mig inte mer hemma i moderaterna än i något annat bor-
gerligt parti, säger Troedsson som röstade på tre olika borgerliga par-
tier i valet.     
  - De som kallas nya moderater är inte tillräckligt varsamma med att 
se konsekvenserna av hur skatteförslagen slår, säger hon. 
  Troedsson tycker att politiken skulle vara mer ideologisk och att man 
borde ta mer hänsyn till "bärkraft och skatteförmåga" när man gör 
förändringar i skattesystemet.
  - En vanlig familj betalar på tok för mycket skatt i dag. Ska vi kom-
ma till rätta med arbetslösheten bland ungdomar och nya svenskar 
måste vi göra något åt de högsta skatterna för låginkomsttagare, säger 
hon. 

OLOF WIJNBLADH
olof.wijnbladh@dn.se 08-738 15 94 “  

Politik efter valet

Förslag om förbättringar för låginkomster  finns sammanfatt-
ningsvis på sid 205-207 i http://wimnell.com/omr36-39p.pdf. 
Innehållet i omr36-39p.pdf återges i det närmast följande och därefter 
kopior av sidorna 205-207. 
205 TV-licensen.
205 Pensionärer med låga inkomster.
207 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn.

Med i det följande är också  följande tillägg 070110:
215 Proposition 2006/07:1. Kap 5 Skattefrågor 
235 Viktigare lagar & förordningar. Inför årsskiftet 2006/2007

mailto:olof.wijnbladh@dn.se
http://wimnell.com/omr36-39p.pdf


Sven Wimnell 061023+061031+070110:
Politik efter valet 2006.
(http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Innehåll

    3 Alliansens sänkta inkomstskatter.

    4 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006.
  19 Ministrarna i den nya regeringen.
  25 Regeringsförklaringen - punkt för punkt. SVT Nyheter.

  27 Gamla socialdemokratiska regeringen.
  42 Sveriges statsministrar.

  43 Den nya regeringen med Alliansen. Antagande.
  44 Den nya riksdagens ledamöter.

  55 Socialdemokraternas skuggregering.

  57 LOs ordf. Wanja Lundby-Wedin om regeringsförklaringen
  58 LO om ny lönerapport.
  58 Lönerapport år 2006. Från LO.se 061010.

  75 DNs ledarskribenter.

  77 Partiledardebatt i riksdagen 061011.

  96 Statsråd och public service. 

105 Globaliseringen.

108 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.

110 Inkomst efter skatt 2006 . 

111 De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkoms-
        terna.
115 Den nya regeringen och deras skatter mm.
116 Höjda avgifter äter upp skattesänkning.

117 Statsbudgetens avsnitt om jobbavdraget. 
121 Kommentarer.

122 Några artiklar om skatter mm.
122 Nya a-kassan slår mot lågavlönade. 
124 Fler blev arbetslösa med nytt sätt att mäta.
125 Minskad fastighetsskatt påverkar redan inflationen.

126 Förslag till statsbudget för 2007.
127 Statsbudget för 2007. Innehållsförteckning.

131 Innehållet i några utredningar som finns på Internet.

131   Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas    
        skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral.    
        Bostadsbidrag. TV-licens.    
        (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

132   Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. 
        http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

http://wimnell.com/omr36-39p.pdf
http://wimnell.com/omr36-39h.pdf


133  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)

135  Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden 
        och   välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. 
       (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

137  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)

138  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)

140  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)

142  Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. 
       Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med    
       låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. 
       (http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

143  Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest  
        de höga inkomsterna.
       (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

145  Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. 
        Epoken Göran Persson är slut.
        (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

148 Något om skatte- och bidragshistoria. (8 april 2004).
       Från sid 28 i (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

152 Kommentarer till alliansen och de borgerligas skatte-
       motioner för  2005/06.
       Sid 31-34 i (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

156 Kapital- och egendomsskattefrågor. 
       Från budgetpropositionen

Tillägg 061031+070110. 

162 Två nya statsråd

        Sjuka och arbetslösa:
163 Debattartikel om försäkringskassan.

  Sjuka jagas. Varför inte sätta fotbojor på alla sjukskrivna? 
165 Besparingar drabbar arbetsmiljöarbetet.
       De nya moderaterna kallar sig ett arbetarparti, men arbets-
       institutioner läggs ned och bantas.
       Arbetslösa jagas. Varför inte sätta fotbojor på alla arbetslösa?

166 Statsbudgetens skatter.
       Alliansens företrädare har hela valrörelsen sagt, att skatterna    
       främst ska sänkas för låg-och medelinkomster. I statsbudgeten 
       står det: “Skattelättnaden bör således utformas så  att större delen 
       av skattelättnaden tillfaller låg-och medelinkomsttagare.” Men 
       riksdagens utredningstjänst har visat, att 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.

http://wimnell.com/omr40z.pdf
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http://wimnell.com/omr36-39j.pdf
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167 SVERIGES RIKSDAG. UTREDNINGSTJÄNSTEN.
       Regeringens skatter. Finansministern menar att riksdagen räknat 
       fel, men statsbudgeten innehåller inga tydliga siffror om hur för- 
       bättringarna fördelar sig på olika kategorier.

179 Alliansen förlorar väljare.
       Enligt en mätning har opinionen vänt till fördel för s+v+mp.

180 Socialdemokraternas budgetmotion.
       Motionen bygger huvudsakligen på valmanifestet och social-
       demokraternas tidigare politik. Medier menar att ändringar i 
       politiken kanske kan komma efter mars nästa år med en ny 
       partiledare. 

202 Vart tog samhällsbyggnadsfrågorna vägen?

203 En arkitekt i riksdagen.

203 Klimatkaos kostar 51.000 miljarder kr

204 Världens hungriga fyra miljoner fler .

204 Samhällsplaneringens problem.

205 TV-licensen. 
(Med  i 36-39q.pdf i det följande )
205 Pensionärer med låga inkomster.
(Med i 36-39q.pdf i det följande)
207 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 
(Med i 36-39q.pdf i det följande)
208 TCO anmäler a-kasseförslaget till EU.

210 Sänk jobbavdraget för höga inkomster.

070110:

211 Filippa Reinfeldt vilseleder med falsk propaganda.

211 Kent Asps valundersökning. 

215 Proposition 2006/07:1. Kap 5 Skattefrågor. 
(Med i 36-39q.pdf i det följande)
 
235 Viktigare lagar & förordningar. Inför årsskiftet 2006/2007. 
(Med i 36-39q.pdf i det följande)



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. 

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


   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.

http://wimnell.com/omr36-39o.pdf


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.

Näringsdepartementet
Pressekreterare Frank Nilsson (hos Maud Olofsson)
Tfn 08-405 24 33
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Pressekreterare Mårten Wennberg (hos Sven Otto Littorin)
Tfn 08-405 12 65

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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S+v+mp ökar sitt försprång

DN 070201 sid 12. “S+v+mp ökar sitt försprång
Oppositionspartiernas ledning i väljaropinionen fortsätter att 
öka. Övervikten över regeringspartierna är nu drygt tolv pro-
centenheter, enligt en ny mätning.
   Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet får tillsammans 
54,0 procent, mot 41,8 för de fyra borgerliga partierna, enligt det 
skandinaviska opinionsinstitutet Sentio Research. Förra månaden var 
avståndet 52,7-43,1.   
   Sentio, som är en norskt före tag, har gjort månatliga mätningar i 
Sverige sedan oktober 2005. Men den här januarimätningen är den 
första som offentliggörs när företaget nu etablerar sig i landet, enligt 
Arve Östgaard, vd för svenska dotterbolaget.   
   Bland regeringspartierna är det småpartierna som tappat väljare 
sedan valet. Folkpartiet får i den här mätningen 5,2 procent, vilket är 
den lägsta nivån sedan Sentio började mäta. Socialdemokraterna, där- 
emot, når 41,3 procent, vilket är den högsta siffran hittills för partiet.   
Sentio har för den här mätningen telefonintervjuat 1000 personer un- 
der perioden 23-29 januari. Drygt 700 har deltagit i mätningen, och av 
dessa har drygt 600 svarat på frågan vilket parti de skulle rösta på om 
det vore val i dag.                     
 HENRIK BRORS henrik.brors@dn.se

Siffrorna parti för parti: Så här ser siffrorna ut för respektive parti, 
med decembermätningen inom parentes:
moderaterna 25,5            (24,0)
folkpartiet 5,2              (6,2)
centern 6,1              (6,7)
kristdemokraterna 4,9        (6,2)
socialdemokraterna 41,3        (40,7)
vänstern 6,6                 (6,3)
miljöpartiet 6.1              (5,7)
övriga 4,2                 (4,1) “

mailto:henrik.brors@dn.se


Skattesänkningarna i valrörelsen och efter valet.

   Valårets första partiledardebatt i Riksdagen hölls 060118, och kom-
menterades dagen därpå i DN (borgerlig), DN 060119 sid 12:
 “Löften om trygghet gör väljarna osäkra.
   Valrörelsen 2006 blir en tävling i "trygghet". Socialdemokraternas 
trygghet med löften om bibehållna ersättningsnivåer för sjuka och 
arbetslösa, mot de borgerligas trygghet med löften om åtgärder för att 
skapa fler riktiga jobb. Risken för båda sidor är att många väljare inte 
kommer att se någon tydlig skillnad.

Valårets första partiledardebatt blev på ett ännu tydligare sätt än 
vanligt en duell mellan statsminister Göran Persson och modera-
ternas Fredrik Reinfeldt, med de fem andra som birollsfigurer. Det var 
bara i replikväxlingarna mellan de två statsministerkandidaterna som 
det tände till på allvar i debatten.
  Persson och Reinfeldt satsade också så hårt på sina repliker att de 
båda hade gjort slut på all sin talartid innan de fem andra ens fick tid 
för sina huvudanföranden.
  Båda kom också till debatten med stärkt självförtroende. Göran 
Persson kan luta sig mot ekonomiska prognoser om ökad ekonomisk 
tillväxt och nya jobb. Medan Fredrik Reinfeldt på kort tid intagit posi-
tionen som den särklassigt mest förtroendeingivande partiledaren 
bland väljarna..........” (Moderaternas skatteförslag fanns då).

   Det har skrivits och sagts mycket i massmedierna om varför social-
demokraterna förorade valet. Göran Persson har tagit på sig ansvaret 
för förlusten och avgår. Han höll många bra socialdemokratiska tal 
under valrörelsen, men han påpekade inte att de borgerligas skatte-
förslag gynnade höginkomster mer än vad de borgerliga sade.  
   De borgerliga framhöll jobben som det viktigaste, och föreslog 
försämringar för sjuka och arbetslösa mm som de menade skulle 
minska arbetslösheten. Samtidigt föreslog de stora skattelättnader 
som de sade skulle gälla främst låg- och medelinkomster, medan de i 
själva verket till största delen går till höga inkomster. Väljarna utsattes 

för ett bondfångeri som lyckades.
   Bondfångeri, är ett ord som finns i Svenska Akademiens ordlista. 
Svensk uppslagsbok skriver om bondfångare: “person som lockar 
oerfarna lantbor o.s.v. i fälla för att plundra dem, ofta genom falskt 
spel o.d.”
    De borgerliga lurade  lättlurade personer att rösta borgerligt när de 
skulle ha varit mer betjänta av en socialdemokratisk seger i valet. 
Socialdemokraterna avslöjade inte de borgerligas vilseledande skatte-
propaganda och det gjorde inte heller massmedierna.
   De borgerliga genomför nu ett stort skifte i välfärdsfördelningen 
som följer gamla högerprinciper: ta av de svaga och ge till de väleta-
blerade.
   Efter valårets första partiledardebatt i TV omfamnade Göran 
Persson Fredrik Reinfeldt, vilket var mycket förbryllande (foto från 
DN). Vad menade Göran Persson?  En tittare kunde tolka det som om 
Persson menade, att det inte spelade någon roll hur svenska folket 
röstade, att de båda var lika stora kålsupare. 
   De borgerligas skatteförslag fanns beskrivet i skrifligt material, men 
de borgerliga såg till att beskrivningarna blev så obegripliga som 
möjligt, och visste att folk i allmänhet inte läser och förstår sådant. I 



sin muntliga propaganda kom de med vilseledande påståenden om 
skatterna och som sagt. de lyckades lura tillräckligt  så de vann valet.
   Man kunde tro att de skulle upphöra med de vilseledande upp-
gifterna, men de fortsätter med dem för att rättfärdiga sin skattepolitik.
    I Göteborgsposten 070128 hade finansminister (m) Anders Borg 
en artikel om skatterna och skrev bl a:  
“Det är främst låg- och medelinkomsttagare som tjänar på 
jobbavdraget, 30 av jobbavdragets 40 miljarder går till dem 
med de lägsta inkomsterna”.  Han kunde lika gärna skriva att 40 av 
jobbavdragets 40 miljarder går till dem  med de lägsta inkomsterna, 
eftersom han inte närmare definierar vad han menar med “de lägsta 
inkomsterna”. De borgerliga har aldrig angivit något belopp för “me-
delinkomst”. 
   Riksdagens utredningstjänst har undersökt de borgerligas 
förslag. I den undersökningen kan man inte direkt få ut medel-
inkomsten, men enligt tabell 2 går cirka  30 miljarder till in-
komster under cirka 35 000 kr per månad och det är inte någon 
låglön och inte heller medelinkomst.
   Ungefär samma skrev centerns skatteexpert, riksdagsledamoten (c) 
Roger Tiefensee i Eskilstuna-Kuriren 061122: Cirka 75 procent av de 
40 miljarder som jobbavdraget kostar går till låg- eller medelinkomst-
tagare.  Detta är inte sant, de borgerliga partierna tycks ha kommit 
överens om att i möjligaste mån ljuga om vart pengarna går och 
förtiga, att de mesta av skattesänkningarna går till höga inkomster.
   I programmet “Argument” i TV1 kl 22, 21 november 2006 inter-
vjuades Filippa Reinfeldt, statsministerns maka, som bl a sa: "Vi har 
riktat våra skattesänkningar framför allt till dem som tjänar minst."
   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 högakt-
ningsfullt när de istället borde ha påpekat att Filippa ljög.

Enligt LOs lönerapport 2006: 
“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 skill-
naden 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.”
   Enligt LOs lönerapport: “Enligt LO-ekonomernas senaste konjunk-
turrapport 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. 
Genomsnittlig lön 2006 blir  cirka 24.500
   År 2007 förväntas löneökningstakten för samtliga anställda stiga 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.
Genomsnittlig lön 2007 blir cirka 25.400 
    Begrepper medelinkomst är inte lämpligt i sammanhanget. Medel-
inkomsten blir tämligen hög på grund av stora inkomster hos dem 
med höga inkomster. Mer intressant är mittinkomsten, medianin-
komsten, den inkomst som  hälften  av inkomstagarna ligger under  
och hälften över.
   Enligt riksdagens utredningstjänsts tabell 3 får den lägre 
hälften av inkomsttagarna  18,5% av de totala skattesänkning-
arna. Räknar man bort förhöjda sjukförsäkringsavgifter o d 
enligt tabell 2 blir det för lägre hälften bara 12,1%, dvs cirka 
1/8 av de totala skattesänkningarna, långt ifrån de 75% som de 
borgerliga framställer det. Enligt tabell 2 blir den genomsnitt-
liga skattelättnaden 400-2200 kr/mån för nedre hälften av 
inkomstttagarna och 3900-10100 för övre hälften, 2007. 



Riksdagens utredningstjänst.
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

Riksdagens utredningstjänst.
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

25% av skattelättnaderna tillfaller uppskattningsvis inkomster över 
cirka 425 000 kr per år=cirka 35 000 kr per månad. 



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 inkomst-
förbättringen, 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. 



Den borgerliga skattepolitiken följer inte skolans värdegrund 
där det står:“ Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 
skall gestalta och förmedla.” De  försämrar för svaga och utsatta.
   Den borgerliga skattepolitiken följer inte heller det som står i 
budgetpropositionen om jobbavdraget:  “ Skattelättnaden bör såle-
des utformas så att större delen av skattelättnaden tillfaller 
låg- och medelinkomsttagare.”  Men skattelättnaderna går mest till 
höga inkomster. Med deras programförklaring är jobbavdraget fel-
konstruerat. Siffrorna i deras formler för jobbavdraget borde ändras 
så att de som tjänar minst får mest, om avdraget överhuvudtaget ska 
finnas kvar. 
Ett exempel där jobbavdragen görs lika stora i alla inkomst-
lägen:  Ändrad Motion 2005/06 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobb-
avdraget per decil för individer över 17 år med en arbets-
inkomst (exklusive näringsinkomst) större än noll, år 2008, 
kronor.
Decil Decilgränser Genomsnittlig förändring avnettoinkoms-   
                                           ten,i kronor   % av den totala föränd-
            ringen av inkomsterna
1          0 –   24 900            100 11000     0,1 10,0
2   24 901 – 77 700    4 300 11000     4,0 10,0
3   77 701 –147 800     7 600 11000     6,9    10,0
4 147 801– 204 600 10 800 11000      9,8 10,0
5 204 601– 242 400 12 600 11000 11,5 10,0

6 242 401– 272 800 13 600 11000 12,5 10,0
7 272 801– 305 800 14 500 11000 13,2 10,0
8 305 801– 351 200 15 300 11000 14,0    10,0
9 351 201– 431 800 15 400 11000 14,0 10,0
10 431 801–               15 300 11000 14,0 10,0
Totalt 11 000 11000            100,0   100,0   

Den borgerliga skattepolitiken gynnar välbeställda.

DN 070124 sid Kultur 4:

“ Prisa Borg! Nu ska jag köpa nya lättmetallfälgar tlll 
stadsjeepen.

HUNDRA DAGAR OCH LITE TILL har nu gått med den nya 
regeringen. Den har sannerligen infriat vad den lovat sina väljare och 
nu - i morgon! - kommer belöningen till alla oss förtjänta medborgare 
av välbärgad medelklass som valet riktade sig till: sänkt skatt och ett 
fetare lönekuvert.
  Jag vill därför passa på att tacka er som osjälviskt bidragit till detta 
lyft. Alla ni förtidspensionärer som får ännu lägre pension i fram-
tiden. Ni som tillbringar dagarna på arbetsförmedlingen för att hitta 
jobb som inte finns. Ni som tillhör utsatta yrkesgrupper och får rejält 
höjd a-kasseavgift. Ni som har oturen att bli sjuka.
  Tack! Jag förstår att det svider lite, desto viktigare att visa vår 
uppskattning. Verkligen schyst av er att avstå något åt oss som 
visserligen redan har, men liksom ändå gör lite mer för det hela.
   Ta från de fattiga, ge till de rika - det var det jublande julbudskapet 
valåret 2006. En sedan länge efterlängtad reform som det i decennier 
gjorts fåfänga försök att förverkliga. Få ansträngningar har skytts för 
att övertyga oss om den.
   På åttiotalet kallades det "nedsippringsteorin" -  pengar till de rika 
skulle sippra ner och generera mer åt alla. Få trodde tyvärr på den och, 
för all del, någon nedsippring har inte heller märkts i länder som prö-
vat (nya siffror visar tvärtom att de senaste årens börsuppgång i USA 
bara gynnat redan besuttna) .
   På nittiotalet prövades i stället begreppet "dynamiska effekter" - mer
pengar till de välbetalda skulle få fart på företagen. Idén vann ett val, 
sorgligt nog uteblev själva dynamiken.



MEN NU JÄVLAR!  “ Fler människor i jobb" gick hem. Inte för att 
man bör vänta sig stora effekter den här gången heller, snart kommer 
ju nya lågkonjunkturer. Men ni lata bidragstagare tvingas ändå 
anstränga er lite mer och det är en bra sak i sig. Det är bättre att vara 
rik och frisk, hajar ni?
   Kom framför allt inte och klaga, vi är så trötta på allt gnäll från er 
som verkar ha glömt hur det är att ha ett riktigt, hederligt jobb. Hur 
vore det med lite förnöjsamhet när det nu äntligen går lite bra för 
Sverige? Delad glädje är dubbel glädje.
   Hade först tänkt visa min tacksamhet genom att lägga lite av de nya 
pengarna i någon insamlingsbössa för stackars avsigkomna. Men jag 
vet inte. Det är viktigt att hålla hjulen och konsumtionen i gång, och 
därför är det nog bättre för Sverige om jag köper nya lättmetallfälgar 
till stadsjeepen och byter upp min gamla gsm till en G3 i stället. 
Billigt just nu, också.
   Prisa Borg - här kommer skatteåterbäringen !

LARS LINDER
lars.linder@dn.se “

DN:s insändarsida 070204 sid31:
“Sänkt skatt på vår bekostnad.
SVAR på ‘Sänkt skatt tackar man för’ 30 januari.

   Det är inte finansminister Borg som ska tackas för den sänkta 
skatten utan snarare de som är de verkliga givarna i fråga om denna 
ökning av plånbokens tjocklek. Det framkommer med tydlighet i Lars 
Linders kolumn i DN 24/l samt i Maria Petterssons insändare 
häromdagen att det är vi som inte ens har något lönekuvert som bidrar 
till detta. Jag har svårt att se att vi som befinner oss i det så kallade 
utanförskapet skulle bli friskare eller få mer jobb genom att vår redan 
ansträngda ekonomi blir ännu sämre.
KARIN MÅNHAV
Långtidssjukskriven sjuksköterska “

De borgerliga partierna och oppositionspartierna.

DN070129 sid 13:
“POLITIK HENRIK BRORS

Småpartierna får dansa försynt i skuggan av m och s.
   Det ska fan vara partiledare för ett litet parti, suckas från 
flera håll i dessa dagar. De möts av buanden från vip-läktaren 
hur de än vänder sig på den politiska scenen. Men de måste 
ändå agera för att ha någon chans att vinna åskådarnas hjär-
tan.

DET HAR VARIT MÅNGA RUBRIKER om ‘splittring’ i den 
borgerliga alliansen veckan som gick efter ett par folkpartistiska 
inlägg på DN Debatt. Men det är som en västanfläkt jämfört med den 
splittring de borgerliga partierna visade upp när de regerade förra 
gangen, 1991- 94
  De minnesgoda kommer ihåg centerpartiledaren Olof Johanssons 
avhopp som miljöminister några månader före valet -94 i protest mot 
att regeringen beslutat bygga Öresundsbron.
   Men sprickorna i den dåvarande borgerliga alliansen syntes också 
på andra sätt. Som att dåvarande folkpartiledaren och vice statsmi-
nistern Bengt Westerberg ett och ett halvt år före valet gav ut en bok 
tillsammans med socialdemokraten och SKTF-ordföranden Sture 
Nordh där moderaterna anklagades för att hota den svenska välfärds-
modellen. Inte heller de andra regeringspartierna, centern och krist-
demokraterna, var att lita på, enligt Westerberg. 
   Och ett halvår före valet -94 fyllde Beng Westerberg på med 
anklagelser om att moderaternas politik skulle leda till drastiskt sänkta 
barnbidrag, bostadsbidrag, u-hjälp med mera.
   Det blev ingen andra mandatperiod för de borgerliga.
  Även om det är oklart till hur stor del det berodde på oenigheten 
mellan partierna har det alltsedan dess hörts högljudda krav på fördju-
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pat borgerligt samarbete.
   Inför valet i fjol lade sig de borgerliga vinn om att visa upp en 
betydligt större enighet än tidigare, med ett gemensamt valmanifest 
och politiska uppgörelser i förväg på de flesta tunga områdena. 
Kommentatorerna på ledarsidor och debattsidor var imponerande.
   Men i takt med att opinionssiffrorna försämrats för de tre små 
regeringspartierna efter valet har kritiken växt, och kraven på 
’profilering’ har rests från flera håll:
   ‘När hörde vi senast Lars Leijonborg göra ett politiskt utspel - vid 
sidan av utbildningspolitiken?’
   ‘Olofsson, Leijonborg och Hägglund måste stå för saker där andra 
partier i alliansen tycker annorlunda.’

MEST KÄNSLIG FÖR DEN HÄR kritiken visade sig folkparti-
ledaren Leijonborg vara. Troligen beroende på att partiledningen ock-
så känner sig pressad av den interna eftervalsdebatten.
   Leijonborg följde råden från häcklarna på vip-läktaren och gjorde ett 
politiskt utspel med en egen partilinje.
  Det blev maximal publicitetseffekt - med en helsida på DN Debatt 
följd av rapporter i alla nyhetsmedier.
  Det handlade visserligen om mediepolitiken, inget av regeringen pri-
oriterade områden och där partierna ska komma överens först 2008-
09. Men nu hördes andra tongångar från kritikerkåren:
 ‘Inte särskilt begåvat’, ‘helt onödig solotur’, ‘partiegoistiskt 
agerande’.
   På oppositionskanten har vänsterpartiet och miljöpartiet liknande 
bekymmer. Trots att den politiska debatten det gångna halvåret hand-
lat om ‘deras frågor’, som försämringen av a-kassan och klimathotet, 
har de stått praktiskt taget still i opinionsmätningarna medan stödet 
för socialdemokraterna rusat i höjden.
  Vänsterpartiledningen kritiseras nu internt för att den inte drivit 
kravet på politisk strejk mot den borgerliga regeringen. Och parti-
ledaren Lars Ohly försvarar sig i partitidningen med att det skulle 
kunna tolkas som att partiet ‘angriper LO-ledningen’.

FRÅGAN OM DET POLITISKA svängrummet för småpartierna 
kommer att bli känsligare ju närmare valet 2010 kommer med den allt 
hårdare uppknytmngen i två politiska block.
  Den svåra frågan för partiledningarna blir om de ska våga tro att 
väljarna kan övertygas om att partierna i respektive block kan regera 
tillsammans även om de har olika linjer i några frågor
   Alternativet för småpartiema, om de inte vågar sig på solonummer, 
blir att nöja sig med att dansa försynt på scenen i skuggan av 
huvudrollsinnehavarna m och s. Och lita till att ‘kamrat 4 procent’ i 
alla fall ser till att de inte blir utkastade. 

henrik.brors@dn.se 08-7381212
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Socialdemokraterna

   Socialdemokraternas partiledare Göran Persson skall snart avgå och 
partiets valberedning har föreslagit Mona Sahlin till ny partiledare. 
När Mona Sahlin föreslogs höll hon tal och sa att hon skulle inrikta 
sig på tre saker: klimatet, jobben och jämställdhet/välfärd  od, och hon 
tycktes mena klimat, jobb och välfärd i Sverige.  
   Programmet Agenda i SVT1 har redovisat en opinionsundersökning  
om valet av Mona Sahlin och jämfört med Pär Nuder, Ulrika Messing 
och  Vanja Ludby-Wedin. 

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt 
om Mona Sahlin, Per Nuder, Ulrica Messing, Vanja
Lundby-Wedin blir vald som partiledare? Blir du ...

Sahlin Nuder Messing Lunby-Wedin
a Mycket mer postiv ----------      8   1   8     2
b Något mer postiv ------------    19   7 26   13
a+b    27   8        34          15

c Varken mer postiv eller mer
negativ ------------------------    40 50 49   52

d Något mer negtiv ------------    13 16   5   11
e Mycker mer negativ ---------    13 15   3     8
d+e     26     31         8          19

f Tveksam, vet ej ---------------      7 10 10   14
   Totalt -------------------------- 100    100      100 100

Messing är mest populär och minst impopulär.

Ulrica Messing

DN 070114 sid 10:
" Jag hade sagt ja om min son varit äldre

  Ulrica Messing hade ställt upp som partiledarkandidat för 
socialdemokraterna om inte yngste sonen varit så liten. 
   Messing är en av de kvinnor som många velat se som ledare för par- 
tiet efter kongressen i mars. Men strax före nyår sade hon definitivt 
nej.
  -Det är ett beslut som har vuxit fram. Beslutet är ju i slutändan ändå 
inte mitt utan valberedningens, men frågan man måste ställa sig själv 
är om jag är rätt person för uppgiften just nu, säger Messing i en 
intervju i Arbetarbladet.   
  Den som tackar ja måste klara av att vinna valet inte bara 2010 utan 
ocksä 2014. 
  Den måste dessutom betala priset av den offentliga granskningen 
och se den personliga friheten starkt begränsad, resonerar Ulrica 
Messing.   
  -Jag har lusten och orken, kan inte tänka mig annat än att fortsätta att 
jobba politiskt och jag är kärnfrisk. Men jag vill kunna kombinera de 
olika värdena i livet. Jag tycker det är viktigt att mina barn får växa 
upp fritt. Men om hon fått frågan om tio år?
  -Då hade jag sagt ja.  TT  “



Mona Sahlin

GÖTEBORGS-POSTEN | Söndag 28 januari 2007 
Reaktioner på nya s-ledaren 

   “Partikollegan och EU-kritikern Sören Wibe säger att Mona 
Sahlin vann på walk over.
   - Men det är inte hennes fel. Det beror på de andra kandidaterna 
som låtsades ställa upp men sedan backade ur, säger Sören Wibe.
   Han tycker att hela valprocessen spårade ur och blev en fars. Om 
det i stället funnits fem-sex verkliga kandidater för en omröstning så 
är det tveksamt om Mona Sahlin vunnit, tror Sören Wibe.
   Han gratulerar till att socialdemokraterna fått sin första kvinnliga 
partiledare och eventuellt första framtida kvinnliga statsminister.
   Men han ser samtidigt Mona Sahlin som den mest kontroversiella 
kandidaten. Han syftar på de omtalade slarven med kontokort, par-
keringsböter och trasslet med kronofogden.
  - Dessutom är hon kontroversiell och svajig i sin politiska framto-
ning, säger Sören Wibe.
   Hon har inte betonat traditionellt tunga socialdemokratiska frågor 
som inkomstfördelningen, den offentliga sektorn och välfärdsstaten, 
anser Sören Wibe.
   - Här måste hon ändra framtoning, men jag vet inte om hon gör det, 
säger han.
   Den stora utmaningen för Mona Sahlin blir enligt Sören Wibe att 
visa lyhördhet mot vänstern i partiet, mot facket och partiets majoritet 
av väljare som är EU-kritiker.
   - Och hon måste visa fasthet mot EU:s överstatlighet, säger Sören 
Wibe........” 

   Som samhällsbyggnadsminister har Mona Sahlin misslyc-
kats som framgår av följande kritik från Sveriges arkitekter.

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 rege-
ringens politik ändå inte blir så stor. När, sent omsider, det 
sammanlagda miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ska-
pades av den förra regeringen 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 samhällsbyggandet blev tämligen 
trevande och man får konstatera att olika och snäva sektors-



mål, 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 samhälls-
byggandet.
   Den gamla regeringen gjorde en ansats till att utveckla en 
stadspolitisk syn. En stadspolitisk skrivelse till riksdagen för-
bereddes. Typiskt nog fastnade denna skrivelse i departe-
mentsapparaten och nådde aldrig sitt mål, riksdagen. Det 
bidde alltså inte ens en tumme.
   Frågor om samhällsbyggande, byggsektorn, bostäder och 
bostadspolitik lyste på ett påtagligt sätt med sin frånvaro i den 
nyligen avslutade 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 utvecklingen 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 framtidsfrågor 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   

mailto:kansli@arkitekt.se


Sid 1 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65- 15-29 30-49 50-64 65- 15-29 30-49 50-64 65- 

Antal intervjuer ------------- 1000 468 532 101 310 283 303 49 155 141 122 52 155  142  181

Vägt bastal ------------------ 1000 491  509 222 329 241 205 113 167 121 89 109 161 120 117

Fråga 1a

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Mona Sahlin

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 8 7 9 6 7 8 11+ 2 7 5 14+ 11  8  10 9

Något mer postiv ------------- 19 14- 24+ 21 21 17 16 12 17 14 14 31 26 19 18-

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 40 43 37 37 41 47+ 35- 36 45 52+ 39 39 37 42 33

Något mer negtiv ------------- 13 13 12 10 15 10 14 11 16 8 16 8 15 11 12

Mycker mer negativ ----------- 13 15 12 12 13 14 14 19 14 16 12 4 12 12 17+

Tveksam, vet ej -------------- 7 7 6 13+ 2- 5 9 20+ 2- 4 6 6 3 6 11+

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fråga 1b

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Per Nuder

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 1 1+ 0 0 1 0 1 1 2 1 2 - 1+ - -

Något mer postiv ------------- 7 8 5 7 8 5 6 5 11 9 8 9 5 2 6

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 50 51 50 61+ 56+ 48 33- 62 54 51 34- 60 58+ 46 33-

Något mer negtiv ------------- 16 15 17 10 15 20 21+ 9 14 17 23+ 11 17 22 19

Mycker mer negativ ----------- 15 16 15 7- 13 18 24+ 9 14 17 26+ 5 11 19 23+

Tveksam, vet ej -------------- 10 8- 13+ 15 7- 8 14+ 14 6 5 8 15 8 10 19+

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)



Sid 2 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65- 15-29 30-49 50-64 65- 15-29 30-49 50-64 65- 

Antal intervjuer ------------- 1000 468 532 101 310 283 303 49 155 141 122 52 155  142  181

Vägt bastal ------------------ 1000 491  509 222 329 241 205 113 167 121 89 109 161 120 117

Fråga 1c

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Ulrica

Messing blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 8 7 8 4 8 9 9 5 7 7 9 4 9 10 9

Något mer postiv ------------- 26 25 27 16- 30 26 29 17 28 23 30 16 32 28 28

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 49 50 48 62+ 50 48 36- 54 53 54 36- 70+ 47 41 36-

Något mer negtiv ------------- 5 4 5 0- 4 6 8+ 1 4 4 10+ - 4 8+ 7

Mycker mer negativ ----------- 3 4 3 0- 3 4 7+ 1 2 7 9+ - 3 2 6+

Tveksam, vet ej -------------- 10 9 10 17+ 5- 7 11 23+ 5- 5- 7 11 5- 10 14+

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fråga 1d

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Vanja

Lundby-Wedin blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 2 1 3 - 4 3 3 - 2 2 2 - 5 4 3

Något mer postiv ------------- 13 11 15+ 14 13 13 11 11 13 9 9 17 13 17 13

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 52 52 52 58 58+ 50 40- 55 54 53 44- 61 61+ 47 36-

Något mer negtiv ------------- 11 12 9 5 9 15+ 15+ 3 11 19+ 17 6 6 11 14+

Mycker mer negativ ----------- 8 10 6 4 6 9 15+ 5 8 11 17+ 2 4 6 14+

Tveksam, vet ej -------------- 14 14 14 20 11 10 16 26+ 11 8- 11 14 11 13 19+

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)



Sid 3 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

(Tätort <3000 landsbygd,148 intervjuer,vägt bastal 148,får ej plats i denna tabell)

Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort

Arbe Tjäns Egen Arbets Privat Off. LO TCO SACO Norra Mell Södra Stor- Övriga

tare temän föret lös tjänst tjänst Sverig Sverig Sverig städer städer

tätort

>3000

Antal intervjuer ------------- 1000 249 246 63 21 276 223 205 161 66 104 476 420 228 618  

Vägt bastal ------------------ 1000 261 253 64 23 295 220 222 161 73 96 482 422 240 606 

Fråga 1a

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Mona Sahlin

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 8 7 5 4 14 6 7 9 5 6 9 9 7 9 8 

Något mer postiv ------------- 19 19 19 15 33 16 23 20 21 18 33+ 18 17 16 20 

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 40 43 44 52 49 47 38 43 45 39 31 42 40 39 40 

Något mer negtiv ------------- 13 10 18+ 8 - 11 17 11 15 19 17 13 11 14 13 

Mycker mer negativ ----------- 13 15 13 18 2 15 12 10 14 15 5- 10- 19+ 18+ 13 

Tveksam, vet ej -------------- 7 7+ 1- 3 2 5 4 8+ 1- 2 6 8 6 5 6 

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fråga 1b

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Per Nuder

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 1 1 1 - - 1 1 1 2 - 1 1 1 0 1 

Något mer postiv ------------- 7 5 4 13 22+ 5 4 7 5 8 2 7 8 8 6 

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 50 59 56 51 45 58 56 56 52 60 53 50 50 45 53+ 

Något mer negtiv ------------- 16 17 18 12 10 18 16 16 20 13 15 16 17 19 16 

Mycker mer negativ ----------- 15 10- 17 19 23 14 13 11 19+ 12 17 16 14 18 15 

Tveksam, vet ej -------------- 10 8+ 4 5 - 4- 9+ 9+ 2- 7 12 10 11 10 9 

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)



Sid 4 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

(Tätort <3000 landsbygd,148 intervjuer,vägt bastal 148,får ej plats i denna tabell)

Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort

Arbe Tjäns Egen Arbets Privat Off. LO TCO SACO Norra Mell Södra Stor- Övriga

tare temän föret lös tjänst tjänst Sverig Sverig Sverig städer städer

tätort

>3000

Antal intervjuer ------------- 1000 249 246 63 21 276 223 205 161 66 104 476 420 228 618  

Vägt bastal ------------------ 1000 261 253 64 23 295 220 222 161 73 96 482 422 240 606 

Fråga 1c

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Ulrica

Messing blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 8 10 9 4 - 7 11 10 12 8 11 7 8 6 9 

Något mer postiv ------------- 26 20- 29+ 33 10 24 26 23 27 36 24 27 25 26 26 

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 49 54 50 48 86+ 56 47 53 52 46 49 50 48 50 49 

Något mer negtiv ------------- 5 3 4 6 - 3 4 3 5 2 3 5 5 3 4 

Mycker mer negativ ----------- 3 3 4 2 2 3 4 2 2 5 3 3 4 4 4 

Tveksam, vet ej -------------- 10 10+ 4- 7 2 7 7 8+ 3 2 9 8 11 11 8- 

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fråga 1d

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Vanja

Lundby-Wedin blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------ 2 3 4 1 - 2 5 3 2 6 5 2 2 2 2 

Något mer postiv ------------- 13 9 12 15 12 10 10 11 13 19 13 15 11 14 13 

Varken mer postiv eller mer

negativ ---------------------- 52 64+ 52- 53 70 61 54 62+ 53 47 46 51 55 47 55+ 

Något mer negtiv ------------- 11 6- 14+ 11 14 9 10 5- 15+ 16 16 10 10 11 11 

Mycker mer negativ ----------- 8 3- 11+ 8 2 6 7 4 8 9 7 9 7 10 8 

Tveksam, vet ej -------------- 14 16+ 8- 12 2 11 14 14 9 4 13 13 15 15 2- 

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)



Sid 5 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

Alla Region Utbildning

Norra Norra Östra Stock Väst- Göte- Smålan Syd- Malmö Grund Gym Högskola

Sverig mellan mellan holms Sverig borgs +öarna Sverig området skola nasium universitet

Sverig Sverig området området

Antal intervjuer -------------- 1000 104 106 174 196 104 84 92 84 56 344 335 311

Vägt bastal ------------------- 1000 96 100 178 204 104 82 96 79 61 317 364 306

Fråga 1a

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Mona Sahlin

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 8 9 1- 12+ 9 8 8 6 8 5 10 6 8

Något mer postiv -------------- 19 33+ 26 19 13- 26 25 9- 14 10 19 22 15

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 40 31 44 37 45 39 36 45 49 30 36- 42 43

Något mer negtiv -------------- 13 17 13 15 13 12 8 12 8 13 9- 10 19+

Mycker mer negativ ------------ 13 5- 9 8- 13 13 22+ 16 13 34+ 13 14 13

Tveksam, vet ej --------------- 7 6 6 9 7 2 2 12 8 8 13+ 5 2-

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fråga 1b

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Per Nuder

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 1 1 - 2 1 0 1 1 - - 0 0 1

Något mer postiv -------------- 7 2 5 10 6 9 5 4 10 9 9 6 6

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 50 53 55 50 48 56 56 52 51 30- 44- 57+ 50

Något mer negtiv -------------- 16 15 17 14 16 15 14 14 14 35+ 15 14 20+

Mycker mer negativ ------------ 15 17 14 15 18 10 20 13 14 12 13 15 18

Tveksam, vet ej --------------- 10 12 8 9 12 10 4 15 10 14 18+ 8 5-

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)



Sid 6 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

Alla Region Utbildning

Norra Norra Östra Stock Väst- Göte- Smålan Syd- Malmö Grund Gym Högskola

Sverig mellan mellan holms Sverig borgs +öarna Sverig området skola nasium universitet

Sverig Sverig området området

Antal intervjuer -------------- 1000 104 106 174 196 104 84 92 84 56 344 335 311

Vägt bastal ------------------- 1000 96 100 178 204 104 82 96 79 61 317 364 306

Fråga 1c

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Ulrica

Messing blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 8 11 9 7 6 6 6 12 9 4 10 7 6

Något mer postiv -------------- 26 24 32 24 27 38+ 21 21 19 20 26 24 27

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 49 49 46 51 52 42 57 52 53 33- 41- 55+ 52

Något mer negtiv -------------- 5 3 4 9+ 2 4 5 1- 3 13+ 4 5 4

Mycker mer negativ ------------ 3 3 4 2 3 3 6 4 4 4 4 2 4

Tveksam, vet ej --------------- 10 9 6 7 11 7 5 11 11 26+ 14+ 8 6-

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fråga 1d

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Vanja

Lundby-Wedin blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 2 5 1 3 2 3 3 2 2 - 3 2 3

Något mer postiv -------------- 13 13 14 17 13 16 9 8 7 13 14 10 14

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 52 46 52 52 50 53 63+ 57 58 38- 45- 61+ 50

Något mer negtiv -------------- 11 16 13 6- 12 13 8 9 11 11 11 10 12

Mycker mer negativ ------------ 8 7 7 9 9 4 7 6 7 16 7 6 12+

Tveksam, vet ej --------------- 14 13 13 14 13 12 9 17 14 23 19+ 11 10

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)



Sid 7 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

Alla Skulle i ett riksdagsval idag rösta på:

M Fp C KD Mp S V Borger Socia- Annat Inget

ligt lis parti part

m+fp tiskt

+c+kd s+v+mp

Antal intervjuer -------------- 1000

Vägt bastal ------------------- 1000

Fråga 1a

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Mona Sahlin

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 8 3- 2- 2- 1 11 16+ 4 2- 14+ 2 1-

Något mer postiv -------------- 19 9- 24 19 10 19 25+ 37+ 13- 26+ 35 7-

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 40 50+ 43 39 38 46 38 29 46+ 38 33 38

Något mer negtiv -------------- 13 12 15 22 18 14 12 10 15 12 6 15

Mycker mer negativ ------------ 13 24+ 17 15 26+ 8 6- 14 22+ 7- 21 16

Tveksam, vet ej --------------- 7 3 - 3 6 2 3- 5 3- 3- 3 22+

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fråga 1b

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Per Nuder

blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 1 0 - 1 2 - 1 1 1 1 - 1

Något mer postiv -------------- 7 6 6 1- 4 6 8+ 3 5 7 5 6

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 50 50 61 47 37 62 50 55 50 52 49 51

Något mer negtiv -------------- 16 18 16 23 18 15 20 15 19 19 8 8-

Mycker mer negativ ------------ 15 19 16 22 34+ 16 12- 14 21+ 13- 27 13

Tveksam, vet ej --------------- 10 6 -- 6 4 2 8 13 5- 8 12 21+

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)



Sid 8 Procent vertikalt. Snabbmätning S-ledare.

Alla Skulle i ett riksdagsval idag rösta på:

M Fp C KD Mp S V Borger Socia- Annat Inget

ligt lis parti part

m+fp tiskt

+c+kd s+v+mp

Antal intervjuer -------------- 1000

Vägt bastal ------------------- 1000

Fråga 1c

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Ulrica

Messing blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 8  3- 6 9 6 11 13+ 4 5- 12+ 7 5

Något mer postiv -------------- 26 24 20 30 28 15 30+ 27 25 28+ 7- 21

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 49 52 63 50 51 68+ 44- 50 53 47 58 48

Något mer negtiv -------------- 5 6 3 3 10 2 5 2 6 4 14 4

Mycker mer negativ ------------ 3 6+ 7 6 4 - 2 3 6+ 2- 3 0-

Tveksam, vet ej --------------- 10 9 1- 2 2 4 6- 15 6 6 11 23+

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fråga 1d

Hur påverkas din inställning till att rösta socialdemokratiskt om Vanja

Lundby-Wedin blir vald som partiledare? Blir du ...

Mycket mer postiv ------------- 2 2 2 3 - 3 4 5 2 4 - 1

Något mer postiv -------------- 13 7- 7 12 10 18 17+ 10 8- 16+ 2 7

Varken mer postiv eller mer

negativ ----------------------- 52 50 60 53 55 62 53 53 52 54 68 50

Något mer negtiv -------------- 11 14 21 14 18 2- 11 10 15+ 10 14 7

Mycker mer negativ ------------ 8 16+ 6 14 12 6 4- 8 14+ 5- 7 4

Tveksam, vet ej --------------- 14 11 4 4 6 9 11 14 9- 11 10 31+

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 18 Jan 2007 (c) Sifo Research International Proj 1515635(JoAn)
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