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Sammanfattning om förslag för skatter
och bidrag 2008.

Finansministern om ny skattereform.

Jobbavdraget.

DN 070414 sid Ekonomi 6:

Den borgerliga regeringen genomför två bra förslag: att ta bort
förmögenhetsskatten och ta bort fastighetsskatten. Men regeringen
genomför också andra förslag, som är dåliga, bl a jobbavdragen och
skattelättnader för s k hushållsnära tjänster. Dessa två förslag gynnar
framför allt dem med de högsta inkomsterna på ett orimligt sätt.
Regeringen menar, att skattesänkningarna som följer av jobbavdragen, omkring 45 miljarder kr, till 75% tillfaller låg- och medelinkomsttagare. Det blir inte så mycket, men de borgerliga har aldrig talat
om vad de menar med medelinkomst. De flesta har nog uppfattat det
borgerliga budskapet så, att de som har låga inkomster skulle få
väsentliga skattelättnader. Det har sagts, att det skulle bli
skattelättnader på 1000 kr i månaden. När allmänheten upptäckt att det
inte blir så mycket för låga inkomster har statsminister Reinfeldt sagt
att två makar med låga förvärvsinkomster då tillsammans får 1000 kr.
Två makar med höga förvärvsinkomster får tillsammans 2392 kr per
månad.
Begreppet “medelinkomst” är förförande och vilseledande, isynnerhet som folk vanligen inte vet hur stor medelinkomsten är.
Bättre är att använda “medianinkomst”, d v s den mittersta inkomsten, den inkomst där det finns lika många inkomsttagare över
som under. Och det är nog så de flesta uppfattat de borgerligas förslag. I deras förslag som nu löper 2007 får den övre hälften av dem
som får jobbavdrag cirka 2/3 av skattelättnaderna. Den undre hälften
får 1/3 av skattelättnaderna, inte 75%.

“Lågavlönade på tur.
Finansministern flaggar för ny skattereform.
Kommande skattesänkningar ska gynna låg- och medelinkomsttagare. Fördelningspolitiken är en förutsättning för att
fa väljarnas fortroende också i framtiden.
Det säger finansminister Anders Borg i en intervju med Dl Weekend. Han medger att borttagandet av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten mest gynnar dem som har mycket än dem som har lite.
-Vi har nu ett särskilt ansvar för att fördelningspolitiken blir rimlig .
Framtida skattesänkningar måste ha en tyngdpunkt hos låg- och
medelinkomsttagare, säger han till tidningen.
-Vår förhoppning är att i höstens budgetproposition ta andra steget i
inkomstskattereformen. Fördelningspolitiken är en förutsättning för
att vi ska få väljarnas förtroende också i framtiden.
Han betonar också att meningen med att avskaffa förmögenhetsskatten inte varit att främja de rikaste. I stället ska det gynna entreprenörskap och sysselsättning.
Och om fastighetsskatten säger Borg:
-Att ta bort den var ett vallöfte, det var självklart att vi var tvungna att
komma med det förslaget. Människor uppfattade fastighetsskatten
som orättvis och orimlig.
Finansministern är också bekymrad över situationen på arbetsmarknaden:
-Vi har haft en jobbtillväxt under cirka nio månader. Och jag hade
inte räknat med att vi skulle ha brist på arbetskraft i flera branscher
samtidigt som en miljon män står utanför arbetsmarknaden. Jag hade
hoppats att de skulle kunna komma tillbaka relativt enkelt, säger Borg.
TT”

Närmast kopia av fem sidor om jobbavdrag mm som finns
längre bort i det följande (sid 92-96). Efter det förslag om
låginkomst-pensionärer (från sid 57-63), TV-avgift (sid77) och
bostadsbidrag för icke-pensionärer utan barn (sid 37-39).

En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
Prisbasbeloppet är 2007 enligt Riksdagens utredningstjänst
40 300 kr. I följande tabeller har vid antalet prisbasbelopp inom
parentes satts in belopp i kronor). K-skatt 33%. Skiktgränser 2007
enligt skatteverket 328 000 och 489 000.
Taxerad förvärvsinkomst
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp
(39900)
överstiger 0,99 men inte 2,72
prisbasbelopp
(39900 men inte 109700)

överstiger 2,72 men inte 3,11
prisbasbelopp
(109700 men inte 125400)
överstiger 3,11 men inte 7,88
prisbasbelopp
(125400 men inte 317600)
överstiger 7,88 prisbasbelopp
(317600)

Grundavdrag
0,423 prisbasbelopp (17100)
0,423 prisbasbelopp (17100)
ökat med 20 procent av det
belopp med vilket den taxerade
förvärvsinkomsten överstiger
0,99 prisbasbelopp (39900)
0,77 prisbasbelopp (31100)

0,77prisbasbelopp (31100)
minskat med 10 procent av det
belopp med vilket den taxerade
förvärvsinkomsten överstiger
3,11 prisbasbelopp (125400)
0,293 prisbasbelopp (11900)

Inkomst
Marginalskatt
Jobbavdrag. Marginaleffekt
0- 17100
0%
- 0%
17100- 39900
33%
-33%= 0%
39900-109700
0,8x33=26,4% - 0,7%= 25,7%
109700-125400
33%
- 0%
125400-317600
36,3%
- 3,3%= 33%
317600-328000
53%
- 0%
328000-489000
53%
- 0%
48900058%
- 0%

Arbetsinkomst
överstiger inte
0,79 prisbasbelopp
(31900)

Skattereduktion / Jobbavdrag
skillnaden mellan arbetsinkomsterna och
summan av grundavdraget
(och sjöinkomstavdraget,) multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 0,79
men inte 2,72
prisbasbelopp
(31900 men inte
109700)

skillnaden mellan summan av 0,79 (31900)
prisbasbelopp och 20 procent av
arbetsinkomsterna mellan 0,79 och 2,72
prisbasbelopp och summan av grundavdraget
(och sjöinkomstavdraget), multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 2,72
prisbasbelopp
(109700)

skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp
(47400)och summan av grundavdraget
(och sjöinkomstavdraget),multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

För inkomst 31900 kr blir jobbavdraget (31900-17100)x 0,33 =
14800x0,33=4884 kr.Marginaleffekten blir33% i skikt 17100-31900
För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget (31900 +0.2x(10970031900)-31100)x0,33=(31900+77800x0,2-31100)x0,33=(31900
+15560-31100)x0,33= 16360x0,33=5399 kr
Marginaleffekt av jobbavdrag i skiktet 31900-109700: 0,7%.
(5399-4884)/(109700-31900)=575/77800=0,007, dvs 0,7%.
Effekt i genomsnitt 17100-109700: 5399/92600= 5,8%
För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget (47400-31100) 0,33 =
16300x0,33= 5379 kr
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 5379 kr upp till
inkomst 125400 eftersom grundavdraget är 31100 i hela det skiktet.
Vid inkomst över 125400 kr sjunker grundavdraget med 10% av
stigande inkomst vilket gör att jobbbavdraget stiger med 10x0.33% av
stigande inkomst från jobbavdrag 5379 vid 125400 kr inkomst.
Vid inkomst 317600 kr, 192200 mer än 125400, då grundavdraget
är 11900 kr bör det ha stigit med 6343 kr till 11 722 kr. Sedan är
grundavdraget samma vid högre inkomster och jobbavdraget samma.
Marginaleffekt av jobbavdraget i skiktet 125400-317600: 3,3%

Exempel på andra jobbavdrag.
Regeringens förslag till jobbavdrag har en godtycklig utformning.
Det är gjort för att ge låga skattesänkningar vid låga inkomster och
höga skatelättnader vid höga inkomster.
I statsbudgeten står: “ Marginalskatten sjunker kraftigt för riktigt
låga inkomster samt med drygt tre procentenheter för inkomster mellan drygt 100 000 och 300 000 kronor per år.“ Marginalskatten för
inkomster17100-39900 kr, men nästan inte alls 39900 -109700.
Om man antar att principen är användbar kan man variera utformningen genom att ändra några komponenter.
Om man vill ha lika stora jobbavdrag för de flesta kan man öka
jobbavdragen i inkomstskiktet 31900-109700 kr genom att öka på
faktorn “20 procent av arbetsinkomsterna mellan 0,79 och 2,72
prisbasbelopp ” och samtidigt ändra regeln för arbetsinkomster över
2,72 basbelopp.

2) 20% ändras till 35% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 35% ökar
jobbavdraget 0,15x77800x0,33=3851 kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 9250 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 9250 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 9250 kr ,eller om man vill krångla till det: 0,230 prisbasbelopp.
I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
9250 kr= ökning 4366 kr och marginaleffekten av jobbavdraget
i skiktet blir 5,61%. Summa marginaleffekt av skatt och
jobbavdrag blir 26,4-5,6= 20,8%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 9250 kr.

Här visas fyra exempel :
1) 20% ändras till 30% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 30% ökar
jobbavdraget 0,1x77800x0,33 = 2567kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 7966 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 7966 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 7966 kr ,eller om man vill krångla till det: 0,198 prisbasbelopp.

3) 20% ändras till 40% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 40% ökar
jobbavdraget 0,2x77800x0,33= 5134 kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 10533 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 10533 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 10533 kr ,eller om man vill krångla till det: 0,261 prisbasbelopp.

I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
7966 kr= ökning 3082 kr och marginaleffekten av jobbavdraget
i skiktet blir 3,96%. Summa marginaleffekt av skatt och
jobbavdrag blir 26,4-3,96= 22,4%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 7966 kr.

I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
10533 kr= ökning 5649 kr och marginaleffekten av jobbavdraget i skiktet blir 7,3%%.Summa marginaleffekt av skatt
och jobbavdrag blir 26,4-7,3= 19,1%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 10533 kr

4) 20% ändras till 45% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 45% ökar
jobbavdraget 0,25x77800x0,33=6419 kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 11818 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 11818 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 11818 kr = 0,293 prisbasbelopp.
I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
11818 kr= ökning 6934 kr och marginaleffekten av jobbavdraget i skiktet blir 8,9%.Summa marginaleffekt av skatt
och jobbavdrag blir 26,4-8,9= 17,5%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 11818 kr

Vid kommunal utdebitering 33%:
* I det gällande inkomskattesystemet är första skiktet mellan inkomst
0 och 17100 kr, där blir det ingen skatt.
* Nästa skikt ligger mellan 17100 kr och 39900 och där är
grundavdraget 17100 kr. marginalskatten är 33%
* Skiktet därefter är mellan 39900 kr och 109700. Där ökar grundavdraget med 20% av stigande inkomst, vilket gör att marginalskatten
blir 26,4%.
* I skiktet 109700 -125400 kr ökar inte grundavdraget utan ligger på
samma nivå i hela skiktet, Marginalskatten blir 33%
* I skiktet 125400 - 317600 minskar grundavdrag med 10% av
stigande inkomst så att marginalskatten bir 36,3%, Vid 317600 slutar
minskningen av grundavdragt .
* I skiktet 317600-328000 är grundavdraget konstant, och marginalskatten blir 33% men nedre skiktgränsen kommer vid 328000.
* I skiktet 328000 till 489000 utgår k-skatt 33% och statlig skatt 20%
så att marginalakatten blir 53%.
* I skiktet över 489000 utgårK-skatt 33% och statlig skatt 25% så att
marginalskatten blir 578%
Förbryllande med jobbavdragen är att skiktet i skattesystemet
39900-109700 inte används i jobbavdragssystemet, nedre skiktgränsen är i skattesystemet 39900 men i jobbavdragssystemet 31900. En
skillnad på 8000 kr.
Det är svårt att förstå varför man gjort så. Hade skiktgränsen i
jobbsystemet legat på samma som i skattesystemet, 39900, hade de 20
procenten i jobbsystemet precis täckt ökningen av grundavdraget i
skiktet så att det blivit 17100 kr och jobbavdraget i skiktet blivit lika
stort i hela skiktet.
Nu blir de 20 procenten 1600 kr högre än ökningen av grundavdraget så att jobbavdraget i skiktet stiger med 33% av 1600=528 kr=
0,7% av stigande inkomst i skiktet.

Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.

Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.

Finansministern har sagt att jobbavdragen har kommit till för att
undanröja tröskeleffekter och höga marginlaeffekter vid låga inkomster, men var är tröskeleffekterna och de höga marginaleffekterna?

Det händer att förvärvsarbetande inte äter lunch hemma. De kan ha
matlåda med sig till jobbet, ha fri lunch på företaget eller gå på något
matställe och äta. Skatteverket anger förmånsvärde 20007 för fria
måltider: frukost 32 kr, lunch 64 kr, middag 64 kr, summa för helt fri
kost 160 kr per dag.
Konsumentverket anger livsmedelskostnader i sina tabeller. “Alla
mål äts hemma eller matlåda”: i genomsnitt för man och kvinna i
åldrar 18-60 år 1590 kr per månad. Kostnad per dag: 1590 /30= 53
kr. Fördelat: frukost 11 kr, lunch 21 kr, middag 21 kr, summa 53 kr.
Om man istället för matlåda för lunch för 21 kr går på matställe
blir det 43 kr dyrare. 5 dagar i veckan 20 dagar per månad gör 860 kr
per månad och 10320 kr per år. (5 dagar i 48 arbetsveckor blir 240
dagar = 20 dagar per månad).
Avrundat blir extrakostnaden för lunch ute 10 000 kr per år.

I inkomstskiktet 17100-31900 innebär reglerna i jobbsystemet att
lättnaden blir 4884 kr vid inkomst 31900. Det hänger med upp till
109700 med ett litet påslag på 528 kr som nämndes nyss.
Men vid 109700 får ensam denna lättnad, medan två makar får 2x
4884 kr= 9768 kr. Det är en dålig fördelning då lägsta rimliga
hushållskostnader för ensam 2007 är 122000 och för makar 183000.
Vid inkomst 109700 kr är månadsinkomsten 9142 kr och
preliminärskatten i kolumn 1 med jobbavdrag på det 1749
kr= 20988 kr/år. Efter skatt blir det 109700 - 20988 = 88712 kr.
Ensam med detta disponibelt får ett underskott på
122000 - 88712 = 33288 kr.
Två makar med vardera samma inkomst får ett underskott
på 183000 - 2x 88712 = 5576
För den ensamme fattas i kassan
33288 kr
medan bristen för makarna bara är 5576 kr.
Det är fel att försöka ordna jämlikhet med att sänka inkomstskatten
vid låga inkomster. Det måste till en hushållsanknuten faktor som gör
att ensamma får mer än makarna. Det är huvudsakligen bostadskostnaderna som gör att ensamma har det så mycket sämre än makarna.
Det bästa sättet är att införa bostadsbidrag vid låga inkomster som
är konstruerade så att ensamma vid samma arbetsprestation som
makarna kan få samma standard som de. Sådana bidragssystem har
visats i det föregående.
Jobbavdragen har ingen bra fördelningseffekt. De slösar bort pengar
som kan användas på bättre sätt.

Konsumentverket har en annan beräkning, de har också ett pris på
livsmedelskostnaderna för “utom lunch 5 dagar/vecka” och det är
lägre än “Alla mål äts hemma eller matlåda”: Lägre per månad:
Kvinnor 18-30 år: 330 kr, 31-60 år : 320 kr, 18-60:genomsnitt 320 kr.
Män 18-30 år:420 kr, 31-60 år 390 kr, 18-60 år: genomsnitt 400 kr.
Genomsnitt för kvinnor och män: 360 kr per månad = ca 18 kr per
arbetsdag för lunch hemma. Går man istället ut och äter skulle det
enligt skatteverket kosta 64 kr per dag (förmåndvärde), dvs 46 kr
dyrare per arbetsdag= per år för 240 arbetsdagar: 11040 kr. Avrundat
10000 kr.
Om man skulle betrakta extra matkostnader p g a arbete som
avdragsgilla kostnader i deklarationen skulle det ge en skattelättnad på
Inkomst 39900-109700: 26,4% av10000= 2640 kr
109700-125400:
33% av 10000= 3300 kr
125400-317600:
36,3% av10000= 3630 kr.

Extra kostnader för semester och annat..
Om man på samma sätt vill ha avdrag för högre semesterkostnader
för att man arbetar, t ex avdrag med 10000 kr blir skattesänkningen
som nyss för maten dvs omkring 3300 kr.
Summa extrakostnader för mat och semester och annat.
I hushållsbudgetar som visats tidigare har för förvärvsarbetande som
minimum angetts extra kostnader per person 5000 kr, varav 2000 kr
för utelunch en gång i veckan och 3000 kr för semester.
I det som gäller inkomståret 2007 är jobbavdragen , dvs avdragen och inte skattelättnaden av jobbavdragen:
För inkomst 31900 kr 31900-17100=

14800 kr

För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget (31900 +0.2x(10970031900)-31100)=(31900+77800x0,2-31100)x=(31900+1556031100)=
16360 kr.
För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget 47400-31100=16300 kr.
Mellan 109700 och 317600 stiger avdraget med 10% av stigande
inkomst.
För inkomst 317600 blir jobbavdraget 47400-11900= 35500 kr.
Det kan vara svårt att förstå varför kostnaderna ska bli högre vid
högre inkomster. Ska höginkomsterna ha bättre mat?
Det är stötande att skattelättnaderna av jobbavdraget blir
större vid högre inkomster. I Alliansens förslag och i moderaternas motion står att jobbavdragen ska vara samma vid inkomst över 107900 (2007: 109700).
Högsta skattelindring av jobbavdragen i regeringens förslag för
2007 är 11 720 kr.

Förslag om ändring av jobbavdrag och
TV-avgift. Förslag om bostadsbidrag för
barnlösa.
Nyss visades fyra alternativ där skattelättnaden av jobbavdragen vid inkomst över 109700 blir
1) 7966 kr= 3754 kr lägre än 11720 kr
2) 9250 kr= 2470 kr lägre än 11720 kr
3) 10533 kr= 1187 kr lägre än 11720 kr
4) 11818 kr= 98 kr högre än 11720 kr
För 2008 bör skattelättnaden bli lika stor för alla inkomster över
109700 kr. Alternativ 2 eller 3 borde kunna väljas beroende på vad
statsfinanserna klarar. I alternativ 2 blir det minskning av skatteminskningen vid inkomster över 292900 kr, i alt 3: 305700 kr.
Medelinkomsten 2007 ligger på 25400 kr/mån= 304800 kr/år.
En bättre fördelningsprofil erhålls om man samtidigt med
ändring av arbetsavdraget avskaffar TV-licensen för privathushåll och ersätter den med en kollektivlicens betald av riksdagen.
Per hushåll innebär det en skattelättnad på drygt 2000 kr, säg 2000.
Det innebär en mer rättvis fördelning mellan ensamma och makar.
I så fall kan man välja alternativ 2 : 9250 kr är 2470 kr lägre än
11720 kr, men det minskat med 2000 kr för ensam blir 470 kr lägre.
För makar blir vinsten på TVlicensen 1000 kr per make och resultatet
blir 1470 kr lägre än 11720 kr så att jobbavdragets minskning blir
mindre vid inkomster över 302900 kr. Medelinkomsten får ingen
försämring.
Ensamma med låga inkomster får underskott i hushållsbudgetarna och därför bör införas bostadsbidrag för ensamma
utan barn enligt förslag som visats tidigare. Kostnaderna för
det borde kunna tas bl a genom att minska jobbavdragen vid
höga inkomster.
Några kostnadsberäkningar om detta görs inte här.

Skattelättnaderna : bör bedömas med
hänsyn till levnadskostnaderna.
Lägsta rimliga levnadskostnad för ensam förvärvsarbetande ickepensionär utan barn och inkomstskatter 2006 var 120 000 kr per år
exklusive semester. I tabeller om skatterna 2006 finns uppgifter om
hur stora överskotten i hushålssbudgetarna är sedan 120 000 kr och
inkomstskatter betalats. Tabell för 2007 finns också, där 120 000
sigit till 122 000.
De borgerligas skatteförslag ligger i den gamla högerns skattetradition som går ut på att klaga på marginalskatterna vid höga inkomster 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 organisationer 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
inkomster 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 tabeller framgår
att inkomstskatten 2006 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 (2006) 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 skattesänkning 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. Ensamstående 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.

Pensionärer med låga inkomster.
Pensionärer med låga inkomster behöver förbättringar . Här
en kort redovisning av det som finns utförligare längre bort i
det följande (sid 57-63).
* Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggssystemet som medför att taxeringsvärden för fritidshus
påverkar bostadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt
genom följande strykningar i Lag (2001:761) om bostadstillägg 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 bortseende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt 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”.
Att fritidshusens taxeringsvärden ska påverka bostadstilläggen infördes under krisåren på 1990-talet. Någon återställning har inte skett. Pensionärer med låga inkomster tillhör enligt makthavarna en underklass som man inte behöver
bry sig om.

* 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 uppräkning efter prisutvecklingen sedan dess år 2005 blir 370 000 kr per
pensionär. I Sveriges högkonjunktur 2007 behandlas lågpensionärerna sämre än 1975.
Sedan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten tagits bort,
med skattelättnader för icke-pensionärer som kan uppgå till
hundratusentals kronor, är det orimligt att för låginkomstpensionärer i bostadstilläggssystemet behålla regler om att
förmögenheter ska påverka tilläggen.
I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögenhetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skattelättnader. Det är då olämpligt att de sämst ställda pensionärerna har
kvar förmögenhetsreglerna i 16§ och 17§, de bör tas bort så att förmögenhet i alla former på inget sätt minskar bostadstilläggen.
16§ och 17§ bör upphöra att gälla.
Utdrag ur lagen finns längre bort i det följande (sid 60-63).
* 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 kapitalets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har marginaleffekt 87-97% på pensionsinkomster, dvs får behålla mycket litet
av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen 62% av kapitalinkomsterna verkar förföljelse, det borde bort.

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 : 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 statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelseformer 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 propositionens förslag. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla
privathushåll försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en miljard 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 uppmärksamhet.”

Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med
låga inkomster. Förslag. Gäller alla åldrar.
Förslagen här tar sikte på att förbättra för dem med de lägsta
inkomsterna. Om förslagen genomförs torde de väsentligt minska
behov av socialbidrag. De offenliga kassornas kostnader för bidragen
torde i hög grad bli betalda genom lägre kostnader för socialbidrag.
Det är enklare och trevligare att ansöka om bostadsbidrag hos
försäkringskassan än att gå till socialvården. Den som får
bostadsbidrag behåller sin frihet på ett annat sätt än den som får
socialbidrag.
Bostadsbidragen som kan erhållas är vanligen lägre än de skatter
som bidragstagaren betalar. Reglerna är samma för ensamma och
makar tillsammans. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till
barnfamiljer.
Bostadsbidrag är ett träffsäkert sätt att korrigera skattesystemets
oförmåga att fördela skatt efter förmåga. De lägsta rimliga levnadskostnaderna för makar/sambor är 150% av kostnaderna för en ensam,
inte 200%. Skatteskalan tar inte hänsyn till att levnadskostnaderna per
person är högre för ensamma än för makar/sambor. Det enklaste och
bästa sättet att göra en korrigering av skattesystemets skeva utfall är
bostadsbidrag.
Det finns möjlighet att avväga beloppsgränser efter det utfall man
önskar för bidragstagarna och de kostnader man vill ge staten.
Cirka en tredjedel av dem med arbetsinkomster ligger i
gällande skattesystem för 2006 på en inkomst där ensamma går
med underskott sedan de rimliga lägsta kostnaderna betalats.
De borgerliga som gör anspråk på att göra ett nytt bra system har i
sina förslag inte alls klarat att göra en vettig fördelning med hänsyn
till låginkomsternas problem, förslagen går ut på att göra stora
skattesänkningar för dem med höga inkomster.

Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.
Disponibelt efter skatt hushållskostnader 120000 för ensam, för makar 180 000. kr per år.
Kompletterat med bostadsbidrag enligt förslag nedan för ickepensionärer utan barn.
Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor=61 200kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/sambor.
I de angivna lägsta kostnaderna (enligt tidigare redovisning ovan) ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
För hushåll utan studiemedel:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200 kr per år. Avtrappning 20% av
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+ 171 000= 229 500 kr = 19125 kr per mån.
Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till barnfamiljer.
Ensam
Makar lika inkomst
Ensam bostadsbidrag
Makar bobidrag
Mån. Prelskatt
Efter skatt
ÖverÖverskott
Årslön Avtrappning Bidrag
Avtrappning Bidrag
lön /mån /år
/mån /år
skott/år
/år
per person
6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001

1364
1628
1892
2161
2491
2849
3212
3575
3938
4301
4664
5027
5390
5753

16368 4637
19536 5373
22704 6109
25932 6840
29892 7510
34188 8152
38544 8789
42900 9426
47256 10063
51612 10700
55968 11337
60324 11974
64680 12611
69036 13248

55644 -64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
72 000
64476 -55524
-51048
84 000
73308 -46692
-33384
96 000
82080 -37920
-15840
108 000
90120 -29880
240 krisgräns
120 000
97824 -22176
15648
132 000
104468 -14532
20936
30% av inkomsterna 144 000
113112 -6888
46224
2008 för arbetsink. 156 000
120756
756 krisgräns 61512
över noll ligger under 168 000
128400
8400
76800
148 000, enl. (m)
180 000
136044 16044
92088
192 000
143688 23688
107376
204 000
151332 31332
122554
216 000
158976 38976
137952
228 000

2700
5100
7500
9900
12300
14700
17100
19500
21900
24300
26700
29100
31500
33900

31500
29100
26700
24300
21900
19500
17100
14700
12300
9900
7500
5100
2700
300

17100
21900
26700
31500
34200

17100
12300
7500
2700
0

Ensam:
En ung flicka kan få arbete på ett kafé med lön 70-80 kr per timme = cirka 12-13 000 kr per mån. enligt P1s jobbprogram söndagen den 2 april
2006. Vid 12 000 (ca 72 kr per tim) blir det i detta alternativ disponibelt 2568 kr utöver grundkostnaderna 120 000 kr. Vid 13 000 kr (ca 78 kr
per tim) 7812 kr. Vid 11 000 kr (ca 66 kr per tim) blir det underskott 2676 kr. Vid 10 000 kr (ca 60 kr per tim) blir underskottet 7980 kr.
Vid inkomst 13 000 kr är skatten 42 900 kr per år och bidraget 14 700, dvs 28 200 kr lägre än skatten. Vid inkomster över 9000 kr per mån är
skatten alltid större än bidraget. Bostadsbidraget bör ses som en komponent i skattesystemet som korrigerar skattesystemets skeva utfall.

Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn, med bostadsbidrag enligt föregående sida.
Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Efter skatt
/mån /år

Överskott/år

Makar lika inkomst
Överskott
/år

Ensam bostadsbidrag
Makar bobidrag
Årslön
Bidrag Överskott Bidrag överskott
per person
efter bidrag
efter bidrag

6001 1364 16368 4637 55644 -64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
7001 1628 19536 5373 64476 -55524
-51048
8001 1892 22704 6109 73308 -46692
-33384
9001 2161 25932 6840 82080 -37920
-15840
10001 2491 29892 7510 90120 -29880
240 krisgräns
11001 2849 34188 8152 97824 -22176
15648
12001 3212 38544 8789 104468 -14532
20936
30% av inkomsterna
13001 3575 42900 9426 113112 -6888
46224
2008 för arbetsink.
14001 3938 47256 10063 120756
756 krisgräns 61512
över noll ligger under
15001 4301 51612 10700 128400
8400
76800
148 000, enl. (m)
16001 4664 55968 11337 136044 16044
92088
17001 5027 60324 11974 143688 23688
107376
18001 5390 64680 12611 151332 31332
122554
19001 5753 69036 13248 158976 38976
137952
20001 6151 73812 13850 166200 46200
152400
Medianinkomst 2008
21001 6514 78168 14487 173844 53844
167688
242 000 för arbetsink.
22001 6877 82524 15124 181488 61488
182976
över noll, enl.(m)
23001 7240 86880 15761 189132 69132
198264
24001 7603 91236 16398 196776 76776
213552
Medianinkomst 2008
25001 7966 95592 17035 204420 84420
228840
282 000 för arbetsink.
26001 8324 99888 17677 212124 92124
244248
över 41 200, enl. (m)
27001 8799 105588 18202 218424 98424
256848
29001 9859 118308 19142 229704 109704
279408
30001 10389 124668 19612 253344 115344
290688
80% av inkomsterna
35001 13039 156468 21962 263544 143544
347088
2008 ligger under
40001 15731 188772 24270 291240 171240
402480
351 000, enl (m). för
45001 18631 223572 26370 316440 196440
452880
arb.ink över noll
50001 21531 258372 28470 341640 221640
503280
(389 000 för arb.ink.
55001 24431 293172 30570 366840 246840
553680
över 41 200)
60001 27331 327972 32670 392040 272040
604080

72 000 31500
84 000 29100
96 000 26700
108 000 24300
120 000 21900
132 000 19500
144 000 17100
156 000 14700
168 000 12300
180 000 9900
192 000 7500
204 000 5100
216 000 2700
228 000 300
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000-

-32856 17100
-26424 12300
-19992
7500
-13620
2700
-7980
0
-2676
2568
7812
13056
18300
23544
28788
34032
38976

-51612
-38748
-25884
-13140
240
15648
20936
46224
61512
76800
92088
107376
122554
137952

Boende och fastighetsskatter.

Om boende och om fastighetsskatten.
Med tabeller från Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2007.
Boende, byggande och bebyggelse. Statistiska centralbyrån 2007.

Ensamstående och makar/sambor utan barn.
Lägsta rimliga utrymmesstandrad för barnlösa vuxna kan
anses vara 2 rum och kök för ensam och 3 rum och kök för
makar/sambor.
Enligt tabell 10.6 är den genomsnittliga standarden hushåll med en
och två boendeför vuxna utan barn 1,3-1,25 sovrum per person. För
ensamma 2,3 rum och kök och för makar/sambor 3,5 rum och kök .
Boende i hyreslägenheter och bostadrättslägenheter har ungefär
samma utrymmesstandrad (bostadrätt litet högre än hyresrätt) cirka 1
sovrum per person: För ensamma 2 rum och kök, för makar/sambor 3
rum och kök.
Småhuslägenheter är vanligen tämligen stora och är det få boende
blir antalet sovrum per person stort.
Boende i småhus har cirka 2-3 sovrum per person (tabell 10.7).
För ensamma cirka 4,2 rum och kök, för makar cirka 5,7 rum och
kök.
Cirka 57% av de boende bor i småhus och cirka 41% i flerbostadshus (tabell 10.2), vilket förklarar att genomsnittet för alla ligger högre
än 1 sovrum per person.
Det finns dock små lägenheter i småhusen, som ibland innehåller
två lägenheter , isynnerhet i äldre hus. Cirka 10% av lägenheterna i
småhus är mindre än 3 rum och kök (tabell 1.1.6).
Bostadsutgift för hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter finns i
kapitel 9. I tabell 9.1.9 finns kostnader i genomsnitt för småhus, men
är där inte uppdelat för olika storlekat av lägenheter i småhus, något
som gör att man inte med ledning av tabellen kan göra några närmare
beräkningar om bostadsutgifter där.

Hyror för hyreslägenheter.
Genomsnittlig hyra i januari 2006 efter region för 3 rum och kök
enligt SCBs inledning till kapitel 9:
Hyra januari 2006
2007 säg 2006+1,2%
Riket
5 100 ± 40
5161
Stor-Stockholm
5 573 ± 76
5640
Stor-Göteborg
5 285 ± 79
5348
Övriga större kommuner
5 094 ± 76
5155
Övriga mindre kommuner
4 704 ± 71
4760
Stor-Stockholm: 109% av riksgenomsnittet.
Övriga mindre kommuner: 92% av riksgenomsnittet.
Riket per år 2007: 5161x12= 61932= avrundat 62000 kr.
Räknar man upp hyrorna 2005 enligt tabell 9.1.3 för 2 rum och kök
med 1,2 % får man ungefär hyrorna för 2006:
2007
Riket
4176
4226
Stor-Stockholm
4629
4685
Stor-Göteborg
4385
5450
Övriga större kommuner
4178
4228
Övriga mindre kommuner
3854
3900
Stor-Stockholm: 111% av riksgenomsnittet.
Övriga mindre kommuner: 92% av riksgenomsnittet.
Riket per år 2007: 4226x12=50712= avrundat 51000 kr
Hyresrättslägenheter kostade 2002, enligt tabell 9.1.1, i genomsnitt i
riket 4161 kr per månad, medan bostadrättslägenheter kostade 3325
kr, dvs 836 kr lägre per månad (80% av 4161).
Hyresrättslägenheter kostade 2005 , enligt tabell 9.1.5, 4433 kr per
månad i allmännyttans hus, medan de kostade 4640 kr i privata hus,
där det alltså var 207 kr dyrare per månad (105% av 4433).
Den genomsnittliga hyran för hyreslägenheter per månad 2005,
enligt tabell 9.1.1 , var 4520 kr, men för hus färdigställda 1941-1950
var det 4086 kr (90% av genomsnittet) och i hus färdiga 1991 och
senare var det 5549 kr (123% av genomsnittet).

Utrymme för barn.
Från tabell 10.7 Rumsenheter per boende efter hushållstyp och
boendeform.
Småhus Hyreslägenheter
Bostadsrättsläg.
2002
2002
2002
Alla hushåll
2,19
1,98
2,20
Makar med barn
(<18 år)
1 barn
1,91 (5,73)
1,37 (4,11)
1,44 (4,32)
2 barn
1,53 (6,12)
1,19 (4,76)
1,23 (4,92)
3+ barn
1,31
0,89
0,96
Vid 3 barn
(6,55)
(4,45)
(4,8)
En vuxen med barn
(<18 år)
2,39
1,73
1,78
Vid 1 barn
(4,78)
(3,46)
(3,56)
Vid 2 barn
(7,17)
(5,19)
(5,34)
Inom parentes antal rumsenheter
Småhus Hyreslägenheter
2002
2002
2,19
1,98

Bostadsrättsläg.
2002
2,20

Alla hushåll
Makar med barn
(<18 år)
1 barn
1,91 (2,73)
1,37 (1,11)
1,44 (1,32)
2 barn
1,53 (1,56)
1,19 (0,88)
1,23 (0,96)
3+ barn
1,31
0,89
0,96
Vid 3 barn
(1,18)
(0,48)
(0,60)
En vuxen med barn
(<18 år)
2,39
1,73
1,78
Vid 1 barn
(1,78)
(0,46)
(0,56)
Vid 2 barn
(2,09)
(1,10)
(1,67)
Inom parentes antal rumsenheter per barn sedan 3 rumsenheter för föräldrar (kök, vardagsrum och ett sovrum) räknats
bort.

I tabell 10.3 anges:
Rumsenheter per barn
Normal utrymmesstandard:
sedan 3 re räknats bort
1 boende: 1–2 rum,
Ensam
Makar
2 boe:2–3 rum, (ex ens+1barn) (3-4 rumsenh.) (0 -1,0 )
3 boe:3–4 rum, (ex ens+2b. Makar+1b) (4-5 re) (0,5 -1,0) (1,0-2,0 )
4 boe:3–5 rum, (ex ens+3b. Makar+2b) (4-6 re) (0,33-1,0) (0,5-1,5 )
5 boe:4–6 rum, (ex ens+4b. Makar+3b) (5-7 re) (0,5 -1,0) (0,7-1,33)
6 boe:4–7 rum, (ex ens+5b. Makar+4b) (5-8 re) (0,4 -1,0) (0,5-1,25)
7 boende: minst 5 rum,
8 boende: minst 5 rum.
Hög utrymmesstandard: Mer än ett rum per boende, kök och
vardagsrum oräknade.
Mycket hög utrymmesstandard: Mer än två rum per boende, kök och
vardagsrum oräknade.
Med ledning av siffrorna till höger kan man för normal utrymmesstandard för varje barn räkna med 0,5-1,0 rum, lägst 0,5
rum.
Hyra för barn
Enligt tabell 9.1.3 hyra för hyreslägenhet 2005:
Hyra för det andra rummet: 4126-3061=
1065 kr/månad.
Hyra för det tredje rummet : 5063-4126=
937 kr/månad.
Hyra för det fjärde rummet: 6243-5063=
1180 kr/månad.
Hyra för det femte+ rummet: 7852-6243=
1609 kr/månad
Hyra för det femte rummet säg
cirka1000 kr/månad.
Säg för ett helt rum för ett barn
cirka1000 kr/månad.
2007: 1000x1,012x1,012=
1024 kr/månad.
För ett halvt rum per barn 2007:
cirka 500 kr/månad.
cirka 6000 kr per år.
Detta är riksgenomsnitt, som varierar mellan regioner +10%, - 10%.
För olika årgångar kan det variera mellan
+ 20%, - 10%.
Lagrar man regioner på årgångar kan variationen bli + 30%, - 20%.

Fastighetsskatten.
Arvs-och gåvoskatten avskaffades av den socialdemokratiska regeringen. Den borgerliga alliansregeringen avskaffar nu förmögenhetsskatten och fastighetsskatten.
Från regeringens pressmeddelande 3 april 2007
“Den statliga fastighetsskatten avskaffas från och med den 1
januari 2008. En kommunal fastighetsavgift införs på 4.500 kronor
per bostad för småhus, dock högst 1 procent av taxeringsvärdet, samt
900 kronor per bostad för flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av
taxeringsvärdet.
Den kommunala fastighetsavgiften beslutas av riksdagen men tillförs kommunerna från och med 2008. Statsbidragen justeras för att
göra övergången neutral för såväl kommunerna som staten. Regeringen avser även att pröva frågan om relationen mellan den kommunala fastighetsavgiften och utjämningssystemet.
Reformens beräknade skattebortfall på 16,3 miljarder kronor finansieras med 10,3 miljarder kronor genom den kommunala fastighetsavgiften. Resterande 6 miljarder kronor finansieras genom att skattesatsen på realisationsvinster höjs från 20 till 30 procent.
Reformen utreds av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet. Om utredningen skulle visa att förslaget ger oönskade effekter, vad avser
fördelningen mellan inkomstgrupper eller regioner, inlåsningar på arbets- och bostadsmarknaderna eller de offentliga finanserna, är arbetsgruppen fri att pröva alternativ. Eventuella justeringar av förslaget
skall finansieras fullt ut inom bostadssektorn.
Utredningsarbetet avses leda fram till ett förslag som remitteras i
juni 2007 med inriktning på proposition under hösten 2007.

Regeringens avsikt är att ingen ska betala mer i fastighetsavgift än vad
man skulle ha gjort enligt de tidigare reglerna. Med förslaget uppfyller Allians för Sverige ännu ett av de löften som gavs till väljarna i
valet 2006. En orättvis skatt som saknar folkligt stöd och legitimitet
avskaffas. Detta med rimliga effekter mellan inkomstgrupper och
regioner samt en ansvarsfull finansiering. “
Kommentarer:
Det var bra att socialdemokraterna avskaffade arvs-och gåvoskatten.
Den borgerliga regeringen har mildrat förnögenhetsskatten och går nu
vidare med att avskaffa den helt, det är bra. Den borgerliga regeringens förslag om fastighetsskatten är bra, men har rönt mycken kritik från oppositionspartierna m fl.
Såvitt man nu kan se är förslaget om en avgift på 4500 kr för småhus och förslaget för flerbostadshusen mycket bra, likaså förslaget
om höjd reavinstskatt för husen. Förslagen om avgifterna tycks gynna
alla husägare medan förslaget om höjd reavinstskatt kommer att medföra både vinnare och förlorare. Emellertid är den nuvarande ordningen mycket dålig och en höjning av reaskatten lär vara acceptabel
med tanke på de fördelar som följer med hela förslaget.
Den nuvarande fastighetsskatten är en källa till oro för en stor del av
befolkningen. Den beräknas på fiktiva inkomster av husen, som inte
finns i verkligheten, och i många fall har husägarna inte pengar till
fastighetsskatten utan måste låna till skatten eller sälja husen. Fastighetstaxeringarna är ibland på ett godtyckligt sätt beroende av försäljningspriser när andra säljer sina hus.
Det är ett mycket stort värde i att komma bort från oron hos stora
delar av befolkningen och ta skatt när det finns pengar att ta, dvs efter
en försäljning.
De som förlorar på förslaget om höjd reaskatt är de som säljer tidigt
innan fördelarna med avgifterna givit tillräckligt stora sammanlagda
skattesänkningar för flera år. 30% reaskatt är dock inte mer än vad
vanliga banksparare betalar på kapitalinkomster, 30% eller vasd
aktieägare betalar på sina avkastningar.

Avgiften 4500 kr är lika mycket som 1% fastighetsskatt vid taxeringsvärde 450 000 kr.
Enligt tabellen “Kapitel 7. Från SCB 070412; Taxeringsvärden för
småhus 2006” fanns 1966
för “Småhus, helårsbostad för en/två familjer” totalt 1 613 405
taxeringsenheter, varav 343 089 (21%) med taxeringsvärden under
400 000 kr. Taxeringsvärdena för alla var 1553,8 miljarder kr och
248,6 miljarder (16%) för dem under taxeringsvärde 400 000 kr.
Gynnade blir cirka 79% av taxeringsenheterna
För “Småhus, fritidsbostad för en/två familjer” var motsvarande
siffror: totalt 403 397 taxeringsenheter, varav 9541 (24%) med taxeringsvärden under 400 000 kr. Taxeringsvärdena för alla var 240,7
miljarder kr och 22,7 miljarder (9%) för dem under taxeringsvärde
400 000 kr.
Gynnade blir cirka 76% av taxeringsenheterna.
Enligt SCB:s sammanfattning var genomsnittligt taxeringsvärde för
småhus i kronor (permanentbostad) 2006
963 079 kr
För fritidshusen blir det enligt tabellen “Kapitel 7...”
240,7 / 403397=
596 600 kr
För hus med dessa taxeringsvärden blir vinsten på avgiften
permanentbostad (9 63 079-450 000) x1%=
5 131 kr
fritidsbostad
( 596 600-450 000) x1%=
1 466 kr
Med tax.värde 2 milj kr blir vinsten på fastighetsskatten 15 500 kr
Minst denna vinst får
permanentbostad 136 108 enheter = 8,4% av alla med permanenthus
fritidsbostad
13 205 =
3,3% av alla med fritidshus,
Om reavinsten vid en försäljning blir lika med taxeringsvärdet blir den
ökade reaskatten 10% av taxeringsvädet, vid 2 miljoner kr 200 000 kr.
Det intjänas på fastighetsskatten under 200 000/15 500= 12,9 år.

Sådana som drabbas av hög reavinstskatt på hus kan få skattesänkningar på förmögenhetsskatten och stora skattesänkningar p g a
jobbavdragen. Pensionärer kan drabbas värst då de har hus som de
haft länge och stigit kraftigt i pris, och som de inte kan vänta med att
sälja, de får inga jobbavdrag som kan kompensera. Men reavinstskatten kan veterligen inte bli högre än reavinsten. Om de vill sälja för
att skaffa en bostadsrättslägenhet istället borde uppskovsregler mildra
en hög reavinstskatt. Det föreslagna systemet för fastighetsskatterna
gör det möjligt för pensionärer att bo kvar längre i ett småhus, något
som de nog ofta vill.
Antalet hushåll som är beroende av fastighetsskatterna.
Ett överslag.
Med uppgifterna i SCB:s rapport går det inte att göra en exakt
beräkning, Här ett överslag.
Antalet taxeringsenheter för permanentbostad är 1 613 405. Lägger
man till antalet hushåll med bostadsrätt i flerbostadshus, 5 06 000
enligt tabell 10.1 blir det 2 119 405 hushåll.
Enligt tabell 10.11 har cirka 20% av de boende tillgång till fritidsbostad genom ägande.
Enligt tabell 10.1 finns det 1 314 000 hushåll med hyresrätt i
flerbostadshus. Om 20% av dem har fritidshus blir det 262 800 st.
Det är troligt att de som bor med hyresrätt i flerbostadshus har större
andel med fritidshus, säg cirka 300 000.
Antalet enheter med permanentbostadshus, bostadsrätt och fritidshus för hyresrättsboende blir då cirka 2 420 000 hushåll .
Totala antalet hushåll är enligt tabell 10.1: 3 830 000.
Det vill säga att cirka 63 % av hushållen är beroende av
fastighetsskatterna.
Det föreslagna systement för fastighetsskatten minskar oron för att
fastighetsskatten ska stjälpa hushållsekonomin genom skatter på
fiktiva inkomster som inte finns och oförutsägbara höjningar av
taxeringsvärden, och det är ett mycket stort värde i detta, av betydelse
för 2/3 av befolkningen.

Sammandrag av några tabeller om boende.

Från tabell 1.1.7 Lägenheter efter lägenhetstyp och
färdigställandeår år 1990

Tabeller i Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2007.
Boende, byggande och bebyggelse. Statistiska centralbyrån
2007.

Färdigställandeår procent
Alla lägenheter i 1 000-tal

Från tabell 1.1.6 Lägenheter efter lägenhetstyp och
rumsenheter per lägenhet år 1990
Alla
lägenheter
Hela
landet

Lägenhetstyp
1+R, 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6+RK Uppgift Rums1K
saknas enheter
1+RKV

Alla hus Antal lägenheter i 1 000-tal
4 043 170 295 890 975 767 495
Småhus
1 874
22 30 134 326 559 446
Flerbost.
2 169 147 265 756 648 208
49
Procentuell fördelning
Alla hus
4 043
4
7 22
24 19
Småhus
1 874
1
2
7
17 30
Flerbost
2 169
7 12 35
30 10

354

98

Antal
4,18

337

20

5,24

17

78

3,25
Antal

12

9

2

4,18

24

18

1

5,29

2

1

4

3,38

Alla hus
1+R,1K,1+RKV
1RK
2RK
3RK
4RK
5RK
6+RK
Uppgift saknas

4 043
170
295
890
975
767
495
354
98

Småhus
1+R,1K,1+RKV
1RK
2RK
3RK
4RK
5RK
6+RK
Uppgift saknas

1 874
22
30
134
326
559
446
337
20

Flerbostadshus
1+R,1K,1+RKV
1RK
2RK
3RK
4RK
5RK
6+RK
Uppgift saknas

2 169
147
265
756
648
208
49
17
78

Från tabell 9.1.1 Genomsnittlig månadshyra/månadsavgift per
lägenhet för hyres- och bostadsrättslägenheter 1996–2005.
Kronor
År

2002

2005

Hyresrättslägenheter
Färdigställandeår
– 1940
4 269
1941 – 1950
3 741
1951 – 1960
3 774
1961 – 1970
4 079

4 633
4 086
4 116
4 453

1976 – 1980
1981 – 1985
1986 – 1990
1991 –
Samtliga lägenheter

4 380
5 067
5 166
5 549
4 520

4 052
4 749
4 846
5 133
4 161

Bostadsrättslägenheter
Färdigställandeår
– 1940
2 705
1941 – 1950
2 624
1951 – 1960
2 583
1961 – 1970
2 895
1971 – 1975
1976 – 1980
3 273
1981 – 1985
4 673
1986 – 1990
5 139
1991 –
5 482
Samtliga lägenheter 3 325

Från tabell 9.1.3 Genomsnittlig månadshyra per lägenhet för
hyreslägenheter 2005. Kronor
Lägenhetstyp
1RK

2RK

Hyresrättslägenheter
Stor-Stockholm
3 439
4 574
Stor-Göteborg
3 278
4 333
Övriga kommuner med
> 75 000 invånare
3 048
4 128
Övriga kommuner med
< 75 000 invånare
2 741
3 808
Hela riket
3 061
4 126

3RK

4RK

5+RK 1+R Samtliga
1K
lägenh.
1+RKV

5 550 6 752 8 815 3 073 4 982
5 260 6 417 7 925 2 773 4 734
5 054 6 279 7 809 2 853 4 545
4 656 5 710 6 746 2 577 4 109
5 063 6 243 7 852 2 838 4 520

Från tabell 9.1.5 Genomsnittlig månadshyra per lägenhet för
hyreslägenheter 1996–2005. Kronor
År
Allmännyttiga
Lägenhetstyp
1 rum o kök
2 rum o kök
3 rum o kök
4 rum o kök
5 eller fler rum o kök
Övriga

2005

Samtliga lägenheter

2005

2 997
4 033
4 945
6 126
7 400
2 795

Privata
Lägenhetstyp
1 rum o kök
2 rum o kök
3 rum o kök
4 rum o kök
5 eller fler rum o kök
Övriga

3 119
5 207
5 207
6 384
8 204
2 862

4 433

Samtliga lägenheter

4640

Från tabell 9.1.6 Procentuell förändring av hyran per lägenhet
mellan januari undersökningsåret och januari året efter
undersökningsåret för hyreslägenheter 2005
Lägenhetstyp 1RK
Hyresrättslägenheter
Färdigställandeår
– 1940
1,9
1941 – 1950 1,8
1951 – 1960 1,4
1961 – 1970 0,9
1971 – 1980 0,8
1981 – 1985 1,1
1986 – 1990 0,9
1991 –
0,9
Samtliga
lägenheter
1,3

2RK

3RK

4RK

5+RK 1+R Samtliga
1K
lägenh.
1+RKV

1,7
1,6
1,3
1,2
1,0
0,9
0,8
0,8

1,5
1,7
1,6
1,1
1,2
0,8
1,1
0,8

1,6
1,6
1,4
1,4
0,9
1,1
1,0
0,8

2,0
1,2
1,8
1,2
1,3
1,0
1,4
0,9

2,5
1,4
1,7
1,3
1,4
1,2
1,1
0,9

1,7
1,7
1,4
1,2
1,1
0,9
1,0
0,8

1,2

1,2

1,2

1,4

1,5

1,3

Från tabell 10.1 Hushåll efter hustyp och upplåtelseform år
1990
Antal
Upplåtelseform
hushåll Ägare Bostads- HyresÖvriga Uppgift
1000-tal
rätt
kontrakt
saknas
Alla hus
3 830
1 556 565
1 517
155
37
Småhus
1 861
1 519 60
203
73
7
Flerbostadshus 1 969
37 506
1 314
82
30
Procentuell fördelning
Alla hus 3 830
41 15
40
4
1
DVS 56% av hushållen ägare eller bostadsrätt
44% hyreskontrakt o d.

Från tabell 10.2 Boende efter hustyp, familjecykel och
familjetyp
Boende Andel Rad- Flerbost.-hus Pens1000-tal Småhus och <10 >10 hem
Friligg. kedje enheter
od
Pensionärer
(65–84 år)
Samboende 796
57,4 10,0 5,4
27,2 0,0
Ensamstående 537
28,1 7,6
9,6
44,4 10,3
Samtliga
16–84 år
7 046 47,0 9,7
9,8
31,5 2,0

Summa

100.0
100.0
100.0

DVS 56,7% av boende i småhus
41,3% i flerbostadhus
Från tabell 10.3 Boende efter utrymmesstandard :
Som rumsenhet räknas såväl bostadsrum som kök.
Trångboddhet (norm 1): Mer än två boende per rum, köket oräknat.
Trångboddhet (norm 2): Mer än två boende per rum, kök och
vardagsrum oräknade.
Hög utrymmesstandard: Mer än ett rum per boende, kök och
vardagsrum oräknade.
Mycket hög utrymmesstandard: Mer än två rum per boende, kök och
vardagsrum oräknade.
Antal boende (1 000-tal) 1990:
Trångbodda (morm 2)
Hög utrymmesstandard
Antal rumsenheter per boende
Andel boende (%):
Trångbodda (morm 2)
Hög utrymmesstandard

8 181
271
2 590
2,01
3,3%
31,7%

Från tabell 10.4 Hushåll efter utrymmesstandard :
Antal hushåll (1 000-tal) 1990:
Trångbodda (morm 2)
Hög utrymmesstandard
Andel hushåll (%):
Trångbodda (morm 2)
Hög utrymmesstandard

3 830
80
1 348
2,1%
35,2%

Från tabell 10.5 Andel trångbodda hushåll:
Trångbodda hushåll (norm 2) % 1990. Alla hushåll: 2%
2boende: 2%. 3 boende: 6%. 4 boende: 2%. 5+boende:10%.

Från tabell 10.6 Rumsenheter per boende:
Alla hushåll 1990: 2,01
Antal boende (Tab 10.12: 1-4 boende cirka 95% av alla hushåll)
1 boende
3,30= Kök+vardagsrum+ 1,3 sovrum/ person
2 boende
2,25= Kök+vardagsrum+ 1,25 sovrum/ person
3 boende
1,72= Kök+vardagsrum+ 1,05 sovrum/ person
4 boende
1,42= Kök+vardagsrum+ 0,92 sovrum/ person
5 boende
1,21= Kök+vardagsrum+ 0,81 sovrum/ person
6 boende
1,05= Kök+vardagsrum+ 0,72 sovrum/ person
7+ boende
0,87=
Vid 7 boende
Kök+vardagsrum+ 0,58 sovrum/ person
Småhus
2,00
Flerbostadshus 2,04

Från tabell 10.7 Rumsenheter per boende efter hushållstyp och
boendeform.
Småhus Hyreslägenheter
Bostadsrättsläg.
2002
2002
2002
Alla hushåll
2,19
1,98
2,20
Enpersonshushåll
BF –64 år
5,17 (3,17)
2,77 (0,77)
2,95 (0,95)
BF 65– år
5,19 (3,19)
3,08 (1,08)
3,46 (1,46)
Endast makar
BF –64 år
2,86 (1,86)
1,85 (0,85)
1,96 (0,96)
BF 65– år
2,82 (1,85)
1,99 (0,99)
2,07 (1,07)
Makar med barn
(<18 år)
1 barn
1,91 (1,24)
1,37 (0,70)
1,44 (0,77)
2 barn
1,53 (1,03)
1,19 (0,69)
1,23 (0,73)
3+ barn
1,31
0,89
0,96
Vid 3 barn
(0,91)
(0,49)
(0,56)
En vuxen med barn
(<18 år)
2,39
1,73
1,78
Vid 1 barn
(1,39)
(0,73)
(0,78)
Vid 2 barn
(1,72)
(1,06)
(1,11)
Inom parentes antal sovrum (utöver kök och vardagsrum) per person.
Från tabell 6.2.6 Barnfamiljer med bostadsbidrag efter antal
barn.
Antal barnfamiljer
Antal barn %
Totalt Därav
1
2
3+
3
4
5+
1000-tal ensamst.
1994 371 184
39
35
19
5
2
2005 177 139
43
35
22
Från tabell 10.12 Hushåll efter hushållsstorlek, 1 000-tal
Undersökningsår 1990
Alla hushåll
Antal hushåll efter antal personer i hushållet
1
2
3
4
5
6+
Sverige 3 794
1 488 1 184 470
452
200
–

Från tabell 10.13 Genomsnittlig bostadslägenhetsyta i m2
Undersökningsår 2003 Alla lägenheter Nybyggda lägenheter
Sverige
91,6
128,0
Från tabell 10.14 Genomsnittligt antal personer per lägenhet
1980 1991 1995 2000 2001 2003
Sverige
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Från tabell 10.11 Boende (i åldern 16–74 år) efter tillgång till
fritidsbostad, familjecykel och familjetyp
Boende
Andel med tillgång till fritidsbostad
i åldern
Totalt Genom
16-74 år
Ägande Släkt Förhyrning
Annat
(1 000-tal)
2005:
6 472
47,6 19,3 20,4 5,8
2,1
Pensionärer
(65–84 år)
Samboende 796
45,5 32,5 7,2
5,5
0,3
Ensamstående 484
33,0 13,8 12,9 2,1
4,1

Fri bostad utom semesterbostad, Skatteverket inkomstår 2007
Område
Bostadsförmånsvärdet beräknat
per kvadratmeter bostadsyta i
kr/år
kr/månad
Stor-Stockholm
938
78
Stor-Göteborg
887
75
Kommuner i övrigt med
mer än 75 000 invånare
836
70
Övriga kommuner
765
64
Bostad belägen utom
tätort med närmaste
omgivning
688
57

Kapitel 7. Från SCB 070412; Taxeringsvärden för småhus 2006
Antal taxeringsenheter och totalt taxeringsvärde (miljarder kr) fördelat efter taxeringsvärdeklass Typkod 220 och 221. (Småhus, helårsbostad för en/två familjer respektive Småhus, fritidsbostad för en/två
familjer). Uppgifter för hela riket
Taxeringsvärdeklass (tkr)
- 200 __201-400 401-800 801-1400
Typkod 220
Antal taxeringsenheter:
73 996 269 093 509 059 418 093
Taxeringsvärde, miljarder kr:
10,9
82,7
297,6
Typkod 221
Antal taxeringsenheter:
74 990 120 127
118 818
Taxeringsvärde, miljarder kr:
10,4
35,3
67,7

1401-2000
207 056

447,2

343,1

58 439

17 818

60,6

29,4

Taxeringsvärdeklass (tkr)
2001-2500 2500-3000 3000-3500 3500- Totalt
Typkod 220
Antal taxeringsenheter:
73 746
31 353
14 183
16 826 1 613 405
Taxeringsvärde, miljarder kr:
163,5
85,1
45,7
Typkod 221
Antal taxeringsenheter:
6 495
3 046
1 614
Taxeringsvärde, miljarder kr:
14,4
8,3
5,2

78

1 553,8

2 050

403 397

9,4

240,7

Statsrådsberedningen, 3 april 2007.
Uppgörelse om avskaffande av
fastighetsskatten.

Reformens beräknade skattebortfall på 16,3 miljarder kronor finansieras med 10,3 miljarder kronor genom den kommunala fastighetsavgiften. Resterande 6 miljarder kronor finansieras genom att skattesatsen på realisationsvinster höjs från 20 till 30 procent.

I den ekonomiska vårpropositionen avser regeringen att redovisa
hur den statliga fastighetsskatten kan avskaffas från och med den 1
januari 2008. Det meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt, näringsminister Maud Olofsson, utbildningsminister Lars Leijonborg och
socialminister Göran Hägglund vid en webbutsänd pressträff idag.

Reformen utreds av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet. Om utredningen skulle visa att förslaget ger oönskade effekter, vad avser
fördelningen mellan inkomstgrupper eller regioner, inlåsningar på arbets- och bostadsmarknaderna eller de offentliga finanserna, är arbetsgruppen fri att pröva alternativ. Eventuella justeringar av förslaget
skall finansieras fullt ut inom bostadssektorn.

Pressmeddelande 3 april 2007
Statsrådsberedningen
Uppgörelse om avskaffande av fastighetsskatten

Utredningsarbetet avses leda fram till ett förslag som remitteras i
juni 2007 med inriktning på proposition under hösten 2007.

Allians för Sverige gick till val på att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal avgift. Ett första steg för att
minska fastighetsskattens negativa effekter togs redan med de väsentliga skattelättnader som genomfördes 2006 och 2007. I den ekonomiska vårpropositionen avser regeringen att redovisa hur den statliga
fastighetsskatten kan avskaffas från och med den 1 januari 2008.
Den statliga fastighetsskatten avskaffas från och med den 1 januari
2008. En kommunal fastighetsavgift införs på 4.500 kronor per bostad för småhus, dock högst 1 procent av taxeringsvärdet, samt 900
kronor per bostad för flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet.
Den kommunala fastighetsavgiften beslutas av riksdagen men tillförs kommunerna från och med 2008. Statsbidragen justeras för att
göra övergången neutral för såväl kommunerna som staten. Regeringen avser även att pröva frågan om relationen mellan den kommunala fastighetsavgiften och utjämningssystemet.

Regeringens avsikt är att ingen ska betala mer i fastighetsavgift än vad
man skulle ha gjort enligt de tidigare reglerna. Med förslaget uppfyller Allians för Sverige ännu ett av de löften som gavs till väljarna i
valet 2006. En orättvis skatt som saknar folkligt stöd och legitimitet
avskaffas. Detta med rimliga effekter mellan inkomstgrupper och
regioner samt en ansvarsfull finansiering.
Kontakt
Oscar Hållén
Pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt
Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
Sara Malmgren
Pressekreterare hos Göran Hägglund
Ingemar Hansson
Statssekreterare
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Hushållskostnader, socialbidrag, disponibel inkomst,
bostadsbidrag och barnbidrag.

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm.
I Konsumentverkets broschyr ”Koll på pengarna 2006” finns beräkningar för år 2006.
Konsumentverket anger, för män och kvinnor 18-60 år:
Individuella kostnader:
1. Livsmedel: Bygger på en fyra veckors näringsberäknad matsedel med vanliga rätter som innehåller både råvaror och halvfabrikat. Lättöl
ingår liksom lite godis, läsk och snacks. Beloppen för vuxna gäller vid låg fysisk aktivitet. Med en rask promenad på 30 min/dag, lägg till 70 kr.
Är du ensamstående lägger du till 100 kronor per månad för mindre förpackningar och mer svinn. Alla mål äts hemma eller matlåda:
Kvinna 18-30 år 1400 kr per mån. 31-60 år 1360 kr. 61-74 år 1260 kr. 75- år 1220 kr. Säg kvinna 18-60 år 1390 kr per mån.
Man 18-30 år 1820 kr. 31-60 år 1730 kr. 61- 74 år 1570 kr. 75- år 1370 kr Säg man 18-60 år 1790 kr per mån.
2. Kläder, skor: Innehåller också kemtvätt, skoreparationer och tillbehör som väska, klocka,paraply. Vuxen person: 460 kr per mån.
3. Fritid, lek (inklusive mobil): Här ingår bl a leksaker, cd-skivor, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift. Vuxen person 460 kr per mån.
4. Hygien (personlig): Tvål,tandkräm, blöjor ,hårklippning etc. För kvinnor till och med 49 år ingår mensskydd för ca 30 kronor i månaden.
Vuxen kvinna 280 kr per mån. Vuxen man 240 kr.
Summa individuella kostnader exkl livsmedel: kv 1200 kr per mån, man 1160 kr.
Gemensamma kostnader:
5. Förbrukningsvaror: Tvätt-och rengöringsmedel, toalett-och hushållspapper m m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.
6. Hemutrustning (inklusive dator): Möbler, husgeråd, tv, dator(ca 200 kr/mån) m m, sådant som slits och ersätts. Frys, disk-, tvättmaskin
ingår inte. 1 pers 570 kr per mån, 2 pers 660 kr.
7. Media, fast telefon, Internet m m: Innehåller även brev, kort och frimärken m m.1 pers 830 kr per mån, 2 pers 870 kr.
8. Hemförsäkring kostar olika beroende på bostadsort. Storstad: över 200 000 inv. Mellanstor stad: 50 000 - 200 000 inv. Mindre tätort:under
50 000 inv. I person storstad 150 kr per mån. 2 pers 160 kr
Summa gemensamma kostnader storstad (exkl el): 1 pers 1650 kr per mån. 2 pers 1820 kr.
9. El - Uppskattad förbrukning i hyreslägenhet: 1 person 150 kWh per månad, 2 personer 220 kWh. El i Stockholm fast avgift ca 50 kr per
mån. KWh-pris ca 1 kr. Gör: 1 person 200 kr per mån. 2 pers 270 kr.

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 450 kr per månad och
fackavgifter (inkl a-kassa) 300 kr per månad. Summa 750x12=9000 per år. I Stockholm kostar busskort i början av 2006: 600 kr per mån
(pensionär 360 kr). För förvärsarbetande säg 600+300= 900 kr per mån = 10800 kr per år.
För åldrar 18-60 år är kostnaderna enligt punkterna 1-9 i följande uppställning. Punkten 10 är en post läkarvård och tandvård, som
socialstyrelsen hade i en tidigare socialbidragsnorm, ca 70 kr per månad, men som inte finns med i Konsumentverkets budget.
För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. För promenad
tillägg 70 kr per mån.
Hemförsäkring i storstad.
Bostadshyror: Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket i januari 2004 enligt SCBs statistiska meddelande BO 39 SM 0401. Tab 8.
2 rok 3970 kr per mån =47640 kr per år .
3 rok 4880 kr per mån =58560 kr per år..
Procentuell hyresförändring mellan januari 2004 och januari 2005 enligt SCB: 2,3% för 2 rok och 2,2% för 3 rok.
Det gör för jan 2005:
2 rok 48735 kr per år.
3 rok 59848 kr per år.
Ökning 2005-2006 antag 2,3%.
Det gör 2006:
2 rok 49855 kr per år = 4154 kr per mån. Säg 4200 kr per mån = 50400 kr per år.
3 rok 61224 kr per år = 5102 kr per mån. Säg 5100 kr per mån = 61200 kr per år.
Hyror 2006:
Enligt Fob 90,tabell 3, hade samtliga hushåll med en person i genomsnitt ca 2,3 rok, i småhus ca 3,2 rok och i övriga hus ca 1,9 rok. Samtliga
hushåll med 2 personer hade i genomsnitt ca 3,5 rok, i småhus ca 4,1 rok och i övriga hus 2,8 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för ensam och 3rok för makar. Boverkets principer för bostadsytor innebär att
2 rok för ensam och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.
1 person 2 rok 50400 kr per år= 4200 kr per mån.
2 personer 3 rok 61200 kr per år= 5100 kr per mån.
Konsumentverket anger för 2006 bostadskostnad 4490 kr per månad (inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok. Utan el 200 kr
blir det 4290 kr per mån.

Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive gemensamma kostnader:
Ensam man Ensam kv.
1.Livsmedel. Alla mål äts hemma eller matlåda
1790+170
1390+170
2.Kläder och skor
460
460
3.Lek och fritid (inkl mobil)
460
460
4 Hygien (personlig)
240
280
5.Förbrukningsvaror
100
100
6.Hemutrustning (inklusive dator)
570
570
7.Media, fast telefon, Internet m m
830
830
8.Hemförsäkring
150
150
9.Hushålls-el
200
200
10.Läkarvård,tandvård
70
70
Summa per månad 2006
5040
4680
Genomsnitt för ensam man +kv
4860
2006 per år:
58320
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =
50400
Makar 3rok, 12x 5100 =
Summa per år 2006, bostad + övrigt
108720
Förvärvsarbetande:arbetsresor+fackavgifter säg
10800
Summa per år 2006, bostad + övrigt
119520
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
Säg för enkelhets skull, avrundat _______________________________ 120 000
Med mera kostnader:
Extrakostnader för arbetsplatsmat en gång per vecka
Semester
Summa
Säg avrundat

119520
+2000
+3000
124520
125000

Makar
1790+ 1390+ 140
460+460
460+460
240+280
130
660
870
160
270
70+70
7910
94920

61200
156120
21600
177720
180 000

Makar 150% av ensam.

177720
+4000
+6000
187720
187500 Makar 150% av ensam.

Hushållsbudgetar för pensionärer 2006.
I förhållande till förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Livsmedel: man 1470 kr per mån=320 kr lägre per månad, kvinna 1240= 150 kr lägre, genomsnitt m+kv 235 kr lägre per mån = 2820 kr per år.
Personlig hygien kvinna 30 kr lägre, genomsnitt m+kv 15 kr lägre= 180 kr per år.
Busskort: 240 kr lägre per mån= 2880 kr per år.
Fackavgift: 300 kr lägre per månad =3600 kr per år.
Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år.
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 800 kr per år, makar 1200 högre per år.
Summa: Ensam 5580 kr lägre. Makar tillsammans 12360 kr lägre per år.
Ensam pensionär per år: 119520- 5980 = 113540 kr per år.
Pensionärsmakar per år: 177720-12360 = 165360 kr per år.
Makar 146,1% av ensam.
Pensionärer 2006
Posterna 1-10 , ensam resp. makar per mån 2004.
2006 per år:
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =
Makar 3rok, 12x 5100 =
Summa per år 2006, bostad + övrigt
Läkare och läkemedel 2700, busskort 4320
Hemtjänst, lågt belopp
Summa per år 2006, bostad + övrigt
Säg för enkelhets skull, avrundat:
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
113540 165360
Med en resa eller utflykt:
Säg avrundat _________________________________________

Ensam
4610
55320

Makar
7410 (Skälig levnadsnivå för 2006 enligt
88920 prop 2005/06:159: 4281 resp 7172)

50400
105720
7020
800
113540
114000

61200
150120
14040
1200
165360
166000

Makar 145,6% av ensam.

+1000
114540
115000

+2000
167360
168000

Makar 146,1% av ensam

Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
Mottagare: Samtliga nämnder inom socialtjänsten. Kammarrätter. Länsrätter m.fl. Januari 2006. Information: Elis Envall, Kristina Eriksson,
Socialtjänstavdelningen, tel 555 530 00. (Från www.socialstyrelsen.se.)

Riksnormen för försörjningsstöd 2006. – ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Regeringen har den 20 december 2005 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd
för år 2006.
Utdrag ur socialtjänstförordningen: 2 kap.
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.
Riksnormen för ett hushåll under 2006 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de
gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.
Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom
ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år 1–2 år
3 år 4–6 år
1 410
1 580
1 270 1 530
med lunch
under 1 år 1–2 år
3 år 4–6 år 7–10 år 1
1–14 år
1 540
1 740
1 430 1 740 1 950
2 230

15–18 år
2 510

Personliga kostnader i kronor – vuxna
Ensamstående
Sambor
2 600
4 690
Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet
1 pers.
2 pers.
3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
820
920
1140 1 320 1 510 1 710 1 880
För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6
respektive 7 personer.
För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom
personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i
hushållet.__________________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag.
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader – för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna
ensamstående respektive sambor. Summan är inte uppdelad på de utgiftsposter som ingår i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor,
fritid och lek samt hygien.
Riksnormen anger vidare endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för skötsel av
bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och TV-licens.
Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet
fem dagar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande
och därmed äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7–18 år, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt
täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro.
Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på
personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll.
Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnormen framgår av nedanstående tabell.
Personliga kostnader inom riksnormen
Barn och ungdomar
Under1 år
1–2 år 3år
4–6 år 7–10 år
11–14 år
Livsmedel
Ej lunch 5 d/v
550
600
600
770
–
–
Livsmedel
Alla måltider
680
760
760
980
1 050
1 190
Kläder/skor
280
370
370
400
430
450
Fritid/lek
40
130
130
230
330
400
Hygien
490
430
120
80
90
140
Barn- och
ungdomsförsäkring
50
50
50
50
50
50
SUMMA
Utan lunch
5 dagar/v
1 410
1 580 1 270 1 530
–
–
Alla måltider
1 540
1 740 1 430 1 740 1 950
2 230
Lunchkostnad ingår men barn i skolåldern, 7–18 år, förutsätts få kostnadsfri skollunch.

15–18 år

Vuxna
Ensamstående Sambor

–

–

–

1 390
490
400
1 80

1 510
480
370
240

2 450
970
740
530

–
2 600

–
4 690

50

–
2 510

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen
Antal medlemmar i hushållet
1 pers.
2 pers.
3 pers
Förbrukningsvaror 110
130
210
Dagstidning, telefon,
TV-licens
710
790
930
SUMMA
820
920
1 140

4 pers.
240

5 pers.
280

6 pers.
330

7 pers.
360

1 080
1 320

1 230
1 510

1 380
1 710

1 520
1 880

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i
fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska
kostnaden om den är skälig.
***
Sammanställning om förvärvsarbetande
Ensamstående
Personliga kostnader
2600
Gemensamma kostnader
820
Skäliga kostnader för övrigt, enligt KV mm:
Hemförsäkring
150
Hushållsel
200
Arbetsresor+Fackförening+arbetslöshetskassa
900
Bostadshyra
4200
Summa per månad
8870
Summa per år
106440
Beräkningar enligt KV mm
119520
Riksnormen ca lägre än KV mm
13000
Beräkningar enligt KV mm, avrundat
120000
Riksnormen lägre än detta ca
13000

Sambor
4690
920
160
270
1800
5100
12940
155280
177720
22000
180000
25000

Skillnaderna förklaras av bl a:
Hemutrustning (inklusive dator) ingår ej i riksnormen: Ensam 6840 kr per år. Sambor 7920 kr.
Livsmedel, Riksnormen lägre: Ensam 3000 kr per år. Sambor 10440
Tidning mm, Riksnormen lägre: Ensam 1440 kr per år. Sambor 960 kr.
Lek, fritid, Riksnormen lägre: Ensam 1080 kr per år. Sambor 2160
Summa skillnad av detta: Ensam 12 360 kr per år. Sambor 21 480 kr.

Sambor 145,9% av ensam

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, årsc
fp
kd
m (i motioner)
%
/år
kostnad tillsammans 180 000 kr. Årslön
6001 23 1364 16368 4637
7001 23 1628 19536 5373
8001 24 1892 22704 6109
9001 24 2161 25932 6840
10001 25 2491 29892 7510
11001 26 2849 34188 8152
12001 27 3212 38544 8789
13001 28 3575 42900 9426
14001 28 3938 47256 10063
15001 29 4301 51612 10700
16001 29 4664 55968 11337
17001 30 5027 60324 11974
18001 30 5390 64680 12611
19001 30 5753 69036 13248
20001 31 6151 73812 13850
21001 31 6514 78168 14487
22001 31 6877 82524 15124
23001 31 7240 86880 15761
24001 32 7603 91236 16398
25001 32 7966 95592 17035
26001 32 8324 99888 17677
27001 33 8799 105588 18202
29001 34 9859 118308 19142
30001 35 10389 124668 19612
35001 37 13039 156468 21962
40001 39 15731 188772 24270
45001 41 18631 223572 26370
50001 43 21531 258372 28470
55001 44 24431 293172 30570
60001 46 27331 327972 32670

55644
64476
73308
82080
90120
97824
104468
113112
120756
128400
136044
143688
151332
158976
166200
173844
181488
189132
196776
204420
212124
218424
229704
253344
263544
291240
316440
341640
366840
392040

-64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
-55524
-51048
10% av inkomsterna
-46692
-33384
ligger under 25 000 kr
-37920
-15840 krisgräns
-29880
240
-22176
15648
-14532
20936
30% av inkomsterna
-6888
46224
2008 för arbetsink.
756 krisgräns 61512
över noll ligger under
8400
76800
148 000, enl. (m)
16044
92088
40% under 205 000 kr.
23688
107376
31332
122554
38976
137952
46200
152400 Medianinkomst 2008
53844
167688 242 000 för arbetsink.
61488
182976 över noll, enl.(m)
69132
198264
76776
213552 Medianinkomst 2008
84420
228840 282 000 för arbetsink.
92124
244248 över 41 200, enl. (m)
98424
256848
109704
279408
115344
290688 80% av inkomsterna
143544
347088 2008 ligger under
171240
402480 351 000, enl (m). för
196440
452880 arb.ink över noll
221640
503280 (389 000 för arb.ink.
246840
553680 över 41 200)
272040
604080

72 000
84 000
96 000
108 000
120 000
132 000
144 000
156 000
168 000
180 000
192 000
204 000
216 000
228 000
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000-

370
370
370
370
490
490
490
1320
1320
1320
3530
3530
5720
5720
5720
7910
7910
7910
9220
9220
9220
8690
8690
8690
6910
6910
6910
6910
6910
6910

900
2600
2600
2600
2600
3800
3800
3800
3800
3800
4800
4800
4800
5500
5500
6400
6400
6400
7100
7100
7100
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200

1452
1932
1932
2256
3000
5340
5340
5340
5340
7764
7764
7764
9684
9684
10656
10656
10656
10656
10656
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444

3300
3300
3300
7600
7600
7600
7600
7600
10700
10700
10700
10700
10700
13700
13700
13700
14700
14700
15800
15800
16200
16200
16200
16100
16100
16000
16000
16000
16000
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.

Folkpartiet skriver på sid 7 i vårbudgetmotionen.
“Utifrån våra liberala värderingar diskuterar vi i denna motion vilken politik som främjar svenskarnas – svenskföddas såväl som utlandsföddas, medborgares såväl som icke medborgares -möjligheter till ett bättre liv, inte minst i denna globala kontext. De liberala värderingarna vilar
på ett mycket fast moraliskt fundament. Alla människor är lika mycket värda. Alla ska göra sitt bästa. Alla ska efter måttet av sin förmåga också
vara redo att ställa upp för andra. Dessa värderingar har en djup förankring i det som kan kallas den svenska folksjälen och dessbättre delas de
också av de allra flesta människor som invandrat till Sverige. På den grundvalen bör också politiken vila.”

Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna
Tabellerna i det föregående visar minsta lägsta rimliga levnadskostnader och skatter. När det gäller levnadskostnader bör man använda
kostnader grundade på Konsumentverkets uppgifter, dvs för ensam 2006 120 000 kr och för makar 180 000 kr per år.
En ensam som tjänar 120 000 kr per år tjänar in till sin försörjning, men staten och kommunerna tar 29 892 kr i skatt så att underskottet i
hushållsbudgeten blir 29 892 kr. Personen har då rätt till socialbidrag (försörjningsstöd) men levnadskostnaderna beräknas till lägre belopp:
Skillnaderna bl a:
Hemutrustning (inklusive dator) ingår ej i riksnormen: Ensam 6840 kr per år.
Livsmedel, Riksnormen lägre: Ensam 3000 kr per år.
Tidning mm, Riksnormen lägre: Ensam 1440 kr per år.
Lek, fritid, Riksnormen lägre: Ensam 1080 kr per år.
Summa skillnad av detta: Ensam 12 360 kr per år.
Den ensamme som tjänar 120 000 kr lär ha rätt till socialbidrag cirka 17500 kr, men måste tigga om det och utsätta sig för en förnedrande
granskning trots att han/hon betalar nära 30 tusen i skatt. Alliansens skattelättnad på cirka 4000 kr räcker inte långt.
En ensam som tjänar 14 000 kr per månad= 168 000 kr per år betalar skatt 47 2562 kr och får disponibelt efter skatt 120 756, vilket räcker
till kostnaderna 120 000 plus något för 756 kr.
Ensam som tjänar 60 000 kr per månad har överskott i hushållsbudgeten på 272 040 kr och får i alliansens förslag skattelättnad cirka 15 000
kr utom lättnader pga höjd brytpunkt och slopad värnskatt och utom avdrag/bidrag 50 000 kr till städning.
Ensamma med låga inkomster och utan barn betalar för mycket skatt. Det kan inte rättas till genom sänkning av skatten för låga
inkomster eftersom makar (utan barn) skulle få för stora omöjligt dyra lättnader. Den möjlighet man har är att införa lämpligt utformade
bostadsbidrag, som tar hänsyn till fördelningsproblematiken.

Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.
Disponibelt efter skatt hushållskostnader 120000 för ensam, för makar 180 000. kr per år.
Kompletterat med bostadsbidrag enligt förslag nedan för ickepensionärer utan barn.
Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor=61 200kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/sambor.
I de angivna lägsta kostnaderna (enligt tidigare redovisning ovan) ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
För hushåll utan studiemedel:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200 kr per år. Avtrappning 20% av
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+ 171 000= 229 500 kr = 19125 kr per mån.
Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till barnfamiljer.
Ensam
Makar lika inkomst
Ensam bostadsbidrag
Makar bobidrag
Mån. Prelskatt
Efter skatt
ÖverÖverskott
Årslön Avtrappning Bidrag
Avtrappning Bidrag
lön /mån /år
/mån /år
skott/år
/år
per person
6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001

1364
1628
1892
2161
2491
2849
3212
3575
3938
4301
4664
5027
5390
5753

16368 4637
19536 5373
22704 6109
25932 6840
29892 7510
34188 8152
38544 8789
42900 9426
47256 10063
51612 10700
55968 11337
60324 11974
64680 12611
69036 13248

55644 -64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
72 000
64476 -55524
-51048
84 000
73308 -46692
-33384
96 000
82080 -37920
-15840
108 000
90120 -29880
240 krisgräns
120 000
97824 -22176
15648
132 000
104468 -14532
20936
30% av inkomsterna 144 000
113112 -6888
46224
2008 för arbetsink. 156 000
120756
756 krisgräns 61512
över noll ligger under 168 000
128400
8400
76800
148 000, enl. (m)
180 000
136044 16044
92088
192 000
143688 23688
107376
204 000
151332 31332
122554
216 000
158976 38976
137952
228 000

2700
5100
7500
9900
12300
14700
17100
19500
21900
24300
26700
29100
31500
33900

31500
29100
26700
24300
21900
19500
17100
14700
12300
9900
7500
5100
2700
300

17100
21900
26700
31500
34200

17100
12300
7500
2700
0

Ensam:
En ung flicka kan få arbete på ett kafé med lön 70-80 kr per timme = cirka 12-13 000 kr per mån. enligt P1s jobbprogram söndagen den 2 april
2006. Vid 12 000 (ca 72 kr per tim) blir det i detta alternativ disponibelt 2568 kr utöver grundkostnaderna 120 000 kr. Vid 13 000 kr (ca 78 kr
per tim) 7812 kr. Vid 11 000 kr (ca 66 kr per tim) blir det underskott 2676 kr. Vid 10 000 kr (ca 60 kr per tim) blir underskottet 7980 kr.
Vid inkomst 13 000 kr är skatten 42 900 kr per år och bidraget 14 700, dvs 28 200 kr lägre än skatten. Vid inkomster över 9000 kr per mån är
skatten alltid större än bidraget. Bostadsbidraget bör ses som en komponent i skattesystemet som korrigerar skattesystemets skeva utfall.

Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn, med bostadsbidrag enligt föregående sida.
Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Efter skatt
/mån /år

Överskott/år

Makar lika inkomst
Överskott
/år

Ensam bostadsbidrag
Makar bobidrag
Årslön
Bidrag Överskott Bidrag överskott
per person
efter bidrag
efter bidrag

6001 1364 16368 4637 55644 -64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
7001 1628 19536 5373 64476 -55524
-51048
8001 1892 22704 6109 73308 -46692
-33384
9001 2161 25932 6840 82080 -37920
-15840
10001 2491 29892 7510 90120 -29880
240 krisgräns
11001 2849 34188 8152 97824 -22176
15648
12001 3212 38544 8789 104468 -14532
20936
30% av inkomsterna
13001 3575 42900 9426 113112 -6888
46224
2008 för arbetsink.
14001 3938 47256 10063 120756
756 krisgräns 61512
över noll ligger under
15001 4301 51612 10700 128400
8400
76800
148 000, enl. (m)
16001 4664 55968 11337 136044 16044
92088
17001 5027 60324 11974 143688 23688
107376
18001 5390 64680 12611 151332 31332
122554
19001 5753 69036 13248 158976 38976
137952
20001 6151 73812 13850 166200 46200
152400
Medianinkomst 2008
21001 6514 78168 14487 173844 53844
167688
242 000 för arbetsink.
22001 6877 82524 15124 181488 61488
182976
över noll, enl.(m)
23001 7240 86880 15761 189132 69132
198264
24001 7603 91236 16398 196776 76776
213552
Medianinkomst 2008
25001 7966 95592 17035 204420 84420
228840
282 000 för arbetsink.
26001 8324 99888 17677 212124 92124
244248
över 41 200, enl. (m)
27001 8799 105588 18202 218424 98424
256848
29001 9859 118308 19142 229704 109704
279408
30001 10389 124668 19612 253344 115344
290688
80% av inkomsterna
35001 13039 156468 21962 263544 143544
347088
2008 ligger under
40001 15731 188772 24270 291240 171240
402480
351 000, enl (m). för
45001 18631 223572 26370 316440 196440
452880
arb.ink över noll
50001 21531 258372 28470 341640 221640
503280
(389 000 för arb.ink.
55001 24431 293172 30570 366840 246840
553680
över 41 200)
60001 27331 327972 32670 392040 272040
604080

72 000 31500
84 000 29100
96 000 26700
108 000 24300
120 000 21900
132 000 19500
144 000 17100
156 000 14700
168 000 12300
180 000 9900
192 000 7500
204 000 5100
216 000 2700
228 000 300
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000-

-32856 17100
-26424 12300
-19992
7500
-13620
2700
-7980
0
-2676
2568
7812
13056
18300
23544
28788
34032
38976

-51612
-38748
-25884
-13140
240
15648
20936
46224
61512
76800
92088
107376
122554
137952

Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.
Gäller alla åldrar.
Förslagen här tar sikte på att förbättra för dem med de lägsta inkomsterna. Om förslagen genomförs torde de väsentligt minska behov av
socialbidrag. De offenliga kassornas kostnader för bidragen torde i hög grad bli betalda genom lägre kostnader för socialbidrag. Det är enklare
och trevligare att ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan än att gå till socialvården. Den som får bostadsbidrag behåller sin frihet på ett
annat sätt än den som får socialbidrag.
Bostadsbidragen som kan erhållas är vanligen lägre än de skatter som bidragstagaren betalar. Reglerna är samma för ensamma och makar
tillsammans. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till barnfamiljer.
Bostadsbidrag är ett träffsäkert sätt att korrigera skattesystemets oförmåga att fördela skatt efter förmåga. De lägsta rimliga levnadskostnaderna för makar/sambor är 150% av kostnaderna för en ensam, inte 200%. Skatteskalan tar inte hänsyn till att levnadskostnaderna per
person är högre för ensamma än för makar/sambor. Det enklaste och bästa sättet att göra en korrigering av skattesystemets skeva utfall är
bostadsbidrag.
Det finns möjlighet att avväga beloppsgränser efter det utfall man önskar för bidragstagarna och de kostnader man vill ge staten.
Cirka en tredjedel av dem med arbetsinkomster ligger i gällande skattesystem för 2006 på en inkomst där ensamma går med
underskott sedan de rimliga lägsta kostnaderna betalats.
De borgerliga som gör anspråk på att göra ett nytt bra system har i sina förslag inte alls klarat att göra en vettig fördelning med hänsyn till
låginkomsternas problem, förslagen går ut på att göra stora skattesänkningar för dem med höga inkomster.

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.

KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i egen bostad
Bo själv
Utgifter per månad
Mat hemma, ej lunch 5 dag/vecka
Förbrukningsvaror
Hemutrustning (inkl dator)
Media, fast telefon, Intenet m m
Hyra, el
Hemförsäkring
Summa hushållsutgifter
Övriga utgifter
Hygien (personlig)
Kläder/skor
Fritid (inklusive mobiltelefon)
Utelunch
Kollektiva lokalresor
Fackavgift (inkl a-kassa)
Summa utgifter
Total kostnad

Kvinna
1 180

Man
1 510

100
570
830
4 490
100
7 270

7 600

280
460
460
1 280
450
300
3 230
10 500

240
460
460

3 190
10 790

I exemplet ovan har vi räknat med att både kvinnan och mannen är 20 år och bor i en mellanstor stad. Den egna bostaden är på två rum och kök.
Utgifter som exempelvis hälso/ sjukvård, semester, sparande finns inte med.

Möbler och utrustning för ungdom i första egna bostad.
Möbler och utrustning
Köper du bara nya möbler och utrustning till din lägenhet blir det dyrt. Du kanske får ta med dig något hemifrån? Låna av släkt och vänner?
Eller köpa begagnat? Äldre möbler och porslin är ofta både bra och billiga och ger dig ett personligt hem. Och du – skjut upp en del av inköpen.
Det är först när du bott i din lägenhet en tid som du vet vad du behöver och vad som fungerar för dig.
Så mycket kan din första lägenhet kosta att utrusta
Utrustning för en person
Nytt
Matlagningsutrustning
2 600
Porslin och bestick
3 000
Städ- och tvätt utrustning
inkl skovård och verktyg
3 500
Linne – handdukar, badlakan m m
900
Sängkläder, överkast
2 100
Summa
12 100
Kök – matbord, fyra stolar, lampa, gardin
Sovrum – säng, madrass, lampa, sängbord,
matta, rullgardin, byrå, stol
Vardagsrum – soffa, två bokhyllor, soffbord, fåtölj,
matta, taklampa, golvlampa, gardiner
Tv, stereo, radio, tv-bänk
Dator och skrivare
Hall och badrum – spegel, lampa, pall, duschdraperi
Summa
Total kostnad

1 900
6 600
11 800
9 700
10 800
1 300
42 100
54 200

Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn.
Gällande system 2006.
Från www.fk.se april 2006.
Vilka ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag?
Du som har fyllt 18 men inte 29 år kan få bostadsbidrag. Makar eller sambor ska båda vara under 29 år. Du måste bo och vara folkbokförd i
Sverige på den adress som bidrag söks för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
Du som kommer till Sverige för att studera kan normalt inte få bostadsbidrag. Ett undantag är om du kommer från ett annat nordiskt land.
Under förutsättning att du folkbokför dig här under studietiden kan du ha rätt till bostadsbidrag.
Du kan inte få bidrag till bostadskostnader om du eller din make eller sambo får bostadstillägg (BTP) enligt lagen om bostadstillägg till
pensionärer m.fl. eller har ansökt om BTP men inte får det på grund av för hög inkomst.
Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
Är du ensamstående eller gift/sambo?
Makar och sambor ska ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Makar och sambor anses bo tillsammans om de inte själva visar motsatsen.
Bidragsgrundande inkomst
Du som får studiemedel ska räkna med 80 procent av studiebidraget som inkomst. Annan inkomst är också bidragsgrundande, till exempel
lön, skattepliktiga förmåner, arbetslöshetsersättning och kapitalinkomster. Du kan läsa mer om inkomster i faktabladet Bostadsbidrag inkomster som påverkar bidraget. Hela året räknas!
All inkomst som du tjänar från 1 januari - 31 december räknas med i den bidragsgrundande inkomsten. Det du tjänar när bidrag inte betalas
ut, räknas alltså också med. Inkomsten anses lika fördelad under årets månader. Du ska alltid beräkna inkomsterna före avdrag för skatt.
Exempel: Du ska studera hela året och räknar med att arbeta på sommaren och vissa helger. Studiebidraget är 12 000 kronor per termin och du
beräknar arbetsinkomsten till sammanlagt 34 000 kronor. Du tänker också sälja några aktier och räknar med 2 000 kronor i kapitalvinst.
Inkomsten beräknas till 55 200 kr (19 200 kr [80% x 24 000 kr] + 34 000 kr + 2 000 kr) kronor för hela året (vilket motsvarar 4 600 kronor i
genomsnitt per månad).
Exempel: Du studerar under vårterminen och får då bostadsbidrag. I juni meddelar du Försäkringskassan att du fått ett arbete och att du
beräknar din bidragsgrundande inkomst till 183 600 kronor. (9 600 kr [studiebidrag 80% x 12 000 kr] + 174 000 kr [lön m.m.]). Bidraget
minskas till 0 kronor per månad under resten av året. Den här inkomsten gör att du också kommer att få betala tillbaka det bidrag som du fick
under vårterminen.

Hur beräknas bidraget?
Du kan som mest få 1 100 kronor per månad i bostadsbidrag. Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor per
månad. Bostadskostnad över 3 600 kronor per månad och boyta över 60 kvadratmeter är inte bidragsgrundande.
I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.
75% av bostadskostnaden mellan 1 800 - 2 600
50% av bostadskostnaden mellan 2 600 - 3 600
Inkomst över visst belopp reducerar det maximala bostadsbidraget.
För dig som bor ensam minskas det maximala bidraget med en tredjedel av den del av den bidragsgrundande inkomsten som överstiger 41000
kronor.
För makar eller sambor minskas det maximala bidraget med en tredjedel av den del av hushållets sammanlagda bidragsgrundande inkomst
som överstiger 58 000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
Exempel
Du bor ensam och din bostadskostnad är 4 000 kronor per månad. Maximalt bidrag är 1 100 kronor per månad. Du har uppskattat din
bidragsgrundande inkomst till 50 000 kronor. Det är 9 000 kronor mer än 41 000 kronor. En tredjedel av 9 000 kronor är 3 000 kronor. Det blir
250 kronor per månad. Bostadsbidraget per månad beräknas så här:
Bidrag som betalas ut
75% av bostadskostnad mellan 1 800 och 2 600 kronor
50% av bostadskostnaden mellan 2 600 och 3 600 kronor
Summa maximalt bidrag, kronor=
Inkomstavdrag (9 000/3) /12
Summa bidrag =
Bidrag som betalas ut =

+ 600
+ 500
1 100
- 250
850
800

Gällande system för bostadsbidrag till dem med studiemedel anpassas till det föreslagna systemet för bostadsbidrag till barnlösa
på något sätt:
* Gällande system behålls för dem som får studiemedel.
* De som får studiemedel får bostadsbidrag enligt förslaget för barnlösa, men beloppsgränser och detaljregler justeras på lämpligt sätt.
Förslaget är förmånligare för studenterna än det gällande systemet. Men förslaget i budgetpropositionen våren 06 för studenterna tycker de är
för dåligt. Därför kan det kanske vara lämpligt att välja följande förslag:
* De som får studiemedel får bostadsbidrag enligt förslaget för barnlösa, men bostadsbidraget minskas med studiebidrag.

Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517
Här några av de många regler som gäller för studiemedel. Se vidare csn.se
“Högskola och universitet.
Den vanligaste formen av studiestöd du kan få för studier på universitet eller högskola är studiemedel....
Vad är studiemedel? Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Studiemedel innehåller också tilläggslån som du kan få om du
tidigare haft högre levnadskostnader. Studielån kan även beviljas för vissa merkostnader, till exempel utbildningsavgifter och dubbelt boende.
Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning. Du kan även få studiemedel för 50 eller 75 procents studietakt.
- Tilläggsbidrag - Kan beviljas dig som har barn och samtidigt studerar.
- Tilläggslån - Är du 25 år eller äldre kan du även få ett tilläggslån på 390 kronor per vecka. För att få tilläggslånet måste du ha studiemedel
(både bidrag och lån) de veckor du söker tilläggslån för. Tilläggslånet kan du få oavsett utbildningsnivå, men som längst under 120 veckor och
bara om du studerar i Sverige med studiemedel på heltid.
- Merkostnadslån - För vissa merkostnader, t.ex. vid dubbel bosättning eller vissa resor, kan du söka merkostnadslån. .....”
“Fribelopp. Fribeloppet är den maximala inkomst (av tjänst, av näringsverksamhet och av kapital före skatt) du får ha per halvår utan att ditt
studiemedel minskas.
Hur mycket minskas ditt studiemedel med? Om din inkomst under det aktuella halvåret överstiger fribeloppsgränsen minskas ditt
studiemedel, både studiebidrag och eventuella studielån, med hälften av det överskjutande beloppet.
Fribeloppets storlek. Fribeloppet räknas fram halvårsvis. Beloppets storlek beror på hur många veckor under halvåret du får studiemedel. Ju
fler veckor desto lägre fribelopp. Fribeloppets storlek är även knutet till prisbasbeloppet för 2006....
Fribelopp per kalenderhalvår (2006)
Antal veckor med studiemedel Heltid
75 procent
50 procent
5
86 843
89 960
93 017
10
74 437
80 650
86 823
15
62 031
71 340
80 630
17
57 068
67 617
78 153
18
54 587
65 755
76 914
20
49 625
62 031
74 437
22
44 662
58 307
71 960
23
42 181
56 445
70 721
25
37 218
52 721
68 244
26
34 737
50 859
67 005

Exempel. Om du studerar 23 veckor på våren och 17 veckor på hösten kan du tjäna 42 181 kronor under perioden 1 januari - 30 juni 2006 och
57 068 kronor under perioden den 1 juli - 31 december 2006 vid heltidsstudier utan att dina studiemedel minskas.” Se vidare csn.se
“Studiemedlens storlek. Totalbeloppet är summan av bidrag och lån. Totalbeloppet - summan av bidrag och lån - är lika för alla studerande
och är värdesäkert genom att det är knutet till prisbasbeloppet. Totalbeloppet är 1 742 kronor i veckan vid heltidsstudier (2006). Studiemedel
består av ett skattefritt studiebidrag och ett studielån som ska betalas tillbaka med ränta.
Bidrag - en generell och en högre nivå. I studiemedlet finns det två bidragsnivåer:
* en generell nivå på 34,5 procent av totalbeloppet - 599 kronor i veckan vid heltidsstudier
* en högre nivå på 82 procent av totalbeloppet - 1 429 kronor i veckan vid heltidsstudier.
Studiebidraget är pensionsgrundande och staten betalar pensionsavgiften. Det pensionsgrundande beloppet är 138 procent av studiebidrag
som betalas ut under året. Pensionsrätten gäller retroaktivt från 1995......
Allmänna villkor för det högre bidraget. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 år. När vi får in din ansökan kommer
vi automatiskt att pröva om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte söka det själv. Riksdagens anslag för det högre bidraget är
begränsat och vi kommer att bevilja det högre bidraget i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge anslaget räcker
Villkor för det högre bidraget på högskolenivå. På högskolenivå kan du få det högre bidraget för:
* högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen i byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller
storhushåll och restaurang under förutsättning att högskolan anordnade programmet 1994 (yrkesteknisk högskola - YTH).
* utbildning till specialpedagogexamen och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.
Förtur till det högre bidraget. När du fått det högre bidraget för en utbildning så finns följande förtursregler till det högre bidraget vid
fortsatta studier....... ”
“Studiemedelsbelopp
Studiemedelsbelopp vid heltidsstudier, kronor
Per vecka
4 veckor
20 veckor
Generellt bidrag (34,5 procent)
599
2 396
11 980
Lån
1 143
4 572
22 860
TOTALBELOPP
1 742
6 968
34 840
Högre bidrag (82 procent)
1 429
5 716
28 580
Lån
313
1 252
6 260
TOTALBELOPP
1 742
6 968
34 840”
Två terminer heltid studiemedel
69 680 kr per år
Maximalt bostadsbidrag i gällande system 1100kr/mån=
13 200 ( cirka 950 kr lägre vid det högre studiemedelsbidraget)
Tiläggslån i förekommande fall 950 kr/vecka =
38 000
Summa
120 88

Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006. Från försäkringskassan på Internet 060418.
För barn som är bosatta i Sverige betalar Försäkringskassan ut barnbidrag, förlängt barnbidrag och i vissa fall flerbarnstillägg om även
bidragstagaren är bosatt eller arbetar i Sverige.
Barnbidrag betalas ut för alla barn från och med månaden efter den då barnet föds eller efter den månad då rätten uppkommer, till exempel
inflyttning till Sverige.
Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år, eller till och med den månad då rätten upphör av någon annan anledning
(till exempel bosättning i ett annat land).
Barnbidraget betalas automatiskt ut till mamman eller till
* pappan, om han är ensam vårdnadshavare
* pappan, vid gemensam vårdnad om barnet varaktigt bor med honom och han begär det
* annan vårdnadshavare än förälder, om sådan förordnats
* familjehemsförälder, efter framställan av socialnämnd
* kommun, för barn som vårdas i hem för vård eller boende inom socialtjänsten.
Observera att om föräldrarna begär det kan bidraget betalas ut till den andre föräldern.
Förlängt barnbidrag
När ett barn fyllt 16 år upphör det allmänna barnbidraget och ersätts av förlängt barnbidrag om barnet går i grundskola, sameskola,
specialskola, särskola eller får motsvarande utbildning i annan skola.
Det förlängda barnbidraget betalas ut från och med kvartalet efter det att barnet fyllt 16 år, till och med den månad barnet slutar i denna typ av
skola.
Bidraget betalas ut till samma person som skulle haft rätt till allmänt barnbidrag (till exempel förälder, annan vårdnadshavare).
Är den studerande över 18 år görs utbetalningen till den studerande själv. Barn som får motsvarande grundskoleutbildning i svensk
statsunderstödd skola utomlands, har också rätt till förlängt barnbidrag. Ansökan måste i detta fall göras hos Försäkringskassan.
Flerbarnstillägg
Flerbarnstilläg betalas automatiskt ut till den som får allmänt barnbidrag för två eller flera barn (gäller inte familjehemsförälder eller kommun).
Barn över 16 år som studerar och vars studier ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp får räknas med för flerbarnstillägg om
* den studerande bor hemma
* studierna bedrivs på heltid
* studieperioden omfattar minst åtta veckor
* den studerande är ogift.
Flerbarnstillägget betalas ut längst till och med andra kvartalet det år den studerande fyller 20 år.

Två föräldrar som stadigvarande bor tillsammans och som båda får allmänt barnbidrag eller har studerande barn över 16 år, får räkna samman
sina barn för flerbarnstillägg. Förutsättningen är att föräldrarna antingen är eller har varit gifta med varandra, eller har eller har haft gemensamt
barn eller att de har eller har haft ett registrerat partnerskap.
Belopp
Det allmänna barnbidraget är 1050 kronor per månad. Det förlängda barnbidraget är också 1050 kronor per månad. Flerbarnstillägg per
månad är
* 100 kronor för det andra barnet
* 354 kronor för det tredje barnet
* 860 kronor för det fjärde barnet
*1050 kronor för det femte barnet och varje ytterligare barn.
Antal barn Månadsbelopp
Barnbidrag
1
1.050
2
2.100
3
3.150
4
4.200
5
5.250

Flerbarnstillägg
100
454
1.314
2.364

Summa
1.050
2.200
3.604
5.514
7.614

Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006
Riksdagen har beslutat att ändra reglerna för underhållsstöd. De nya reglerna gäller från och med den 1 februari 2006.
Underhållsstödet höjs från 1 173 till 1 273 kronor per månad och barn. Det maximala stödet vid växelvis boende höjs från 586 till 636 kronor
per månad. Utbetalningen som avser februari 2006 görs den 25:e januari 2006 eftersom underhållstöd betalas ut i förskott.
Förändringen kan även påverka de föräldrar som idag reglerar underhållet privat. Om en förälder inte betalar minst 1 273 kronor per månad
kan barnet ha rätt till underhållsstöd.
Underhållsstödet kommer att betalas ut den 25:e i månaden från och med januari 2006. Barnbidraget fortsätter att betalas ut den 20:e varje
månad.

Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer. 2006. Från Försäkringskassan på Internet 060418
Barnfamiljer och ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag. Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig
ibland. Du som har fyllt 18 men inte 29 år räknas som ungdom. Du kan läsa mer i den fördjupade informationen Bostadsbidrag till barnfamiljer
och Bostadsbidrag till ungdomar utan barn.
Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
Bostadsbidraget är inkomstprövat. En barnfamilj måste själv stå för 2 000 kronor per månad i bostadskostnad. För ungdomar utan barn är
gränsen 1 800 kronor per månad. Din bostadskostnad måste alltså vara högre än så för att ge dig rätt till bostadsbidrag.
Tabellerna nedan visar högsta inkomst som kan ge rätt till bidrag för olika hushåll.
Tabell 1 gäller för:
• Ensamstående. • Gifta eller sambor som båda har en bidragsgrundande inkomst som är högre än 58 500 kronor. Det är den sammanlagda
inkomsten som anges.
Familj med antal barn
Högsta bidragsgrundande inkomst
ett barn
267 000
två barn
307 500
tre barn
354 000
Tabell 2 gäller för: • Gifta eller sambor där båda eller en i familjen har en bidragsgrundande inkomst som är högst 58 500 kronor. Räkna bara
med inkomsten för den som har den högsta inkomsten.
Familj med antal barn
Högsta bidragsgrundande inkomst
ett barn
208 500
två barn
249 000
tre barn
296 500
Tabell 3 gäller för: • Ungdomar utan barn.
Ensamstående
Gifta eller sambos, sammanlagd inkomst

77 000
94 000

Du måste fylla i en ansökningsblankett. Det finns olika blanketter. En för dig som bor i hyrd bostad och en för dig som bor i bostadsrätt,
småhus eller på annat sätt. Du kan också välja om blanketten ska gälla för ensamstående eller makar/sambor. Beslut och pengar kommer

snabbare om ansökan är korrekt ifylld och alla handlingar finns med.
Bidrag kan beviljas tidigast från och med den månad din ansökan kommer till Försäkringskassan och betalas ut för längst tolv månader i
taget. Därefter måste du lämna in en ny ansökan.
Du kan få bostadsbidrag från och med månaden efter den som rätt till bidrag finns och till och med den månad rätt till bidrag upphör. Om du
har rätt till bidrag den första i en månad får du bidrag från samma månad. Om rätten till bidrag upphör den första i en månad får du inte längre
bidrag från den månaden.
Bostadsbidraget är skattefritt.
Bostadsbidraget beviljas som ett preliminärt bidrag beräknat på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om ditt preliminära bidrag beräknas
till lägre belopp än 100 kronor per månad har du inte rätt till något bidrag.
Ditt slutliga bidrag bestäms i efterhand sedan taxeringen är klar för det kalenderår som bidrag betalades ut.
Exempel: Du beviljas bostadsbidrag från och med januari till och med december 2006. I slutet av 2007 får Försäkringskassan uppgifter från
Skatteverket om din taxering för inkomståret 2006. I januari 2008 får du ett informationsbrev från Försäkringskassan som talar om vilka
uppgifter Skatteverket har lämnat och vad det slutliga bidraget beräknats till. Beslut om slutligt bostadsbidrag får du normalt under mars månad.
Det är din bidragsgrundande inkomst som slutligt ska fastställas. Inkomsten anses lika fördelad på varje månad i kalenderåret oavsett om du
har fått bostadsbidrag varje månad eller bara några månader under tiden 1 januari -31 december. Försäkringskassan jämför vad du har fått i
preliminärt bidrag med vad ditt slutliga bidrag kommer att bli. Om du har fått för lågt preliminärt bidrag kan du få en tilläggsutbetalning men om
du har fått för högt preliminärt bidrag kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar. Om du har fått mer än 2 500 kronor för mycket i preliminärt
bidrag måste du dessutom betala en avgift. Lägsta belopp för utbetalning eller återbetalning är 1 200 kronor.

Bostadsbidrag till barnfamiljer
Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig ibland. Ditt barn får räknas med i hushållet tills det fyller 18
år eller är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag. Barn som studerar på gymnasienivå får studiehjälp och barn över 16 år som
studerar på grundskolenivå eller i särskola får förlängt barnbidrag. Din egen ålder spelar ingen roll för rätt till bostadsbidrag till barnfamilj.
Om du bor och/eller arbetar i Sverige omfattas du i regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad i en bosättningsbaserad
och en arbetsbaserad del. Bostadsbidraget är en bosättningsbaserad försäkringsförmån. Du måste bo och vara och folkbokförd i Sverige på den
adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
Är du ensamstående, gift eller sambo?
Makar och sambor ska ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Makar och sambor anses bo tillsammans om de inte själva visar motsatsen.
Hemmaboende barn. Om du har hemmaboende barn kan du dels få bidrag till bostadskostnader och dels ett särskilt bidrag. Bidragens storlek
varierar med antal barn. Både bidraget till bostadskostnader och det särskilda bidraget är inkomstprövat.

Hemmaboende barn är barn som:
• Du har vårdnaden om och som varaktigt bor hos dig. Vid gemensam vårdnad räknas barnet som hemmavarande hos den förälder som det är
folkbokfört hos.
• Är över 18 år och varaktigt bor hos dig och som får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.
• Är placerat i familjehem hos dig i minst tre månader.
• Får vård eller studerar på grund- eller gymnasieskola på annan ort, men som bor hemma under skolloven.
Barn som bor hos dig ibland. Om du har barn som bor hos dig ibland (tidvis boende) kan du få bidrag till bostadskostnader och
umgängesbidrag. Tidvis boende innebär att barnet bor hos dig minst 30 dagar varje år. Bostaden måste ha minst två rum och kök eller kokvrå.
Bostadsytan ska dessutom vara minst 40 kvadratmeter.
Om du är under 29 år och inte uppfyller kraven på bostadens storlek kan du istället få bostadsbidrag som ungdomshushåll utan barn.
Barn som bor växelvis hos dig och den andre föräldern. Om ditt barn bor växelvis hos dig och den andre föräldern kan den förälder som
barnet är folkbokfört hos få både bidrag till bostadskostnader och det särskilda bidraget. Den förälder som inte har barnet folkbokfört hos sig
kan få bidrag till bostadskostnader och umgängesbidrag. Bostaden måste i det fallet ha minst två rum och kök eller kokvrå samt vara minst 40
kvadratmeter.
Om bostadsyta. Beroende på antal barn i familjen, kan du få bidrag för en bostadskostnad som högst motsvaras av en bostadsyta enligt
följande:
Antal barn
Antal kvadratmeter
Ett barn
80
Två barn
100
Tre barn
120
Fyra barn
140
Fem barn eller fler
160
Om bostadskostnad. För barnfamiljer finns garantinivåer för bostadskostnad. Du får räkna med bostadskostnader upp till garantinivån även
om en begränsning av bostadsytan har medfört en lägre beräknad kostnad. Du kan inte räkna med mer än din faktiska bostadskostnad.
Antal barn
Garantinivå
Ett barn
3 000 kronor
Två barn
3 300 kronor
Tre barn
3 600 kronor
Fyra barn
3 900 kronor
Fem barn eller fler
4 200 kronor

Bostadskostnader upp till 2 000 kronor får du själv stå för. Ett undantag är om du är under 29 år och enbart har barn som tidvis bor hos dig.
Då får du själv stå för bostadskostnader upp till 1 800 kronor.
Den övre gränsen för bidragsgrundande bostadskostnad är för familj med:
Antal barn
Högsta bidragsgrundande bostadskostnad
Ett barn
5 300 kronor
Två barn
5 900 kronor
Tre eller flera barn
6 600 kronor
Kostnader över de här gränserna räknas inte med.
Maximalt bidrag. Bidrag kan maximalt betalas ut varje månad till familj med:
Antal barn
Kronor
Hemmaboende
ett barn
2 600
två barn
3 200
tre barn
4 000
Tidvis boende
ett barn
1 900
två barn
2 300
tre barn
2 700
Hemmaboende + Tidvis boende
ett + ett barn
2 900
två + ett barn
3 700
ett + två barn
3 400
Särskilt bidrag och bidrag till bostadskostnader minskas om inkomsten är högre än 117 000 kronor för ensamstående. För makar är
motsvarande gräns 58 500 kronor för varje make.
Särskilt bidrag kan maximalt lämnas med:
Antal hemmaboende Särskilt bidrag
ett barn
950 kr
två barn
1 325 kr
tre eller flera barn
1 750 kr
Umgängesbidrag kan maximalt lämnas med:
Antal tidvis boende barn
ett barn
300 kronor
två barn
375 kronor
tre eller flera barn
450 kronor

Särskilt bidrag och umgängesbidrag
Hemmaboende barn Barn som tidvis bor hos dig
ett barn
två barn
ett barn
1 025 kr
1 100 kr
två barn
1 400 kr
1 400 kr
I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.
Antal barn
50% av bostadskostnad mellan
ett barn
2 000 - 5 300
två barn
2 000 - 5 900
tre eller flera barn
2 000 - 6 600
Exempel: Du är ensamstående med två barn och din månadshyra är 7 000 kronor. Maximalt bostadsbidrag beräknas till:
Särskilt bidrag, kronor
+ 1 325
50% av bostadskostnaden mellan 2 000 och 5 900 kronor + 1 950
Summa maximalt bidrag, kronor
= 3 275
Framräknat maximalt bidrag minskas för ensamstående med 20 procent av den del av den bidragsgrundande inkomsten per kalenderår som
överstiger 117 000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
För makar och sambor minskas maximalt bidrag med 20 procent av vardera makens eller sambons inkomst som överstiger 58 500 kronor.
Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
Exempel: Du och din sambo bor tillsammans med ett hemmavarande barn och ett barn som tidvis bor hos er. Du beräknar din
bidragsgrundande inkomst till 120 000 kronor och din sambo beräknar sin inkomst till 84 000 kronor för hela kalenderåret. Din inkomst
överstiger 58 500 kronor med 61 500 kronor och din sambos inkomst överstiger 58 500 kronor med 25 500 kronor.
Särskilt bidrag, kronor
+ 950
umgängesbidrag
+75
50% av bostadskostnad mellan 2 000 och 5 900 kronor
+ 1 950
Summa maximalt bidrag, kronor
= 2 975
(20% x 61 000) /12
- 1 025
(20% x 25 500) /12
- 425
Summa bidrag
= 1 525
Bidrag som betalas ut
= 1 500
Mer information. Faktablad ger fördjupad information men ska inte betraktas som lagtext i ämnet. Ytterligare information kan du få hos
Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se. Reglerna finns utförligt beskrivna i Vägledning 2004:10 Bostadsbidrag till
barnfamiljeroch ungdomar. Den finns på www.forsakringskassan.se/Om Försäkringskassan/Självbetjäning/Ladda ner vägledningar.

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm.
Kompletterat med uppgifter för 2007.
I Konsumentverkets broschyr ”Koll på pengarna 2006” finns beräkningar för år 2006.
Konsumentverket anger, för män och kvinnor 18-60 år. Inom parentes uppgifter för 2007:
Individuella kostnader:
1. Livsmedel: Bygger på en fyra veckors näringsberäknad matsedel med vanliga rätter som innehåller både råvaror och halvfabrikat. Lättöl
ingår liksom lite godis, läsk och snacks. Beloppen för vuxna gäller vid låg fysisk aktivitet. Med en rask promenad på 30 min/dag, lägg till 70 kr.
Är du ensamstående lägger du till 100 kronor per månad för mindre förpackningar och mer svinn. Alla mål äts hemma eller matlåda:
Kvinna 18-30 år 1400 (1440) kr per mån. 31-60 år 1360 (1400) kr. 61-74 år 1260 (1300) kr. 75- år 1220 (1260) kr.
Säg kvinna 18-60 år 1390 kr (1430) per mån.
Man 18-30 år 1820 (1870) kr. 31-60 år 1730 (1770) kr. 61- 74 år 1570 (1610) kr. 75- år 1370 (1400) kr
Säg man 18-60 år 1790 (1830) kr per mån.
2. Kläder, skor: Innehåller också kemtvätt, skoreparationer och tillbehör som väska, klocka,paraply.Vuxen person:460(kv 500,man 490)kr /mån
3. Fritid, lek (inklusive mobil): Här ingår bl a leksaker, cd-skivor, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift. Vuxen person 460 (470) kr/ mån.
4. Hygien (personlig): Tvål,tandkräm, blöjor ,hårklippning etc. För kvinnor till och med 49 år ingår mensskydd för ca 30 kronor i månaden.
Vuxen kvinna 280 (300) kr per mån. Vuxen man 240 (240) kr.
Summa individuella kostnader exkl livsmedel: kv 1200 /1270) kr per mån, man 1160 (1200) kr.
Gemensamma kostnader:
5. Förbrukningsvaror: Tvätt-och rengöringsmedel, toalett-och hushållspapper m m. 1 person 100 (100) kr per mån. 2 pers 130 (120) kr.
6. Hemutrustning (inklusive dator): Möbler, husgeråd, tv, dator(ca 200 kr/mån) m m, sådant som slits och ersätts. Frys, disk-, tvättmaskin
ingår inte. 1 pers 570 (520) kr per mån, 2 pers 660 (610) kr.
7. Media, fast telefon, Internet m m: Innehåller även brev, kort och frimärken m m.1 pers 830 (750) kr per mån, 2 pers 870 (780) kr.
8. Hemförsäkring kostar olika beroende på bostadsort. Storstad: över 200 000 inv. Mellanstor stad: 50 000 - 200 000 inv. Mindre tätort:under
50 000 inv. I person storstad 150 (150) kr per mån. 2 pers 160 (160) kr
Summa gemensamma kostnader storstad (exkl el): 1 pers 1650 (1520) kr per mån. 2 pers 1820 (1670) kr.
9. El - Uppskattad förbrukning i hyreslägenhet: 1 person 150 kWh per månad, 2 personer 220 kWh. El i Stockholm fast avgift ca 50 kr per
mån. KWh-pris ca 1 kr. Gör: 1 person 200 (200) kr per mån. 2 pers 270 (270) kr.

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 450 (500) kr per månad och
fackavgifter (inkl a-kassa) 300 (500) kr per månad. Summa 750x12=9000 (1000x12=12000) per år. I Stockholm kostar busskort i början av
2006: 600 (efter 1 april 2007 620) kr per mån (pensionär 360 (380?) kr). För förvärsarbetande säg 600+300= 900 kr per mån = 10800 kr per
år (620+500=1120 kr per mån=13440 kr/ år).
För åldrar 18-60 år är kostnaderna enligt punkterna 1-9 i följande uppställning. Punkten 10 är en post läkarvård och tandvård, som
socialstyrelsen hade i en tidigare socialbidragsnorm, ca 70 kr per månad, men som inte finns med i Konsumentverkets budget.
För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. För promenad
tillägg 70 kr per mån.
Hemförsäkring i storstad.
Bostadshyror: Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket i januari 2004 enligt SCBs statistiska meddelande BO 39 SM 0401. Tab 8.
2 rok 3970 kr per mån =47640 kr per år .
3 rok 4880 kr per mån =58560 kr per år..
Procentuell hyresförändring mellan januari 2004 och januari 2005 enligt SCB: 2,3% för 2 rok och 2,2% för 3 rok.
Det gör för jan 2005:
2 rok 48735 kr per år.
3 rok 59848 kr per år.
Ökning 2005-2006 antag 2,3%.
Det gör 2006:
2 rok 49855 kr per år = 4154 kr per mån. Säg 4200 kr per mån = 50400 kr per år.
3 rok 61224 kr per år = 5102 kr per mån. Säg 5100 kr per mån = 61200 kr per år.
Hyror 2006:
Enligt Fob 90,tabell 3, hade samtliga hushåll med en person i genomsnitt ca 2,3 rok, i småhus ca 3,2 rok och i övriga hus ca 1,9 rok. Samtliga
hushåll med 2 personer hade i genomsnitt ca 3,5 rok, i småhus ca 4,1 rok och i övriga hus 2,8 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för ensam och 3rok för makar. Boverkets principer för bostadsytor innebär att
2 rok för ensam och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.
1 person 2 rok 50400 kr per år= 4200 kr per mån.
2 personer 3 rok 61200 kr per år= 5100 kr per mån.
Konsumentverket anger för 2006 bostadskostnad 4490 (4500) kr per månad (inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok. Utan el
200 kr blir det 4290 (4300) kr per mån.
Hyror 2007 enligt utredning 070412:
I person 2 rum och kök 4226 kr per månad (2006: 4154 kr per mån). Säg 2007 4200 kr per mån =2006
2 personer 3 rum och kök 5161 kr per månad (2006: 5102 kr per mån). Säg 2007: 5100 kr per mån = 2006

Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer 2006:

och för 2007

Individuella respektive gemensamma kostnader:
Ensam man Ensam kv.
1.Livsmedel. Alla mål äts hemma eller matlåda
1790+170
1390+170
2.Kläder och skor
460
460
3.Lek och fritid (inkl mobil)
460
460
4 Hygien (personlig)
240
280
5.Förbrukningsvaror
100
100
6.Hemutrustning (inklusive dator)
570
570
7.Media, fast telefon, Internet m m
830
830
8.Hemförsäkring
150
150
9.Hushålls-el
200
200
10.Läkarvård,tandvård
70
70
Summa per månad 2006
5040
4680
Genomsnitt för ensam man +kv
4860
2006 per år:
58320
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =
50400
Makar 3rok, 12x 5100 =
Summa per år 2006, bostad + övrigt
108720
Förvärvsarbetande:arbetsresor+fackavgifter säg
10800
Summa per år 2006, bostad + övrigt
119520
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
Säg för enkelhets skull, avrundat _______________________________ 120 000
Makar 150% av ensam.
Med mera kostnader:
Extrakostnader för arbetsplatsmat en gång per vecka
Semester
Summa
Säg avrundat
Makar 150% av ensam.

119520
+2000
+3000
124520
125000

Makar
Ensam man Ensam kv. Makar
1790+ 1390+ 140
+40 +40
+80
460+460
+30 +40
+70
460+460
+10 +10
+20
240+280
+0
+20
+20
130
+0
+0
-10
660
-50
-50
-50
870
-80
-80
-90
160
+0
+0
+0
270
+0
+0
+0
70+70
+0
+0
+0
7910
-50
-20
+40
-35
94920
-420
+480
+0
61200
156120
21600
177720

+0

-420
+2640
+2220
Summa 121 740
180 000
122 000

+480
+5380
+5860
183 580
183 000

177720
+4000
+6000
187720
187500

183580
4000
6000
193580
192000

121740
2000
3000
126740
128000

Hushållsbudgetar för pensionärer 2006. Kompletterat med uppgifter för 2007.
I förhållande till förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Livsmedel: man 1470 kr per mån=320 kr lägre per månad, kvinna 1240= 150 kr lägre, genomsnitt m+kv 235 kr lägre per mån = 2820 kr per år.
Personlig hygien kvinna 30 kr lägre, genomsnitt m+kv 15 kr lägre= 180 kr per år.
Busskort: 240 kr lägre per mån= 2880 kr per år.
Fackavgift: 300 kr lägre per månad =3600 kr per år.
Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år.
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 800 kr per år, makar 1200 högre per år.
Summa: Ensam 5580 kr lägre. Makar tillsammans 12360 kr lägre per år.
Ensam pensionär per år: 119520- 5980 = 113540 kr per år.
Pensionärsmakar per år: 177720-12360 = 165360 kr per år.
Makar 146,1% av ensam.
Pensionärer 2006
Posterna 1-10 , ensam resp. makar per mån 2004.
2006 per år:
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =
Makar 3rok, 12x 5100 =
Summa per år 2006, bostad + övrigt
Läkare och läkemedel 2700, busskort 4320
Hemtjänst, lågt belopp
Summa per år 2006, bostad + övrigt
Säg för enkelhets skull, avrundat:
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
113540 165360
Med en resa eller utflykt:

Ensam
4610
55320

Makar
7410 (Skälig levnadsnivå för 2006 enligt
88920 prop 2005/06:159: 4281 resp 7172)

50400
105720
7020
800
113540
114000

61200
150120
14040
1200
165360
166000

Makar 145,6% av ensam.

+1000
+2000
114540
167360
Säg avrundat _________________________________________
115000
168000
Makar 146,1% av ensam
För 2007 blir det samma ändringar som för ickepensionärer 2007, dvs för ensam -420 kr per år och för makar +480 kr per år. Det gör:
Säg avrundat (med ökning av busskort 240 kr per år per person)
115000
168000

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
64
65
66
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73
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I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare
försämringar. Propositionens titel: Reformerade regler för
bostadstillägg till pensionärer m fl.
Kommentar 051122:
Avskrift av brev Till statsminister Göran Persson.
Skattereduktion för fastighetsskatt.
Andra påpekanden o förslag.
Summa marginaleffekt 2004.
Ett alternativ med bara en faktor 57% för avtrappning av
bostadstillägg.
Innehållet i sidorna 3380-3459: Sven Wimnell 20040208:
Pensionärer födda 1937 eller tidigare.
Påminnelser om pensionärsproblemen. Har gått till statsråd
och partiledare.Flera gånger efter 8 april 2004.

Sid 59-60:
“ * Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggssystemet som medför att taxeringsvärden för fritidshus
påverkar bostadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt
genom följande strykningar i Lag (2001:761) om bostadstillägg 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 bortseende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt 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.
* 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 uppräkning 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 kapitalets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har marginaleffekt 87-97% på pensionsinkomster, dvs får behålla mycket litet
av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen 62% av kapitalinkomsterna 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 höga, isynnerhet vid låga pensioner. Systemet med två avtrappningsfaktorer 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 inkomster, 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 marginaleffekter än ensam.

* Sven-Olof Lodin, fd professor i finansrätt, expert till Äldreberedningen och Carl-Johan Åberg, fd vd för AP-fonden, har
påpekat att staten tar ut 24,26 procent i löneskatt på de arbetsinkomster 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, marginalefekt 97,5%. Tar man bort löneskatten helt blir marginaleffekten 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 tilläggsminskningen. För pensionärer födda 1937 eller tidigare bör bara
30% av förvärvsinkomsten påverka bostadstillägget. “

I samband med småhus finns två sätt att bo.
(8 april 2004).

Det ena sättet är att man bor i en villa, och vanligen är en sådan tämligen rymlig och större än det minsta rimliga.
Reglerna för bostadsbidrag till villaboende är generösa. Garage,bilplats stor källarevåning od räknas inte som förmån.
Det andra sättet är att man bor i en liten hyreslägenhet och
har ett fritidshus vid sidan om för kontakt med naturen. Den
som bor i villa får bostadsbidrag för den stora bostaden, den
som har fritidshus får inget bostadsbidrag för fritidshuset.
Pensionärer med låga inkomster, med fritidshus kan räknas ha haft
dem under en stor del av livet, troligen ofta byggt dem själva långt
tillbaka i tiden och huset ingår i levnadsättet. De har ådragit sig stora
taxeringsvärden på grund av att andra sålt hus dyrt. Budgeten tillåter
bara en liten billig permanentbostad-hyreslägenhet. Det är inte troligt,
att nyblivna pensionärer med BTP skaffar fritidshus.
Taxeringsvärdena har höjts så att fastighetsskatterna stigit. Pensionärerna med inkomster i skikt som ger bostadstillägg har svårt betala
dessa höjningar, än mindre betala minskningar av bostadstilläggen.
Fritidshusen är vanligen sådana att de bebos bara en del av året. Tillsammans med andra pålagor på fritidshusen blir det en dryg kostnad
räknat per boendemånad, och man kan räkna med att fritidshusägare i
inkomstskikt med bostadsbidrag måste sänka sina hushållskostnader
mer än rimligt för att kunna ha råd ha husen om det överhuvudtaget är
möjligt att ha dem kvar.

Taxeringsvärdena i fritidshusen är fiktiva värden, som inte motsvaras av några verkliga inkomster. Enda sättet att få ut några pengar
från fritidshusen är att sälja dem. (En pensionär med låg inkomst får
vanligen inte låna på husen). Men det är olämpligt att genom minskning av bostadsbidragen för fritidshusägare tvinga dem att sälja
husen. De bör få ha den stimulans som fritidshusen ger. Det finns i
så fall lika goda skäl att på samma sätt sänka bostadstilläggen för dem
som bor i villor.
Jämför två fall för ensam pensionärer med låga inkomster:
1) pensionär som bor i en liten hyreslägenhet och har ett genomsnittligt fritidshus med taxeringsvärde 460 000. Inget på banken. På grund
av fritidshuset minskas bostadstillägget: Fritidshuset anses ge en inkomst på 15% av 360 000= 54 000. Bostadstillägget minskas med
62% av 39300 = 24366 plus 50% av 14700=7350, Summa bidragsminskning. 31 716 kr.Ingen reduktion av fastighetsskatten.
2) pensionär som permanentbor i en villa med samma eller högre
taxeringsvärde. Ingen minskning av bostadstilläget. Men reduktion av
fastighetsskatten med uppemot 3000 kr om taxeringsvärdet är 762000
kr = genomsnitt för permanentboendehus.
Skillnaden till fritidshusägarens nackdel är i runda tal 35 000 kr per
år. För pensionären med fritidshus innebär det katastrof, pensionären
kan inte öka sina disponibla inkomster genom förvärvsarbete eftersom
det intjänade till nära 100 %försvinner i skatt och minskning av bostadstillägg.

Ändring av pensionärers bostadstillägg.
Då förmögenhetsskatten tas bort.

Lag (2001:761) om bostadstillägg,
till pensionärer m.fl.

I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögenhetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skattelättnader. Det är då olämpligt att de sämst ställda pensionärerna har
kvar förmögenhetsreglerna i 16§ och 17§, de bör tas bort så att förmögenhet i alla former på inget sätt minskar bostadstilläggen.
16§ och 17§ bör upphöra att gälla.

Utfärdad: 2001-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1541
Departement/ myndighet: Socialdepartementet
______________________________________________________

Utdrag ur lagen kommer i det närmast följande.

Rätten till bostadstillägg, m.m.
1§ - 8§
Bostadstilläggets storlek .
9 § Bostadstillägg utges från och med den månad en bidragsberättigad fyller 65 år, med 93 procent av bostadskostnaden per
månad av den del som inte överstiger 5 000 kronor för den som är
ogift och 2 500 kronor för den som är gift. För övriga bidragsberättigade utges bostadstillägg med 91 procent av bostadskostnaden
per månad av den del som inte överstiger 4 500 kronor för den som är
ogift och 2 250 kronor för den som är gift. För var och en av makar
skall bostadskostnaden beräknas till hälften av deras sammanlagda
bostadskostnad.
Vid beräkningen av bostadskostnaden enligt första stycket, för makar
den gemensamma, skall även hemmavarande barns andel av bostadskostnaden medräknas under förutsättning att barnet inte har fyllt 20 år
och inte är självförsörjande. Detsamma skall gälla så länge barnet får
förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag
eller studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395).
Bostadstillägg utges inte för bostadskostnad till den del den överstiger
2 250 kronor per månad för var och en av de boende vid boende i
tvåbäddsrum i särskild boendeform.

Bostadstillägg utges inte för bostadskostnad till den del bostadskostnaden motsvaras av preliminärt bostadsbidrag enligt lagen (1993:737)
om bostadsbidrag. Lag (2006:1541).
10 § Storleken på det bostadstillägg som skall utges är beroende av
den sökandes, och om sökanden är gift även makens, bidragsgrundande inkomst och reduceringsinkomst. Med bidragsgrundande
inkomst avses i denna lag den inkomst, för år räknat, som någon kan
antas komma att få under den närmaste tiden. Med reduceringsinkomst avses den inkomst som återstår efter det att beräkning gjorts
enligt 18 och 19 §§.
11 § Bostadstillägget skall minskas med 62 procent av reduceringsinkomsten till den del den inte överstiger ett prisbasbelopp. Till den
del reduceringsinkomsten överstiger detta belopp minskas bostadstillägget med 50 procent av inkomsten.
Beräkning av bidragsgrundande inkomst
12 § Den bidragsgrundande inkomsten beräknas med utgångspunkt i
1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 §
inkomstskattelagen (1999:1229),
2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat
enligt 13 §, och
3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 14 § för året före
det år då ansökan om bostadstillägg görs.
Till de sammanlagda beräknade överskotten skall läggas belopp enligt
15-17 §§.
I fråga om en bidragsberättigad som är gift beräknas den bidragsgrundande inkomsten för den bidragsberättigade och hans eller
hennes make var för sig. Lag (2002:326).

13 § Överskottet eller underskottet av en näringsverksamhet beräknat
enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall ökas respektive minskas med
- avdrag enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen för utgift för egen
pension till den del det inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, och avdrag för underskott från tidigare beskattningsår enligt 40 kap.
inkomstskattelagen.
14 § /Upphör att gälla U:2007-02-01/ .....
14 § /Träder i kraft I:2007-02-01/ Överskottet eller underskottet i
inkomstslaget kapital beräknat enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skall ökas respektive minskas med gjorda avdrag i
inkomstslaget med undantag för
- avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster
som tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen, avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte
av bostad, och
- avdrag för negativ räntefördelning enligt 33 kap. inkomstskattelagen.
Lag (2006:1526).
15 § /.....
15 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Tillägg till den bidragsgrundande
inkomsten skall göras för
1. inkomst som på grund av 3 kap. 9-14 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) eller skatteavtal inte skall tas upp som intäkt i
inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital,
2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser
tilläggsbidrag,
3. skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor per
månad, och
4. ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som
inträffat före år 1991. Lag (2006:1472).

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 och17 §

sluten ungdomsvård eller på grund av skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller
boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2002:305).

Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bortseende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt
som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen (1999:
1229) 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 som utgör permanentbostad för
den sökandes make.

Beräkning av reduceringsinkomst
18 § Reduceringsinkomsten utgörs av summan av - pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 2 §, - pension eller invaliditetsförmån som utges enligt utländsk lagstiftning, - inkomst av kapital enligt 12 § första stycket 3, - tillägg till den bidragsgrundande inkomsten enligt 16 och 17 §§, och - 80 procent av övriga delar av den
bidragsgrundande inkomsten, minskad med ett fribelopp enligt 19 §.

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall finns
bestämmelser om beräkning av förmögenhet för den som har fått
ersättning enligt den lagen. Lag (2002:326).
17 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras med 15
procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000
kronor för den som är ogift och 200 000 kronor för makar. Det
framräknade förmögenhetsbeloppet avrundas nedåt till helt tusental
kronor.
I fråga om makar skall värdet av förmögenhet för var och en av dem
beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda förmögenhet efter
avdrag enligt första stycket.
17 a § När den bidragsgrundande inkomsten beräknas skall bortses
från sådan förändring i utbetalning av aktivitetsersättning, sjukersättning, pensionsförmåner, äldreförsörjningsstöd och livränta som
föranleds av att den bidragsberättigade är häktad, är intagen i kriminalvårdsanstalt, är intagen i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga för verkställighet av

Vad som föreskrivs i 17 a § om beräkning av bidragsgrundande inkomst gäller också när reduceringsinkomsten beräknas. Lag (2002:
305)
19 § Det fribelopp som avses i 18 § skall motsvara 2,17 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och 1,935 gånger prisbasbeloppet
för den som är gift.
Uppbär den bidragsberättigade sjukersättning eller aktivitetsersättning
enligt 7 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring eller motsvarande utländsk förmån skall i stället för vad som anges i första stycket ett
avdrag göras med ett belopp som motsvarar garantinivån för hel sådan
ersättning enligt 9 kap. 8 och 9 §§ lagen om allmän försäkring. Detta
gäller dock längst till och med månaden före den då den bidragsberättigade fyller 65 år.
Om den bidragsberättigade uppbär mer än en förmån som enligt 2 §
berättigar till bostadstillägg, skall avdrag enligt ovan göras med det
belopp som är mest förmånligt för den bidragsberättigade.
Inkomsten efter reducering enligt första eller andra stycket är den bidragsberättigades reduceringsinkomst. I fråga om makar skall reduce-

ringsinkomsten för var och en av dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda reduceringsinkomst.
Beräkning av särskilt bostadstillägg 20 § Särskilt bostadstillägg skall
utges med det belopp som den bidragsberättigades inkomster efter
avdrag för skälig bostadskostnad understiger en skälig levnadsnivå,
allt räknat per månad.
En skälig levnadsnivå enligt första stycket skall anses motsvara en
tolftedel av 1,294 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och en
tolftedel av 1,084 gånger prisbasbeloppet för den som är gift.
En bostadskostnad som uppgår till högst 6 200 kronor för den som är
ogift och 3 100 kronor för den som är gift, skall från och med den
månad den bidragsberättigade fyller 65 år anses som skälig bostadskostnad enligt första stycket. För övriga bidragsberättigade gäller
beloppen 5 700 kronor respektive 2 850 kronor. Lag (2006:1541).
21 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ .........
21 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Vid tillämpning av 20 § skall följande inkomster beaktas:
1. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 12 §
första stycket 1 och 2 efter avdrag för den skatte- och avgiftssats som
följer av tilllämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483). Om det för den bidragsberättigade inte kan beslutas
någon tillämplig skattetabell skall den skatte- och avgiftssats användas
som följer av den skattetabell som skulle ha varit tillämplig om sådant
beslut hade kunnat fattas.
2. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 12 §
första stycket 3 efter avdrag med 30 procent.
3. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 15 §.
4. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 16 o17§§
5. Bostadstillägg enligt 11 §.

Inkomsterna enligt första stycket 1-3 skall sammanlagda alltid anses
utgöra lägst en tolftedel av det för den bidragsberättigade gällande
beloppet enligt 19 § efter avdrag för beräknad preliminär skatt enligt
första stycket 1. I fråga om makar skall inkomsterna för var och en av
dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda inkomster. För
den som är född 1938 eller senare skall från och med den månad då
han eller hon fyller 65 år inkomsterna, i stället för de belopp som
anges i 19 § första stycket, alltid anses utgöra lägst en tolftedel av 2,13
gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och 1,9 gånger prisbasbeloppet för den som är gift efter avdrag för beräknad preliminär
skatt enligt första stycket 1. Lag (2006:366).
Ansökan
22§
Utbetalning av bostadstillägg
23§-25§
Ändrade förhållanden
26§-28§
Uppgiftsskyldighet
29§
Återbetalning
30§-31§
Omprövning och överklagande m.m.
32§
Övriga bestämmelser
33§
Övergångsbestämmelser............
2006:1541 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande bostadstillägg som avser tid före
ikraftträdande
______________________________________________________

Finansministern i lördagsintervju 070414.
Finansministern talade om att gå vidare och sänka skatter mer för
låg- och medelinkomster. Med hänsyn till vad de bogerliga tycks
mena med låg- och medelinkomster är utalandet oroande. Ska man
vänta sig samma sorts skattelättnader som för 2007?
Han sa också att han funderade på att ta bort bostadsbidrag. Han
menade att marginaleffekterna vid bostadsbidrag går upp till uppemot
70%, vilket är en våldsam överdrift. Man kan inte utan stora kostnader
ersätta bostadsbidragen med bidrag eller skattesänkningar som inte
trappas av med stigande inkomst.
Om man inte trappar av bostadsbidrag e d kommer de höga inkomsterna att få ytterligare stora onödiga lättnader. Förslag med borttagna
bostadsbidrag fanns i en utredning för några år sedan och man kunde
inte kompensera de lägsta inkomsterna för försämringar som följde
för dem, de skulle vara tvungna söka socialbidrag istället.
Se utdrag i det följande ur brev till socialminister Ingela
Thalén den 23 mars 2001.
Regeringen har öst ut pengar på höginkomsttagare. Regeringen bör intressera sig för pensionärer med låga inkomster
och göra lättnader för dem.

Borg vill skrota bostadsbidraget.
DN 070415 sid 12:
“ Borg vill skrota bostadsbidraget
Finansminister Anders Borg vill avskaffa bostadsbidraget.
Han vill i stället att ensamstående föräldrar ska få extra barnbidrag. Det berättade han i Ekots lördagsintervju.
Ansvarig minister Göran Hägglund (kd) ville dock inte kommentera
frågan på lördagen.

Ordföranden i socialutskottet, centerpartisten Kenneth Johansson,
som också ingick i alliansens välfärdsgrupp, blev förvånad över finansministerns utspel.
-Det här var en nyhet för mig, säger Johansson. Bostadsbidraget är
träffsäkert fördelningspolitiskt. Eftersom det behövs ett system så att
alla kan bo måste jag se ett utrett förslag innan jag kan ta ställning till
en förändring.
Moderaterna har länge varit skeptiska till bostadsbidragen.
-Det är en av de sämst konstruerade delarna av det svenska
välfärdssystemet, sade Borg i intervjun. Nackdelen är att det inte lönar
sig att jobba mer för den som har bostadsbidrag. Då reduceras eller
försvinner bidraget.
Den så kallade marginaleffekt som Anders Borg talar om är 20
procent för bostadsbidraget.
För att kompensera ensamståen de föräldrar om bostadsbidragen
slopas vill Borg ge dem ett extra barnbidrag.
Hur stort det skulle bli Anders Borg inte gå in på.
ANNIKA HAMRUD annika.hamrud@dn.se 08-73811 21
“De kan få bidrag för bostadskostnader
De som kan få bostadsbidrag är barnfamiljer och ungdomar utan
barn.
En barnfamilj kan få bidrag för bostadskostnader som overstiger
2000 kronor och ungdomar över 1800 kronor.
En ensamstående förälder med ett barn får ha en årsinkomst på
högst 267 000 kronor och med två barn 307 500 kronor.
Gifta eller sambor med en in komst och ett barn får sammanlagt
tjäna 208 500 kronor och med två barn 249 000 kronor.
Ensamstående ungdomar utan barn får tjäna höst 77 000 kronor om
året för att ha rätt till bidrag.
Storleken på bidraget beror också på bostadsytan, den exakta
inkomsten och förmögenhet.
När bostadsbidraget betalas ut är det skattefritt.”

Till statsrådet Ingela Thalén.
Åsikter om Familjeutredningens
betänkande: Ur fattigdomsfällan. SOU
2001:24. 28 feb 2001. Med förslag.
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Sven Wimnell Fyrverkarbacken 40. 112 60 Stockholm

Från sid 3004-3011:
Om Familjeutredningens betänkande:
Ur fattigdomsfällan. SOU 2001:24. 28 feb 2001.
Den statliga utredningsapparaten lämnar ofta förslag som
inte är särdeles välgrundade. I Familjeutredningens betänkande “Ur fattigdomsfällan”, SOU 2001:24 den 28 februari 2001
föreslås att bostadsbidragen avskaffas, det är inte ett välgrundat förslag.
Något om skatte-och bidragshistoria.
Under mellankrigstiden och tiden närmast efter andra världskriget
var en väsentlig del i hushållsstrukturen att av makar var den ene, vanligen mannen, förvärvsarbetande med inkomster till hushållet, och den
andre, vanligen frun - hemmafrun, var hemma och skötte hemmet.
Skattesystemet byggde på det och innehöll sambeskattning av makarna. Kvinnorna skulle bli gifta och försörjda. Ogifta kvinnor fick
försörja sig själva. Sedan började fruarna ta arbete och systemet med
sambeskattning började te sig alltför ålderdomligt.
Bl a med uppgiften att avskaffa sambeskattningen arbetade Allmänna Skatteberedningen i början av 60-talet. Utredningens förslag
var dåliga, det enda som kom ut av utredningen var momsen.
Finansminister Gunnar Sträng (s) tillsatte Familjeskatteberedningen,
som lämnade förslag som kan betecknas som svagsinta.
Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste medhjälpare, 1970 års skattereform. I reformen avskaffades, huvudsakligen, sambeskattningen, men Sträng lyckades inte göra en reform
som tillgodosåg kravet på skatt efter förmåga vilket hade varit möjligt.
Ett led i reformen var en hemmamakeskattereduktion, som till en del
fyllde några krav om skatt efter förmåga. Denna skattereduktion
smälte sedan bort med inflationen och togs såsmåningom bort helt.
När den togs bort hade hushållsstrukturen förändrats så att det inte
fanns många hemmafruar kvar.

Det har hela efterkrigstiden funnits sådana som klagat över höga
marginalskatter. I skattepropositionen 1970 tog Sträng bort allt om
marginalskatter, han menade, att det viktiga var skatterna och inte marginalskatterna. Efter reformen var visserligen skatteskalan vid höga
inkomster böjd uppåt, men det fanns en komponent som gjorde, att
kurvan blev nästan rak. De gamla marginalskattekverulanterna fortsatte dock att tala om att marginalskatterna ökade med stigande
inkomst, trots att så inte var fallet.
Under 50-och 60-talen var bostadsbristen ett stort politiskt kapitel.
Det s k miljonprogrammet under 60-talet och början av 70-talet gav en
miljon nya bostäder, en fantastik satsning. Efteråt har många klankat
på bostäderna från programmet, men lägenheterna håller god standard. Brådskan att bygga bort bostadsbristen gjorde att det blev
många stora flerbostadshus, som sedan ogillades av somliga. De som
fick bostäder fick ändå någonstans att bo, vilket är en fördel. På
senare tid har kommit propåer om att stadslandskapen är för litet
stadslika och att det behövs mer tät bebyggelse. När miljonprogrammet var utfört gick musten ur och det har sedan knappast funnits
någon bostadspolitik med prisvärt engagemang. Efter miljonprogrammet följde småhusbyggande. Ingvar Carlsson var den förste
bostadsministern (som inrättades på 70-talet, nu finns ingen bostadsminister) och avskaffade paritetslånen som betalades av de boende
och ersatte dem med räntebidrag som betalades av staten. Senare har
gjorts försök att förbättra bostadsfinansieringssystemet.
I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. I
1982 års skatterform ändrades dessa avdragseffekter något. I 1990
års skattereform skildes kapitalinkomstskatten från skatt på andra
inkomster, varigenom effekterna av ränteavdragen fick en bättre form.
Det har hänt mycket i skattesystemet sedan 1970. En tid minskades inkomstskatterna och i stället ökades arbetsgivaravgifterna. Senare
har det gått i andra riktningen: arbetsgivaravgifter har minskats och

istället har införts egenavgifter på inkomstsidan, och nu håller man på
och reducerar egenavgifterna genom avdragsrätter.
Bostadsbidragen har ändrats många gånger sedan 1970 och sällan
med goda resultat. Många av dem som i regeringarna sysslat med
bostadsbidrag har blivit landshövdingar. Långa tider levde riks-dagsmännen i tron att barnen i Sverige bara bestod av tvillingar, man
buntade ihop barnen två och två och gav bostadsbidrag per par. För
avtrappning av bostadsbidrag fanns länge två procensatser, den
högsta 23 %, nu är det en på 20%. I mitten på 70-talet förlorade
socialdemokraterna regeringsmakten till de borgerliga, som införde
flerbarnstillägg. 1982 återtog socialdemokraterna makten.
I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga
marginalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid
mycket höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde summan av avtrappning och marginalskatt ligga nära
100 %. Hans Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt
förslag överförde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade
flerbarnstillägg, vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga
summamarginaleffekterna.
Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bostadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdomsbostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga
inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband
med nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras.
I 1990 års skattereform sänktes marginalskatten mycket avsevärt
för de högsta inkomsterna, reformatorerna räknade med “dynamiska
effekter” som skulle göra så att staten ändå skulle få in tillräckligt
med pengar för den förlust staten gjorde med de sänkta marginalskatterna. De dynamiska effekterna som verkligen uppstod skulle
redovisas när de hade uppstått. Redovisningar har förekommit, men
har smygits undan, det har nog inte uppstått så mycket dynamiska
effekter man hoppats på, men det är inte heller lätt att räkna ut. Nu är
det glömt att marginalskatterna sänktes rejält för höga inkomster och
höginkomsttagare fortsätter med att kräva sänkta marginalskatter.

I samband med 1990 års skattereform ändrades bostadsbidragen
för barnfamiljerna. Ändringarna av skatterna medförde behov av ändrade bobidrag, och barnfamiljerna kompenserades i bostadsbidragen,
noga räknat kompenserades två gånger, men det var det nog inte
många som förstod. En förändring var att tidigare fem kategorier
barnantal minskades till tre: ett, två och tre+. Det finns numera inte
många familjer med fyra eller fler barn.
En epokgörande och storartad förändring har inträtt med det nya
systemet med maxtaxa på dagis. Det minskar marginaleffekten för
berörda med ca 5%enheter. Märkligt är, att partier som vanligen brukar kräva sänkta marginalskatter, ogillar maxtaxan.
I 1970 års skattereform var skatteskalan inte indexreglerad och
folkpartiledaren Bertil Ohlin, som vid den tiden var oppositionsledare,
krävde många år enträget en indexreglering. Utan indexreglering och
med inflation och högre löner fick staten in mer och mer i skatter,
vilket Gunnar Sträng gillade. I ett TV-program kommenterade Ohlin
detta och sa, att om han varit finansminister skulle han nog också
gillat en skatteskala utan indexreglering. Nu är skalan indexreglerad
genom koppling till basbelopp.
I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformproposition lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget
på så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst (nu ca 69 000)
ökas på med 25% av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst
litet över 100 000 (nu ca 112 000) sedan minskas med 10% av
ökande inkomst. Detta gör, att en skatt längst ned på 32% minskas
till 24% i ett intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa
höga inkomster gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till
52% och längst upp till 57%. Detta lär vara föga känt av den stora
allmänheten. I de hjälpredor de skattskyldiga får från myndigheterna
inför deklarationen finns inte detta nämnt, däremot finns tabeller med
grundavdrag för olika inkomster, men det lär inte vara många som
med ledning av tabellerna räknar ut vilka marginalskatterna är i olika
inkomstlägen.

Jag har aldrig vågat föreslå politikerna att studera systemet med
höjningar och sänkningar av grundavdraget, därför att jag fruktar att
om de okunniga politikerna ger sig på det, och börjar ändra, blir det
bara sämre.
Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av
många skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser
gjorde skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år
föreslog jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit
frukt. I 1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från
det buckliga grundavdraget), som åstadkoms av den procentuella
kommunalskatten och av den kommunala plus den staliga procentuella skatten över den s k brytpunkten, ett begrepp jag införde för
länge sedan. I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till allra överst
där den statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan med många
skikt är nu bortglömd.
Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte
fördelar efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att
betala skatt förrän man har inkomster över det som behövs för att leva
med en rimlig lägsta levnadsstandard. År 2001är de lägsta rimliga
levnadskostnaderna ca 94 000 för ensam vuxen och ca 138 000 för
makar/ sambor.
Levnadsstandard beror av många förhållanden, men en viktig komponent är tillgången till pengar för det nödvändigaste. Det är dessa
pengar som är av intresse när man ska konstruera ett skattesystem
som fördelar efter bärkraft. Det ska redan nu sägas, att det idag, på
grund av politiskt motstånd, torde vara nästan omöjligt att konstruera
ett system som fördelar efter bärkraft, men man kan gör förbättringar i
den riktningen.

Familjeutredningen menar i SOU 2001:24, att boendestandarden
för barn och barnfamiljer är god. Både utrustningsstandarden och
utrymmesstandarden är hög. Men i utredningen vill man minska
marginaleffekterna för barnfamiljerna, som för dem för skatter och
bidrag ligger mellan ca 45% och 55%, man vill ta bort avtrappningen
av bostadsbidragen. Detta kommer att kosta mycket, mycket pengar
om de med låga inkomster inte ska bli lidande, och sänkning av
marginaleffekterna för barnfamiljerna är inte särdeles angeläget. Vid
låga inkomster behövs förbättringar av bidragsbelopp, det behandlas i
det följande.
Det finns andra angelägna saker att lägga statliga pengar på.
* Barnlösa icke-pensionärer med låga inkomster behöver förbättringar, isynnerhet ensamstående som i följande exempel:
* Ensam barnlös icke-pensionär med inkomst 106 600 kr har
underskott i hushållsbudgeten på15 272 kr trots att han eller hon
betalar 27 872 kr i skatt.
* Ensam barnlös icke-pensionär med inkomst 112 200 kr har
underskott i hushållsbudgheten på 11 464 kr trots att han eller hon
betalar 29 664 kr i skatt.
* De barnlösa icke-pensionärerna behandlas i det följande och det
lämnas förslag till förbättringar.
* Pensionärer med inkomster under ca 150 000 kr har maginaleffekter på
* ca 93% för pensionsinkomster,
* ca 104% för arbetsinkomster och
* ca 430-630% för kapitalinkomster.
* Ensamma pensionärer är missgynnade i förhållande till makar.
* På två följande sidor visas marginaleffekter för pensionärer och
några förslag som ytterligt litet förbättrar. Det behövs mycket större
förbättringar för pensionärerna, bl a så att marginaleffekterna går ner
till rimligare nivåer.....(sidorna 3007-3009 utelämnas här)

Familjeutredningen skriver i sammanfattningen om de alternativ de framlägger:
“Samtliga alternativ bedöms medföra en viss ökning av
socialbidragstagandet. Större delen av denna ökning beror på att
befintliga socialbidragstagare får ett högre bidrag medan ytterst få
hushåll, som i utgångsläget inte har socialbidrag, bedöms få behov av
socialbidrag till följd av de föreslagna förändringarna.
Det går inte att helt undvika att vissa hushåll med stora bo-stadsbidrag får en försämrad ekonomisk situation, om bostadsbidraget
ersätts med icke inkomstprövade tillägg, inte ens i de alternativ som
innebär en ökning av familjepolitikens resurser. De förbättrade incitamenten till arbete leder dock till att dessa hushåll får större möjlighet
att själva påverka sin ekonomi genom eget arbete. Detta förutsätter
givetvis att arbete finns att söka.”
Det vill säga, att de lägre bostadsbidrag som familjeutredningen
föreslår för låga inkomster medför större behov att söka socialbidrag,
men det är så otrevligt att söka socialbidrag att de i större utsträckning hellre förvärvsarbetar mera - om det finns arbete att få.
Familjeutredningens förslag tar sikte på att förbättra för barnfamiljer med höga inkomster. Men det som bestämmer marginaleffekten för bostadsbidragen är inte behovet av bidrag vid högre inkomster
utan önskan att hålla nere marginaleffekten. Om bidragsbehovet vid
högre inkomster skulle styra kunde marginaleffekten var högre än de
är nu. Nu är summa marginalefekt för barnfamiljerna ca 45-55% och
det är för flertalet inte så högt att det är befogat att tala om fatttigdomsfälla.
De med de lägsta inkomsterna kan sägas befinna sig i en fattigdomsfälla, de befinner sig i läge att behöva anlita socialvården för sin
försörjning, och det blir i utredningens förslag fler som hamnar så.
Om man skulle ge alla barnfamiljer lika mycket bostadsbidrag som
nu går till dem med de lägsta inkomsterna, och ge de allra lägsta
inkomsterna litet mera än nu, skulle det kosta staten mycket mer än
de 4 miljarder som bostadsbidragen beräknas kosta år 2000.
Omläggningar enligt familjeutredningens förslag innebär, att barnfamiljer med höga inkomster får för mycket. Det blir för dyrt......

Anna Christensen. Professor i civilrätt i Lund och fristående
kolumnist i Dagens Nyheter har uttryckt goda åsikter om bostadsbidragen för barnfamiljerna: (Från min sida 2860+):

så viktigt att få mer tid och energi för barnen under dessa år att de är
beredda att ta de ekonomiska konsekvenser för inkomst och karriär
som följer av detta val.

” Dagens Nyheter den 31 okt 1999 sid A2:
”Kolumn/Anna Christensen Bidragen är ingen fattigdomsfälla
Just nu tycks det vara bostadsbidragen som är det främsta hatobjektet i socialförsäkringen. Bostadsbidraget beskrivs som den
lömskaste av alla fattigdomsfällor. Det presenteras uträkningar som
visar att en familj med låga inkomster inte får många kronor över
genom att någon eller båda föräldrarna ökar sin inkomst genom att
arbeta mer eller genom att ta ett bättre betalt jobb.
Dessa uträkningar är säkert korrekta, men den slutsats man drar,
nämligen att det då inte finns några ekonomiska skäl för dessa barnfamiljer att arbeta mer och försöka få ett bättre betalt jobb, är definitivt
inte korrekt.
Alla, även barnfamiljer med låga inkomster, vet mycket väl att det på
lite längre sikt är ekonomiskt klokt att arbeta mer och försöka få ett
mer kvalificerat arbete. Deltidsarbete ger dåliga karriärmöjligheter. Ett
mer kvalificerat och bättre avlönat arbete öppnar möjligheten till ett
ännu mer kvalificerat arbete, och det arbetet har man kvar den dag
barnen blivit så stora att bostadsbidraget upphör.
Tänker man ännu lite längre - och det gör folk i dag - så är det
pensionen. Arbetsinkomster, men inte bostadsbidrag, ger pensionsrätt
och pensionsrätten motsvarar 18,5 procent av den pensionsgrundande
inkomsten.
Visserligen skall en del av detta betalas som egenavgift, men
egenavgiften kompenseras genom lägre skatt. Konstigt att alla som
beskriver den fattigdomsfälla som ligger i bostadsbidragen glömmer
bort pensionsrätten.
De barnfamiljer som väljer att arbeta mindre medan barnen är små
gör det alltså trots att det på lite sikt medför negativa följder för den
egna inkomsten och karriären. Tydligen anser dessa familjer att det är

Inte heller är det så lätt som ekonomerna tror att vara maximalt
rörlig på arbetsmarknaden under den tid man har barn att ta hand om.
Familjen är inte längre den manliga familjeförsörjaren som kan dra i
väg till det mest lönsamma jobbet och ta resten av familjen med sig
som ett slags bihang. Det är mycket som skall stämma för att en
modern barnfamilj skall kunna flytta till en annan ort där det finns ett
bättre och mer lönande jobb.
Även barnen har ett eget socialt liv med skola och kamrater som
inte utan vidare kan brytas upp därför att pappa kan tjäna lite mer på
annat håll. Det finns faktiskt föräldrar som tycker att barnens skola är
viktigare än den egna karriären! Mamma kan ha synpunkter på att
pappa tar ett jobb som innebär pendling eller mycket övertid. Då blir
det hon som ensam får svara för att lämna och hämta barnen på dagis.
Och omvänt förstås.
Många föräldrar är frånskilda och har delad vårdnad. Inte heller då
kan den ena föräldern bara ge sig av och ta det där bättre betalda
jobbet på den andra orten.
Bostadsbidragen gör det möjligt för föräldrar att under ett antal år
välja familjen framför en högre arbetsinkomst utan att detta val på ett
mer omedelbart sätt drabbar familjens ekonomi så att man inte längre
kan bo kvar i villan eller ge sina barn en ekonomisk standard som
ungefär motsvarar den som andra barn har.
Även i ett längre och bredare samhälleligt perspektiv kan detta vara
ett förnuftigt val. Det stora felet med den arbetsdelning som faktiskt
tillämpas i samhället är ju att arbetet blir alltmer koncentrerat till en allt
kortare tid mitt i livet. Under denna tid skall man också skaffa barn
och ta hand om dem.
När barnen väl är stora är arbetslivet nästan slut för stora grupper av
befolkningen. Barnen föds allt senare och arbetslivet slutar allt tidigare. Den reella pensionsåldern i Europa ligger under 60 år. Barn-

familjerna skall inte bara försörja sina barn utan också sina förtidspensionerade föräldrar. Det är ju ett helt vansinnigt system. Om man
vill åstadkomma en bättre fördelning av arbetet över livscykeln skall
man inte angripa bostadsbidragen utan förtidspensionerna .
En sak till ska man tänka på. Bostadsbidragen har inte inrättats för
att ge låginkomstföräldrar en bättre levnadsstandard, utan för att ge
barnen till dessa föräldrar en levnadsstandard som är någorlunda
likvärdig med den som andra barn har. Även om man avskaffar alla
bostadsbidrag så kommer det fortfarande att finnas föräldrar som
faktiskt inte förmår öka sina låga inkomster. Vill man att barnen till
dessa föräldrar skall leva på socialbidragsnivå? Barnen kan ju inte
hjälpa att deras för äldrar inte lyckas sa väl i arbetslivet, inte heller om
detta beror på att föräldrarna inte är tillräckligt energiska.
Även i den liberala ideologin håller man på att alla skall ha lika
chanser i livet. Barn som växer upp med en levnadsstandard som är
avsevärt lägre än andra barns har inte samma chanser i livet. Om man
vill att barnen till föräldrar med låga inkomster skall ha en
levnadsstandard som är ungefär jämförbar med andra barns så uppstår det som kritikerna kallar "fattigdomsfällan". Det enda alternativet
är att ge alla barnfamiljer bidrag som är så stora att även den fattigaste
barnfamiljen kommer upp på en hygglig levnadsstandard. Det skulle
bli på tok för dyrt och är inte motiverat av fördelningspolitiska skäl.
Inkomstprövade bostadsbidrag till barnfamiljer är numera en vedertagen del av det europeiska socialförsäkringssystemet. Alla europeiska länder har inrättat sådana bidrag, inte minst till ensamföräldrarna.
Förr i tiden hade man försörjarlöner till de vuxna männen. Ett sådant
system fungerar inte längre. De inkomstprövade bostadsbidragen är
ingen fattigdomsfälla, utan en förnuftig anpassning till barnfamiljernas situation i dagens samhälle.
Anna Christensen. Professor i civilrätt i Lund och fristående
kolumnist i Dagens Nyheter”.

Skatter, TV-avgift, nedskärningar,
jobbavdrag och nya förslag.

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 världens 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 arbetsuppgifter 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 stödpartierna vänsterpartiet och miljöpartiet och den borgerliga alliansen
med moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet.
Alliansen vann och får i riksdagen 178 platser mot 171 för vänsterblocket. Den socialdemokratiske statsministern Göran Persson och
hela hans regering har avgått och han har avgått som partiledare, i
mars 2007. Ny statsminister är moderatledaren Fredrik Reinfeldt, som
ska regera tillsammans med Lars Leijonborg, folkpartiet (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 tvärtom. 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, även om de inte lyckats i allt.
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 skattesänkningarna de föreslog. Under hela året har alliansen påstått att skattesänkningarna främst ska gå till låg- och medelinkomster, men orimligt
mycket går till höginkomster.
Alliansen minskar ersättningarna i a-kassan mm ,och 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.

Preliminärskatt 2006 och 2007.
Vid utdebitering 33 kr.
2006. Kolumn 1. Förvärvsarbetande i förvärvsåldrar.
2007. Kolumn 1
avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född
1942 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten
ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag).
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 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 kr”
Enligt LOs lönerapport: “Enligt LO-ekonomernas senaste konjunkturrapport beräknas lönerna öka med i genomsnitt 3,3 procent år
2006. Även inom den privata sektorn väntas lönerna i genomsnitt öka
med 3,3 procent. För arbetare dock bara med 3,1 procent men för
tjänstemän med 3,6 procent. Inom offentlig sektor väntas lönerna öka
med 3,4 procent för samtliga anställda.
Genomsnittlig lön 2006 blir cirka 24.500 (24482)
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. (25 338)
Medianinkomst: lika många över som under denna inkomst.

2006
Lön kr/
mån. Prel skatt
% /mån /år

2007 Skillnad 06-07
Prel. Prel.skatt
skatt
/mån /mån /år

3001 19 561 6532
236
6001 23 1364 16368
926
7001 23 1628 19536
1190
8001 24 1892 22704
1454
9001 24 2161 25932
1718
10001 25 2491 29892
2046
11001 26 2849 34188
2376
12001 27 3212 38544
2708
13001 28 3575 42900
3039
14001 28 3938 47256
3370
15001 29 4301 51612
3701
16001 29 4664 55968
4032
17001 30 5027 60324 Medianinkomst 4364
18001 30 5390 64680 2007enligt RUT 4695
19001 30 5753 69036 tabell 2 och 3 5026
20001 31 6151 73812 Medianinkomst 5390
21001 31 6514 78168 2008 för arbets- 5721
22001 31 6877 82524 inkomster över 6053
23001 31 7240 86880 noll enligt (m) 6384
24001 32 7603 91236
6715
25001 32 7966 95592 Genomsnittlig 7046
26001 32 8324 99888 lön 2007 för an- 7377
27001 33 8799 105588 ställda,enligt LO 7708
29001 34 9859 118308
8731
30001 35 10389 124668
9261
35001 37 13039 156468
11911
40001 39 15731 188772
14561
45001 41 18631 223572
17435
50001 43 21531 258372
20335
55001 44 24431 293172
23235
60001 46 27331 327972
26135
80000 49 38815 465780
37619

325
438
438
438
443
445
473
504
536
568
600
632
663
695
727
761
793
824
856
888
920
947
1091
1128
1128
1128
1170
1196
1196
1196
1196
1196

3900
5256
5256
5256
5316
5340
5676
6048
6432
6816
7200
7584
7956
8340
8724
9132
9516
9888
10272
10656
11040
11364
13092
13536
13536
13536
14040
14352
14352
14352
14352
14352

Skattelättnaden 2007 är:
Inkomst
3100 kr/mån
Medianinkomst cirka
20 000

cirka

9000

Den genomsnittliga skattelättnaden
för undre hälften av inkomsttagarna

cirka

6500

För de översta inkomsterna
Den genomsnittliga skattelttnaden
för övre hälten av inkomsttagarna

3900 kr per år

14352
cirka 13000

Dvs undre hälften får 1/3 av skattelättnaderna = 33%
(cirka 15 miljarder kr)
Dvs övre hälften får 2/3 av skattelättnaderna = 67%
(cirka 30 miljarder kr)
Skatteverkets tabeller för preliminärskatter år 2006 och 2007
finns i wimnell.com/ omr36-39r,pdf
För hushållen ökar 2007 hushållskostnaderna med 2000 kr
för ensam och 3000 kr för makar. Skattelättnaderna för makar
med lika inkomster blir dubbelt så mycket som för ensam.
I följande tabell är angivet för ensam skattelättnad -2000 kr.
För makar : två gånger skattelättnad för ensam - 3000 kr.
Resultatet för lägsta och högsta inkomsten i tabellen:
För ensam blir resultatet mellan 1900 och 12352 kr per år.
För makar blir resultatet mellan 4800 och 25704 kr per år

2006
Lön kr/
mån. Prel skatt
% /mån /år

2007 Skillnad 06-07
Prel. Prel.skatt
skatt
/mån /mån /år

2007_________
Ensam Makar

3001 19 561 6532
6001 23 1364 16368
7001 23 1628 19536
8001 24 1892 22704
9001 24 2161 25932
10001 25 2491 29892
11001 26 2849 34188
12001 27 3212 38544
13001 28 3575 42900
14001 28 3938 47256
15001 29 4301 51612
16001 29 4664 55968
17001 30 5027 60324
18001 30 5390 64680
19001 30 5753 69036
20001 31 6151 73812
21001 31 6514 78168
22001 31 6877 82524
23001 31 7240 86880
24001 32 7603 91236
25001 32 7966 95592
26001 32 8324 99888
27001 33 8799 105588
29001 34 9859 118308
30001 35 10389 124668
35001 37 13039 156468
40001 39 15731 188772
45001 41 18631 223572
50001 43 21531 258372
55001 44 24431 293172
60001 46 27331 327972
80000 49 38815 465780

236
926
1190
1454
1718
2046
2376
2708
3039
3370
3701
4032
4364
4695
5026
5390
5721
6053
6384
6715
7046
7377
7708
8731
9261
11911
14561
17435
20335
23235
26135
37619

1900
3256
3256
3256
3316
3340
3676
4048
4432
4816
5200
5584
5956
6340
6724
7132
7516
7888
8272
8656
9040
9365
11092
11536
11536
11536
12040
12352
12352
12352
12352
12352

325
438
438
438
443
445
473
504
536
568
600
632
663
695
727
761
793
824
856
888
920
947
1091
1128
1128
1128
1170
1196
1196
1196
1196
1196

3900
5256
5256
5256
5316
5340
5676
6048
6432
6816
7200
7584
7956
8340
8724
9132
9516
9888
10272
10656
11040
11364
13092
13536
13536
13536
14040
14352
14352
14352
14352
14352

4800
7512
7512
7512
7632
7680
8352
9096
9864
10632
11400
12168
12912
13680
14448
15264
16032
16776
17544
18312
19080
19728
23184
24072
24072
24072
25080
25704
25704
25704
25704
25704

Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobbavdraget 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 arbetsinkomst >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.

De fyra borgerliga partierna hade olika inkomstskatteförslag i
motioner till riksdagen 2005/06. När de enades om skatterna blev
moderaternas förslag Alliansens.
Om man i tabellen 6.3 letar upp inkomsten där gränsen för 75% av
skattelättnaderna infaller hamnar man efter interpolering vid inkomst
cirka 368472 kr per år=cirka 31 000 kr per månad. detta ligger över
medelinkomsten 25 338 enligt beräkningar byggda på LOs beräkningar.
Utgår man från antagen meddellön 25 338 kr per mån=304 056 kr
per år hamnar man på att 42,7% av skattelättnaderna tillfaller inkomsterna däröver och 57,3% av lättnaderna kommer på inkomster
därunder. Det blir alltså 57,3% istället för de 75% som regeringen
påstår. Men under denna gräns finns cirka 70% av inkomsttagarna
och 30% över. Om 70% ska dela på 57% av skattelättnaderna blir det
mycket mindre på var och en än när 30% ska dela på 43%.
43/30= 1,43 och 57/70 = 0,81 . På var och en över gränsen blir det
alltså cirka dubbelt så mycket skattelättnad som för var och en under
gränsen. Att då påstå, att man gynnar dem under gränsen är vilseledande. Det intressanta är ju hur mycket var och en får, inte hur
mycket gruppen låg och medelinkomster får.
Det syns ju tydligt när man betraktar skattelättnaderna: varje höginkomsttagare får ungefär dubbelt så mycket som varje låginkomsttagare. Den borgerliga alliansen måste ju känna till detta, men har gått
in för att dölja det verkliga förhållandet och framställa det som om
låginkomsterna får mest per person, i varje fall inte mindre än en
höginkomsttagare. När statsministern pressades på löftet att alla skulle få cirka 1000 kr per månad sa han att två makar vid låga inkomster
tillsammans skulle få cirka 1000 kr.
Tabellen 6.3 har de flesta inte sett, de flesta har fått den muntliga
information de borgerliga valarbetarna har framfört, att skattelättnaderna främst går till låg- och medelinkomster.
Och oppositionspartierna som borde ha informerat väljarna om det
verkliga förhållandet gjorde inte det.

Inkomst efter skatt 2006 och förbättring 2007.

(SW 060403+070414)

Förvärvsarbetande. Inkomst efter preliminärskatt. Enligt tabell 33 för månadslön. ( Skatteverket 2006: 31,60+0,978+0,224=32,802)
Lön kr/ Prel.
Disp.efter skatt Överskott (för ensam utan barn, årskostnader 2006: 120 000 kr. exklusive semester )
månad skatt
per mån per år per år
(årskostnad 2007: 122 000kr. exklusive semester)
/mån
(Makar årskostnad 2006:180 000, 2007:183 000 exklusive semester)
Prel sk
2007 ensam 2007 ensam
2007 makar
2007 makar
%
/år
Årslön
Förbättring Överskott
Förbättringar
Överkott
6001 23 1364 16368 4637
7001 23 1628 19536 5373
8001 24 1892 22704 6109
9001 24 2161 25932 6840
10001 25 2491 29892 7510
11001 26 2849 34188 8152
12001 27 3212 38544 8789
13001 28 3575 42900 9426
14001 28 3938 47256 10063
15001 29 4301 51612 10700
16001 29 4664 55968 11337
17001 30 5027 60324 11974
18001 30 5390 64680 12611
19001 30 5753 69036 13248
20001 31 6151 73812 13850
21001 31 6514 78168 14487
22001 31 6877 82524 15124
23001 31 7240 86880 15761
24001 32 7603 91236 16398
25001 32 7966 95592 17035
26001 32 8324 99888 17677
27001 33 8799 105588 18202
29001 34 9859 118308 19142
30001 35 10389 124668 19612
35001 37 13039 156468 21962
40001 39 15731 188772 24270
45001 41 18631 223572 26370
50001 43 21531 258372 28470
55001 44 24431 293172 30570
60001 46 27331 327972 32670

55644
64476
73308
82080
90120
97824
104468
113112
120756
128400
136044
143688
151332
158976
166200
173844
181488
189132
196776
204420
212124
218424
229704
253344
263544
291240
316440
341640
366840
392040

-64356
-55524
-46692
-37920
-29880
-22176
-14532
-6888
756
8400
16044
23688
31332
38976
46200
53844
61488
69132
76776
84420
92124
98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040

72 000
84 000
96 000
108 000
120 000
132 000
144 000
156 000
168 000
180 000
192 000
204 000
216 000
228 000
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000-

3256
3256
3256
3316
3340
3676
4048
4432
4816
5200
5584
5956
6340
6724
7132
7516
7888
8272
8656
9040
9365
11092
11536
11536
11536
12040
12352
12352
12352
12352

-61600
-52268
-43436
-34604
-26540
-10856
-10484
- 2456
5572
13600
21628
29644
37672
45700
53332
61360
69376
77404
85432
93460
101489
109516
121240
126880
155080
183280
208792
233992
259192
284392

7512
7512
7512
7632
7680
8352
9096
9864
10632
11400
12168
12912
13680
14448
15264
16032
16776
17544
18312
19080
19728
23184
24072
24072
24072
25080
25704
25704
25704
25704

-61200
-43536
-25872
-8208
7920
24000
30032
56088
72144
88200
104256
120288
136234
152400
167667
183720
199752
215808
231864
247920
263976
280032
303480
314760
371160
427560
478584
528984
579384
629784

Ensam: Vid inkomster under 14000 kr per månad är det fortfarande 2007 stora underskott. Vid inkomster över 25000 kr per
månad är det 2007 stora onödiga skatteklättnader. De onödiga skattelättnaderna skulle göra bättre nytta vid lägre inkomster.
Makar: Skattelättnaderna 2007 är vid höga inkomster orimligt stora.

Regeringen tänker på förslag.
Regeringen funderar på att sänka inkomstskatterna ytterligare. Men man får inte veta hur.
Regeringen fortsätter att försumma dem med låga inkomster och
försämra kulturpolitiken, bl a med förslag om avgifter på bibliotek.
De skattesänkningar man kan ana är de som följer av en fortsättning
på jobbavdragen. I moderaternas motion 2005/2006 finns förslag om
att öka jobbavdragen vid inkomster över cirka 100 000 kr per år och
vid inkomst cirka 200 000 öka med 6300 kr från 46800 kr till 53100,
vilket skulle ge en skattesänkning på cirka 2000 kr.
Makar/ sambor som båda har inkomster över 200 000 kr får då
skattelättnader på tillsammans cirka 4000 kr och ensamma med
inkomst över 200 000 kr får 2000.
Det är olämpligt att öka skattelättnaderna på detta sätt. Bättre är att
avskaffa TV-licensen för privathushåll och införa en kollektivlicens
betald av riksdagen, vilket ger alla hushåll en skattelättnad på cirka
2000 kr per år. Se i det följande.
Alliansen har inte förstått sig på skattefördelningsproblemen. De
som bäst behöver lättnader är ensamstående ickepensionärer utan barn
och med låga inkomster (många kvinnor) och pensionärer med låga
inkomster, isynnerhet ensamma. Deras pengaproblem kan inte lösas
med att man ger alla med låga inkomster lättnader på inkomstskatterna. Det bästa verktyget är bostadsbidrag utformade på lämpligt sätt
som tar hänsyn till ensammas speciella problem, och avskaffa TVlicensen som ger alla hushåll cirka 2000.
Att helt ta bort förmögenhetsskatten sedan man förbättrat enligt
förslagen nyss är bättre använda skattepengar än att sänka inkomstskatterna. Den 28 mars har de borgerliga partiledarna i DN meddelat
att förmögenhetsskatten ska tas bort fr o m 2007.
Samtidigt bör förmögenhetsregler i 16§ och 17§ i lagen om bostadstillägg till pensionärer m fl upphöra att gälla.

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 : 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 statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelseformer 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 propositionens förslag. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla
privathushåll försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en miljard 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 uppmärksamhet.”

Riksdagens utredningstjänst.
Utredning för socialdemokraterna.
Regeringens förslag att ta bort förmögenhetsskatten och ta bort fastighetsskatten är bra, men det ger stora skattelättnader för höginkomster.
Förmögenheter hos skattebetalarna är i genomsnitt högre ju högre
inkomsterna är. Mönstret är samma när det gäller fastigheter. Ju
större inkomster desto dyrare fastigheter.
Bidragen till hushållsnära tjänster innebär också att de höga inkomsterna får för stora lättnader. Det borde alla kunna inse med
hjälp av tabellen med disponibla inkomster efter skatt och efter det att
rimliga hushållskostnader betalats.
Systemet med jobbavdragen är inte bra. Avdragen blir högre ju
högre inkomsterna är och det blir för mycket lättnader för de höga
inkomsterna.
Man bör genomföra borttagandet av förmögenhetsskatterna och
fastighetssskatterna, men inkomstskatterna bör på något sätt göras om
så att man får en bättre fördelning av pengarna.
Till det dåliga kommer de försämringar för sjuka och arbetslösa
mm som regeringen genomför. I den utredning som Riksdagens utredningstjänst gjort åt socialdemokraterna har tagits med sådana försämringar. Några av tabellerna som belyser finns i det följande, men
det finns fler tabeller.
Försämringarna träffar folk på omvänt sätt mot förbättringarna för
höginkomsterna så att de blir större ju lägre inkomsterna är.
Det borde folkpartisterna med sin gamla liberala och kristdemokraterna med sin moraliska inställning ogilla så att de anstränger sig
att förbättra fördelningen.

Riksdagens utredningstjänst. Förslag som ingår i analysen
Analysen grundar sig på de förslag som berör individernas och hushållens inkomster, via ändrade transfereringar eller ändrade skatter.
Budgetförslag för 2007 enligt budgetpropositionen inkluderas i analysen 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 inkomstslaget 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)..... 10) .........
Utgiftsförändringar
11) ........12) Inkomsttaket i sjukförsäkringen sänks från 10 till 7,5
prisbasbelopp.
13) Inkomsttaket vid tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning i föräldraförsäkringen sänks från 10 till 7,5 prisbasbelopp.
14) Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) i sjuk- och föräldraförsäkringen beräknas som 0,989 av SGI.

15) Ersättningsnivån i arbetslöshetsersättningen sänks till 70 % av inkomsten 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 ersättningsgrundande 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 arbetslöshetskassans verksamhetsområde. Regeringen avser att senare under
hösten i särskild proposition återkomma till riksdagen i denna fråga.
Egenfinansieringen föreslås öka med 10 miljarder kronor.

Riksdagens utredningstjänst.
Tabell 3. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil av skatteförslag 1-8, år 2007, kronor.
Decil Decilgränser, kronor
(avser bruttoinkomst)

1
0 – 70 700
2 70 701 – 115 200
3 115 201 – 154 400
4 154 401 – 187 000
5 187 001 – 219 500
6
7
8
9
10

219 501 – 251 000
251 001 – 285 700
285 701 – 331 000
331 001 – 412 700
412 701 -

Totalt

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
1 300 (5,8)
2,3
10,0
1 300 (1,8)
2,3
10,0
1 400 (1,4)
2,5 18,5 10,0
2 300 (1,9)
4,1
10,0
4 100 (2,8)
7,3
10,0
5 900 (3,6)
7 700 (4,1)
9 300 (4,3)
10 200 (4,1)
12 600 (3,4)

10,6
10,0
13,8
10,0
16,5 81,6 10,0
18,2
10,0
22,5
10,0

5 600 (3,4) 100,0

100,0

Riksdagens utredningstjänst.
Tabell 2. Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil av skatteförslag 1-8 och utgiftsförslag 12-17, år 2007, kronor.
Decil Decilgränser, kronor
(avser bruttoinkomst)

1
0 – 70 700
2 70 701 – 115 200
3 115 201 – 154 400
4 154 401 – 187 000
5 187 001 – 219 500
6
7
8
9
10

219 501 – 251 000
251 001 – 285 700
285 701 – 331 000
331 001 – 412 700
412 701 -

Totalt

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
800 (3,7)
2,2
10,0
700 (1,0)
1,8
10,0
400 (0,4)
1,0 12,1 10,0
500 (0,4)
1,3
10,0
2 200 (1,5)
5,8
10,0
3 900 (2,3)
5 400 (2,9)
6 700 (3,2)
7 400 (3,0)
10 100 (2,7)
3 800 (2,3)

10,2
10,0
14,2
10,0
17,6 87,9 10,0
19,4
10,0
26,5
10,0
100,0

100,0

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

Jobbavdraget är ett problem.
Jobbavdraget är ett dumt påhitt. Pensioner är uppskjuten lön. Sjukoch arbetslöshetsersättningar är försäkringsmässiga ersättning för arbetslöner.Alla inkomster utom kapitalinkomster är arbetsersättningar.
Nu har de borgerliga åstadkommit två skattesystem och krånglat till
skatterna i onödan.
Har man en gång gjort stora onödiga skattelättnader för höga inkomster är det inte lätt att höja skatterna igen. Ett sätt att förbättra fördelningen är att ge nya skattelättnader för dem som nu fått för litet i
förhållande till det som höginkomsterna får.
Pensionärerna får en försämring genom nya pålagor på bilarna, och
sjuka och arbetslösa får försämringar. När det gäller pensionärerna är
det framför allt de med låga pensionsinkomster, och ensampensionärer, som misshandlas i fördelningspolitiken.
Efter några påpekanden om hur jobbavdragen kan bli bättre om man
sänker dem för höga inkomster, kommer en genomgång av jobbavdragens konstruktion.
Representanter för regeringen påstår att jobbavdragen sänker skadliga marginaleffekter, men en genomgång visar att sänkningarna som
det blir i några inkomstskikt knappast kan ha någon betydelse för
arbetsviljan.

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 inkomstförbättringen, medan den hälft som tjänar mest får hela 88 procent. Så
borde det inte bli.
I följande exempel visas minskningar av skattelättnaderna för decilerna 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 förmögenhetsskatten, som enligt tabell 6.12 i statsbudgeten 2007 ger 4,5 miljarder 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 pensionärer med låga inkomster och till bostadsbidrag för icke-pensionärer med låga inkomster och utan barn, m m.
1
0 – 70 700
2 70 701 – 115 200
3 115 201 – 154 400
4 154 401 – 187 000
5 187 001 – 219 500
6
7
8
9
10

219 501 – 251 000
251 001 – 285 700
285 701 – 331 000
331 001 – 412 700
412 701 -

1 300
1 300
1 400
2 300
4 100
5 900
7 700-1800=5900
9 300-3400=5900
10 200-4300=5900
12 600-6700=5900

28,89% av 43 miljarder=12,42 miljarder

2,3
2,3
2,5
4,1
7,3
10,6
13,8- 3,23
16,5- 6,03
18,2- 7,67
22,5-11,96
-28,89%

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 förmögenhetsskatten gynnar isynnerhet dem med höga inkomster eftersom förmögenheter 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 förmögenhetsskatten.
Om man minskar skattelättnaderna med ytterligare 2000 kr i
decilerna 7-10:
1
0 – 70 700
2 70 701 – 115 200
3 115 201 – 154 400
4 154 401 – 187 000
5 187 001 – 219 500
6
7
8
9
10

219 501 – 251 000
251 001 – 285 700
285 701 – 331 000
331 001 – 412 700
412 701 -

1 300
1 300
1 400
2 300
4 100

2,3
2,3
2,5
4,1
7,3

5 900
7 700-3800=3900
9 300-5400=3900
10 200-6300=3900
12 600-8700=3900

10,6
13,8- 6,81
16,5- 9,58
18,2-11,24
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 akassorna o d. Det ger bl a förbättringar för höginkomsterna som helt
eller delvis kompenserar minskningen av skattelättnaderna.
Beräkningarna här är översiktliga. Några beräkningar av slutresultaten i decilerna är inte gjorda, det är något för regeringen och oppositionen 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 således utformas så att större delen av skattelättnaden tillfaller
låg- och medelinkomsttagare.” Men skattelättnaderna går mest till
höga inkomster. Med deras programförklaring är jobbavdraget felkonstruerat. Siffrorna i deras formler för jobbavdraget borde ändras
så att de som tjänar minst får mest, om avdraget överhuvudtaget ska
finnas kvar.
Ett exempel är att jobbavdragen görs lika stora i alla inkomstlägen: Ändrad Motion 2005/06 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobbavdraget per decil för individer över 17 år med en arbetsinkomst (exklusive näringsinkomst) större än noll, år 2008,
kronor.
Decil Decilgränser Genomsnittlig förändring avnettoinkomsten,i kronor % av den totala förändringen 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
7 272 801– 305 800
8 305 801– 351 200
9 351 201– 431 800
10 431 801–
Totalt

13 600 11000
14 500 11000
15 300 11000
15 400 11000
15 300 11000
11 000 11000

12,5 10,0
13,2 10,0
14,0 10,0
14,0 10,0
14,0 10,0
100,0 100,0

Jobbavdraget hos de bogerliga före valet.
Partimotion Motion till riksdagen 2005/06:m010 Ldn av
Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) Politik för arbete och välfärd
Sid 29: “Jobbavdrag för arbetsinkomster
Allians för Sverige föreslår att det vid den kommunala beskattningen
införs ett förvärvsavdrag för arbetsinkomster, kallat jobbavdrag, För
2006 skall jobbavdraget utformas enligt tabell 1.
Tabell 1
Årsinkomst
Jobbavdrag (kr)
–31 500
Upp till arbetsinkomsten
31 600–107 800
31 500 + 20 % av inkomsten mellan 31 500
och 107 900
108 000
46 800”
Det står inget om att jobbavdraget ska minskas med grundavdraget.
En politik för arbete och trygghet. Alliansgrupp Ekonomisk
politik för tillväxt. februari 2006. Rapport från Allians för
Sverige. maktskifte06.se
Sid 11:“Allians för Sverige föreslår att inkomstskatten skall sänkas.
I budgetmotionerna för 2006 föreslog vi att det, i ett första steg, införs
ett jobbavdrag i den kommunala beskattningen. Jobbavdraget motsvarar hela arbetsinkomsten upp till en inkomst av 31 500 kronor. Därefter trappas avdraget upp med 20 procent av inkomsten mellan 31 500
och 107 800 kronor. Från 107 900 kronor uppgår avdraget till 46 800
kronor.”
Det står inget om att jobbavdraget ska minskas med grundavdraget.
Man får intrycket att jobbavdraget ska vara lika stort för alla
inkomster över 107900 kr

Statsbudgetens avsnitt om jobbavdraget.
“ 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 överstiger 2,72 prisbasbelopp (ca 109 600 kronor för inkomståret 2007)
är skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp (ca 47 400 kronor för
inkomståret 2007) och grundavdraget. Detta underlag multiplicerat
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger skattereduktionen
för arbetsinkomsten. Det innebär en skattereduktion på mellan ca 5
000 och 11 000 kronor per år.
För lägre arbetsinkomster beräknas skattereduktionen enligt följande. Skattereduktionen motsvarar, om den sammanlagda inkomsten
enbart består av arbetsinkomsten, den kommunala skatten i sin helhet
på arbetsinkomsten, om arbetsinkomsten inte överstiger 0,79 prisbasbelopp (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 grundavdraget. Detta underlag multiplicerat med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt ger skattereduktionen för arbetsinkomsten.
För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år skall dock
skattereduktionen vara högre. Vid inkomster som överstiger 2,72
prisbasbelopp uppgår skattereduktionen till mellan ca 13 000 och 18
000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Om det offentliga skall kunna
garantera och stärka tryggheten krävs fler som arbetar. Den höga
frånvaron och låga sysselsättningen i kombination med en gradvis allt
äldre befolkning utgör en av de största utmaningar som Sverige står
inför. En viktig orsak till dagens höga frånvaro är att det för många
knappt lönar sig att arbeta i stället för att leva på offentliga
ersättningar. Svenska och internationella erfarenheter visar att en
politik som gör det mer lönsamt att arbeta är avgörande för att skapa
fler arbeten och minska frånvaron.
De ekonomiska drivkrafterna till arbete är särskilt svaga för dem
med lägst inkomster. Ökade skatter och minskade bidrag äter tillsammans upp större delen av den inkomstökning som en extra arbetsinsats ger. Under 1970- och 1980-talen hade höginkomsttagarna
marginalskatter på 70–80 procent. Nu är det ofta personer med de
lägsta inkomsterna som möter de största samlade marginaleffekterna.
Den höga skattebelastningen för låg- och medelinkomsttagare är en
viktig orsak till att många i Sverige inte befinner sig i arbete. Men
skattesystemets utformning har också stor betydelse för hur väl 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 skattelättnaden särskilt inriktas mot att göra det lönsamt att gå från fulltidsfrånvaro till deltidsarbete. Skattelättnaden bör således utformas
så att större delen av skattelättnaden tillfaller låg- och medelinkomsttagare.
Inom dessa inkomstgrupper återfinns många ungdomar och
invandrare 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

skattelättnaden 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 sänkta marginalskatter. I diagram 5.1 (utelämnas här) illustreras skillnaden
i genomsnittlig skatt mellan gällande regler och de regler om
jobbskatteavdrag som föreslås för inkomståret 2007. Beräkningen
avser personer under 65 år.
Det nya avdraget innebär att alla med arbetsinkomster kommer att få
en lägre genomsnittlig skatt. Den genomsnittliga skatten, räknat i antal
procentenheter, sjunker mest för låginkomsttagare. Därefter minskar
skillnaden gradvis för högre inkomster.
Skillnaden i marginalskatt mellan gällande regler och de regler om
jobbskatteavdrag som föreslås för inkomståret 2007 visas i diagram
5.2.(Utelämnas här) Beräkningen avser personer under 65 år.
Marginalskatten sjunker kraftigt för riktigt låga inkomster samt med
drygt tre procentenheter för inkomster mellan drygt 100 000 och 300
000 kronor per år.
Skattelättnaden innebär i ett första steg att inkomstskatterna sänks
med i storleksordningen 40 miljarder kronor under 2007. Därefter
planeras ett andra steg med en skattelättnad på ca 8 miljarder kronor.
Det andra steget är inte finansierat och genomförandet är således
beroende av att det finns ett ekonomiskt utrymme. Det är regeringens
uppfattning att de reformer som genomförs under 2007 kommer att
påverka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av sysselsättningen. Regeringens bedömning är att det, när dessa tillväxt- och
sysselsättningseffekter får genomslag i de offentliga finanserna,
kommer att finnas ett utrymme att genomföra det andra steget 2008.

Regeringen anser att skattelättnaden bör ges i form av en skattereduktion för de sammanlagda skattepliktiga inkomsterna av anställning och aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomst). De arbetsinkomster 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 inkomstgrundad ålderspension med undantag för sådan inkomst som avses i
2 kap. 14 § samma lag.
Inkomst av anställning utgörs i princip av lön eller annan ersättning
i pengar eller annan skattepliktig förmån som en skattskyldig har fått
som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Eftersom det från denna
ersättning för närvarande inte går att särskilja lön för arbete från t.ex.
sjuklön som arbetsgivare betalar, avser regeringen att återkomma i
frågan om en mer definitiv avgränsning av vilka inkomster som bör
anses utgöra arbetsinkomst i samband med jobbskatteavdragets andra
steg.
Vid beräkningen av underlaget för skattereduktionen bör avdrag
göras för kostnader som den skattskyldige haft under inkomstslaget
tjänst och för sjukpenning hänförlig till näringsverksamheten.
Underlaget bör också minskas med den skattskyldiges allmänna
avdrag. Skälet för detta är att avdragen inte svarar mot någon betald
skatt att reducera. Värdet av att kunna göra avdrag skulle annars öka
med en sådan skattereduktion som nu föreslås. Att sjukpenning
hänförlig till näringsverksamhet skall dras av beror på att 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 arbetsinkomster 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 arbetsinkomsten som överstiger detta belopp minskat med grundavdraget.
Detta underlag multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger skattereduktionen för arbetsinkomsten.
För arbetsinkomster som överstiger 2,72 prisbasbelopp är skattereduktionen skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp (ca 47 400 kronor
för inkomståret 2007) och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt. Det innebär en skattereduktion på
mellan ca 5 000 och 11 000 kronor per år.
I tabell 5.1 visas skatten vid olika inkomster för gällande regler
samt för förslaget om jobb-skatteavdrag. Dessutom visas inkomstskattesänkningen 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 kommunalskattesatsen 2006 på 31,6 procent.
Tabell 5.1 Skatt på arbetsinkomster enligt gällande regler samt
enligt förslaget om jobbskatteavdrag. m jobbskatteavdrag
Årsinkomst Skatt gällande regler Skatt enligt förslaget Minskad skatt
i procent av
inkomsten
100 000
22 404
17 221
5,2
200 000
55 742
48 221
3,8
300 000
90 502
79 821
3,6
400 000
136 919
125 701
2,8
500 000
189 089
177 871
2,2

För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år bör skattereduktionen vara högre. För arbetsinkomster upp till och med 1,59
prisbasbelopp (ca 64 100 kronor för inkomståret 2007) beror
skattereduktionen i det enskilda fallet på storleken av andra inkomster
än arbetsinkomster. För inkomster därutöver skall samma beräkning
ske som för dem som inte fyllt 65 år. Vid inkomster som överstiger
2,72 prisbasbelopp bör skattereduktionen uppgå till mellan ca 13 000
och 18 000 kronor per år.
På motsvarande sätt som gäller för grundavdraget bör skattereduktionen fördelas efter den tid den skattskyldige varit obegränsat
skattskyldig i landet. Detta bör dock inte gälla om den skattskyldige
har sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande från
Sverige. I sådant fall skall skattereduktionen beräknas som om han
varit obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret.
Även begränsat skattskyldiga skall på motsvarande sätt som gäller
för grundavdraget kunna få rätt till skattereduktionen i det fall den
skattskyldiges överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra
länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott
av förvärvsinkomster i Sverige. Vad gäller den närmare innebörden av
detta hänvisas till proposition 2004/05:19 Beskattning av utom-lands
bosatta (s. 61).
Att jobbskatteavdraget ges som en skattereduktion innebär att det
räknas av mot den inkomstskatt som den skattskyldige annars skall
betala. Reduktionen medför en minskning av statens skatteinkomster
och påverkar således inte de kommunala skatteunderlagen.
Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 11 § och 65 kap. 12 §
inkomstskattelagen (1999:1229) och 8 kap. 3 § skattebetalningslagen
(1997:483) samt att fyra nya paragrafer, 65 kap. 9 a–9 d §§, införs i
inkomstskattelagen. Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 3.10 och
3.11.”

De borgerligas förslag enligt moderaternas budget
051005:
Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobbavdraget 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 arbetsinkomst >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.

Inkomstskattelagen .
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“63 kap. Grundavdrag.
Innehåll
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om grundavdrag.
Lag (2002:322).
Fysiska personer
2 § Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon
del av beskattningsåret och haft förvärvsinkomst har rätt till grundavdrag beräknat enligt 3-5 §§. De som är begränsat skattskyldiga
enligt 3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2 har rätt till grundavdrag
beräknat enligt 3 och 5 §§, om deras överskott av förvärvsinkomster i
Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande,
utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Taxerad förvärvsinkomst
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

Grundavdrag
0,423 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 2,72
prisbasbelopp

0,423 prisbasbelopp ökat
med 20 procent av det belopp
med vilket den taxerade
förvärvsinkomsten överstiger
0,99 prisbasbelopp

överstiger 2,72 men inte 3,11
prisbasbelopp

0,77 prisbasbelopp

överstiger 3,11 men inte 7,88
prisbasbelopp med 10

0,77 prisbasbelopp minskat
procent av det belopp med
vilket den taxerade
förvärvsinkomsten överstiger
3,11 prisbasbelopp

överstiger 7,88 prisbasbelopp
Lag (2005:826).

0,293 prisbasbelopp

4 § För dem som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av
beskattningsåret är grundavdraget en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp
för varje kalendermånad eller del av kalendermånad som de är obegränsat skattskyldiga.

Dödsbon har inte rätt till avdrag för senare år än det år då dödsfallet
inträffade.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i
andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av
överskott av förvärvsinkomster i Sverige, skall dock bestämmelserna i
3 § tillämpas. Lag (2004:1139).

Avdraget skall avrundas uppåt till helt hundratal kronor. Lag
(2004:1139).

4 a § /Upphör att gälla U:2007-01-01 .......

3 § För dem som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret eller begränsat skattskyldiga uppgår grundavdraget till följande belopp.

5 § Grundavdraget får inte överstiga den skattskyldiges sammanlagda
överskott av aktiv näringsverksamhet och av tjänst, minskat med hans
allmänna avdrag......”

65 kap. Skatteberäkningen.
Innehåll
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om beräkning av statlig och
kommunal inkomstskatt. Bestämmelser om avrundning av skatten
finns i 23 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483).
Gränsbelopp
2 § Statlig inkomstskatt beräknas bara om underlaget för skatten är
minst 100 kronor.
Fysiska personer
Kommunal inkomstskatt
3 § För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten summan av de skattesatser för kommunalskatt och landstingsskatt som
gäller i hemortskommunen för året före taxeringsåret multiplicerad
med den beskattningsbara förvärvsinkomsten.
Med hemortskommun avses hemortskommunen enligt 22 kap. 1 a §
skattebetalningslagen (1997:483) för året före taxeringsåret. Med
hemortskommun för ett dödsbo avses den dödes hemortskommun för
dödsåret. Om den döde hade bytt folkbokföringsort efter den 1
november året före dödsåret, skall dock hemortskommunen för
dödsboet från och med andra taxeringsåret efter dödsåret anses vara
den kommun där den döde hade sin senaste rätta folkbokföringsort.
Lag (2003:669).

stycket 1 är den kommunala inkomstskatten summan av de skattesatser för kommunal skatt och landstingsskatt som genomsnittligt
tillämpas för beskattningsåret, multiplicerad med den beskattningsbara
förvärvsinkomsten.
För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till
utländsk stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2-4 tillämpas 3 §.
Lag (2004:1139).
Statlig inkomstskatt
5 § För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster
- 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten
som överstiger en nedre skiktgräns, och
- 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en övre skiktgräns.
Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på
306 000 kronor vid 2007 års taxering och en övre skiktgräns på 460
600 kronor vid 2007 års taxering.
Vid de därpå följande taxeringarna uppgår skiktgränserna till skiktgränserna för det föregående taxeringsåret multiplicerade med det
jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni andra året före taxeringsåret och prisläget i juni
tredje året före taxeringsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna
fastställs av regeringen före utgången av andra året före taxeringsåret
och avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Lag (2005:826).

4 § För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela
beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av den
beskattningsbara förvärvsinkomsten.

6 § För dödsbon skall den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster beräknas enligt 5 § med följande ändringar.

För begränsat skattskyldiga fysiska personer enligt 3 kap. 18 § första

Från och med det fjärde beskattningsåret efter det kalenderår då
dödsfallet inträffade är skatten på förvärvsinkomsten, utöver vad som

sägs i 5 §, 20 procent av hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten
upp till ett belopp som motsvarar den nedre skiktgränsen i 5 §. Lag
(2004:1055).
7 § För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital.
8 § Expansionsfondsskatten är 28 procent av det belopp som dras av
vid avsättning till expansionsfond enligt 34 kap. När avdraget återförs,
skall ett belopp som motsvarar 28 procent av minskningen av
expansionsfonden tillgodoräknas vid debiteringen av slutlig skatt.
Skattereduktion
9 § Om det uppkommer ett underskott av kapital, skall skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100
000 kronor och med 21 procent av det återstående underskottet
(skattereduktion).
9 a § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Fysiska personer som varit
obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har rätt till
skattereduktion enligt 9 b eller 9 c § för arbetsinkomster. Sådan rätt
har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första
stycket 1 eller 2, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige
och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av
överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Med arbetsinkomster avses i detta kapitel sådan inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete som anges i 2 kap. 3 och 4
§§, 5 § 11 och 16, 6 § första stycket 1, 3 och 5 samt 7, 8 och 10 §§
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med undantag
för sådan inkomst som avses i 2 kap. 14 § samma lag.
Vid beräkningen av skattereduktionen skall arbetsinkomsterna minskas med - kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, och -

sjukpenning hänförlig till inkomst av annat förvärvsarbete.
Arbetsinkomsterna skall också minskas med allmänna avdrag enligt
62 kap. och avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Lag
(2006:1344).
9 b § /Träder i kraft I:2007-01-01/ För dem som vid beskattningsårets
ingång inte fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av
arbetsinkomster beräknade enligt 9 a § till följande belopp.
Arbetsinkomst
överstiger inte
0,79 prisbasbelopp

Skattereduktion
skillnaden mellan arbetsinkomsterna och
summan av grundavdraget och
sjöinkomstavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 0,79
men inte 2,72
prisbasbelopp

skillnaden mellan summan av 0,79
prisbasbelopp och 20 procent av
arbetsinkomsterna mellan 0,79 och 2,72
prisbasbelopp och summan av grundavdraget
och sjöinkomstavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 2,72
prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp
och summan av grundavdraget och
sjöinkomstavdraget,multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Lag (2006:1344).

9 c § /Träder i kraft I:2007-01-01/ För dem som vid beskattningsårets
ingång fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 9 a § till följande belopp.

10 § Skattereduktion skall göras för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift som avser beskattningsåret. Lag (2005:826).

Arbetsinkomst
överstiger inte
1,59prisbasbelopp

Skattereduktion
skillnaden mellan arbetsinkomsterna och
summan av grundavdraget och
sjöinkomstavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 1,59
men inte 2,72
prisbasbelopp

skillnaden mellan summan av 1,59
prisbasbelopp och 20 procent av
arbetsinkomsterna mellan 1,59 och 2,72
prisbasbelopp och summan av grundavdraget
och sjöinkomstavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

11 § För skattskyldiga som har sjöinkomst under hela beskattningsåret, skall skattereduktion göras med 14 000 kronor vid anställning på
fartyg som till övervägande del går i fjärrfart och med 9 000 kronor
vid anställning på annat fartyg. För skattskyldiga som har sjöinkomst
bara under en del av beskattningsåret är skattereduktionen för varje
dag som sjöinkomsten uppbärs en trehundrasextiofemtedel av dessa
belopp. Vad som avses med närfart och fjärrfart framgår av 64 kap. 6
§. Lag (2005:347).

överstiger 2,72
prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,816 prisbasbelopp
och summan av grundavdraget och
sjöinkomstavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

11 a § /Upphör att gälla U:2007-01-01 genom lag (2006:1344)./
Skattereduktion för fackföreningsavgift skall göras med 25 procent av
den medlemsavgift som en skattskyldig betalar till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Skattereduktion skall göras endast om
den sammanlagda medlemsavgiften till en eller flera sådana organisationer under kalenderåret före taxeringsåret uppgår till minst 400
kronor.

Lag (2006:1344).
9 d § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Fysiska personer som varit
obegränsat skattskyldiga endast under en del av beskattningsåret, har
rätt till skattereduktion enligt 9 a-9 c §§ med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat
skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad
eller del därav under vilken de varit obegränsat skattskyldiga.
Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i
andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av
överskott av förvärvsinkomster i Sverige, skall dock bestämmelserna i
9 a-9 c §§ tilllämpas utan de begränsningar som anges i första
stycket. Lag (2006:1344)

Skattereduktion enligt första stycket skall göras även för medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation, om annat inte följer av
11 c §. Lag (2001:1168).
11 b § /Upphör att gälla U:2007-01-01 genom lag (2006:1344)./
Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa skall göras med 40
procent av den medlemsavgift som en skattskyldig betalar till en
svensk arbetslöshetskassa under kalenderåret före taxeringsåret.
Skattereduktion enligt första stycket skall göras även för medlemsavgift till en utländsk arbetslöshetskassa eller motsvarande avgift
enligt en utländsk stats system för förmåner vid arbetslöshet, om

annat inte följer av 11 c § och utgiften inte skall dras av enligt 62 kap.
6 §. Lag (2001:1168).
11 c § /Upphör att gälla U:2007-01-01 genom lag (2006:1344)./
Skattereduktion för sådana utländska medlemsavgifter som avses i 11
a och 11 b §§ skall göras, om 1. inkomst av förvärvsarbete i det andra
landet skall tas upp som intäkt under beskattningsåret, och 2. den
skattskyldige är obegränsat skattskyldig.

komstskatt.
Skattereduktion skall göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst och underskott av kapital i nu nämnd ordning.
Lag (2006:1344).
Hänvisningar
13 § Bestämmelser om skatteberäkning inom familjen i fåmansföretagsförhållanden finns i 57 kap. 36 §.

Skattereduktion för sådana utländska medlemsavgifter som avses i
första stycket skall också göras för den som är begränsat skattskyldig
enligt 3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2, om dennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Bestämmelser om särskild skatteberäkning i vissa fall för inkomst
som hänför sig till minst två beskattningsår finns i 66 kap.

För den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av
beskattningsåret skall skattereduktion göras för medlemsavgifter som
avser den tiden. Om dennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige
och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av
överskott av förvärvsinkomster i Sverige, skall dock skattereduktion
göras för medlemsavgifter som avser hela året. Lag (2004:1139).

Juridiska personer
14 § För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 28 procent
av den beskattningsbara inkomsten.

12 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Skattereduktion skall räknas av
mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.
Skattereduktion skall göras för fackföreningsavgift, avgift till arbetslöshetskassa, sjöinkomst, allmän pensionsavgift och underskott av
kapital i nu nämnd ordning. Lag (2001:1168).
12 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Skattereduktion skall räknas av mot
kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. Skattereduktion enligt 9 a-9 d §§ skall dock räknas av endast mot kommunal in-

Bestämmelser om begränsning av skatten finns i lagen (1997:324) om
begränsning av skatt. Lag (2005:1136).

För investeringsfonder är skatten i stället 30 procent. Lag (2004:66).
Gemensamma bestämmelser
15 § Om en skattskyldig beskattats för samma inkomst både i Sverige
och utomlands, får regeringen, för att undanröja eller lindra dubbelbeskattningen, helt eller delvis medge befrielse från statlig inkomstskatt, om det finns ömmande omständigheter eller annars synnerliga
skäl.
16 § I lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt finns bestämmelser om avräkning av utländsk skatt för obegränsat skattskyldiga och i vissa fall för begränsat skattskyldiga. Lag (2000:1341).
66 kap. Skatt på ackumulerad inkomst.....”

En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
Prisbasbeloppet är 2007 enligt Riksdagens utredningstjänst
40 300 kr. I följande tabeller har vid antalet prisbasbelopp inom
parentes satts in belopp i kronor). K-skatt 33%. Skiktgränser 2007
enligt skatteverket 328 000 och 489 000.
Taxerad förvärvsinkomst
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp
(39900)
överstiger 0,99 men inte 2,72
prisbasbelopp
(39900 men inte 109700)

överstiger 2,72 men inte 3,11
prisbasbelopp
(109700 men inte 125400)
överstiger 3,11 men inte 7,88
prisbasbelopp
(125400 men inte 317600)
överstiger 7,88 prisbasbelopp
(317600)

Grundavdrag
0,423 prisbasbelopp (17100)
0,423 prisbasbelopp (17100)
ökat med 20 procent av det
belopp med vilket den taxerade
förvärvsinkomsten överstiger
0,99 prisbasbelopp (39900)
0,77 prisbasbelopp (31100)

0,77prisbasbelopp (31100)
minskat med 10 procent av det
belopp med vilket den taxerade
förvärvsinkomsten överstiger
3,11 prisbasbelopp (125400)
0,293 prisbasbelopp (11900)

Inkomst
Marginalskatt
Jobbavdrag. Marginaleffekt
0- 17100
0%
- 0%
17100- 39900
33%
-33%= 0%
39900-109700
0,8x33=26,4% - 0,7%= 25,7%
109700-125400
33%
- 0%
125400-317600
36,3%
- 3,3%= 33%
317600-328000
53%
- 0%
328000-489000
53%
- 0%
48900058%
- 0%

Arbetsinkomst
överstiger inte
0,79 prisbasbelopp
(31900)

Skattereduktion / Jobbavdrag
skillnaden mellan arbetsinkomsterna och
summan av grundavdraget
(och sjöinkomstavdraget,) multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 0,79
men inte 2,72
prisbasbelopp
(31900 men inte
109700)

skillnaden mellan summan av 0,79 (31900)
prisbasbelopp och 20 procent av
arbetsinkomsterna mellan 0,79 och 2,72
prisbasbelopp och summan av grundavdraget
(och sjöinkomstavdraget), multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 2,72
prisbasbelopp
(109700)

skillnaden mellan 1,176 prisbasbelopp
(47400)och summan av grundavdraget
(och sjöinkomstavdraget),multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomstskatt

För inkomst 31900 kr blir jobbavdraget (31900-17100)x 0,33 =
14800x0,33=4884 kr.Marginaleffekten blir33% i skikt 17100-31900
För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget (31900 +0.2x(10970031900)-31100)x0,33=(31900+77800x0,2-31100)x0,33=(31900
+15560-31100)x0,33= 16360x0,33=5399 kr
Marginaleffekt av jobbavdrag i skiktet 31900-109700: 0,7%.
(5399-4884)/(109700-31900)=575/77800=0,007, dvs 0,7%.
Effekt i genomsnitt 17100-109700: 5399/92600= 5,8%
För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget (47400-31100) 0,33 =
16300x0,33= 5379 kr
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 5379 kr upp till
inkomst 125400 eftersom grundavdraget är 31100 i hela det skiktet.
Vid inkomst över 125400 kr sjunker grundavdraget med 10% av
stigande inkomst vilket gör att jobbbavdraget stiger med 10x0.33% av
stigande inkomst från jobbavdrag 5379 vid 125400 kr inkomst.
Vid inkomst 317600 kr, 192200 mer än 125400, då grundavdraget
är 11900 kr bör det ha stigit med 6343 kr till 11 722 kr. Sedan är
grundavdraget samma vid högre inkomster och jobbavdraget samma.
Marginaleffekt av jobbavdraget i skiktet 125400-317600: 3,3%

Exempel på andra jobbavdrag.
Regeringens förslag till jobbavdrag har en godtycklig utformning.
Det är gjort för att ge låga skattesänkningar vid låga inkomster och
höga skatelättnader vid höga inkomster.
I statsbudgeten står: “ Marginalskatten sjunker kraftigt för riktigt
låga inkomster samt med drygt tre procentenheter för inkomster mellan drygt 100 000 och 300 000 kronor per år.“ Marginalskatten för
inkomster17100-39900 kr, men nästan inte alls 39900 -109700.
Om man antar att principen är användbar kan man variera utformningen genom att ändra några komponenter.
Om man vill ha lika stora jobbavdrag för de flesta kan man öka
jobbavdragen i inkomstskiktet 31900-109700 kr genom att öka på
faktorn “20 procent av arbetsinkomsterna mellan 0,79 och 2,72
prisbasbelopp ” och samtidigt ändra regeln för arbetsinkomster över
2,72 basbelopp.

2) 20% ändras till 35% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 35% ökar
jobbavdraget 0,15x77800x0,33=3851 kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 9250 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 9250 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 9250 kr ,eller om man vill krångla till det: 0,230 prisbasbelopp.
I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
9250 kr= ökning 4366 kr och marginaleffekten av jobbavdraget
i skiktet blir 5,61%. Summa marginaleffekt av skatt och
jobbavdrag blir 26,4-5,6= 20,8%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 9250 kr.

Här visas fyra exempel :
1) 20% ändras till 30% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 30% ökar
jobbavdraget 0,1x77800x0,33 = 2567kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 7966 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 7966 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 7966 kr ,eller om man vill krångla till det: 0,198 prisbasbelopp.

3) 20% ändras till 40% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 40% ökar
jobbavdraget 0,2x77800x0,33= 5134 kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 10533 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 10533 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 10533 kr ,eller om man vill krångla till det: 0,261 prisbasbelopp.

I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
7966 kr= ökning 3082 kr och marginaleffekten av jobbavdraget
i skiktet blir 3,96%. Summa marginaleffekt av skatt och
jobbavdrag blir 26,4-3,96= 22,4%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 7966 kr.

I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
10533 kr= ökning 5649 kr och marginaleffekten av jobbavdraget i skiktet blir 7,3%%.Summa marginaleffekt av skatt
och jobbavdrag blir 26,4-7,3= 19,1%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 10533 kr

4) 20% ändras till 45% och jobbavdraget över inkomst 2,72 basbelopp sätts till det jobbavdrag som det blir vid inkomst 2,72 basbelopp.
Inkomstskiktet är 77800 kr. Med ökning från 20% till 45% ökar
jobbavdraget 0,25x77800x0,33=6419 kr. Med 20% blev jobbavdraget
5399kr och med ökningen blir det 11818 kr.
För inkomster över 2,72 prisbasbelopp (109700) ska jobbavdraget
bli 11818 kr och det åstadkoms genom att skriva: att jobbavdraget ska
vara 11818 kr = 0,293 prisbasbelopp.
I skiktet 31900-109700 ökar jobbavdraget från 4884 kr till
11818 kr= ökning 6934 kr och marginaleffekten av jobbavdraget i skiktet blir 8,9%.Summa marginaleffekt av skatt
och jobbavdrag blir 26,4-8,9= 17,5%
För inkomster över 109700 kr blir jobbavdraget 11818 kr

Vid kommunal utdebitering 33%:
* I det gällande inkomskattesystemet är första skiktet mellan inkomst
0 och 17100 kr, där blir det ingen skatt.
* Nästa skikt ligger mellan 17100 kr och 39900 och där är
grundavdraget 17100 kr. marginalskatten är 33%
* Skiktet därefter är mellan 39900 kr och 109700. Där ökar grundavdraget med 20% av stigande inkomst, vilket gör att marginalskatten
blir 26,4%.
* I skiktet 109700 -125400 kr ökar inte grundavdraget utan ligger på
samma nivå i hela skiktet, Marginalskatten blir 33%
* I skiktet 125400 - 317600 minskar grundavdrag med 10% av
stigande inkomst så att marginalskatten bir 36,3%, Vid 317600 slutar
minskningen av grundavdragt .
* I skiktet 317600-328000 är grundavdraget konstant, och marginalskatten blir 33% men nedre skiktgränsen kommer vid 328000.
* I skiktet 328000 till 489000 utgår k-skatt 33% och statlig skatt 20%
så att marginalakatten blir 53%.
* I skiktet över 489000 utgårK-skatt 33% och statlig skatt 25% så att
marginalskatten blir 578%
Förbryllande med jobbavdragen är att skiktet i skattesystemet
39900-109700 inte används i jobbavdragssystemet, nedre skiktgränsen är i skattesystemet 39900 men i jobbavdragssystemet 31900. En
skillnad på 8000 kr.
Det är svårt att förstå varför man gjort så. Hade skiktgränsen i
jobbsystemet legat på samma som i skattesystemet, 39900, hade de 20
procenten i jobbsystemet precis täckt ökningen av grundavdraget i
skiktet så att det blivit 17100 kr och jobbavdraget i skiktet blivit lika
stort i hela skiktet.
Nu blir de 20 procenten 1600 kr högre än ökningen av grundavdraget så att jobbavdraget i skiktet stiger med 33% av 1600=528 kr=
0,7% av stigande inkomst i skiktet.

Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.

Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.

Finansministern har sagt att jobbavdragen har kommit till för att
undanröja tröskeleffekter och höga marginlaeffekter vid låga inkomster, men var är tröskeleffekterna och de höga marginaleffekterna?

Det händer att förvärvsarbetande inte äter lunch hemma. De kan ha
matlåda med sig till jobbet, ha fri lunch på företaget eller gå på något
matställe och äta. Skatteverket anger förmånsvärde 20007 för fria
måltider: frukost 32 kr, lunch 64 kr, middag 64 kr, summa för helt fri
kost 160 kr per dag.
Konsumentverket anger livsmedelskostnader i sina tabeller. “Alla
mål äts hemma eller matlåda”: i genomsnitt för man och kvinna i
åldrar 18-60 år 1590 kr per månad. Kostnad per dag: 1590 /30= 53
kr. Fördelat: frukost 11 kr, lunch 21 kr, middag 21 kr, summa 53 kr.
Om man istället för matlåda för lunch för 21 kr går på matställe
blir det 43 kr dyrare. 5 dagar i veckan 20 dagar per månad gör 860 kr
per månad och 10320 kr per år. (5 dagar i 48 arbetsveckor blir 240
dagar = 20 dagar per månad).
Avrundat blir extrakostnaden för lunch ute 10 000 kr per år.

I inkomstskiktet 17100-31900 innebär reglerna i jobbsystemet att
lättnaden blir 4884 kr vid inkomst 31900. Det hänger med upp till
109700 med ett litet påslag på 528 kr som nämndes nyss.
Men vid 109700 får ensam denna lättnad, medan två makar får 2x
4884 kr= 9768 kr. Det är en dålig fördelning då lägsta rimliga
hushållskostnader för ensam 2007 är 122000 och för makar 183000.
Vid inkomst 109700 kr är månadsinkomsten 9142 kr och
preliminärskatten i kolumn 1 med jobbavdrag på det 1749
kr= 20988 kr/år. Efter skatt blir det 109700 - 20988 = 88712 kr.
Ensam med detta disponibelt får ett underskott på
122000 - 88712 = 33288 kr.
Två makar med vardera samma inkomst får ett underskott
på 183000 - 2x 88712 = 5576
För den ensamme fattas i kassan
33288 kr
medan bristen för makarna bara är 5576 kr.
Det är fel att försöka ordna jämlikhet med att sänka inkomstskatten
vid låga inkomster. Det måste till en hushållsanknuten faktor som gör
att ensamma får mer än makarna. Det är huvudsakligen bostadskostnaderna som gör att ensamma har det så mycket sämre än makarna.
Det bästa sättet är att införa bostadsbidrag vid låga inkomster som
är konstruerade så att ensamma vid samma arbetsprestation som
makarna kan få samma standard som de. Sådana bidragssystem har
visats i det föregående.
Jobbavdragen har ingen bra fördelningseffekt. De slösar bort pengar
som kan användas på bättre sätt.

Konsumentverket har en annan beräkning, de har också ett pris på
livsmedelskostnaderna för “utom lunch 5 dagar/vecka” och det är
lägre än “Alla mål äts hemma eller matlåda”: Lägre per månad:
Kvinnor 18-30 år: 330 kr, 31-60 år : 320 kr, 18-60:genomsnitt 320 kr.
Män 18-30 år:420 kr, 31-60 år 390 kr, 18-60 år: genomsnitt 400 kr.
Genomsnitt för kvinnor och män: 360 kr per månad = ca 18 kr per
arbetsdag för lunch hemma. Går man istället ut och äter skulle det
enligt skatteverket kosta 64 kr per dag (förmåndvärde), dvs 46 kr
dyrare per arbetsdag= per år för 240 arbetsdagar: 11040 kr. Avrundat
10000 kr.
Om man skulle betrakta extra matkostnader p g a arbete som
avdragsgilla kostnader i deklarationen skulle det ge en skattelättnad på
Inkomst 39900-109700: 26,4% av10000= 2640 kr
109700-125400:
33% av 10000= 3300 kr
125400-317600:
36,3% av10000= 3630 kr.

Extra kostnader för semester och annat..
Om man på samma sätt vill ha avdrag för högre semesterkostnader
för att man arbetar, t ex avdrag med 10000 kr blir skattesänkningen
som nyss för maten dvs omkring 3300 kr.
Summa extrakostnader för mat och semester och annat.
I hushållsbudgetar som visats tidigare har för förvärvsarbetande som
minimum angetts extra kostnader per person 5000 kr, varav 2000 kr
för utelunch en gång i veckan och 3000 kr för semester.
I det som gäller inkomståret 2007 är jobbavdragen , dvs avdragen och inte skattelättnaden av jobbavdragen:
För inkomst 31900 kr 31900-17100=

14800 kr

För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget (31900 +0.2x(10970031900)-31100)=(31900+77800x0,2-31100)x=(31900+1556031100)=
16360 kr.
För inkomst 109700 kr blir jobbavdraget 47400-31100=16300 kr.
Mellan 109700 och 317600 stiger avdraget med 10% av stigande
inkomst.
För inkomst 317600 blir jobbavdraget 47400-11900= 35500 kr.
Det kan vara svårt att förstå varför kostnaderna ska bli högre vid
högre inkomster. Ska höginkomsterna ha bättre mat?
Det är stötande att skattelättnaderna av jobbavdraget blir
större vid högre inkomster. I Alliansens förslag och i moderaternas motion står att jobbavdragen ska vara samma vid inkomst över 107900 (2007: 109700).
Högsta skattelindring av jobbavdragen i regeringens förslag för
2007 är 11 720 kr.

Förslag om ändring av jobbavdrag och
TV-avgift. Förslag om bostadsbidrag för
barnlösa.
Nyss visades fyra alternativ där skattelättnaden av jobbavdragen vid inkomst över 109700 blir
1) 7966 kr= 3754 kr lägre än 11720 kr
2) 9250 kr= 2470 kr lägre än 11720 kr
3) 10533 kr= 1187 kr lägre än 11720 kr
4) 11818 kr= 98 kr högre än 11720 kr
För 2008 bör skattelättnaden bli lika stor för alla inkomster över
109700 kr. Alternativ 2 eller 3 borde kunna väljas beroende på vad
statsfinanserna klarar. I alternativ 2 blir det minskning av skatteminskningen vid inkomster över 292900 kr, i alt 3: 305700 kr.
Medelinkomsten 2007 ligger på 25400 kr/mån= 304800 kr/år.
En bättre fördelningsprofil erhålls om man samtidigt med
ändring av arbetsavdraget avskaffar TV-licensen för privathushåll och ersätter den med en kollektivlicens betald av riksdagen.
Per hushåll innebär det en skattelättnad på drygt 2000 kr, säg 2000.
Det innebär en mer rättvis fördelning mellan ensamma och makar.
I så fall kan man välja alternativ 2 : 9250 kr är 2470 kr lägre än
11720 kr, men det minskat med 2000 kr för ensam blir 470 kr lägre.
För makar blir vinsten på TVlicensen 1000 kr per make och resultatet
blir 1470 kr lägre än 11720 kr så att jobbavdragets minskning blir
mindre vid inkomster över 302900 kr. Medelinkomsten får ingen
försämring.
Ensamma med låga inkomster får underskott i hushållsbudgetarna och därför bör införas bostadsbidrag för ensamma
utan barn enligt förslag som visats tidigare. Kostnaderna för
det borde kunna tas bl a genom att minska jobbavdragen vid
höga inkomster.
Några kostnadsberäkningar om detta görs inte här.

Skatteutredningar o d på Sven Wimnells hemsida.
Utredningarna finns på Internet.
Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas
skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag.
TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)
Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.
(http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)
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)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de
höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)
Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran
Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)
Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006.
(http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)
Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter
och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf .
Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

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

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

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)

Sven Wimnell 070328:Om socialdemokraterna och regeringen. Om
skatter och skatteförslag.
(http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

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)

Sven Wimnell 070320: Förslag om skatter och bidrag för 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

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)

I utredningarna kan finnas länkar med adresserna
http://web.telia.com/~u86107412/
http://web.telia.com/~u86119281/
http://web.telia.com/~u86119282/
http://web.telia.com/~u86119283/
Dessa adresser ska ändras till:
http://wimnell.com/

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga
inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. (http://wimnell.com/omr3639m.pdf)

Hur behandlar man låginkomster och
avvikande?
Medelklassens förakt för de avvikande.
DN 070418 sid Kultur 6:
“ Medelklassens förakt för de avvikande.
Maija Runcis bok är utmärkt men lite torr bredvidläsning
till debatten om steriliseringarna i Sverige. Men Lars Linder
undrar fortfarande hur illa barnen egentligen for av att tvångsomhändertas.
BÖCKER: MAIJA RUNCIS: MAKTEN ÖVER BARNEN
TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE AV BARN I SVERIGE 19281968" ATLAS
Den rekordsnabba resan från fattigdom till välfärd ändrade på några decennier Sveriges europeiska klasstillhörighet. Det tröga oscariska överhetssamhället blev världens modernaste folkhem.
En av behållningarna med Maija Runcis nya bok "Makten över
barnen", som handlar om tvångsomhändertagande av barn under det
tidiga 1900-talet, är att den visar hur förbluffande väloljat den gamla
patriarkala fattigvården gled över i den nya, expertstyrda samhällsomsorgen.
STEG FÖR STEG FORSKÖTS makten från den lokala läkaren,
prästen och fattigvårdsstyrelsen till tjänstemän, storkommuner och
länsstyrelser. Argumenten för ingripanden mot misskötsamma föräldrar och "vanartade" barn som från början handlat om rena nöden
och ett okristligt leverne kom alltmer att handla om en utopiskt färgad
vision av "barnets bästa". Nya medicinska och psykologiska rön gav
vetenskapligt formulerade skäl för omplacering av barn mot föräldrarnas vilja.

Men den auktoritära attityden levde kvar, i stort sett orubbad. Föräldrarna visste fortfarande sämst, för dem blev skillnaden att det snarast blev svårare att argumentera mot myndighetsbesluten, prussiluskorna i barnavårdsnämnden gick i bästa fall att vädja till, men hur
bemöter man vetenskapliga, i värsta fall rasistiska argument från
proffs i huvudstaden?
DET MAIJA RUUCIS har studerat är ärenden om tvångsvård som
överklagats av missnöjda föräldrar. Mödrarnas brev är ofta hjärtslitande, myndigheternas byråkratiskt distanserade och fyllda av en rätt
kväljande blandning av välvilja och nedlåtenhet. Ett medelklassförakt
för obemedlade och avvikande som snarast tycks tillta med åren: ju
högre välstånd, desto lägre förståelse för dem som inte klarar upp sitt
liv.
"Makten över barnen" är enutmärkt men lite torr bredvidläsningsbok till debattenom steriliseringarna i Sverige under samma tid som
Maija Runcis tidigare studerat. Mödrarnas sedeslöshet, ansvarslöshet
och dåliga arv ansågs vara problemet. En lösning blev tiotusentals
steriliseringar på lösa grunder, en annan att ta ifrån dem de redan
födda barnen. I båda fallen var rättssäkerheten nära noll.
SAMTIDIGT ÄR ÅTGÄRDERNA svåra att jämföra. Medan varje
framtvingad operation utgör ett mätbart övergrepp, finns det egentligen ingenting som säger hur barnen i realiteten hade det, eller hur det
senare gick för dem. Noga taget kan varje ingripande, oavsett argument, ha varit fullt motiverat.
På senare år har det å andra sidan dykt upp besvärande vittnesmål
som tyder på att många barn for riktigt illa på de anstalter där de
placerades. Men de saknar egen röst i arkiven, och därmed också i
Runcis bok, tyvärr. Kanske är det en uppgift för journalister snarare
än för historieforskare att på allvar ta reda på vad "barnets århundrade" egentligen gjorde med dessa sina minsta och mest skyddslösa.
LARS LINDER lars.linder@dn.se “

Socialförvaltningen i Vetlanda.

Politiker med tvivelaktiga husaffärer.

DN 070412 sid 9:

DN 070418 sid 16:

“ Socialchef ber utsatt flicka om ursäkt
Socialtjänsten i Vetlanda ber nu om ursäkt för att man inte
hjälpt en utsatt minderårig flicka

“ Fp-höjdare inblandad tvivelaktiga husaffärer

-Det är obegripligt att vi inte reagerat på den rad av anmälningar
som kom in till socialförvaltningen, och vi ber flickan om ursäkt för
att vi brustit, säger Ola Götesson socialchef i Vetlanda kommun, om
fallet "Louise" som togs upp i SVT:s "Uppdrag granskning" (10
april). DN beskrev fallet redan den 21 november 2006.
Louise, som i dag är 16 år gammal blev utkastad av sin mor i Bergsjön i Göteborg 2001. Hon flyttade då med hjälp av socialtjänsten i
Bergsjön, till sin far i Vetlanda. Fadern var då på permission från
rättspsykiatrisk vård. Permissionen förlängdes sedan tills fadern
skrevs ut.
Från 2003 får socialtjänsten rader av anmälningar om flickans
hemförhållanden från skolan, försäkringskassan, polisen, SOS-centralen och socialtjänsten i Jönkoping, allt utan att några åtgärder vidtas.
Hemförhållandena var för flickan ren misär. Fadern var psykiskt sjuk
och tungt beroende av narkotika. När flickan rymde våren 2006 hamnade hon hos en jourfamilj och började då berätta att hon ända sedan
hon flyttat till fadern utsatts för sexuella övergrepp och upprepade
våldtäkter.
I en utredning om fallet riktade länsstyrelsen i Jönköping "mycket
allvarlig kritik" mot socialtjänsten i Vetlanda, en kritik som kommer
att följas upp av en ny inspektion i vår.
-Vi arbetar mycket hårt för att detta inte ska upprepas och arbetar
med Socialstyrelsens rekommenderade metod med checklistor över
vad vi ska göra och ta reda på. Vi arbetar också mera i lag så att flera
tar del i besluten, säger Ola Götesson.
Efter programmet har ett stort antal anmälningar mot kommunen
kommit in både till JO och polisen.
PETER SANDBERG peter sandberg@dn.se 031-333 33 60”

Advokat Mats Carnestedt (fp), kommunfullmäktiges ordförande i Järfälla, har varit inblandad i två udda fastighetsaffärer. En av dom gav honom 2,7 miljoner kronor i vinst. För
den andra affä ren, som aldrig gick igenom, fick han en
varning med straffavgift på 25000 kronor av Advokat
samfundets diciplinnämnd. Själv hävdar han att han bara
velat hjälpa till.
I går kunde SVT: s "Uppdrag gransk " avslöja att folkpartisten och
advokaten Mats Carnestedt haft en speciell roll i två fastighetsaffärer
som genomfördes i Täby 1990 respektive Barkarby 2002. I det första
fallet fick han en nyskild kvinna, som precis hade förlorat sin 17-årige
son under tragiska omständigheter, att ge bort sitt hus mot att han
löste lån pa 216 000 kronor. Han sålde fastigheten 2006 och fick 1,8
miljoner plus 1,2 miljoner på en försäkring. I det andra upptäckte en
90-årig man plötsligt att han inte längre ägde det hus hans själv byggt.
Med hjälp av en mäklare och en advokat fick han då reda på att han
överlåtit huset till Carnestedts fru. Själv trodde han att Carnestedt
skulle hjälpa honom att renovera huset genom att låna ut pengar.
-Jag kontaktade Carnestedt och fick då veta att min klient skrivit på
både ett gåvobrev och en revers på 470 000 kr. Det hade han, men
utan att ha fått några kopior på dokumenten. Min bild är att min klient
inte förstått vad han hade skrivit på, säger den numera avlidne
mannens advokat Mattias Björk.
EFTER ETT HALVÅR5 förhandlande gav dock Mats Carnestedt
tillbaka huset till den 90-årige mannen. De tvisade sig nämligen att det
också fanns en utfästelse om att han när som helst kunde backa från
affären. Denna var dock bara undertecknad av Mats Carnestedts fru

och inte av den ursprunglige ägaren.
-Carnestedt var angelägen om att framhålla min klients rätt att få
tillbaka huset, men samtidigt påpekade han att det väl var bra för honom då han ju lovat att renovera det och min klient skulle få bo kvar
livet ut. Vi lyckades inte bli överens förrän dagen efter att min klient
avlidit, konstaterar Mattias Björk.
MEN ORD STÅR MOT ORD. I båda fallen hävdar Mats Carnestedt att han helt enkelt velat hjälpa utsatta personer. Vad gäller husaffären i Barkarby, som han prickades för, skriver han till Advokatsamfundets diciplinämnd att han "tyvärr blev lite förblindad av den
misär som mannen levde i och skyndade lite väl fort fram". Dock
renoverades aldrig huset och efter att mannen skrivit på gåvobrevet tog
Carnestedt ingen som helst kontakt med honom.
Lars Bergstig, gruppledare för folkpartiet i Järfälla, säger att man
hittills haft stort förtroende för Mats Carnestedt:
-Vi har känt till situationen. Mats är en ohyggligt aktiv person
som verkligen ställer upp . Bland annat har han sett till att det blev en
ishall byggd i Kallhäll. Det visar att han är en person som jobbar
mycket ideellt, vilket "Uppdrag granskning" inte verkar tro på.
Mats Carnestedt har bevisligen varit inblandad i två liknande fall. Hur ser du på det?
-Vi har ställt frågor och är hittills nöjda med svaren. Men det stärker
ju inte hans sak.
DN har förgäves sökt Carnestedt för en kommentar.
ULRIKA BY ulrika.by@dn.se 08-738 21 64
Länk till Mats Carnesteds version av affärerna:
http://www.folkpartiet.se/Pages/1200/
skrivelse%20till%20kf%2011%20april%202007%20M.C.doc
Länk till Advokatsamfundets kritik av Carnestedts agerande:
http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet-sv/
Beslut%20i%20disciplinärenden/135948-20060920162909.pdf “

DN 070419 sid 20:
“ Fp-politikers husaffärer synas.
Kommunfullmäktiges ordförande i Järfälla, Mats Carnestedt
(fp), sitter ännu lugnt på sin ordförandepost. Att han varit
inblandad i två udda fastighetsaffärer är ingenting som föranleder några akuta åtgärder, menar folkpartiets Lars Bergstig,
gruppledare i kommunen.
-Alla medlemmar ska få all information så att de sedan i lugn och
ro kan reflektera över det som hänt. Att avgöra en persons lämplighet
är ingenting som görs i ett brådrask, säger han.
I tisdags avslöjade SVT:s "Uppdrag granskning" att Mats Carnestedt haft en mycket aktiv roll i två fastighetsaffärer där två var för sig
utsatta personer överlåtit sina fastigheter till honom. I det ena fallet
tjänade han 2,7 miljoner, i det andra gick affären tillbaka då den ursprunglige ägaren började ana oråd. Mats Carnestedt själv menar att
båda affärsuppläggen var husägarnas egna ideer och att han bara ville
hjälpa till. För hans agerande i det senaste fallet fick han en varning
och 25 000 kronor i straffavgift av Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Mats Carnestedt har anmälts nio gånger till Advokatsamfundet. Förutom varningen har han tilldelats en erinran. Vid sidan om sin advokatfirma är han också engagerad som vd i bland annat en fastighetsförmedling, som ledamot i ett småhusbyggnadsbolag och ett par
idrottsanläggningar i hemkommunen Järfälla.
-Hans yrkesliv i övrigt har ingenting med det här att göra. Vi ska
bedöma hans lämplighet som ordförande i fullmäktige. Hittills tror vi
på Mats Carnestedts version av hur det här har gått till, förklarar Lars
Bergstig.
Enligt Anne Ramberg, generalsekreterare i Svenska advokatsamfundet, är det inte förbjudet för en advokat att driva annan verksamhet.
-Det ska dock stå alldeles klart i vilken roll man agerar. Det man gör
får inte skada tilltron till advokatyrket.
Det är inte klart när folkpartiet i Järfälla ska ta upp diskussionen om
Mats Carnestedts lämplighet.
ULRIKA BY ulrika.by@dn.se 08-738 2164 “

Preliminärskatter
inkomstår 2007.
F. Kolumnindelning
I de lägsta inkomstskikten blir skatteavdraget
större om allmän pensionsavgift ska betalas på
inkomsten. Denna avgift betalas av personer
som är födda1938 eller senare. Skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
påverkar också kolumnindelningen eftersom
storleken på reduktionen är beroende av om
den skattskyldige är över eller under 65 år vid
inkomstårets ingång och också av hur stora
inkomsterna är.
Skattetabellen har därför fem kolumner.
Samma skatteavdrag kan förekomma i vissa
inkomstskikt i mer än en kolumn.

Kolumn 3
avser löner, arvoden och liknande ersättningar
till den som är född 1941 eller tidigare, men
inte tidigare än 1938. Allmän pensionsavgift
ska betalas och inkomsten ger rätt till en högre
skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) än enligt kolumn 1.
Kolumn 4
avser löner, arvoden och liknande ersättningar
till den som är född 1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift ska därför inte betalas. Inkomsten ger samma rätt till skattereduktion
för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) som enligt kolumn 3.

Kolumn 5
avser andra pensionsgrundande ersättningar
än löner m.m., t.ex. ersättning från arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta, till
den som är född 1938 eller senare. Allmän
Kolumn 1
avser löner, arvoden och liknande ersättningar pensionsavgift ska betalas på inkomsten men
till den som är född 1942 eller senare. Allmän denna ger inte någon rätt till skattereduktion
pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag).
rätt till skattereduktion för arbetsinkomst
(jobbskatteavdrag).
Att jämföra:
Kolumn 1 avser alltså den vanliga förvärvsKolumn 2
avser inkomster (t.ex. pensioner) som det inte arbetande med rätt till jobbavdrag.
ska betalas allmän pensionsavgift på och inte Kolumn 2 avser vanliga pensionärer.
ger rätt till någon skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag).

Inkomstår 2007
Tabell 33
Lön kr

Preliminär skatt för kolumn

1
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101
2201
2301
2401
2501
2601
2701
2801
2901
3001
3101
3201
3301
3401
3501
3601
3701
3801
3901
4001
4101
4201
4301
4401
4501
4601
4701
4801
4901

1 2
3 4 5
0 0
0 0 0
109 24 109 0 109
110 57 110 2 110
120 90 120 3 120
129 123 129 4 129
139 156 139 5 156
148 189 148 6 189
158 222 158 8 222
159 255 159 9 255
168 288 168 10 288
178 321 178 11 321
187 354 187 12 354
197 387 197 14 387
207 420 207 15 420
216 453 216 16 453
217 486 217 17 486
227 519 227 18 519
236 552 236 20 552
246 585 246 21 585
255 618 255 22 618
265 646 265 23 646
266 673 266 24 673
275 698 275 25 698
292 726 284 26 726
319 753 294 27 753
345 778 303 28 778
372 805 312 29 805
398 830 313 30 830
424 858 322 31 858
451 885 332 32 885
477 910 341 33 910
504 937 350 34 937
530 962 360 35 962
556 990 361 36 990
583 1017 370 37 1017
609 1042 379 37 1042
636 1069 388 38 1069

-

1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000

5001
5101
5201
5301
5401
5501
5601
5701
5801
5901
6001
6101
6201
6301
6401
6501
6601
6701
6801
6901
7001
7101
7201
7301
7401
7501
7601
7701
7801
7901
8001
8101
8201
8301
8401
8501
8601
8701
8801
8901
9001
9101
9201
9301
9401
9501
9601
9701
9801

-

5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

662 1094 398 39 1094
688 1122 407 40 1122
715 1149 416 41 1149
741 1174 417 58 1174
768 1201 427 84 1201
794 1226 436 110 1226
820 1254 445 137 1254
847 1281 454 163 1281
873 1306 464 190 1306
900 1333 465 216 1333
926 1358 474 242 1358
952 1386 483 269 1386
979 1413 493 295 1413
1005 1438 502 322 1438
1032 1465 511 348 1465
1058 1490 512 374 1490
1084 1518 521 401 1518
1111 1545 531 427 1545
1137 1570 540 454 1570
1164 1597 549 480 1597
1190 1622 559 506 1622
1216 1650 560 533 1650
1243 1677 569 559 1677
1269 1702 586 586 1702
1296 1729 612 612 1729
1322 1754 638 638 1754
1348 1782 665 665 1782
1375 1809 691 691 1809
1401 1834 718 718 1834
1428 1861 744 744 1861
1454 1886 770 770 1886
1480 1914 797 797 1914
1507 1941 823 823 1941
1533 1966 850 850 1966
1560 1993 876 876 1993
1586 2018 902 902 2018
1612 2046 929 929 2046
1639 2073 955 955 2073
1665 2098 982 982 2098
1692 2125 1008 1008 2125
1718 2150 1034 1034 2150
1749 2180 1065 1065 2180
1782 2213 1098 1098 2213
1815 2246 1131 1131 2246
1848 2279 1164 1164 2279
1881 2312 1197 1197 2312
1914 2345 1230 1230 2345
1947 2378 1263 1263 2378
1980 2411 1296 1296 2411

9901
10001
10101
10201
10301
10401
10501
10601
10701
10801
10901
11001
11101
11201
11301
11401
11501
11601
11701
11801
11901
12001
12101
12201
12301
12401
12501
12601
12701
12801
12901
13001
13101
13201
13301
13401
13501
13601
13701
13801
13901
14001
14101
14201
14301
14401
14501
14601
14701

-

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800

2013 2444 1329 1329 2444
2046 2477 1362 1362 2477
2079 2510 1395 1395 2510
2112 2543 1428 1428 2543
2145 2576 1461 1461 2576
2178 2612 1494 1494 2612
2211 2648 1527 1527 2648
2244 2684 1560 1560 2684
2277 2719 1593 1593 2719
2310 2758 1627 1627 2758
2343 2794 1660 1660 2794
2376 2829 1693 1693 2829
2409 2865 1726 1726 2865
2443 2901 1759 1759 2901
2476 2939 1792 1792 2939
2509 2975 1825 1825 2975
2542 3011 1858 1858 3011
2575 3047 1892 1892 3047
2608 3082 1925 1925 3082
2641 3121 1958 1958 3121
2674 3157 1991 1991 3157
2708 3192 2024 2024 3192
2741 3228 2057 2057 3228
2774 3264 2090 2090 3264
2807 3302 2123 2123 3302
2840 3338 2157 2157 3338
2873 3374 2190 2190 3374
2906 3410 2223 2223 3410
2939 3445 2256 2256 3445
2973 3484 2289 2289 3484
3006 3520 2322 2322 3520
3039 3555 2355 2355 3555
3072 3591 2388 2388 3591
3105 3627 2421 2421 3627
3138 3665 2455 2455 3665
3171 3701 2488 2488 3701
3204 3737 2521 2521 3737
3237 3773 2554 2554 3773
3271 3808 2587 2587 3808
3304 3847 2620 2620 3847
3337 3883 2653 2653 3883
3370 3918 2686 2686 3918
3403 3954 2720 2720 3954
3436 3990 2753 2753 3990
3469 4028 2786 2786 4028
3502 4064 2819 2819 4064
3536 4100 2852 2852 4100
3569 4136 2885 2885 4136
3602 4171 2918 2918 4171

14801
14901
15001
15101
15201
15301
15401
15501
15601
15701
15801
15901
16001
16101
16201
16301
16401
16501
16601
16701
16801
16901
17001
17101
17201
17301
17401
17501
17601
17701
17801
17901
18001
18101
18201
18301
18401
18501
18601
18701
18801
18901
19001
19101
19201
19301
19401
19501
19601

-

14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700

3635 4210 2951 2951 4210
3668 4246 2985 2985 4246
3701 4281 3018 3018 4281
3734 4317 3051 3051 4317
3767 4353 3084 3084 4353
3801 4391 3117 3117 4391
3834 4427 3150 3150 4427
3867 4463 3183 3183 4463
3900 4499 3216 3216 4499
3933 4534 3249 3249 4534
3966 4573 3283 3283 4573
3999 4609 3316 3316 4609
4032 4644 3349 3349 4644
4065 4680 3382 3382 4680
4099 4716 3415 3415 4716
4132 4754 3448 3448 4754
4165 4790 3481 3481 4790
4198 4826 3514 3514 4826
4231 4862 3548 3548 4862
4264 4897 3581 3581 4897
4297 4936 3614 3614 4936
4330 4972 3647 3647 4972
4364 5007 3680 3680 5007
4397 5043 3713 3713 5043
4430 5079 3746 3746 5079
4463 5117 3779 3779 5117
4496 5153 3813 3813 5153
4529 5189 3846 3846 5189
4562 5225 3879 3879 5225
4595 5260 3912 3912 5260
4629 5299 3945 3945 5299
4662 5335 3978 3978 5335
4695 5370 4011 4011 5370
4728 5406 4044 4044 5406
4761 5442 4077 4077 5442
4794 5480 4111 4111 5480
4827 5516 4144 4144 5516
4860 5552 4177 4177 5552
4893 5588 4210 4210 5588
4927 5623 4243 4243 5623
4960 5662 4276 4276 5662
4993 5698 4309 4309 5698
5026 5733 4342 4342 5733
5059 5769 4376 4376 5769
5092 5805 4409 4409 5805
5125 5843 4442 4442 5843
5158 5879 4475 4475 5879
5192 5915 4508 4508 5915
5225 5951 4541 4541 5951

19701
19801
19901
20001
20201
20401
20601
20801
21001
21201
21401
21601
21801
22001
22201
22401
22601
22801
23001
23201
23401
23601
23801
24001
24201
24401
24601
24801
25001
25201
25401
25601
25801
26001
26201
26401
26601
26801
27001
27201
27401
27601
27801
28001
28201
28401
28601
28801
29001

-

19800
19900
20000
20200
20400
20600
20800
21000
21200
21400
21600
21800
22000
22200
22400
22600
22800
23000
23200
23400
23600
23800
24000
24200
24400
24600
24800
25000
25200
25400
25600
25800
26000
26200
26400
26600
26800
27000
27200
27400
27600
27800
28000
28200
28400
28600
28800
29000
29200

5258 5986 4574 4574 5986
5291 6025 4607 4607 6025
5324 6061 4641 4641 6061
5390 6132 4707 4707 6132
5457 6206 4773 4773 6206
5523 6278 4839 4839 6278
5589 6349 4905 4905 6349
5655 6424 4972 4972 6424
5721 6495 5038 5038 6495
5788 6569 5104 5104 6569
5854 6641 5170 5170 6641
5920 6712 5237 5237 6712
5986 6787 5303 5303 6787
6053 6858 5369 5369 6858
6119 6932 5435 5435 6932
6185 7004 5502 5502 7004
6251 7075 5568 5568 7075
6318 7150 5634 5634 7150
6384 7221 5700 5700 7221
6450 7295 5767 5767 7295
6516 7367 5833 5833 7367
6583 7438 5899 5899 7438
6649 7513 5965 5965 7513
6715 7584 6032 6032 7584
6781 7658 6098 6098 7658
6848 7730 6164 6164 7730
6914 7801 6230 6230 7801
6980 7876 6297 6297 7876
7046 7947 6363 6363 7947
7113 8021 6429 6429 8021
7179 8093 6495 6495 8093
7245 8164 6561 6561 8164
7311 8239 6628 6628 8239
7377 8310 6694 6694 8310
7444 8384 6760 6760 8384
7510 8450 6826 6826 8450
7576 8516 6892 6892 8516
7642 8582 6958 6958 8582
7708 8648 7024 7024 8648
7777 8718 7094 7094 8718
7883 8824 7200 7200 8824
7989 8930 7306 7306 8930
8095 9036 7412 7412 9036
8201 9142 7518 7518 9142
8307 9248 7624 7624 9248
8413 9354 7730 7730 9354
8519 9460 7836 7836 9460
8625 9566 7942 7942 9566
8731 9672 8048 8048 9672

29201
29401
29601
29801
30001
30201
30401
30601
30801
31001
31201
31401
31601
31801
32001
32201
32401
32601
32801
33001
33201
33401
33601
33801
34001
34201
34401
34601
34801
35001
35201
35401
35601
35801
36001
36201
36401
36601
36801
37001
37201
37401
37601
37801
38001
38201
38401
38601
38801

-

29400
29600
29800
30000
30200
30400
30600
30800
31000
31200
31400
31600
31800
32000
32200
32400
32600
32800
33000
33200
33400
33600
33800
34000
34200
34400
34600
34800
35000
35200
35400
35600
35800
36000
36200
36400
36600
36800
37000
37200
37400
37600
37800
38000
38200
38400
38600
38800
39000

8837 9778 8154 8154 9778
8943 9884 8260 8260 9884
9049 9990 8366 8366 9990
9155 10096 8472 8472 10096
9261 10202 8578 8578 10202
9367 10308 8684 8684 10308
9473 10414 8790 8790 10414
9579 10520 8896 8896 10520
9685 10626 9002 9002 10626
9791 10732 9108 9108 10732
9897 10838 9214 9214 10838
10003 10944 9320 9320 10944
10109 11050 9426 9426 11050
10215 11156 9532 9532 11156
10321 11262 9638 9638 11262
10427 11368 9744 9744 11368
10533 11474 9850 9850 11474
10639 11580 9956 9956 11580
10745 11686 10062 10062 11686
10851 11792 10168 10168 11792
10957 11898 10274 10274 11898
11063 12004 10380 10380 12004
11169 12110 10486 10486 12110
11275 12216 10592 10592 12216
11381 12322 10698 10698 12322
11487 12428 10804 10804 12428
11593 12534 10910 10910 12534
11699 12640 11016 11016 12640
11805 12746 11122 11122 12746
11911 12852 11228 11228 12852
12017 12958 11334 11334 12958
12123 13064 11440 11440 13064
12229 13170 11546 11546 13170
12335 13276 11652 11652 13276
12441 13382 11758 11758 13382
12547 13488 11864 11864 13488
12653 13594 11970 11970 13594
12759 13700 12076 12076 13700
12865 13806 12182 12182 13806
12971 13912 12288 12288 13912
13077 14018 12394 12394 14018
13183 14124 12500 12500 14124
13289 14230 12606 12606 14230
13395 14336 12712 12712 14336
13501 14442 12818 12818 14442
13607 14548 12924 12924 14548
13713 14654 13030 13030 14654
13819 14760 13136 13136 14760
13925 14866 13242 13242 14866

39001
39201
39401
39601
39801
40001
40201
40401
40601
40801
41001
41201
41401
41601
41801
42001
42201
42401
42601
42801
43001
43201
43401
43601
43801
44001
44201
44401
44601
44801
45001
45201
45401
45601
45801
46001
46201
46401
46601
46801
47001
47201
47401
47601
47801
48001
48201
48401
48601

-

39200
39400
39600
39800
40000
40200
40400
40600
40800
41000
41200
41400
41600
41800
42000
42200
42400
42600
42800
43000
43200
43400
43600
43800
44000
44200
44400
44600
44800
45000
45200
45400
45600
45800
46000
46200
46400
46600
46800
47000
47200
47400
47600
47800
48000
48200
48400
48600
48800

14031 14972 13348 13348 14972
14137 15078 13454 13454 15078
14243 15184 13560 13560 15184
14349 15290 13666 13666 15290
14455 15396 13772 13772 15396
14561 15502 13878 13878 15502
14667 15608 13984 13984 15608
14773 15714 14090 14090 15714
14883 15824 14200 14200 15824
14999 15940 14316 14316 15940
15115 16056 14432 14432 16056
15231 16172 14548 14548 16172
15347 16288 14664 14664 16288
15463 16404 14780 14780 16404
15579 16520 14896 14896 16520
15695 16636 15012 15012 16636
15811 16752 15128 15128 16752
15927 16868 15244 15244 16868
16043 16984 15360 15360 16984
16159 17100 15476 15476 17100
16275 17216 15592 15592 17216
16391 17332 15708 15708 17332
16507 17448 15824 15824 17448
16623 17564 15940 15940 17564
16739 17680 16056 16056 17680
16855 17796 16172 16172 17796
16971 17912 16288 16288 17912
17087 18028 16404 16404 18028
17203 18144 16520 16520 18144
17319 18260 16636 16636 18260
17435 18376 16752 16752 18376
17551 18492 16868 16868 18492
17667 18608 16984 16984 18608
17783 18724 17100 17100 18724
17899 18840 17216 17216 18840
18015 18956 17332 17332 18956
18131 19072 17448 17448 19072
18247 19188 17564 17564 19188
18363 19304 17680 17680 19304
18479 19420 17796 17796 19420
18595 19536 17912 17912 19536
18711 19652 18028 18028 19652
18827 19768 18144 18144 19768
18943 19884 18260 18260 19884
19059 20000 18376 18376 20000
19175 20116 18492 18492 20116
19291 20232 18608 18608 20232
19407 20348 18724 18724 20348
19523 20464 18840 18840 20464

48801
49001
49201
49401
49601
49801
50001
50201
50401
50601
50801
51001
51201
51401
51601
51801
52001
52201
52401
52601
52801
53001
53201
53401
53601
53801
54001
54201
54401
54601
54801
55001
55201
55401
55601
55801
56001
56201
56401
56601
56801
57001
57201
57401
57601
57801
58001
58201
58401

-

49000
49200
49400
49600
49800
50000
50200
50400
50600
50800
51000
51200
51400
51600
51800
52000
52200
52400
52600
52800
53000
53200
53400
53600
53800
54000
54200
54400
54600
54800
55000
55200
55400
55600
55800
56000
56200
56400
56600
56800
57000
57200
57400
57600
57800
58000
58200
58400
58600

19639 20580 18956 18956 20580
19755 20696 19072 19072 20696
19871 20812 19188 19188 20812
19987 20928 19304 19304 20928
20103 21044 19420 19420 21044
20219 21160 19536 19536 21160
20335 21276 19652 19652 21276
20451 21392 19768 19768 21392
20567 21508 19884 19884 21508
20683 21624 20000 20000 21624
20799 21740 20116 20116 21740
20915 21856 20232 20232 21856
21031 21972 20348 20348 21972
21147 22088 20464 20464 22088
21263 22204 20580 20580 22204
21379 22320 20696 20696 22320
21495 22436 20812 20812 22436
21611 22552 20928 20928 22552
21727 22668 21044 21044 22668
21843 22784 21160 21160 22784
21959 22900 21276 21276 22900
22075 23016 21392 21392 23016
22191 23132 21508 21508 23132
22307 23248 21624 21624 23248
22423 23364 21740 21740 23364
22539 23480 21856 21856 23480
22655 23596 21972 21972 23596
22771 23712 22088 22088 23712
22887 23828 22204 22204 23828
23003 23944 22320 22320 23944
23119 24060 22436 22436 24060
23235 24176 22552 22552 24176
23351 24292 22668 22668 24292
23467 24408 22784 22784 24408
23583 24524 22900 22900 24524
23699 24640 23016 23016 24640
23815 24756 23132 23132 24756
23931 24872 23248 23248 24872
24047 24988 23364 23364 24988
24163 25104 23480 23480 25104
24279 25220 23596 23596 25220
24395 25336 23712 23712 25336
24511 25452 23828 23828 25452
24627 25568 23944 23944 25568
24743 25684 24060 24060 25684
24859 25800 24176 24176 25800
24975 25916 24292 24292 25916
25091 26032 24408 24408 26032
25207 26148 24524 24524 26148

58601
58801
59001
59201
59401
59601
59801
60001
60201
60401
60601
60801
61001
61201
61401
61601
61801
62001
62201
62401
62601
62801
63001
63201
63401
63601
63801
64001
64201
64401
64601
64801
65001
65201
65401
65601
65801
66001
66201
66401
66601
66801
67001
67201
67401
67601
67801
68001
68201

-

58800
59000
59200
59400
59600
59800
60000
60200
60400
60600
60800
61000
61200
61400
61600
61800
62000
62200
62400
62600
62800
63000
63200
63400
63600
63800
64000
64200
64400
64600
64800
65000
65200
65400
65600
65800
66000
66200
66400
66600
66800
67000
67200
67400
67600
67800
68000
68200
68400

25323 26264 24640 24640 26264
25439 26380 24756 24756 26380
25555 26496 24872 24872 26496
25671 26612 24988 24988 26612
25787 26728 25104 25104 26728
25903 26844 25220 25220 26844
26019 26960 25336 25336 26960
26135 27076 25452 25452 27076
26251 27192 25568 25568 27192
26367 27308 25684 25684 27308
26483 27424 25800 25800 27424
26599 27540 25916 25916 27540
26715 27656 26032 26032 27656
26831 27772 26148 26148 27772
26947 27888 26264 26264 27888
27063 28004 26380 26380 28004
27179 28120 26496 26496 28120
27295 28236 26612 26612 28236
27411 28352 26728 26728 28352
27527 28468 26844 26844 28468
27643 28584 26960 26960 28584
27759 28700 27076 27076 28700
27875 28816 27192 27192 28816
27991 28932 27308 27308 28932
28107 29048 27424 27424 29048
28223 29164 27540 27540 29164
28339 29280 27656 27656 29280
28455 29396 27772 27772 29396
28571 29512 27888 27888 29512
28687 29628 28004 28004 29628
28803 29744 28120 28120 29744
28919 29860 28236 28236 29860
29035 29976 28352 28352 29976
29151 30092 28468 28468 30092
29267 30208 28584 28584 30208
29383 30324 28700 28700 30324
29499 30440 28816 28816 30440
29615 30556 28932 28932 30556
29731 30672 29048 29048 30672
29847 30788 29164 29164 30788
29963 30904 29280 29280 30904
30079 31020 29396 29396 31020
30195 31136 29512 29512 31136
30311 31252 29628 29628 31252
30427 31368 29744 29744 31368
30543 31484 29860 29860 31484
30659 31600 29976 29976 31600
30775 31716 30092 30092 31716
30891 31832 30208 30208 31832

68401
68601
68801
69001
69201
69401
69601
69801
70001
70201
70401
70601
70801
71001
71201
71401
71601
71801
72001
72201
72401
72601
72801
73001
73201
73401
73601
73801
74001
74201
74401
74601
74801
75001
75201
75401
75601
75801
76001
76201
76401
76601
76801
77001
77201
77401
77601
77801
78001

-

68600
68800
69000
69200
69400
69600
69800
70000
70200
70400
70600
70800
71000
71200
71400
71600
71800
72000
72200
72400
72600
72800
73000
73200
73400
73600
73800
74000
74200
74400
74600
74800
75000
75200
75400
75600
75800
76000
76200
76400
76600
76800
77000
77200
77400
77600
77800
78000
78200

31007 31948 30324 30324 31948
31123 32064 30440 30440 32064
31239 32180 30556 30556 32180
31355 32296 30672 30672 32296
31471 32412 30788 30788 32412
31587 32528 30904 30904 32528
31703 32644 31020 31020 32644
31819 32760 31136 31136 32760
31935 32876 31252 31252 32876
32051 32992 31368 31368 32992
32167 33108 31484 31484 33108
32283 33224 31600 31600 33224
32399 33340 31716 31716 33340
32515 33456 31832 31832 33456
32631 33572 31948 31948 33572
32747 33688 32064 32064 33688
32863 33804 32180 32180 33804
32979 33920 32296 32296 33920
33095 34036 32412 32412 34036
33211 34152 32528 32528 34152
33327 34268 32644 32644 34268
33443 34384 32760 32760 34384
33559 34500 32876 32876 34500
33675 34616 32992 32992 34616
33791 34732 33108 33108 34732
33907 34848 33224 33224 34848
34023 34964 33340 33340 34964
34139 35080 33456 33456 35080
34255 35196 33572 33572 35196
34371 35312 33688 33688 35312
34487 35428 33804 33804 35428
34603 35544 33920 33920 35544
34719 35660 34036 34036 35660
34835 35776 34152 34152 35776
34951 35892 34268 34268 35892
35067 36008 34384 34384 36008
35183 36124 34500 34500 36124
35299 36240 34616 34616 36240
35415 36356 34732 34732 36356
35531 36472 34848 34848 36472
35647 36588 34964 34964 36588
35763 36704 35080 35080 36704
35879 36820 35196 35196 36820
35995 36936 35312 35312 36936
36111 37052 35428 35428 37052
36227 37168 35544 35544 37168
36343 37284 35660 35660 37284
36459 37400 35776 35776 37400
36575 37516 35892 35892 37516

78201
78401
78601
78801
79001
79201
79401
79601
79801

-

78400
78600
78800
79000
79200
79400
79600
79800
80000

36691 37632 36008 36008 37632
36807 37748 36124 36124 37748
36923 37864 36240 36240 37864
37039 37980 36356 36356 37980
37155 38096 36472 36472 38096
37271 38212 36588 36588 38212
37387 38328 36704 36704 38328
37503 38444 36820 36820 38444
37619 38560 36936 36936 38560

80001 - 82200
82201 - 82400
82401 - 83600
83601 - 90000
90001 - 92200
92201 - 92400
92401 - 99600
99601 -103200
103201-104400
104401-111200
111201-117000
117001-120600
120601-126000
126001-135000
135001-142400
142401-145400
145401-159600
159601-172000
172001-174200
174201-195000
195001-210200
210201-223800
223801-250800
250801-270200
270201-313400
313401-351200
351201-378400
378401-522600
522601-585200
585201-630800
630801-1567800
1567801-1756000
1756001-1892600
1892601-

% % % % %
47 48 46 46 48
47 48 47 47 48
47 49 47 47 49
48 49 47 47 49
48 49 48 48 49
48 50 48 48 50
49 50 48 48 50
49 50 49 49 50
50 50 49 49 50
50 51 49 49 51
50 51 50 50 51
51 51 50 50 51
51 52 50 50 52
51 52 51 51 52
52 52 51 51 52
52 53 51 51 53
52 53 52 52 53
53 53 52 52 53
53 53 53 53 53
53 54 53 53 54
54 54 53 53 54
54 54 54 54 54
54 55 54 54 55
55 55 54 54 55
55 55 55 55 55
55 56 55 55 56
56 56 55 55 56
56 56 56 56 56
56 57 56 56 57
57 57 56 56 57
57 57 57 57 57
57 58 57 57 58
58 58 57 57 58
58 58 58 58 58

Vårbudgeten 2007.

Vårbudgeten 2007 kom till Riksdagen.
Den16 april 2007 lämnade finansminister Anders Borg vårbudgeten
till Riksdagen. Det sändes i TV2 kl 10-12.30.
Finansministern sa vad han ville säga och sedan kom andra talare.
Pär Nuder (s) sa bl a ungefär såhär: Senaste opinionsundersökningen visar att socialdemokraterna har fler anhängare än de fyra borgerliga partierna tillsammans. De flesta håller inte med regeringen.
-Den borgerliga regeringen verkar tro att man måste offra rättvisan
för att få ekonomin att gå på högvarv. Regeringens grundtanke är
krass och enkel, hävdade han:
-Skillnaderna mellan de som arbetar och de arbetslösa måste bli
större. Ökade skillnader ska generera nya jobb. Men välfärden
behöver inte offras. Ett exempel: en man i Oxelösund har fått lägre
akasseersättning, men inget jobb.
Regeringen subventionerar hushållsnära tjänster. Finansministerns
fastighetsskatt sjunker 30 000 kr, han borde ha råd köpa barnflicka
utan subvention.
Det är brist på folk i näringslivet, men regeringen drar ner på amsutbildningen.
Nya moderater! De nya är värre än de gamla. De nya moderaterna
genomför sådant som de gamla bara kunnat drömma om.
Vårbudgeten är oansvarig, orättvis och omodern.
Ulla Andersson (v) kallade vårbudgeten för ett paket till rikemansklubben. Vänsterpartiet har låtit riksdagens utredningstjänst räkna på
effekterna för olika hushåll. Resultatet är att en förmögen familj med
två höginkomsttagare i villa i Djursholm tjänar 272 000 kronor per år.
Medan en arbetslös som tidigare hade 24 000 i månaden i lön går
3000 kronor back.
För att det ska löna sig att utnyttja de hushållsnära tjänsterna måste
man ha en månadslön på 46 000 kr. Regeringens miljösatsningar är
otillräckliga.

Mikaela Valtersson (mp), var kritisk mot regeringens fördelningspolitik. Regeringens politik ger gigantiska bidrag till de rikaste.
-Utanförskapet förstärks för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, sade hon.
- Och tror ni att man simmar fortare om man hela tiden håller på att
drunkna, undrade hon och syftade på nedskärningarna för de arbetslösa.
Höj studiemedlen. Studenter är oprioriterade. Höj inkomstskatten
för de högsta inkomsterna. Regeringens miljöpolitik är dålig, Det är
brist på miljösatsningar Kollektivtrafiken behöver förbättringar.
Christer Nylander (fp) hade åsikter om jämställdheten och vill få
bort värnskatten.
Stefan Attefall (kd) 2007 har utanförskapet minskat till under en
miljon. Reaskatt 30 % på fastigheter är inte orimlig, det blir samma
som på aktier.
Roger Tiefensee (c) Han sa att han var stolt över regeringen som tar
itu med problemen.

Vårbudgeten 2007.
Pressmeddelande 16 april 2007.
Finansdepartementet

Vårbudgeten 2007: En politik för fler i jobb och
bättre möjligheter för företagande
Regeringen fortsätter i vårbudgeten att satsa på en politik för att bryta
utanförskapet och som gör att fler människor får möjlighet till arbete.
I vårpropositionen presenterar regeringen ett omfattande paket för att
förbättra företagsklimatet i Sverige. Regeringen föreslår också ett särskilt jobbpaket för att underlätta för fler att komma i arbete. Nya vägar
till arbete öppnas genom att långtidsarbetslösa och socialbidragstagare erbjuds en jobb och utvecklingsgaranti. Dessutom satsar regeringen på sänkta arbetsgivaravgifter för att få in unga på arbetsmarknaden. Genom ett integrationspaket med nya så kallade instegsjobb
där jobb och språkundervisning kombineras, ökar möjligheterna för
nyanlända invandrare att få ett jobb. Sammantaget gör satsningarna på
ungdomar, invandrare och företagande att regeringen möter den starka
högkonjunkturen med åtgärder som innebär ökade möjligheter till
arbete för grupper som haft svårast att komma in på arbetsmarknaden.
- Vi kan nu börja se resultat av regeringens politik. Enligt bedömningar i vårpropositionen ökar den reguljära sysselsättningen med
185 000 personer fram till 2009. Den totala arbetslösheten minskar
samtidigt med nästan 100 000 personer, säger finansminister Anders
Borg.
- Det kanske mest glädjande är att även utanförskapet minskar. 2006
stod motsvarande 1 050 000 personer utanför arbetsmarknaden och
var beroende av olika sociala ersättningar. Vi räknar nu med att antalet

reduceras till 890 000 år 2010. Utanförskapet har då minskat med
160 000 personer under mandatperioden, säger Anders Borg.

Svensk ekonomi
Svensk ekonomi är mycket stark. I höstbudgeten förutsåg regeringen
en BNP-tillväxt på 3,3 procent i år. Nu skriver vi upp tillväxtprognosen för 2007 till 3,7 procent och prognosen för 2008 skrivs upp till
3,3 procent. God inkomstutveckling, stigande sysselsättning och låga
räntor ger en stark utveckling av konsumtionen. Investeringarna i
svensk ekonomi drivs av stark utländsk efterfrågan, högt kapacitetsutnyttjande, låga räntor, men också av ett förbättrat inhemskt företagsklimat.

Sysselsättning och arbetslöshet
Efterfrågan på arbetskraft är stark och sysselsättningen fortsätter
därför att stiga 2007 och 2008. Regeringens politik bidrar till en ökad
sysselsättning. Den öppna arbetslösheten minskar kraftigt under 2007
och 2008. Den totala arbetslösheten, dvs summan av öppet arbetslösa
och personer i arbetsmarknadspolitiska program, minskar än mer.

Stabila finanser
Grunden för en långsiktig hållbar tillväxt är stabila offentliga finanser.
Trots stora satsningar i denna budget blir sparandet över 2 procent av
BNP både i år och nästa år. Men regeringen nöjer sig inte med det.
Det nuvarande finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl, men
regeringen vill förbättra det ytterligare. Det sker genom att regeringen
har inlett en översyn av ramverket för att bland annat tydliggöra
sambandet mellan statens utgifter och det överskottsmål regeringen
sätter upp för de offentliga finanserna. Ambitionen är att de finanspolitiska målen ska bli lättare att utvärdera. Regeringen kommer också

att tillsätta ett finanspolitiskt råd som på ett oberoende mandat följer
upp regeringens politik. Allt detta syftar till att långsiktigt upprätthålla
stabiliteten i de offentliga finanserna för att på sikt upprätthålla en
stark välfärd.

Inflationen
Regeringens politik för att öka arbetsutbudet har en dämpande effekt
på inflationstrycket de närmaste åren. Nästa år stiger dock inflationstrycket i takt med att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden stiger och
lönekostnaderna ökar. Den underliggande inflationen, mätt med Riksbankens mått UND1X, väntas förbli låg i år för att stiga till 1,9 procent i slutet av 2008. UND1X-inflationen beräknas stiga ytterligare
något under 2009 för att sjunka till drygt 2 procent i slutet av 2010.

Skattekvoten
Skattekvoten sjunker kraftigt. Från 49,8 procent av BNP 2006, till
47,7 procent av BNP i år och ytterligare något 2008. Det är det lägsta
skatteuttaget sedan mitten av 1980-talet.

Statsskulden
Statsskulden som andel av BNP beräknas minska från 43 procent vid
utgången av 2006 till 23 procent vid utgången av 2010. Riksdagens
beslut att låta regeringen sälja sex helt eller delvis statliga bolag bidrar
till cirka hälften av den förväntade minskningen.

Företags-, integrations-, ungdoms- och jobbpaket
I vårbudgeten presenterar regeringen ett omfattande reformpaket inom
fyra områden.

För det första ska det bli enklare och mer lönsamt att starta och driva
företag. Det sker bl a genom att förmögenhetsskatten avskaffas för att
öka mängden riskkapital.
För det andra lanserar vi ett reformpaket för att förstärka integrationen
av personer med utländsk bakgrund. Det sker bland annat genom
instegsjobb där anställning kombineras med språkundervisning och
handledande inslag för nyanlända invandrare.
För det tredje vill regeringen bekämpa ungdomsarbetslösheten, bl a
genom sänkta arbetsgivareavgifter för ungdomar, en särskild jobbgaranti för unga, inklusive en snabbare avtrappning av den inkomstrelaterade ersättningen och en satsning på lärlings- och yrkesutbildning.
För det fjärde föreslår regeringen ett särskilt jobbpaket för att underlätta för fler att komma i arbete. Nya vägar till arbete öppnas genom
att långtidsarbetslösa och socialbidragstagare erbjuds en jobb och
utvecklingsgaranti.
Företagspaketet
Regeringen satsar i vårbudgeten på ett stort och brett företagarpaket.
Redovisningsperioden för moms skall förlängas från dagens en
månad till betalning var tredje månad för företag med lägre årlig
omsättning än 40 miljoner kronor. Under 2008 kommer förslag om
övertagande av skogskonto vid generationsskiften. Förmögenhetsskatten skall avskaffas helt från och med den 1 januari 2007. När
skatten avskaffas ökar incitamenten för företag och privatpersoner att
ta hem kapital som kan komma företagen till del. Men framförallt tror
regeringen att kapital som annars skulle ha lämnat Sverige kommer att
stanna. Genom att mängden riskkapital ökar är avskaffandet av förmögenhetsskatten en viktig del för att stärka företagandet i Sverige.

För att finansiera avskaffandet av förmögenhetsskatten på ett fördelningspolitiskt lämpligt sätt och för att minska risken för förlust av
skatteintäkter kommer regeringen senare i år att föreslå att det allmänna pensionssparavdraget begränsas till 12 000 kronor per år. De
nya reglerna skall gälla från den 1 januari 2008.
Reformeringen av de sk 3:12-reglerna fortsätter genom förslag under
våren om förändrad kapitalvinstbeskattning. Som grund för ett framtida fortsatt reformarbete av reglerna skall en särskild utvärdering
göras.
Under våren kommer en särskild utredning att sättas i gång som skall
se över reglerna för F-skatt.
För att ytterligare förbättra kapitalförsörjningen för företag vill regeringen stärka företagsinteckningens förmånsrätt. En utredare ska
senast den 30 september 2007 komma med förslag till en förbättrad
förmånsrätt. Med anledningen av de förändringar som kan komma
avseende statens löneregress avsätter regeringen 150 miljoner kronor
2008 och 350 miljoner kronor 2009 och 2010 utöver det som avsattes
i budgetpropositionen i höstas.
Studier visar att utrikes födda som startar företag kan ha svårare att få
lån än andra företagare och att det även finns andra barriärer för
invandrares företagande. 20 miljoner kronor avsätts därför för särskilda insatser för invandrares företagande. ALMI tillförs 80 miljoner
kronor vilket till del ska användas för att hjälpa invandrarföretagare.
Andelen kvinnliga företagare är låg i Sverige. Regeringen har en politik som på många olika sätt uppmuntrar kvinnors företagande. Genom
att öppna upp för ökad konkurrens i t ex vård- och omsorgssektorn
möjliggörs för fler företagare inom vården, vilket i stor utsträckning
kommer att gynna kvinnor som vill starta egna företag inom vårdsektorn. I höstens budgetproposition satsades 100 miljoner på kvinnors

företagande och nu har NUTEK utarbetat förslag kring detta som för
närvarande bereds inom regeringskansliet.
Det kan också framöver vara motiverat att se över den svenska bolagsskattesatsen så att investeringar och företagande i Sverige stimuleras.
Regeringen vidtar också åtgärder för att förbättra konkurrensen på
marknaderna, t ex genom ökade resurser till Konkurrensverket och
arbetet med att ta fram system för att lösa konkurrenskonflikter
mellan offentlig och privat säljverksamhet.
För att stärka möjligheterna för mindre företag att bedriva forskning
och utveckling fortsätter Vinnovas satsning Forska &Väx. Medel
satsas även på en kraftfull satsning på miljöteknik.
Regeringen har nyligen föreslagit att en möjlighet till skattelättnad för
hushållstjänster införs från den 1 juli 2007. Arbete pågår även med att
ta fram förslag till sänkta arbetsgivaravgifter för vissa tjänstesektorer.
Integrationspaketet
Arbetsmarknadssituationen är särskilt svår för många av dem som är
födda utomlands. Regeringens breda jobbpolitik gynnar även dessa
grupper generellt sett, men det behövs ännu fler specifika åtgärder för
att få fler personer med utländsk bakgrund i jobb. Därför satsar regeringen på ett särskilt integrationspaket med en kombination av åtgärder som sammantaget syftar till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. För att säkerställa att nyanlända invandrare erbjuds en bedömning av tidigare yrkeserfarenheter sker en förstärkning av arbetsförmedlingens resurser för yrkesbedömning.
Dessutom får valideringsdelegationen i uppdrag att starta en pilotverksamhet för att validera 1000 personers kompetens med speciella
branschmodeller. Regeringen satsar också på kompletterande yrkesutbildningar för jurister och personer med hälso- och sjukvårdsutbild-

ning. Även Sveriges kommuner ska kunna göra det möjligt att underlätta för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. För
varje person som godkänts i svenska för invandrare (sfi), fått jobb
eller praktik får kommuner som tecknat avtal om mottagande 20 000
kronor extra. Regeringen avser också att finna former för att stärka
individens incitament att snabba på inträdet på arbetsmarknaden. Ett
sätt kan vara en bonus till individer som klarar godkänt i sfi eller får
arbete inom en viss tid. Frågan bereds inom Regeringskansliet.
Dessutom införs s k instegsjobb som riktas till nyanlända flyktingar
och är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor
som kombineras med studier i svenska. Lönesubventionen uppgår till
50 procent i offentlig sektor och 75 procent för privata arbetsgivare
och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet. Anställningen är kopplad till deltagande i svenska för invandrare eller uppnådda resultat inom denna och skall innehålla tydliga handledande
inslag.
Satsningar på unga på arbetsmarknaden
När Sverige nu är inne i en högkonjunktur är det extra viktigt att regeringens politik hjälper dem som står långt från arbetsmarknaden. Det
gäller inte minst de unga. Från den 1 juli 2007 reduceras arbetsgivaravgiften för den som anställer någon mellan 18 och 24 år.
Regeringen vill också att arbetslösa ungdomar ska få extra stöd. En
jobbgaranti införs för ungdomar mellan 16 och 24 år från och med
den 1 december 2007. I jobbgarantin ökas uppföljningen och stödet
för ungdomar att söka jobb. För de som trots detta inte får jobb
kombineras det aktiva matchningsarbetet med förstärkta insatser som
kan vara praktik eller utbildning. Regeringen satsar också på att
förstärka lärlingsutbildningen och genomför en permanent ökning
med 2000 platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen.

Jobbpaketet
Det centrala målet för regeringens politik är att varaktigt öka sysselsättningen. Skattepolitiken har därför inriktats på att göra det mer
lönsamt att arbeta. Redan från 1 januari 2007 genomfördes ett första
steg i jobbskatteavdraget. Om statens finanser tillåter det vill regeringen gå vidare med ytterligare ett steg 1 januari 2008. Men jobbpolitiken innehåller även andra delar och från den 2 juli 2007 förstärker vi arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring. Bland annat ställs ökade krav på den arbetssökande att vara aktiv
och även söka jobb utanför närområdet. Den nya jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa införs den 2 juli 2007 med syfte
att så snabbt som möjligt få in deltagarna på arbetsmarknaden. Inledningsvis fokuseras på intensifierade jobbsökaraktiviteter med coachning. I en andra fas kommer det att finnas möjligheter till arbetspraktik, arbetsträning, subventionerad anställning och kompetenshöjande
insatser. I en tredje fas efter 450 dagar anvisas den sökande till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning.
Regeringens satsning på nystartsjobb, där arbetsgivaravgiften slopas
lika länge som personen stått utanför arbetsmarknaden, har redan börjat ge resultat. Vecka 14 hade 4 753 personer fått ett nystartsjobb.
Regeringen vill också göra det mer lönsamt för pensionärer och aktivitets- eller sjukersatta att jobba. Därför ändras utformningen av bostadstillägget (BTP) för dessa grupper. Tidigare minskades BTP med
50 öre om lönen ökade med 1 krona men fr.o.m. 1 januari 2008 minskas BTP bara med 31 öre vid en inkomstökning på 1 krona, vilket gör
det mer lönsamt att arbeta.
För att göra det mer attraktivt för företagen att behålla och anställa äldre medarbetare går nu regeringen vidare och föreslår att den särskilda
löneskatten avskaffas den 1 januari 2008, även för de personer som
inte omfattas av det reformerade pensionssystemet, dvs. personer som
är födda före 1938. Sedan 1 januari 2007 är den särskilda löneskatten
avskaffad för de födda 1938 och senare.

Övriga satsningar
Satsningar på att möta ett ökat antal asylsökande
Regeringen anser att Sverige ska ha en human och generös flyktingpolitik. Invandringen har genom åren betytt mycket för Sveriges tillväxt och regeringen anser att det är viktigt att den humana flyktingpolitiken fortsätter och att vi möter de människor som kommer hit
med en meningsfull tillvaro.
Antalet människor som söker asyl i Sverige har ökat de senaste åren,
bland annat till följd av läget i Irak. 2006 ansökte drygt 24 000 personer om asyl och i år beräknas antalet asylsökande öka till närmare
40 000. Sverige tar emot en mycket stor andel av de irakier som
kommer till EU. Regeringen möter den kraftiga ökningen med flera
olika satsningar. För att säkerställa ett värdigt mottagande och en så
snabb handläggning av asylärenden som möjligt förstärker regeringen
Migrationsverket med 550 miljoner kronor 2008. Anslaget för
ersättningar och bostadskostnader ökas med 743 miljoner kronor i år.
2008 och 2009 genomförs satsningar på 900 respektive 1000 miljoner kronor.
Regeringen anser också att den statliga ersättningen till de kommuner
som tar emot ensamkommande flyktingbarn måste öka och anslår
därför 15 extra miljoner för 2007 och ytterligare medel för 2008 och
2009. För att skapa förutsättningar för ett värdigt återvändande för de
som får avslag på sin asylansökan inför regeringen ett återetableringsstöd för enskilda och familjer. Anslaget för ersättningar och
bostadskostnader förstärks därför med 27 miljoner kronor 2007.
Fastighetsskatten avskaffas och ersätts med en låg kommunal
avgift
Den statliga fastighetsskatten ska avskaffas från och med den 1 januari 2008. De närmare detaljerna kommer att utredas av en arbetsgrupp

inom Regeringskansliet som skall presentera ett förslag i juni 2007.
Den modell som utreds innebär att en kommunal fastighetsavgift införs på 4500 kronor per bostad för småhus, dock högst 1 procent av
taxeringsvärdet, samt på 900 kronor per bostad för flerbostadshus,
dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Modellen innebär ett
skattebortfall på 16,3 miljarder kronor som till 10,3 miljarder kronor
finansieras genom den kommunala fastighetsavgiften och till resterande 6 miljarder kronor genom att skattesatsen på realisationsvinster
höjs från 20 till 30 procent.
Regeringens preliminära bedömning är att modellen medför positiva
effekter i flera avseenden men om den fortsatta utredningen visar på
oönskade effekter vad gäller inkomstfördelningen mellan inkomstgrupper eller regioner, rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden
eller för offentliga finanser är arbetsgruppen fri att pröva alternativa
vägar att avskaffa den statliga fastighetskatten. Reformen skall finansieras fullt ut inom bostadssektorn och ingen skall betala mer i fastighetsavgift än vad man skulle ha gjort enligt de tidigare reglerna.
Klimat och miljösatsningar
Regeringen har en hög ambition i klimatpolitiken. Sverige var ett av de
ledande EU-länderna för att få fram en uppgörelse om minskade
utsläpp av växthusgaser vid EU:s toppmöte i mars 2007. Jämfört med
1990 års nivå ska utsläppen ner med 20 procent till år 2020.I Sverige
genomför regeringen en rad konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Från 1 april får den som köper en miljöbil ett kontantbidrag på
10 000 kronor. Regeringen fortsätter att satsa på insatser som syftar
till effektivare energianvändning för att dämpa efterfrågan på energi.
Från 2008 avsätts 140 miljoner kronor per år för detta ändamål. Hotet
mot Östersjön och Västerhavet är också en angelägen utmaning och
problemen med övergödning av haven skall tas på allvar. Redan i år
avsätts 40 miljoner kronor för havsmiljösatsningar och under åren
2008-2010 beräknar regeringen satsningar på 450 miljoner kronor.

Psykiatrin

En politik för utbildning och kompetens

Psykiatrin förmår inte att tillgodose kraven på en väl fungerande vård
för psykiskt sjuka och deras anhöriga. Därför satsade regeringen i
budgetpropositionen 2007, 500 miljoner kronor extra för innevarande
år på förstärkningar av den psykiatriska vården. Regeringen beräknar
att motsvarande belopp bör avsättas 2008 och att det bör avsättas 250
miljoner kronor 2009.

Regeringen har inlett arbetet med en omfattande reformering av det
svenska utbildningssystemet. Arbetet inriktas på att fokusera på
skolans kunskapsuppdrag och höja läraryrkets status. Skolan ska
förändras så att den ger alla elever en möjlighet att tillägna sig
kunskaper och utveckla de färdigheter som han eller hon behöver som
en grund för att klara framtida studier och yrkesliv. Varje elev, oavsett
kön, familjebakgrund, bostadsort eller något annat, har rätt att få
tillgodogöra sig och utveckla den kunskap han eller hon behöver för
att kunna fungera som aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle.
Grundskolan skall också lägga den nödvändiga grunden för
gymnasiestudier. I dag finns så många mål för skolan att de tenderar
att tränga ut varandra och kunskapsuppdraget har hamnat i
skymundan. Målen i grundskolan måste därför bli färre och tydligare.

Mer pengar till vaccin
Beredskapen för att möta hotet om en pandemi måste säkerställas.
Regeringen avsätter därför 300 miljoner kronor 2008 respektive 2009.
För 2010 avsätts 400 miljoner kronor. Medlen ska vid behov kunna
användas dels för att ingå en överenskommelse med en vaccintillverkare som garanterar tillgång till vacciner vid en eventuell pandemi
(pandemigaranti), dels för att påbörja uppbyggnaden av en produktionskapacitet av vaccin.
Regional utvecklingspolitik
Regeringen tillför medel till transportbidraget för att utjämna konkurrensförhållanden mellan företag inom Sverige. Transportbidraget syftar till att kompensera de högre kostnaderna för företagens transporter
i de fyra nordligaste länen, och från 2007 tillförs anslaget 90 miljoner
kronor per år.
Infrastruktur
De största aktörerna inom persontrafiken har tagit initiativ till en
åtgärdsplan för att minska de kraftiga störningarna i järnvägstrafiken i
Stockholm/Mälardalen. För att snabbare kunna genomföra det arbetet
satsar regeringen 125 miljoner kronor extra för 2007.

Regeringen kommer att genomföra försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med start läsåret 2008. Planering och genomförande förutsätter en nära samverkan mellan skolan och arbetsmarknadens parter. Försöksverksamheten omfattar inledningsvis 4000 elever från hösten 2008 och kan genomföras inom nationella och specialutformade yrkesinriktade program. Satsningen i den ekonomiska
vårpropositionen omfattar 65 miljoner kronor 2008, 175 miljoner
2009 och 275 miljoner 2010.
Effektivare användning av gemensamma medel
Regeringens ambition är att de offentliga resurserna ska användas på
ett effektivare sätt. De allmänna medlen ska gå till de ändamål de är
tänkta för.
Regeringen föreslår därför ett brett åtgärdsprogram för att komma till
rätta med överutnyttjandet. Nyligen överlämnades en proposition med

en ny bidragsbrottslag till riksdagen och där föreslås tydligare regler
och lagar mot överutnyttjande av olika bidrag. En särskild utredare
ska också ta fram förslag på en särskild tillsynsfunktion skild från
Försäkringskassan. Regeringen kommer att föreslå skärpta kontroller
vid uttag av tillfällig föräldrapenning. Statskontoret ska också utvärdera effektiviteten i samband med återbetalningar till staten vid
felaktigt utbetalda ersättningar.

Kontakt

Regeringen vill också ha en ökad effektivitet i offentlig sektor och
därför ska ett register över Sveriges myndigheter upprättas. En
utredning har också tillsatts för att klargöra vad som bör vara statliga
åtaganden och vilka övergripande principer som bör gälla vid
organiseringen av den statliga förvaltningen. Utredningen ska också
visa vilka åtgärder som kan minska förvaltningskostnaderna med tre
till sex procent, vilket motsvarar besparingar på mellan fem och tio
miljarder kronor.
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