
Konsumentverkets hushållsbudgetar:        Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf  sid  84

för 2009 +bostadskostnader mm.
I Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna 2009" finns beräkningar för år 2009. Konsumentverket anger: 

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 begränsad fysisk aktivitet. Är du ensamstående lägger du till 100 kronor per 
månad för mindre förpackningar och mer svinn.

Alla mål äts hemma eller matlåda (Utom tilläggen 100 kr): 

Kvinna 18-30 år 1580 kr per mån. 31-60 år  1540 kr. 61-74 år 1420 kr. 75- år 1380 kr. 
Säg kvinna 18-60 år1550 kr per mån. 61- år 1410 kr/mån. 

Man 18-30 år 2050 kr. 31-60 år 1950 kr. 61- 74 år 1760 kr. 75- år 1540 kr 
Säg man 18-60 år 1980 kr per mån. 61- år 1680 kr/mån 

(Om lunch äts ute 5 dagar i veckan blir livsmedelskostnaderna hemma 350 kr/mån lägre för kvinnor och 440 kr lägre för män i åldrarna 18-60 år.) 

2. Kläder, skor: Innehåller också kemtvätt, skoreparationer och tillbehör som väska, klocka, paraply. Vuxen kv: 530 kr/mån. Man 520

3. Fritid, lek (inklusive mobil): Här ingår bl a leksaker, cd-skivor, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift. Vuxen person 530 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. 
Kvinna 18-60 år 360 kr per mån. 61- år 340kr. 
Man 18- år 300 kr.

Summa individuella kostnader exkl livsmedel: kv 18-60 år 1420 kr per mån, 61-år 1400 kr, man 18- år 1350 kr.
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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 560 kr per mån, 2 pers 650 kr.

7. Media, fast telefon, Internet m m: Innehåller även brev, kort och frimärken m m. 1 pers 810 kr per mån, 2 pers 840 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. Uppgifterna från Konsumenternas försäkringsbyrå. I person storstad 140 kr per mån. 2 pers 150  kr. (Mellanstad 90/100. Mindre 
tätort  70/70.)

Summa gemensamma kostnader storstad (exkl el): 1 pers 1610 kr per mån. 2 pers 1770 kr.

9. El - Uppskattad förbrukning i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad, 2 personer 240 kWh. El i Stockholm fast avgift ca 60 kr per mån. 
KWh-pris ca  1,50 kr. (Fortum) Gör: 1 person 330 kr per mån. 2 pers 420 kr.

Övrigt:

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 640 kr per månad och 
fackavgifter (inkl a-kassa) 530  kr per månad. Summa 1170x12= 14040 per år. 

I Stockholm kostar busskort 690 kr per mån (pensionär 420 kr). 

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. 

Hemförsäkring i storstad. Alkohol, tobak, tips & spel ingår ej i någon post ovan.



Bostadskostnader: 
Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket i januari 2008 enligt SCBs Statistiska medelanden BO 39 SM 0801 var 
2 rok  4340 kr per mån = 52080 kr per år.
3 rok  5281 kr per mån = 63372 kr per år. 
Procentuell hyresförändring mellan januari 2006 och januari 2007 enligt SCB sid 179 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008: 0,9%. 
(0,3% i Stor-Stockholm och 1,3% i övriga kommuner med mer än 75 000 invånare). (Den genomsnittliga höjningen var 2004 2,5%, 2005 2,3%, 
2006 1,3%.)  Det gör för 2007: 2 rok 50478 kr per år.(Ökning 450 kr) 3 rok 61545 kr per år.(Ökning 549 kr) Ökning 2007-2008 antag 1,0%.

I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari 2008, enligt nämnda Statistiska meddeland. Antag höjning 
2008-2009 2,7%
Det gör hyror2009:
2 rok 53486 kr per år. Säg 4450 kr per mån = 53400 kr per år. (Statistisk årsbok för Sverige 2010: 52640+3,3%= 54377/år= 4531/mån)
3 rok 65083 kr per år. Säg 5420 kr per mån = 65040 kr per år. (Statistisk årsbok för Sverige 2010: 64071+3,3%= 66185/år= 5515/mån)

Utrymmesstandard :
Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002: 
Hushåll med en person - 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77), 65 - år cirka 2,0 rok (2,08). 
Hushåll med makar, 2 personer - 64 år cirka 2,8 rok (2,72), 65 - år cirka 3,0 rok (2,98). 
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken). 
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter: Ensam - 64 år 1,95 rok, 65 - år 2,46. Makar - 64 år 2,92 rok, 65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter: Ensam - 64 år 4,17 rok, 65 - år 4,19. Makar - 64 år 4,72, 65 - år 4,64 rok.

Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för ensam och 3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.
2009:
1 person    2 rok   4450 kr per mån = 53400 kr per år.
2 personer 3 rok  5420 kr per mån = 65040 kr per år.
Konsumentverket anger för 2009 bostadskostnad  4800 kr per månad (inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok. Utan el  330 kr blir 
det 4470 kr per mån. 

090307 Sven Wimnell



Månadskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer:

Individuella respektive
gemensamma kostnader:         Ensam man          Ensam kv.  Makar

1. Livsmedel. Alla mål äts
    hemma eller matlåda         1980+100                  1550+100                    1980+1550

2. Kläder och skor     520     530             520+530

3. Lek och fritid 
   (inkl mobil)      530                             530                           530+530

4. Hygien (personlig)    300                          360             300+360

5. Förbrukningsvaror     100     100      130

6. Hemutrustning 
   (inklusive dator)     560                 560                 650

7. Media, fast telefon, 
   Internet mm     810                  810                 840

8. Hemförsäkring     140                140                 150

9. Hushålls-el      330                330                            420

10. Läkarvård, tandvård      70       70    70+70

Summa per månad 2009  5440              5080                8630
Genomsnitt för
ensam man +kv/mån            5260



Årskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader:         Ensam man          Ensam kv.  Makar
Summa per månad 2009  5440   5080      8630
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man +kv/mån         5260

200 per år:                     63120     103560
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4450         53400
Makar 3rok, 12x 5420                                                                                                65040
Summa per år 2009,
bostad + övrigt       116520               168600
Förvärvsarbetande:arbets-
resor+ fackavgifter säg                   14040                 28080

Summa per år 2009:
bostad + övrigt       130560                          196680
Här är inget räknat för 
höga semesterkostnader eller 
andra resor än lokalresor.

Säg för enkelhets skull,
avrundat       130 000               195 000     

Makar 150 % av ensam.

Pensionärer 2009.  I förhållande till förvärvsarbetande icke-pensionärer: Livsmedel: man  1680 kr per mån=300 kr lägre per månad, kvinna 
1410= 140 kr lägre, genomsnitt m+kv 220 kr lägre per mån = 2640 kr per år.  Busskort: 270 kr lägre per mån= 3240 kr per år. Fackavgift: 530 kr 
lägre per månad =6360 kr per år. Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år. Summa: Ensam 9540 kr lägre. Makar 19080 lägre . 
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800 per år. per Summa cirka ensam 8000 kr, makar tillsammans cirka 17000 kr lägre. 
Säg totalsumma:                               Ensam : 122 000        Makar tillsammans: 178 000       (Makar 146 % av ensam)



2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer 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 ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam      Makar lika   Årsinkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt  Över-   inkomst         per person
lön     /mån   /år     /mån /år   skott/år  Överskott/år 
 6001    1364   16368   4637  55644  -64356  -68712 (55644x 2 - 180000)    
 7001    1628   19536   5373  64476  -55524  -51048    84 000 
 8001    1892   22704   6109  73308  -46692  -33384     96 000
 9001    2161   25932   6840  82080  -37920  -15840   108 000
10001   2491   29892   7510  90120  -29880       240  kris- 120 000
11001   2849   34188   8152  97824   -22176   15648  gräns  132 000
12001   3212   38544  8789  104468  -14532   20936   144 000
13001   3575   42900  9426  113112   - 6888   46224    156 000
14001   3938   47256 10063 120756       756  kris-  61512   168 000
15001   4301   51612 10700 128400     8400 gräns    76800   180 000  
16001   4664   55968 11337 136044   16044    92088  192 000
17001   5027   60324 11974 143688   23688  107376  204 000
18001   5390   64680 12611 151332   31332  122554  216 000
19001   5753   69036 13248 158976   38976  137952  228 000
20001   6151   73812 13850 166200   46200  152400  240 000
21001   6514   78168 14487 173844   53844  167688   252 000
22001   6877   82524 15124 181488   61488  182976  264 000
23001   7240   86880 15761 189132   69132  198264  276 000
24001   7603   91236 16398 196776   76776  213552   288 000
25001   7966   95592 17035 204420   84420  228840  300 000
26001   8324   99888 17677 212124   92124  244248   312 000
27001   8799 105588 18202 218424   98424  256848  324 000
29001   9859 118308 19142 229704 109704  279408  348 000
30001 10389 124668 19612 253344 115344  290688  360 000
35001 13039 156468 21962 263544 143544  347088  420 000
40001 15731 188772 24270 291240 171240  402480  480 000
45001 18631 223572 26370 316440 196440  452880  540 000
50001 21531 258372 28470 341640 221640  503280   600 000
55001 24431 293172 30570 366840 246840  553680  660 000
60001 27331 327972 32670 392040 272040  604080  720 000

2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4450 kr per mån = 53 400 kr per år för 
ensam och 5420 kr per mån för makar/sambor= 65 040kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 130 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 195 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam       Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt    Över-    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år    skott/år    /år            
 6001      729     8748   5272   63264  -66736    -68472 (63264x2-195000)    
 7001      977   11724   6024   72288  -57712   - 50424             Ensams 
 8001    1225   14700   6776   81312  -48688    -32376           förbättring
 9001    1474   17688   7527   90324  -39676    -14352           på översk.
10001   1745   20940   8256   99072  -30928       3144 kris-   2006 - 2009
11001   2055   24660   8946 107352  -22648     19704 gräns    - 472
12001   2365   28380   9636 115632  -14368     36264    +164
13001   2676   32112 10325 123900   - 6100     52800       788
14001   2986   35832 11015 132180     2180 kris-    69360    1424
15001   3297   39564 11704 140448   10448 gräns     85896     2048
16001   3607   43284 12394 148728   18728   102456    2684
17001   3918   47016 13083 156996   26996   118992    3308
18001   4228   50736 13773 165276   35276   135552    3944
19001   4539   54468 14462 173544   43544   152088                 4568 
20001   4881   58572 15120 181440   51440   167880    5240
21001   5191   62292 15810 189720   59720   184440     5876
22001   5502   66024 16499 197988   67988   200976    6500
23001   5812   69744 17189 206268   76268   217536    7136
24001   6123   73476 17878 214536   84536   234072    7760
25001   6437   77244 18564 222768   92768   250536    8348
26001   6768   81216 19233 230796 100796   266592     8672
27001   7100   85200 19901 238812 108812   282624  10388
29001   7761   93132 21240 254880 124880   314760  15176
30001   8091   97092 21910 262920 132920   330840  17576
35001 10444 125328 24557 294684 164684   394368  21140
40001 13094 157128 26907 322884 192884   450768  21644
45001 15759 189108 29242 350904 220904   586808  24464
50001 18659 223908 31342 376104 246104   557208   24464
55001 21559 258708 33442 401304 271304   557208  24464
60001 24459 293508 35542 426504 296504   658008  24464



Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till lev-
nadskostnaderna. Kommentarer till tabellen för 2006.

Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf  080202:
  “  Lägsta rimliga levnadskostnad för ensam förvärvsarbetande icke-
pensionär utan barn och inkomstskatter 2006  var 120 000 kr per år ex-
klusive semester. I tabeller om skatterna 2006 finns uppgifter om hur 
stora överskotten i hushålssbudgetarna är sedan 120 000 kr och in-
komstskatter betalats.  Tabell för 2007 finns också, där 120 000 stigit 
till 122 000.
    De borgerligas skatteförslag ligger i den gamla högerns skattetradi-
tion 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 in-
komster. 
   De som har höga inkomster beundras av många och många tycks se 
höga inkomster som det viktigaste av allt. Höga chefer inom orga-
nisationer tävlar med varandra om att ha höga inkomster och tar ibland 
till tvivelaktiga metoder för att ge sig själva höga inkomster. Det 
räcker inte med årslöner på många miljoner, det ska också vara 
bonusar och pensioner för hundratals, uppemot miljardtals kr.  
   Ledningen för statliga företag, myndigheter och organisationer 
(inklusive statsråd och riksdagsledamöter) har inkomster som ligger 
högt över vad vanligt folk har, och är med och avgör vad det vanliga 
folket ska få för inkomster. Det makthavande skiktet tycks ha mycket 
dåliga kunskaper om de levnadsförhållanden som de med låga 
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 hö-
ga vid höga inkomster. Men om man ser på hur stora skatterna är i pro-
cent 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. Ensam-
stående 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 överkom-
penserade.  Man kan klara detta problem bara med hjälp av 
lämpligt utformade bostadsbidrag.” 
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Inkomstskatterna för ensam förvärvsarbetande icke-
pensionär med jobbskatteavdrag är inkomståret 2009:
Inkomst kr/mån  Inkomstskatt  Ensam överskott i hushållsbudget 
   avrundat sedan rimliga  levnadskostnader 
               130 000 kr  betalats
     (Inom parentes inkomstår 2006)
               2009
              ökning
10001   17%  - 30928 kr ( -29880)   -1048
11001   19%  - 22648 ( -22176)     -472
12001   20%  - 14368 ( -14532)        64
13001   21%    - 6100 (  - 6888)      788
14001   21%      2180 (      756)     1424
Krisgräns
15001   22%    10448 (    8400)     2048
17001   23%    26996 (  23688)     3272
20001   24%    51440 (  46200)     5200
25001   26%    92768 (  84420)     8348
30001   27%  132920 (115344)   17576
40001   33%  192884 (171240)   21644
50001   37%  246104 (221640)   24464
60001   41%  296504 (272040)   24464

    Inkomst 11000 kr per månad = 132000 kr per år räcker till normala 
levnadskostnader, men  skatten 19% av inkomsten gör att hushållsbud-
geten går med underskott 22648 kr på året.
    I de angivna rimliga kostnaderna 130 000 kr ingår ej semesterkost-
nader och andra resor än lokalresor. Inkomsten bör vara cirka 15000 kr 
för att pengarna ska räcka till det. Observera att i siffrorna ingår jobb-
skatteavdrag. Deltidsarbetande och arbetslösa och sjuka med ersätt-
ningar kanske 70% av lönen och inget jobbavdrag kan ligga illa till.

Medianinkomst 2008: 252 900 kr, för män 286 900 och för kvinnor 
225 000 kr per år. Per månad: män 23 908 kr och kvinnor 18 750 kr. 

Skatteförslag.  
  Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och ordförande i 
Finanspolitiska rådet, en myndighet under finansdepartementet, har i 
medierna förklarat hur jobbskatteavdraget kan minska arbetslösheten. 
Han menar, att med jobbskatteavdragen kan man sänka lönerna och 
göra det billigare för arbetgivarna, som då kan anställa flera. 
    Svenskt Näringsliv publicerade 2009-12-17 på sin hemsida förslag i 
den riktningen och skrev. “Regeringens skattesänkningar motsvarar ett 
lönelyft på över 10 procent för en normalinkomsttagare. Samtidigt 
laddar facken med stora lönekrav inför avtalsrörelsen. Istället för att ge 
mer till dem som redan har borde de jobba för att minska utanför-
skapet, anser Christer Ågren, Svenskt Näringsliv....Istället för att jaga 
fram ytterligare 3 procent i nettolöneökningar borde man jobba för att 
aktivt minska utanförskapet.”  LO skulle avstå från löneökningskrav, 
dvs inga förbättringar för löntagarna, och på det sättet ge arbetsgivarna 
möjlighet att anställa fler - minska utanförskapet. Regeringen har inte 
framställt jobbskatteavdragen på det sättet, utan som förbättringar för 
dem som har arbete.

Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf  sid  80:

“Principförslag för inkomståret 2010.

* Jobbskatteavdraget avskaffas och ersätts med en skattereduk-
tion lika med skatten på arbetsinkomster, dock högst 1000 kr per 
månad = 12000 kr per år.
Alternativ 1 jan 2010: Jobbskatteavdraget lämnas också till pensionä-
rer, men sätts då till 800 kr per månad. Om man vill förbättra för 
pensionärerna i två steg kan man börja med att första året ge 450 kr till 
pensionärerna och 900 kr till icke-pensionärerna.  
*  TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollek-
tivavgift betald av riksdagen.  Ger skattelättnad  2076 kr per hushåll.
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* Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer som inte kan 
få ungdomsbostadsbidragen. (Häften av LO-kvinnorna har deltid)
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. Se tabeller på sid 82-83  i 36-39z.pdf.

* Ersättningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar återställs till 
80% av lönen.

* Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.

Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggs-
systemet som medför  att taxeringsvärden för fritidshus påverkar bo-
stadstilläggen. 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 bort-
seende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privat-
bostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanentbostad) 
samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande som har sin 
bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga om värdet 
av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes: som utgör 
permanentbostad )för den sökandes make”.

Att fritidshusens taxeringsvärden ska påverka bostadstilläggen inför-
des under krisåren på 1990-talet. Någon återställning har inte skett. 
Pensionärer med låga inkomster tillhör enligt makthavarna en under-
klass 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 
(2009 cirka 400 000 kr). I Sveriges behandlas nu 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 bostadstilläggs-
systemet  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 förmögen-
hetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skatte-
lättnader. 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. 

*  I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av 
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på 
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapi-
talets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar 
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har margi-



naleffekt ensam 2009 88-95% på pensionsinkomster, dvs får behålla 
mycket litet av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen  
62% av kapitalinkomsterna verkar förföljelse, det borde bort. 

2009: Ensam pension 92 876-135 676: marginaleffekt skatt 33% + 
avtrappning bostadstillägg 62%, summa 95%.
Ensam pension över 135 676: 36,3+50= 86,3%
Make pension 82 818-125 618 :95%
Make pension över 125 618: 86,3% 

Nu ska pensionärerna få rabatt på fastighetsskatten. Det nya för-
slaget ska träda i kraft den i december 2008 och tillämpas första 
gången vid 2009 års taxering. Förslaget innebär att skatten för småhus 
som är permanentbostäder begränsas till 4 procent av ägarens inkomst. 
Ägaren måste ha fyllt 65 för att vara berättigad till rabatten eller ha fått 
sjuk- eller aktivitetsersättning året innan.

Regeln om begränsning av fastighetsskatten kom till under den social-
demokratiska regeringen, men gällde bara permanentboende. Rege-
ringen och finansminister Bosse Ringholm lovade att det skulle ändras 
så att den skulle gälla också för fritidshus men genomfördes inte före 
valet. 
Den borgerliga regeringen gjorde om fastighetsskatten och begräns-
ningsregeln försvann, men den har nu dykt upp för pensionärer med 
låga inkomster. Den bör gälla också för fritidshusägarna i  fall då de 
inte permanentbor i småhus utan bor i hyreslägenhet o d.
* Övrigt: För pengarna som blir över efter det som nämnts kan man 
förbättra där den borgerliga regeringen försämrat och som slår mot 
dem med låga inkomster, vilket inte kan uppräknas nu. Opposi-
tionspartierna har här möjlighet att framlägga sina åsikter.”

Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras. 
(Från sid 462-463 i http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Enligt socialdemokraternas budgetmotion:
Ny förmögenhetsskatt       3 500 miljoner kr
Växling fastighetsskatt               0
(s sänker inkomsterna på uppskovsreglerna)

Miljöpartiet motsätter sig förmögenhetskatt och har i sin budget-
motion inte ändrat på alliansens fastighetsskatt. 

Enligt Vänsterpartiets budgetmotion:
Fastighetsskatt över taxvärde 2 miljoner  V-förslag       800 miljoner kr 
Nej till Slopad förmögenhetsskatt                  6 890 

    Många år har det varit på tal att avskaffa förmögenhetsskatten och 
arvs- och gåvoskatterna. Socialdemokraterna avskaffade arvs- och 
gåvoskatterna vilket var bra, bl a med hänsyn till “generationsskiften”.
Representanter för företagare har många år krävt att förmögenhets-
skatten tas bort, den är en besvärnade pålaga för företagssamheten. 
Den skrämmer iväg kapital till utlandet och är orättvis. Fd s-finans-
ministern Kjell-Olof Feldt och f d LO-ekonomen P-O Edin har menat 
att den bör avskaffas, och alliansregeringen har tagit bort den.(sid 381)

Svenskt Näringsliv 20081007:
  “Det är djupt oroande att socialdemokraterna föreslår ett åter-
införande av förmögenhetsskatten. Ett litet land riskerar alltid att 
drabbas när det uppstår internationella kriser. Vad landets politiska 
aktörer säger och gör i ett sådant läge har stor betydelse för synen på 
Sverige och kan få direkt påverkan på räntor och valutaflöden. En 
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opposition som aspirerar på att sitta vid makten om två år är natur-
ligtvis viktig att lyssna på.
    - Trots detta väljer socialdemokraterna att idag lansera och precisera 
sitt förslag om att återinföra förmögenhetsskatten, konstaterar Annika 
Lundius, vice VD på Svenskt Näringsliv. En skatt som vi vet har 
bidragit till ett omfattande valutautflöde ur Sverige och som har tagits 
bort i nästan alla länder.
   Hotet om återinförd förmögenhetsskatt har varit återhållande för 
kapitalägare som har övervägt att föra tillbaka kapital till Sverige. I 
den situation vi just nu befinner oss i blir frågan extra känslig och akut. 
Det är viktigt att inte sätta partitaktik före landets bästa.”

Företagarna i DN 20081007: 
"S bör tänka om. Rena väljarpopulismen att vilja återinföra för-
mögenhetsskatten, menar Företagarnas vd.
   “Ända sedan regeringsskiftet har s, och inte minst Mona Sahlin, 
understrukit att företagare är enviktig grupp som ibland glömts bort.
    “Vi är löntagarnas parti, men också företagarnas", skrev den social-
demokratiska partistyrelsen i ett inriktningsbeslut före sommaren. 
Bland många andra lovvärda viljeinriktningar noterar jag också bud-
skapet att "vi vill främja god tillgång på riskkapital".
    Jag har därför haft höga förväntningar på socialdemokraternas bud-
getmotion. Tyvärr blev jag redan i förväg besviken, framför allt på 
beskedet i går att de vill återinföra förmögenhetsskatten.
    När nuvarande regering avskaffade förmögenhetsskatten var det en 
viktig reform som har gjort det lättare att hitta finansiering till växande 
företag. Tillsammans med tidigare s-regeringens avskaffande av arvs- 
och gåvoskatten har det också underlättat den ack så viktiga genera- 
tionsväxlingen för många av Sveriges företag och lagt förutsättningar
för att fler företag fortsätter drivas entreprenöriellt.    
    Utifrån Skatteverkets och SCB:s finansräkenskaper har beräkningar

gjorts som visar att mellan 1980 och 2006 har mer än tusen miljarder 
kronor lämnat landet. En önskad effekt av att skatten har avskaffats är 
att dessa miljarder ska leta sig tillbaka till Sverige och bidra till 
investeringar i jobb och tillväxt här hemma. Men denna effekt är till 
stor del beroende av att såväl svenska som utländska investerare kan 
lita på att skatten inte kommer tillbaka.”

    Statens inkomster av förmögenhetsskatten är i s-förslaget bara 3,5 
miljarder kr per år, vilket är mycket litet i en statsbudget. Att återinföra 
förmögenhetsskatten är en spekulation av socialdemokraterna som 
kommer att kosta många röster i nästa val och kan hindra att s kommer 
tillbaka till makten. Miljöpartiet tycker det är ett dåligt förslag och vill 
inte vara med på det. Vänsterpartiets förmögenhetsskatteförslag ger  
6,89 miljarder, också det litet och mindre än det staten förmodligen 
förlorar på andra sätt till följd av skatten.
   Socialdemokraternabör avstå från att återinföra förmögenhets-
skatten, och vänsterpartiet bör fina sig i det.

    Socialdemokraterna föreslår en fastighetsskatt av gamla typen. 
Vänsterpartiet föreslår en fastighetsskatt för taxeringsvärden över 2 
miljoner kr och det ska ge staten 800 miljoner, en obetydlighet för 
staten. Socialdemokraterna föreslår fastighetsskatt för taxeringsvärden 
över 4,5 miljoner och det måste då ge mycket mindre än 800 miljoner, 
100 miljoner?  Allt tal om fastighetsskatt av gamla typen skrämmer 
husägarna och de är många.

    Både ny förmögenhetsskatt och ny fastighetsskatt motsäger för-
slagen om att förbättra för småföretagare. Skatterna kommer att 
drabba pensionärer som inte får del av begränsningsregler som 
gäller för andra. 



Tillägg 6 juni 2010:

Sven Wimnell 24 april 2010 +6 juni 2010: Hushållsekonomi och 
skatter 2006 och 2010. 
(http://wimnell.com/omr36-39ze647.pdf)
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