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Sammanfattning 

 

Moderaternas kris är inte en ideologisk värderingskris. Den liberalkonservativa 

utgångspunkten är lika aktuell idag som någonsin tidigare. Företagande, 

marknadsekonomi och att öka individens frihet skapar framtidstro och välstånd. Det 

i kombination med en realism som ser världen för vad den är, som kräver eget ansvar 

och har en kompromisslöshet mot de som inte sköter sig. Moderaternas problem 

handlar om en oförmåga att omsätta samma värderingar i en offensiv praktisk 

politik. Partiet saknar en långsiktig och slagkraftig reformagenda som på ett 

trovärdigt sätt svarar upp mot samhällsproblemens omfattning. Idag skrapar man 

bara på problemens yta. Denna rapport presenterar en offensiv, detaljerad och 

genomförbar borgerlig politisk agenda för 2020-talet.  

I centrum för detta och för hur Sverige ska klara sina framtidsutmaningar står den 

ekonomiska politiken. Det är genom att förändra strukturerna i svensk ekonomi som 

vi kan lyfta människor ur utanförskap och komma tillrätta med huvuddelen av 

integrationsproblemen. För att Sverige ska fortsätta vara det land vi känner med en 

god välfärd för alla, hög levnadsstandard och ett samhälle präglat av inre och yttre 

trygghet krävs världsledande villkor för välståndsskapande företagande. Under det 

kommande decenniet är det framförallt tre reforminriktningar som Sverige behöver. 

För det första måste strukturen i svensk ekonomi ändras så att hundratusentals fler 

enkla och medelenkla jobb skapas under kommande 10 år. Detta är inte en 

tillväxtutmaning utan handlar främst om integration och att förebygga sociala 

problem. Görs inte detta kommer problemen i utanförskapsområdena att formligen 

explodera. För det andra måste Sverige bli världsledande på att locka till sig utländska 

investeringar, den mest talangfyllda arbetskraften och de främsta entreprenörerna. 

Det är genom högteknologiskt kunskapsintensivt företagande som det verkliga 

välståndet skapas, framtidens välfärd finansieras och människors drömmar 

förverkligas. Sverige kan bli ett världsunikt land som förenar en välfärd i världsklass 

för alla, stabila institutioner och låg korruption med mycket goda villkor för jobb 

och företagande. Vad vi saknar i det hänseendet är konkurrenskraftiga skattevillkor 

och ett världsledande utbildningssystem som förser företag och näringsliv med 



 
 
 

 
 

kompetent arbetskraft. För det tredje krävs omfattande satsningar dels på välfärdens 

kärna, dels på att stärka den inre och yttre tryggheten. Detta är något som många 

debattörer framhåller men som få erbjuder konkreta lösningar för hur det ska 

förverkligas. För att åstadkomma verklig förändring krävs följande strukturreformer:  

1. Jobbskatteavdrag på åtminstone 3.000kr i månaden för alla som jobbar, vilket 

motsvarar vad man betalar i skatt vid en inkomst på 18.000kr. Detta i kombination 

med bidragsåtstramningar är en förutsättning för att strukturellt ändra svensk 

ekonomi så att det lönar sig att ta också enkla och medelenkla jobb kontra att leva 

på socialbidrag.  

2. Det offentliga måste flytta sitt fokus från arbetsmarknadsåtgärder och 

subventionerade anställningar till att skapa fler offentligt finansierade enkla jobb 

genom att kraftigt höja ambitionerna inom park- och gatuförvaltningen med hjälp 

av riktade statsbidrag. Att det offentliga rummet blir mer rent och tryggt skapar 

också en känsla av att de som jobbar där bidrar till att skapa ett bättre Sverige vilket 

överbryggar motsättningar.  

3. Höjd skiktgräns för den statliga inkomstskatten till 80.000kr i månaden, så att höga 

marginalskatter träffar just miljoninkomster och inte lägre inkomstgrupper. Dels för 

att öka efterfrågan på tjänsterna som de enkla och medelenkla jobben tillhandhåller 

för att samma arbetstillfällen alls ska skapas - fler måste ha råd att på regelbunden 

basis kunna ta en massage, träna med en PT, få gräsmattan klippt, besöka en 

skönhetssalong, gå ut och äta på krogen eller få en restauranglagad middag hemkörd. 

Dels som ett led i att göra Sverige till ett land med världsledande villkor för företag 

och entreprenörer. Det skulle öka antalet arbetande timmar tack vare att 

marginalskatten sänks, premiera utbildning, locka talanger till Sverige och lösa 3:12-

regelverkets hämsko på företagande. Därmed skulle också fler kunna bygga upp 

mindre förmögenheter och därigenom kunna investera i egna, sina barns eller 

bekantas företagsidéer.  

4. Entreprenörsskatten behöver sänkas och bli verkligt internationellt 

konkurrenskraftig genom att bolagsskatten tas ned till 12%. Sverige skulle då hamna 

i den internationella toppen avseendes villkor för entreprenörer och avkastning på 

investerat kapital.  

5. Satsningar på välfärdens kärna till en kostnad av 34 miljarder kronor i form av 

utökad undervisningstid i skolan och stimulanser för att minska vårdköerna.  

6. Att stärka såväl den inre som den yttre trygghet genom att dubblera poliskåren 

och stärka försvarsförmåga med en utgiftsmålsättning på 2% av BNP  

Att genomföra och hitta finansiering för detta borde vara Moderaternas vision för 

2020-talet. Denna rapport visar på hur det är möjligt att åstadkomma detta under 

kommande decennium, utan systempåverkande förändringar och samtidigt som 



 
 
 

 
 

välfärdens kärna fredas och utvecklas. Samlar man samtliga allianspartiers 

utgiftsminskningar och exkluderar deras icke prioriterade satsningar rör det sig om 

utgiftsminskningar om nästan 70 miljarder kr år 2020. Med ytterligare 

bidragsåtstramningar, minskade kommunala utjämningsbidrag för kommuner som 

ägnar sig åt slöseri, kraftigt minskade ränteavdrag, höjda miljö- och boendeskatter 

(men utan att återinföra fastighetsskatten), höjd MOMS, halverat 

flyktingmottagande mot framtidsprognoserna, besparingar inom statlig offentlig 

förvaltning där kostnadsutvecklingen de senaste decennierna varit omfattande, 

besparingar på ineffektiva socialpolitiska insatser och allmän verksamhetsutveckling 

av offentlig verksamhet med mera är detta möjligt. Det kräver dock politiskt mod, 

kraftfulla prioriteringar och en värderingsmässig tydlighet kring vad Sverige behöver.  

Sverige är inte förlorat. Framtiden kan bli bättre än både dåtid och nutid men det  

kräver tydliga förändringar och en långsiktighet. Uteblir detta finns det däremot risk 

för att de senaste årens negativa aspekter av samhällsutvecklingen påtagligt förvärras. 

På samma sätt kommer moderaterna löpa en påtaglig risk att bli ett obetydligt och 

marginaliserat parti om man inte gör sig till avsändare för ett liknande långsiktigt och 

värdeburet budskap. 
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Högerns ideologiska utgångspunkter i vår samtid 

 

Det går inte att långsiktigt bygga en framgångsrik politisk rörelse utan tydliga 

värderingar. Under det senaste kvartsseklet har triangulering och statsmannamässig 

professionalism i flera avseenden stått i politikens centrum runt om i västvärlden. 

Budskap och värderingar har strömlinjeformats och politiska skiljelinjer suddats ut i 

föreställningar om ”historiens slut” där tiden med stora värderingskonflikter är över. 

Det är dock en tunn grund att bygga ett politiskt parti på. I det fall 

samhällsutvecklingen upplevs slå in på fel bana kommer väljarnas dom bli hård och 

det kommer skapas en stark efterfrågan på något politiskt annorlunda. Lägg 

därutöver till en tydlig upplevelse av att etablerade partier vuxit samman med 

samhällsystemet så till den grad att de upplevs förneka samhällsproblem (då särskilt 

migrationspolitikens negativa konsekvenser) och missnöjet bli massivt. Där befinner 

sig nu stora delar av den demokratiska världen. Att extrema partier på såväl höger- 

som vänsterkanten når stora framgångar är inte konstigt.  

Detta har drabbat moderaterna. Senare års motgångar i form av valnederlag och 

dalande förtroendesiffror beror inte på tillfälligheter eller en lång rad av ofördelaktig 

medierapportering. Partiet befinner sig i en existentiell kris som är signifikativt för 

vad många andra traditionellt etablerade partier i västvärlden nu lider av. Efter 

valsegern 2010 tappade partiet alltmer siktet på vad man värderingsmässigt står för 

och långsiktigt vill åstadkomma. Nya moderaternas största misstag var att vid sitt 

framgångsklimax tro att så avskalade och så icke-konfrontativa värderingar som 

möjligt breddar partiet. Människor kommer aldrig följa politiska rörelser som inte 

står för någonting mer än ”ansvarstagande” och ”regeringsduglighet”.   

Tiden i opposition har förvisso skärpt samhällskritiken och gett en generell 

inriktning för vad man som parti representerar. Alltjämt saknas dock en stringent 

tydlighet kring partiets värderingar som motiverar varför man företräder den politik 

man gör och inte minst vad som är de långsiktiga visionerna för samhället. Detta 

handlar inte om att med jämna mellanrum nämna ideologiska värdeord som ”frihet” 
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och ”liberalkonservatism” i politiska tal. Det kan tvärtom bara skapa irritation om 

den förda politiken är uddlös och tidvis till och med innebär det precis motsatta.  

Moderaternas värderingsmässiga utgångspunkter bygger på kombinationen av liberal 

framtidstro och individens rätt till frihet med en konservativ realism att människans 

natur också har en baksida. Att frihet kräver ansvar och en kompromisslöshet mot 

de som inte sköter sig. Att det är genom marknadsekonomi, företagande och arbete 

vi kan lyfta människor ur fattigdom och utanförskap; ge den enskilde verktyg för att 

fullfölja sina drömmar utan att leva på andras bekostnad; överbrygga kulturella 

barriärer och gap. Att problemet i samhällsutvecklingen inte är rikedom eller 

framgång utan motgångar och fattigdom. Att en bra grundläggande välfärd för alla 

landets medborgare är något som behövs för att samhället inte ska slitas isär i 

motsättningar och att alla oavsett bakgrund och förutsättningar ska få en god start i 

livet. Att staten samtidigt inte kan lösa alla människors problem. Att ett system av 

grundtrygghet för att klara allas försörjning ska finnas men att det på ett tydligt sätt 

måste löna sig att arbeta kontra att leva på bidrag. Dels då bidragsberoende krossar 

drömmar och låser in människor i utanförskap, dels då det i grunden inte är rätt att 

leva på andras bekostnad. Att välfärden inte stärks genom att den offentliga sektorn 

långsiktigt växer på den privata sektorns bekostnad. Att låga skatter är en fråga om 

den enskildes frihet att bestämma över sitt eget liv och de resurser man är delaktig 

att producera. Att människan samtidigt inte är felfri, utan att rätt kulturella normer 

och värderingar måste genomsyra samhället för att friheten ska få rota sig och växa. 

Att migration både för med sig positiva och negativa sidor och att det förra inte kan 

få bli en ursäkt för det senare, varför Sverige inte kan vara hela världens samvete 

med en för generös asylininvandring samt att arbete och att anpassa sig till svenska 

lagar är en förutsättning för att få stanna. Att globalisering och frihandel är krafter 

som skapar välstånd, innovation och bygger bryggor mellan kulturer. Att fungerande 

samhällsinstitutioner likaså är en frihetens förutsättning och inte ska rivas ned för 

att tillmötesgå de för dagen populära politiska trender. Att kriminalitet är det 

moderna samhällets största frihetsinskränkning som därför på både praktisk och 

moralisk grund måste mötas med en kompromisslös respons från samhället. Att 

totalitära ideologier måste bekämpas med full kraft, oavsett om de kallas religioner 

eller inte. Detta är i grunden tidlösa värderingar som moderaterna blir obsoleta utan. 

Det är med utgångspunkt ur dem som den förda sakpolitiken ska motiveras och 

samtidens problem ska adresseras. 

.   
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2 

 

 

Sveriges övergripande politiska utmaningar 

 
I flera avseenden har Sverige samma typ av utmaningar idag som tidigare under 

modern tid. Att stärka landets välstånd för att förbättra människors levnadsstandard, 

klara välfärden, förbättra statens grundläggande uppgift att säkerställa inre och yttre 

säkerhet, tackla miljöproblem, öka sysselsättningen för att möjliggöra för fler att 

förverkliga sina drömmar och för att minska fattigdom, utanförskap och sociala 

spänningar som sliter isär landet.  

Även om samma målsättningar alltjämt står i politikens centrum förändras ständigt 

förutsättningarna. I gamla tider låg välståndsutmaningen främst i våra egna händer. 

I globaliseringens tidevarv ökar kraven på anpassning till omvärlden, på att hävda 

sig i den internationella konkurrensen med kunskap och innovation. Migration har 

både förbättrat förutsättningarna för att klara detta genom att väga upp 

demografiska förändringar där vi blir allt äldre men samtidigt skapat en ny form av 

utanförskap. Detta ser vi i utanförskapsområden med växande kriminalitet, 

utanförskap samt ett växande gap mellan inrikes och utrikes födda på 

arbetsmarknaden. Det senare har på kort tid alltmer kommit att bli Sveriges nu 

kanske största utmaning.  

Kring detta råder en bred politiska konsensus. Frågan är hur det förverkligas? Utifrån 

ett frihetligt liberalkonservativt perspektiv återfinns svaret i marknadsekonomi, ökat 

företagande, entreprenörskap och hårt arbete. Genom att förändra strukturerna i 

Svensk ekonomi så att fler får arbete, fler startar företag, fler företag växer, handel 

ökar och driver innovation och framåtskridande till fördel för alla. Inte minst är det 

rätt väg för att skapa ett moraliskt bättre och rättvisare samhälle där den enskilde 

åtnjuter ett större mått av frihet och makt över sitt eget liv och där hårt arbete 

belönar sig mer. Att det är genom arbete som integrationen löses. Görs inget som 
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radikalt förändrar förutsättningarna i detta avseende kommer situationen i 

utanförskapsområden att bli explosionsartad om ett till två decennier.  

Samtidens samhällsproblem löses inte genom en aktiv 70-talsinspirerade statlig 

näringspolitik, subventionerade anställningar, arbetsmarknadspolitik, regleringar 

eller skattehöjningar. Den offentliga sektorn kan aldrig växa och utvecklas långsiktigt 

på bekostnad av den privata sektorn med höjda skatter utan genom att välståndet 

ökar och att det privata och offentliga rör sig framåt hand i hand.  

Det är i länder som använder marknadsekonomin, låga skatter, enkla och 

transparenta regelverk i kombination med fungerande institutioner som en 

fungerande rättsstat, demokrati och låg korruption, som välstånd och 

framåtskridande frodas. Länder som Sydkorea, Estland, Hongkong och Singapore 

visar hur omfattande välstånd kan skapas på kort tid och hur ett fortsatt kontinuerligt 

välståndsskapande kan bli en naturlig del av utvecklingen nästan helt utan 

naturtillgångar. Även Sverige utveckling de senaste 25 åren är ett i stora delar positivt 

exempel. Från att ha varit en Europas medelmåtta i slutet på 80-talet har Sverige idag 

blivit ett av västvärldens rikaste länder som toppar rankingar över innovation och 

”doing business”. Med rätt typ av reformer har vi och vårt land kunna bli ett 

världsunikt land som förenar en välfärd i världsklass för alla, stabila institutioner och 

låg korruption med mycket goda villkor för jobb och företagande.  

 

Var brister Sveriges ekonomiska strukturer? 
Sverige har framförallt två strukturella ekonomiska utmaningar. För det första att 

genomföra reformer för att klara sysselsättningen hos de som idag inte får plats på 

arbetsmarknaden. Detta är inte den direkt avgörande frågan för vårt 

välståndsskapande, men det är en statsfinansiellt viktigt fråga för att minska 

kostnadstrycket som bidrag och utanförskapet kostar samhället. Inte minst är det en 

avgörande fråga för att förebygga sociala problem och kriminalitet i 

utanförskapsområden. Utbildning är central del i detta men även att skapa fler enkla 

och medelenkla jobb som idag inte finns i Sverige beroende på hur svensk ekonomi 

fungerar.  

 

För det andra behöver Sveriges internationella konkurrenskraft öka. Vi måste förmå 

locka fler utländska investerare, fler entreprenörer att bosätta sig och utveckla sina 

företag här och mer högkvalificerad arbetskraft att välja att bygga sin framtid här. 

Inte minst måste vi få fler svenskar att utbilda sig, bli entreprenörer och bygga 

förmögenheter för att investerar i fortsatt framåtskridande.  
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Utöver detta behöver Sverige även andra reformer. Kraftiga förändringar av plan- 

och bygglagen, liberalisera arbetsmarknaden och en långsiktigt hållbar 

migrationspolitisk för att nämna några exempel. Grunden är dock en ekonomisk 

politik som ändrar ekonomins strukturer för ökat välståndsskapandet och ökad 

sysselsättning. Det är också vad denna rapport är avgränsad till att beröra.  

 

Strukturella reformer som svensk ekonomi behöver 
Sverige har alla strukturella förutsättningar för att kraftfullt öka vår sysselsättning, 

tillväxt och välstånd. Med fungerande institutioner, en av världens stabilaste 

demokratier, låg korruption, en av världens mest utvecklade välfärdssystem och 

fungerande regelsystem för att bedriva näringsverksamhet och handel är Sveriges 

ekonomi konkurrenskraftig. Vad vi saknar är låga skatter på jobb och företagande. 

Med en genomtänkt och genomarbetad reformagenda kan vi uppnå även detta och 

på så sätt skapa förutsättningar för att åtgärda de två ovan nämnda strukturella 

ekonomiska problem som Sverige står inför – tillskapandet av fler enkla och 

medelenkla jobb samt stärkt konkurrenskraft. För detta behövs fyra 

reforminriktningar.  

1. Det behöver löna sig bättre att arbeta för de helt utan förankring på 

arbetsmarknaden  

En absolut förutsättning för att fler enkla och medelenkla jobb ska skapas är att 

människor vill ta samma jobb. Det förutsätter att det finns ekonomiska drivkrafter 

för att arbeta och att man faktiskt tjänar pengar på att arbeta framför att leva på 

bidrag. Detta förutsätter övergripande två saker, för det första jobbskatteavdrag 

riktade mot de med lägre inkomster. Ska vi se riktiga strukturella förändringar krävs 

jobbskatteavdrag i storleksordningen 3.000-4.000kr mer i månaden för att 

drivkrafterna för de som lever på socialbidrag verkligen ska ändras. Den som tjänar 

18.000kr betalar idag i genomsnitt 3.700kr i skatt vilket gör att skillnaden mot 

socialbidragsnormen är liten eller obefintlig beroende på hur många barn man har. 

Liknande skattesänkningar skulle också möjliggöra en förenkling av skattesystemet 

där Jobbskatteavdragets konstruktion kan ändras till att bli ett grundavdrag för 

arbetsinkomster. För det andra måste jobbskatteavdra också kombineras med 

bidragsåtstramningar. 

 

2. Fler måste ha råd att konsumera de tjänster som de enkla och medelenkla 

jobben tillhandahåller 

För att fler enkla och medelenkla jobb ska växa fram krävs att människor har 

ekonomiskt utrymme att prioritera att konsumera tjänsterna som samma jobb 

tillhandahåller. Jobbskatteavdrag i storleksklassen 3.000-4.000kr i månaden kommer 
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givetvis göra stor skillnad i det avseendet, men det kräver också att skiktgränsen för 

när man betalar statlig inkomstskatt höjs för att ytterligare öka konsumtionsviljan av 

enkla- och medelenkla tjänster. Det går att med rimliga argument motivera att rika 

betalar högre skatter, men att vanliga inkomsttagare klassificeras som rika är orimligt 

och samhällsekonomiskt olönsamt. Skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt 

bör ligga vid miljoninkomster, d.v.s. 80.000kr i månaden. Detta skulle göra att stora 

delar av medelklassen får ett helt annat konsumtionsutrymme.  

 

3. Fler enkla och medelenkla jobb i offentlig sektor framför subventionerade 

anställningar 

Det offentliga måste ändra sitt fokus från arbetsmarknadsåtgärder och 

subventionerade anställningar till fler enkla jobb även inom offentlig sektor genom 

att kraftigt höja kvalitetsambitionerna inom park- och gatuförvaltningen för 

underhållet av det offentliga rummet. Även antalet arbetstillfällen inom välfärden 

bör i viss utsträckning öka i form av medelenkla jobb så som återinförandet av 

vårdbiträdesyrket och fler lärarassistenter. För att åstadkomma detta bör riktade 

statsbidrag till kommuner för samma ändamål införas.  

 

4. Konkurrenskraftiga villkor för företagande, entreprenörskap och 

kunskapsintensiva jobb 

Om Sverige ska få mer utländska investeringar och få mer innovativt, 

kunskapsintensiv och högteknologiskt företagande måste de ekonomiska villkoren 

för framgångsrikt företagande förbättras. Jobbskatteavdrag och höjd skiktgräns för 

statlig inkomstskatt kommer ge större ekonomiska marginaler för företagare, ge 

möjlighet för fler att lägga undan pengar för att i framtiden starta eget och möjliggöra 

för fler att bygga upp mindre förmögenheter som kan användas för att investera i 

närståendes företagsidéer. Det mest effektiva sättet att locka till sig utländska 

investeringar och skapa bättre incitament för framgångsrikt företagande är dock att 

sänka entrepenörsskatten i form av sänkt bolagsskatt. Sverige bör ha som 

målsättning att inom överskådlig framtid sänka bolagsskatten till 12%, vilket skulle 

positionera Sverige som ett av de OECD-länder med lägst lägst entrepenörsskatt 

(effekten av bolagsskatt och skatt på kapitalinkomster).  
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Nödvändiga utgiftsökningar av offentlig sektor 
Utöver ovanstående förändringar av strukturen i svensk ekonomi måste även 

följande reformer finansieras: 

 Dubblera antalet poliser för att skapa förutsättningar för att det Sverige vi 

lämnar över till nästkommande generationer ånyo är ett av världens 

tryggaste länder  

 Stärka Sveriges försvarsförmåga för att möta en ökad säkerhetspolitisk 

hotbild och otrygg omvärld 

 Stärka skolan med mer undervisningstid och höjda lärarlöner för de 

skickligaste pedagogerna 

 Utöka vårdkapaciteten för att minska vårdköerna och öka valfriheten 

 

Sverige behöver även andra reformer så som reformeringar av 

bostadstadsmarknaden genom att kraftigt förenkla och begränsa det kommunala 

planmonopolet och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Likaså behövs alltjämt 

reformer för att förändra skolans arbetsmetoder, sjukvårdens organisering, hur 

polisen och rättsväsendet i övrigt fungerar och arbetar. Detta står dock utanför 

ramen för denna rapport som fokuserar på rena budgetpolitiska förändringar.   
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3 

 

 

Konkreta reformer som Sverige behöver 

 
Nedan följer en mer ingående redogörelse och motivering av de reformer som 

behövs för att möta Sveriges viktigaste framtidsutmaningar, samt en 

sammanställning över vad den offentligfinansiella effekten skulle bli av att 

genomföra dem.  

Finanseringstabell 
 

Offentlig-
finansiell 

kostnad, 
mdkr 

Finansieras via 
reformutrymme/ 

Konjunktur-
stimulanser, 

mdkr 

Referens 

Sänkta inkomstskatter 138,3 71,8  

Återställt Jobbskatteavdrag 3,7 
 

RUT 2016:144 

Jobbskatteavdrag 2000kr mer i 

månaden  

110,1 
 

RUT 2017:481 

Jobbskatteavdrag 1000kr mer i 

månaden  

 
50 RUT 2017:481 

Höjd skiktgräns till 50.000kr/mån 

för statlig inkomstskatt  

28,6 
 

RUT 2017:301 

Höjd skiktgräns till 80.000kr/mån  
 

21,8 RUT 2017:301 

Sänkta företagsskatter 20,0 55,5  
Sänkt bolagsskatt till 16% 20,7 

 
Egen beräkning  

Sänkt bolagsskatt till 12% 
 

31,0 Egen beräkning  

Sänk arbetsgivaravgiften till 30% 
 

24,5 Egen beräkning 

Statsbidrag för enkla jobb 10,0 
 

 

20.000 fler poliser 15,0 
 

 

Ökade statsbidrag till 
sjukvården 

10,0 10  

Skolsatsningar 14,0 
 

 

Försvaret 20,0 
 

 

Totalt 228,0 137,3  
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Totalt föreslås reformer med budgeteffekter på nästan 350 miljarder kr. Två 

tredjedelar av detta finansernas med utgiftsminskningar och skattehöjningar som 

inte är skadliga för ekonomin. Resterande tredjedel finansieras när reformutrymme 

uppstår, antingen genom konjunkturstimulanser eller att offentliga utgifter minskar 

som effekt av att de åtgärder som föreslås i denna rapport minskar utanförskapet. 

Nominellt är detta i häradet av samma stimulanser som regeringen Reinfeldt gjorde 

under sina 8 år vid makten. Samtliga beräkningar som denna rapport är baserad på 

bygger på statistiska beräkningar, det vill säga att några beteendeförändringar inte 

äger rum. Effekterna av den politik som här föreslås kan antas bli omfattande.  

 

Övergripande finnansering  

Finansieringen av ovanstående reformer som här föreslås uppgår till 229 924 

miljoner kronor vara:  

 Offentliga utgiftsminskningar: 151 302 miljoner kr 

 Skattehöjningar: 78 622 miljoner kronor 

 

Resterande som reformutrymme, konjunkturstimulanser eller ytterligare 

utgiftsminskningar till följd av de reformer som föreslås här.  

 

Varför dessa reformer? 
Nedan kommer ovanstående reformer motiveras mer ingående varför de är 

de mest angelägna förändringarna som behövs för att komma tillrätta med de 

samhällsproblem som Sverige står inför och som beskrivits ovan.  

En omstart för arbetslinjen: sänkta skatter och åtstramade bidrag 

För att fler arbetstillfällen ska skapas krävs dels att det finns lediga arbeten 

(efterfrågan på arbetskraft), dels att det finns människor som är beredda att 

ta dem (arbetskraftsutbud). Sänkta inkomstskatter åstadkommer båda 

delarna. När människor får mer pengar kvar i plånboken finns ökat 

ekonomiskt utrymme att bekosta tjänster som enkla och medelenkla jobb 

tillhandahåller. Sänkta skatter på arbete gör också att det blir mer lönsamt att 

arbeta kontra att leva på bidrag. Sverige har problem i sin ekonomiska 

struktur med båda delarna. Sänkta inkomstskatter är även viktigt för att och 

öka kapitalbildningen för att stimulera mer företagande och långvarigt stärka 

svenskt välstånd. Ovanpå detta är det en central frihetsfråga, att människor 
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får bestämma mer över sina liv genom att behålla mer av de pengar man 

tjänar.  

 

För detta finns det ett solitt ekonomiskt teoretiskt och empiriskt stöd. I 

teoretisk mening styrs arbetsutbudet av reservationslönen - den alternativa 

inkomsten som en person kan få istället för arbete. Ingen eller få kommer ta 

ett arbete som ger mindre betalt än man får i bidrag. Att höga bidrag leder till 

ökad arbetslöshet är väl etablerat1. Det gör att människor söker färre jobb vid 

arbetslöshet, blir mer selektiva i vilka jobb de tackar ja till fastnar i dåliga 

rutiner och så vidare. Ofta i kombination med att man bryts ned mentalt och 

tillslut inte orkar ta sig över tröskeln in på arbetsmarknaden. För många som 

kommit hit som flyktingar kommer man dessutom ofta från sammanhang där 

ett liv på socialbidrag ger en avsevärt högre materiel standard än tillvaron i 

hemlandet, varför det redan från börja finns svaga incitament att söka jobb. 

Utöver att vara väl förankrat i forskningen är det också sunt förnuft. 

Utvärderingar av Jobbskatteavdraget visade också att effekten av reformen 

var påtagligt positiv. Till exempel har man kunnat konstatera att 

sysselsättningseffekten hos ålderspensionärer – som haft ett högre 

jobbskatteavdrag än övriga populationen - ökat väsentligt mer än för övriga 

befolkningen, vilket alltså ger en kontrollgrupp som bekräftar det som teori 

och övrig empiri redan sedan länge konstaterat: ekonomiska drivkrafter spelar 

roll.  

 

Samtidigt som Sverige dras med omfattande utanförskapsproblem och 

bidragsberoende har svenska bärplockarföretag svåra rekryteringsproblem 

och måste importera arbetskraft från så långt bort som Thailand. Detta trots 

att löner och arbetsvillkor är kollektivavtalsenliga. Ett annat exempel är 

hemrenoveringsbranschen som i stor utsträckning bemannad av utländsk 

arbetskraft från andra EU-länder (särskilt Polen), vilket ger en tydlig antydan 

av ett stort arbetskraftsunderskott. Detta är exempel på enkla och medelenkla 

jobb som inte kräver formell utbildning och vars kompetenskrav kan 

                                                           
1 Tex bekräftas detta av en metaforskningssammanställning av OECD I “Employment 
Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions”, 
Bassanini och Duval(2006), där man konstaterar att ”In the “average” OECD country, 
high unemployment benefits and high tax wedges are found to be associated with 
lower employment prospects for all groups studied” (4) 
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tillgodoses som företagslärling under ett antal års tid. Här finns ett tydligt 

strukturellt problem i svensk ekonomi. Det är helt enkelt inte tillräckligt 

lönsamt att arbeta kontra att leva på bidrag.  

 

Arbetslinjen och att göra det mer lönsamt att arbeta var dock regeringen 

Reinfeldts viktigaste politiska målsättning. Lyckades man inte med detta? 

Alliansen lyckades på ett kraftfullt sätt öka drivkrafterna för arbete hos 

människor med rimligt god förankring på arbetsmarknaden. Effekten av detta 

var en rekordsnabb återhämtning efter finanskrisen och en starkt jobbtillväxt 

som resulterade i en höjd sysselsättningsgrad trots en omfattande invandring. 

Inte minst minskade utanförskapet med nästan 200.000 personer 2. Man 

gjorde dock inget eller lite för de som helt saknade arbetslivserfarenhet i 

Sverige. Detta är den nya utmaningen som Sverige står inför. Att öka 

arbetskraftsutbudet vid den så kallade intensiva marginalen, det vill säga där 

alternativen står mellan att arbeta eller att leva på bidrag. Låt oss ta ett enkelt 

räkneexempel för någon som kan ta ett arbete som ger 18.000kr i lön: 

Lön:     18.000kr 

Skatt:       3.700kr 

Nettolön:   14.300kr 

 

Jämför vi detta med hur bidragsnivåerna i socialbidragssystem (som formellt 

kallas försörjningsstöd) kan vi snabbt konstatera att drivkrafterna är mycket 

svaga eller obefintliga:  

Socialbidrag, ersättning för olika familetyper 

Antal barn Ensamstående Antagande om 

bostadshyra 

Sambo Antagande om 

bostadshyra 

Ett barn 8.000 4.000 14.600 5.000 

Två barn 11.000 5.000 16.600 6.000 

Tre barn 17.000 6.000 20.500 7.000 

 

Vi kan konstatera att skillnaderna mellan jobb och ett lågbetalt arbete är 

synnerligen svaga. Bara genom att vara sambos lönar det sig inte att en i 

                                                           
2 Mätt som helårsekvivalenter, alltså utanförskapet minskade med motsvarande 
200.000 personer som helt försörjs av det offentliga. I faktisk numerär är det långt fler 
individer då det rör sig om många som är deltidsförsörjda av det offentliga. Källa: SCB  
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hushållet tar ett jobb med 18.000kr i lön. Som ensamstående försvinner 

drivkrafterna för arbete om man har tre barn. Därutöver bör det tilläggas att 

den som arbetar ofta har högre levnadskostnader i form av högre 

matkostnader, högre resekostnader med mera.  

Många av de som kommit till Sverige har också en bakgrund i länder med en 

väsentligt lägre levnadsstandard att försörjningsstödsnormen innebär ett 

otroligt socioekonomiskt lyft. Med svaga drivkrafter för arbete är det svårt 

för många att uppbringa motivation för att göra ansträngningen att ta sig in 

på arbetsmarknaden när belöningen för detta är begränsad.  

Åtstramade bidrag 

För att lösa detta måste bidragen stramas åt, dels genom ett bidragstak som 

Moderaterna föreslår. Detta kan dock bara ske i begränsad omfattning (läs 

mer om detta under ”Bidragsåtstramningar” i nästa kapitel) då det annars 

riskerar att skapa stora sociala problem i våra utanförskapsområden. Inte 

minst är det orimligt att barn ska lida av sina föräldrars problem. Likväl måste 

nivåerna sänkas något. Framförallt måste dock drivkrafterna för arbete 

stärkas genom skattesänkningar.  

Det är även angeläget att inskärpa även andra delar av bidragssystemen för 

att stärka arbetslinjen även för de med förankring på arbetsmarknaden. De 

arbetskraftsutbudshöjande bidragsåtstramningar som regeringen Reinfeldt 

genomförde har i hög grad omintetgjorts av regeringen Löfven vilket 

successivt riskerar leda till att de tidigare utanförskapsproblem som Sverige 

såg där breda delar av medelklassen kommer tillbaka. Läs mer om detta under 

bidragsåtstramningar i nästa kapitel.  

Fler jobbskatteavdrag  

Framförallt måste som sagt drivkrafterna för arbete öka genom sänkta 

inkomstskatter. Målsättningen bör vara jobbskatteavdrag i sådan omfattning 

att den som tjänar 18.000kr inte betalar någon skatt alls, det vill säga 

skattesänkningar mellan 3.000-4.000 kr i månaden för alla som jobbar. Varje 

100-lapp i sänkt skatt för samma inkomstgrupper har dock en påtaglig effekt. 

I denna rapport föreslås att jobbskatteavdrag om 2.000kr i månaden för alla 

som jobbar finansieras till en minskning av skatteintäkterna med dryga 110 

miljarder kronor. Ytterligare 1.000kr i månaden, vilket kan uppskattas leda till 
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en minskning av skatteintäkterna med 50 miljarder, föreslås genomföras när 

ekonomiskt utrymme finns3.  

 

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt 

Även sänkta marginalskatter vid den så kallade intensiva marginalen, alltså för 

högre inkomster stärker arbetslinjen. Inte i den meningen att en person som 

tjänar 40.000kr i månaden väljer mellan den inkomsten eller socialbidrag, utan 

att höga marginalskatter minskar antalet arbetande timmar. Varför ska en 

specialistsjuksköterska jobba en extra timme om on bara får behålla i 

genomsnitt 48% av den utökade inkomsten? Även detta finns det tydligt 

vetenskapligt stöd för. En av Sveriges främsta nationalekonomer Lennart 

Flood konstaterar till exempel att en nedtrappning av jobbskatteavdraget på 

sikt sannolikt inte ökar skatteintäkterna4.  Därtill finns det omfattande 

empiriskt stöd för att höga marginalskatter på arbete är en av de mest 

tillväxtskadliga skattepolitiska strategierna. I till exempel 

metaforskningssammanställningen ”Tax and economic growth” från OECD 

kommer man till slutsatsen att höga marginalskatter på arbete har en tydligt 

tillväxtskadlig inverkan genom att den minskar entreprenöriellt risktagande5. 

Att Sverige både har en av världens högsta marginalskatter och framförallt en 

av världens lägsta brytpunkter för när den inträder är ett av våra största 

strukturella ekonomiska problem. Att höja skiktgränsen för när man betalar 

statlig inkomstskatt bör därför vara av hög politisk prioritet.  

 

Återställt jobbskatteavdraget 

Nedtrappningen av jobbskatteavdraget som regeringen Löfven genomförde 

har ökat marginalskatten till i genomsnitt 63% för inkomster inom intervallet 

50.000kr till 123.300kr. Det har uteslutande negativa ekonomiska effekter 

genom att minska antalet arbetande timmar, minska köpkraften för att 

efterfråga de tjänster som enkla och medelenkla jobb tillhandahåller, gör 

företagande mindre lönsamt, minskar möjligheterna för fler att bygga upp 

förmögenheter som kan investeras i företagande och så vidare. Inte minst är 

det en omoralisk frihetsinskränkning på gränsen till konfiskatoriskt med så 

                                                           
3 I Riksdagens utredningstjänst rapport 2017:481 finns kostnadsestimeringar för de 
offentligfinansiella effekterna av samma skattelättnader 
4 Ericson och Flood (2014) 
5 TAX AND ECONOMIC GROWTH(2008), Working Paper No.620, OECD, sida 9 
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höga marginalskatter. Mycket talar dessutom för att samma skattehöjning är 

statsfinansiellt neutral och på sikt alltså inte ger det offentliga mer pengar. 

Därför bör jobbskatteavdraget återställas.  

 

Stimulera efterfrågan på enkla och medelenkla tjänster med 

skattesänkningar 

Svenskarna är ett folk med ”gör det själv” mentalitet. Vi renoverar själv 

hemma, klipper häcken och hyr ett släp för att lämna avfallet på soptippen, 

vi lagar mat hemma istället för att gå på krogen och så vidare. Därför har 

också svensk arbetsmarknad få enkla och medelenkla jobb. Förklaringen till 

detta är de höga kostnaderna för att anlita andra att utföra samma tjänster. 

Det är först de senaste decenniet som detta har börjat förändras, hur 

tjänstesektorn som hemhjälpsbranschen, hemkörd mat, personlig tränare, 

skönhetssalonger och så vidare börjat växa fram. Detta måste fortsätta att 

växa för att skapa en arbetsmarknad som klarar integrationen, parerar stora 

bidragsutgifter och förhindrar sociala problem.  

För att ändra detta måste efterfrågan på enkla och medelenkla tjänster öka. 

Det mest konstruktiva sättet att lösa detta är sänkta inkomstskatter i 

allmänhet och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt i synnerhet. En absolut 

förutsättning för att samma jobb kan uppstå är att fler har råd att konsumera 

samma tjänster. Detta kräver sänkta inkomstskatter. Att sänkta skatter leder 

till detta är ett av de mest grundläggande nationalekonomiska sambanden. 

RUT-reformen gjorde att vanligt folk fick råd med hemhjälp, nu måste vanligt 

folk och inte bara övre medelklassen få råd att gå ut och äta på krogen, få mat 

hemlevererat till dörren, ta en massage, träna med en PT eller gå på 

skönhetssalong mer regelbundet. Jobbskatteavdrag runt 3000 kr i månaden 

skulle kraftfullt öka förutsättningen för detta. Likaså måste skiktgränsen för 

statlig inkomstskatt flyttas upp så att den bara slår mot miljoninkomster, det 

vill säga 80.000kr i månaden (vilket innebär att endast en skiktgräns på 25% 

gäller för inkomster däröver). På så sätt kommer den breda medelklassen och 

övre medelklassen kraftfullt öka sin köpkraft. Detta föreslås genomföras i två 

steg, först genom en finansierad skattesänkning om 28,6 miljarder där 

skiktgränsen lyfts till 50.000kr i månaden. När reformutrymme finns höjs 

sedan skiktgränsen till 80.000 för ytterligare 21,8 miljarder (Riksdagens 
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utredningstjänst rapport 2017:301 kostnads estimerar de offentligfinansiella 

effekterna av samma skattelättnader).  

En möjlig strategi skulle dock vara att tillämpa samma metod som med RUT-

avdraget, det vill säga att utvidga avdraget till fler branscher. Att detta inte 

skett är därför att det är en synnerligen kostsam reform (priset per nytt jobb 

skulle bli extremt högt, vilket vi kan se av ROT-reformen, även om borgerliga 

debattörer sällan ville erkänna det). Det skulle också öka byråkratin, 

komplicera skattesystemet och skapa snedvridningseffekter. Att som exempel 

införa avdrag för en hårklippning skulle inte leda till så många fler frisörjobb, 

kanske skulle ett ”massage-avdrag” göra det eller ett ”Personlig Tränare-

avdrag” göra det? Kostnaden och komplexitet skulle nullifiera alla fördelarna.  

 

Sänkta löner och lönekostnader är en destruktiv lösning 

Ett alternativ till att sänkta inkomstskatter för att öka efterfrågan på enkla och 

medelenkla tjänster är sänkta lönekostnader genom sänkta arbetsgivaravgifter 

och sänkta löner. Detta är inte en konstruktiv strategi. Forskning visar tydligt 

att sänkta lönekostnader för arbetsgivare inte har några 

sysselsättningseffekter utan leder till högre vinster för företagen vilket i sin 

tur leder till höjda löner (alltså motsatsen till vad samma strategi säger sig vilja 

åstadkomma) och i förlängningen höjd inflation. Sänkta arbetsgivaravgifter 

leder alltså inte till sänkta lönekostnader. Det kräver också en drakonisk 

ökning av arbetsutbudet, alltså att människor skulle vara beredda att ta jobb 

med väsentligt lägre löner än idag. Det förutsätter i sin tur radikalt sänkta 

bidrag. I denna rapport förordas och föreslås påtagligt åtstramade bidrag. Inte 

ens det är tillräckligt för att åstadkomma en fullgod effekt för att ändra 

situationen. Om ett lågbetalt jobb ger 18.000kr i månaden och därmed dryga 

14.000kr efter skatt skulle socialbidragen behöva mer än halveras för att det 

ska löna sig att arbeta. Inte ens barnlösa ensamstående män har ekonomiska 

drivkrafter för att ta sådana jobb. En trebarnsfamilj får socialbidrag som 

motsvarar nästan 30.000kr i lön. Varför skulle någon ta ett jobb för 14.000kr 

om man får lika mycket i bidrag? För att den strategin ska bära frukt krävs 

radikalt lägre bidrag, något som lönesänkarlinjens företrädare aldrig varken 

föreslår eller pratar om. Även om det på sikt skulle bära frukt skulle det ske 

till priset av en lång omställningsperiod av omfattande sociala problem. 
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Situationen i utanförskapsområdena skulle explodera. Att Centerpartiet och 

Liberalerna driver denna linje är fullständigt huvudlöst.  

 

Sammanfattning 

 Jobbskatteavdrag riktat mot alla som arbetar på 3.000kr/månad  

o 2.000kr/månad i finansierade jobbskatteavdrag  

o Ytterligare 1.000kr/månaden när ekonomiskt utrymme finns  

o Återställt jobbskatteavdraget: nedtrappningen avvecklas 

 Höjd skiktgräns för när man betalar statlig inkomstskatt till 80.000kr 

i månaden så att det verkligen bara är miljonärer som betecknas som 

rika 

o Skiktgränsen höjs finansierat till 50.000kr i månaden 

o Ytterligare en höjning till 80.000kr i månaden görs när 

ekonomiskt utrymme finns 

 Åtstramade bidrag men utan att människor hamnar i allvarliga 

fattigdomsfällor 

 

Ökad offentlig efterfrågan på enkla jobb 

Ett av Alliansens största ekonomiskpolitiska misstag under sitt senaste 

regeringsinnehav var att tillmäta en för stor tilltro till subventionera 

anställningar för att lösa utanförskapet. En utvärdering som Institutet för 

Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU) låtit göra 

(rapport 2012:6) uppskattar att: ”ungefär 63 procent av alla nystartsjobb [den 

vanligaste lönesubventionen som infördes under regeringen Reinfeldt] är 

undanträngning av jobb som skulle ha kommit till stånd även utan 

nystartssubventionen”. Detta innebär inte att subventioner helt bör avvecklas 

men ger en indikator på att subventionen bör stramas åt. Det är inte genom 

särregleringar och särskilda subventionerade anställningar som man varaktigt 

höjer sysselsättningen. I nästa kapitel redogörs för hur 

lönesubventionssystemen föreslås förändras.  

Ännu mer problematiskt är inriktning som regeringen Löfven slagit in på att 

kraftigt bygga ut arbetsmarknadspolitiska programmen, vilket vida överstiger 

de nivåer som rådde under Göran Perssons regeringstid. 2002 uppgick 

kostnaderna för köp av arbetsmarknadspolitiska program och utbildningar 

till knappa 4,7 miljarder. Enligt budgetpropositionen för 2017 uppskattas 



 
 
 

25 
 

kostnaden för 2020 vara 18,8 miljarder. Detta trots att till exempel 

metastudier (sammanställningar av det aktuella forskningsläget) visar att 

effekterna av arbetsmarkandspolitiska program är svag. IFAU konstaterar till 

exempel i en sådan sammanställning att: ”Generellt sett ser det bistert ut för 

insatserna inom aktiv arbetsmarknadspolitik. På det stora hela har 

utvärderingar inte kunnat visa på att de är särskilt effektiva.” (IFAU, Working 

Paper 2016:17, sida 29). Effekten av arbetsmarknadsåtgärderna har även 

försämrats under senare år i takt med att allt fler arbetslösa står långt från 

arbetsmarknaden – i stor utsträckning beroende på ökad flyktinginvandring.  

För att klara integrationen på arbetsmarknaden måste - som det 

argumenterats för ovan – arbetsmarknaden breddas med fler enkla och 

medelenkla jobb. Det offentligas roll i detta bör i mindre utsträckning 

fokusera på just anställningssubventioner och AMS-politiken och istället 

ersättas med en kraftig ökad offentlig efterfrågan på enkla jobb. Detta bör 

framförallt ske genom att det offentliga höjer sina ambitionsnivåer för 

skötseln av det offentliga rummet. Klotter bör saneras oftare och snabbare, 

offentliga soptunnor tömmas mer regelbundet, gräset i offentliga parker 

klippas mer frekvent och så vidare. Detta är arbeten som inte kräver 

omfattande förkunskaper och som skulle skapa ett stort mervärde för 

allmänhetens intryck av hur samhället styrs. Att sköta det offentliga rummet 

ökar också den upplevda tryggheten vilket i förlängningen ökar den faktiska 

tryggheten.  

Därför föreslås riktade statsbidrag som kommuner kan ansöka om för att 

finansiera ökade lönekostnader för att själva anställa eller via privata 

entreprenörer anställa fler för att höja kvalitén i park- och gatuförvaltningen. 

De 10 miljarder som här föreslås motsvarar runt 50.000 arbetstillfällen med 

en inkomst på 20.000kr i månaden (givet att en del av statsbidragen också 

kommer tillbaka till statskassan i form av skatteintäkter)6. Detta motsvarar 

förenklat 50 fler tjänster per varje 10.000 invånare som en kommun har. Det 

gör även att mottagandet av nyanlända förhoppningsvis kan spridas över hela 

landet på ett mer naturligt sätt än att de bara placeras i en kommun oaktat 

dess förutsättningar att klara sysselsättningen. Detta skapar också en ökad 

                                                           
6 Nettoinkomsten, alltså nettokostnaden för det offentliga för en anställning med 
lönen 20.000kr är i genomsnitt 15.744 kr (enligt jobbskatteavdrag.se), d.v.s. ca 
189.000kr/år. 10 mdkr dividerat med detta blir nästan 53.000 
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acceptans för åtstramade bidrag när även de som har svårt att hävda sig på 

arbetsmarknaden får påtagligt bättre förutsättningar att få en anställning.  

Det offentliga bör även eftersträva att öka andelen medelenkla jobb, till 

exempel i form av att återinföra vårdbiträden och utöka antalet 

lärarassistenter. Det är dock viktigt att detta inte blir en sysselsättningsåtgärd 

eller plakat-politisk åtgärd för sysselsättning, utan att det sker på premissen 

att det stärker välfärdens kvalitet. Fler händer behövs i äldreomsorgen och 

vården, men det måste vara personal som har utbildning (således ett 

medelenkelt jobb). Samma sak gäller lärarassistenter. Att pumpa upp 

personalvolymen kan dessutom sänka välfärdens kvalité. Utvärderingar av 

lärarassistenter i Storbritannien visar till exempel att den stora volymen 

anställda inte stärker kvalitén i nämnvärd utsträckning undantaget i låg och 

mellanstadiet (under förutsättning att lärarassistenterna har rätt utbildning).  

 

Ökad konkurrenskraft och innovation 

Det som verkligen bygger Sveriges framtida välstånd är högteknologiskt 

kunskapsintensivt företagande och entreprenörskap. Sverige rankas ofta i 

toppen när det presenteras internationella rankingar över ”doing business” 

och innovation. Vad Sverige saknar och vad som står mellan att bli ett av 

världens mest tillväxtdrivna land är bättre skattevillkor.   

Sänkt ”entrepenörsskatten” 

Den absolut mest tillväxtskadliga skatten är bolagsskatten, detta då den i hög 

grad styr var i världen kapital investeras7. Tillsammans med kapitalskatten 

utgör de vad man populärt kallar ”entrenörsskatt” alltså skattesatsen som en 

entreprenör betalar på att plocka ut vinst. Här ligger Sverige relativt bra till 

bland västeuropeiska länder (det bör dock noteras att regeringen föreslagit att 

entrepenörsskatten för fåmansbolag ska jämställas med onoterade aktier och 

alltså höjs från årsskiftet 2018) men Sverige bör sträva efter att tillhöra den 

absoluta toppen.  

 

 

                                                           
7 Se t.ex. TAX AND ECONOMIC GROWTH(2008), Working Paper No.620, OECD, sida 2 
eller OECD TAX POLICY STUDY: TAX POLICY REFORM AND ECONOMIC GROWTH, 2010, 
sida 22 
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Entrepenörsskatten i OECD  
 

Country Bolags-

skatt 

Kapital-

skatt 

Sammanlagd 

Entrepenörs-

skatt 

Entrepenörs-

skatt efter 

reformer i 

denna rapport 

1 Estonia 20.00 0.00 20.00 
 

2 Hungary 9.00 15.00 22.65 
 

3 Latvia 15.00 10.00 23.50 
 

4 Slovak Republic 21.00 7.00 26.53 
 

5 Czech Republic 19.00 15.00 31.15 
 

6 New Zealand 28.00 33.00 33.00 
 

7 Turkey 20.00 35.00 34.00 
 

8 Poland 19.00 19.00 34.39 
 

9 Chile 25.00 35.00 35.00 
 

10 Iceland 20.00 20.00 36.00 
 

11 Greece 29.00 15.00 36.10 
 

12 Sweden(fåmansbolag) 22.00 20.00 37.60 29.60 

13 Switzerland 21.15 21.14 37.81 
 

14 Slovenia 19.00 25.00 39.25 
 

15 Sweden(onoterade 

bolag) 

22.00 25.00 41.50 34.00 

16 Mexico 30.00 42.00 42.00 
 

17 Spain 25.00 23.00 42.25 
 

18 Luxembourg 27.08 42.00 42.39 
 

19 Finland 20.00 34.00 43.12 
 

20 Netherlands 25.00 25.00 43.75 
 

21 Italy 24.00 26.00 43.76 
 

22 Japan 29.97 20.32 44.20 
 

23 Israel 24.00 27.00 44.52 
 

24 Sweden(noterade bolag) 22.00 30.00 45.40 38.40 

25 Austria 25.00 27.50 45.63 
 

26 Norway 24.00 29.76 46.62 
 

27 Australia 30.00 47.00 47.00 
 

28 Germany 30.18 26.38 48.59 
 

29 Portugal 29.50 28.00 49.24 
 

30 United Kingdom 19.00 38.10 49.86 
 

31 Korea 24.20 41.80 51.03 
 

32 Belgium 33.99 30.00 53.79 
 

33 Denmark 22.00 42.00 54.76 
 

34 Canada 26.70 53.53 55.54 
 

35 United States 38.91 28.51 56.32 
 

36 Ireland 12.50 51.00 57.13 
 

37 France 36.40 44.00 64.38 
 

Källa: OECD 
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Inte minst erbjuder ”Brexit” en särskild möjlighet att locka till sig kapital och 

utländska huvudkontor. Höjs skiktgränsen för statlig inkomstskatt har 

Sverige dessutom potential att bli ett Europas Singapore fast med världens 

mest utbyggda välfärdsstat. Då har vi på allvar möjlighet att locka hit de 

absolut mest skarpa entreprenörerna, företagen och arbetskraften.  

 

Enligt budgetpropositionen för 2017 beräknas bolagsskatten ge skatteintäkter 

om 113,7 miljarder kronor för budgetåret 2017. Med en skattesats på 22% 

innebär det att en sänkning med 10%-enheter skulle minska skatteintäkterna 

med 51,7 miljarder. Med 20,7 miljarder – det första steget som föreslås i 

denna rapport – skulle bolagsskatten kunna sänkas med fyra procentenheter. 

Tillsammans med att acceptera regeringens förslag att minska 

ränteavdragsbegränsningar för företag (i syfte att minska incitamenten för 

lånefinansierade investeringar) skulle procentsatsen sänkas med ytterligare två 

procentenheter och ge 2,1 miljarder i ytterligare finansiering (se avsnittet 

”Övriga skattehöjnignar”). Därmed skulle bolagsskatten sänkas från 22% till 

16%. Resterande sänkning till 12%, till en offentligfinansiell kostnad om 31 

miljarder, sker sedan när reformutrymme uppstår. Då skulle Sverige gå om 

Irland som det land i den traditionella västvärlden med lägst bolagsskatt. Det 

bör även tilläggas att intäkterna från bolagsskatten ökat påtagligt trots 

omfattande sänkningar. Sedan år 2006 har skatteintäkterna från bolagsskatten 

ökat med runt 40 miljarder trots att skatten sänkts från 28% till dagens 22%. 

Det är alltså stor sannolikhet att samma sänkning kommer att vara 

självfinansierad på några års sikt.  

Inkomstskattesänkningar stärker företagandet 

Jobbskatteavdragen och höjd skiktgräns för när man betalar statlig 

inkomstskatt som föreslås ovan har också en positiv inverkan på företagande. 

Sänkta marginalskatter på högre inkomster stärker kapitalbildningen i landet 

och uppmuntrar till företagande. Fler behöver ha mindre förmögenheter för 

att kunna ha råd att investera i sina barn eller bekantas företags- och 

affärsidéer. Att höja skiktgränsen för den statliga inkomstskatten till 

miljoninkomster är också det enda sättet att hantera problemen med de så 

kallade 3:12-reglerna för vinstutdelning i mindre och medelstora företag. 

Detta skulle påtagligt förbättra företagsklimatet.  

 

 



 
 
 

29 
 

Harmoniserade arbetsgivaravgifter på 30% 

Sänkta arbetsgivaravgifter har som tidigare diskuterats ovan (”Sänkta löner 

och lönekostnader är en destruktiv lösning”) inte en nämnvärt positiv 

sysselsättningseffekt och är statsfinansiellt dyrköpt att sänka. Däremot finns 

det en viktig poäng i att förenkla skattesystem vilket en sänkning av 

arbetsgivaravgiften till 30% skulle åstadkomma. Det är också en värdefull 

signalpolitik att markera att företagande som sådant bör uppmuntras. Detta 

skulle dock innebära att egenföretagare får en något höjd arbetsgivaravgift. 

Den samlade effekten för ensamföretagare av de förslag som föreslås i denna 

rapport är dock sådana att de som driver enskilda firmor får historiskt 

omfattande skattesänkningar.  

 

Sammanfattning 

 Sänkt bolagsskatt till 12% 

o Här föreslås en finaniserad sänkning till 18%   

o Ytterligare en sänkning till 12% när ekonomiskt utrymme  

 Harmoniserad arbetsgivaravgift på 30% 

 

Dubbla poliskåren 

Under senare år, särskilt i kölvattnet av flyktingkrisen har vi kunnat se hur 

polisen fått påtagligt försämrade förutsättningar för att upprätthålla lag och 

ordning. Även om den långsiktiga trenden i Sverige och resten av västvärlden 

är att kriminaliteten är sjunkande på makronivå sker en parallell utveckling 

där rättsväsendet tappar kontrollen i flertalet utanförskapsområden. Där säljs 

droger och stöldgods öppet på torget mitt på dagen, blåljuspersonal får 

gatstenar kastade på sig när de rycker ut, bilbränder har ökat kraftigt liksom 

kriminaliteten i allmänhet. 10% av Sveriges mord kan idag knytas till 

Järvafältet vilket (något tillspetsat) gör att samma område har en 

mordfrekvens på sydamerikansk nivå8.  

 

                                                           
8 Under 2016 förekom 106 fall av dödligt våld i Sverige (källa: BRÅ). Enligt polisen var 
offret eller gärningsman i 11 av fallen hemmahörande på Järvafältet, d.v.s. 
stadsdelarna Rinkeby/Kista samt Spånga/Tensta). Befolkningen i samma område 
uppgick 2016 till knappt 86.500, vilket ger 12,7 mord per 100-tusen invånare. Detta är 
högre än t.ex. Ecuador, Nicaragua och Bolivia enligt statistik från UNDOC. 
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Många saker måste komma på plats för att vända utvecklingen och ta tillbaka 

förorterna, inte minst måste polisens arbetsmetoder och organisation 

förbättras avsevärt. Fler poliser är dock en nödvändig ingrediens i detta. 

Sverige är ett stort och avlångt land. Det motiverar att vi borde ha fler poliser 

per capita än jämförbara länder. Istället har Sverige EU:s tredje lägst antal 

poliser per capita enligt Eurostats senaste siffror. Samtidigt visar forskning 

att synliga poliser som patrullerar gator och torg är den effektivaste 

brottsförebyggande åtgärden.  

 

Sverige har historiskt varit ett av världens tryggaste länder. Dit måste vi 

komma tillbaka, inte minst för de människor som är ”fast” i de drabbade 

förorterna och för att återvinna allmänhetens förtroende för en öppen 

migrationspolitisk. Därför bör antalet poliser på sikt dubblas. 

Genomsnittslönerna måste samtidigt öka. Detta kan uppskattas kosta 15 

miljarder kr9. 

 

Stärkt försvar 

Hotbilden mot Sverige har kraftigt försämrats under senaste åren. Det 

handlar främst om den aggressiva utvecklingen i Ryssland men även om den 

ökande osäkerhet kring våra naturliga allierades vilja att delta i försvaret av 

Sverige. Exakt hur Sveriges försvarsförmåga bör stärkas och hur detta ska 

kostnadsestimeras är jag inte kvalificerad att avgöra. Att det rör sig om ökade 

kostnader motsvarandes en halvprocent av BNP är dock inte orealistiskt och 

därför har jag valt att reservera 20 miljarder för detta ändamål. Att inte göra 

detta hade varit en oseriös och orealistisk estimering av Sveriges framtida 

offentligekonomiska utmaningar. På sikt bör målsättningen vara att 

försvaarsanslagen uppgår till 2% av BNP.  

 

 

                                                           
9 Om vi antar en framtida snittlönen för en polis på 30.000kr i månaden är kostnaden 
för 20.000 fler poliser knappa är 9,5 mdkr. Med ökade administrativa kostnader och 
lönehöjningar är 15 mdkr en rimlig uppskattning.  
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Stärka utbildningsväsendet 

Sverige har höga kostnader för sitt utbildningsväsende men mediokra 

skolresultat. Detta borde ge en tydlig indikation om att skolans problem inte 

bottnar i en avsaknad av resurser. Icke desto mindre är det tydligt att det finns 

resursrelaterade tillkortakommanden i den svenska skolan. Forskning visar 

att den avgörande faktorn för ett utbildningsväsendes framgång främst 

bygger på hur tidigt elever börjar i skolan, hur många timmar de går i skolan 

och lärarnas kompetens. Svenska elever börjar skolan vid 7 års ålder vilket är 

bland de högsta ingångsåldrarna i västvärlden, vi ligger i internationella 

jämförelser dåligt till avseende antal undervisningstimmar och har inte 

förmått att locka de främsta talangerna till lärarutbildningen. Att det går dåligt 

för svensk skola är inte märkligt.  

I realiteten skulle det krävas drakoniska omprioriteringar av resurserna inom 

skolväsendet. Hur det skulle gå till, huruvida det skulle varar genomförbart 

under överskådlig tid och inte minst ifall det är rimligt att anta att lärarkåren 

skulle gå med på detta kastar en skugga över dess rimlighet. Därför är det 

trots allt rimligt att rikta resursstillskott för att adressera ovannämnda 

problem på följande sätt (hur resurser inom välfärden kan och bör 

omprioriteras långsiktigt behandlas nedan under kapitel 6): 

Börja kunskapsförmedlingsuppdraget tidigare (4mdkr) 

Det mest angelägna ur denna synpunkt är att inkludera förskoleklassen i 

grundskolan och förtydliga deras kunskapsförmedlande uppgift. Därmed 

skulle grundskolan börja redan vid 6 års ålder. Mycket talar för att därefter 

sänka åldern ytterligare och börja redan vid 5 års ålder vilket görs i åtskilliga 

OECD-länder. Detta bör tas till övervägande framgent när grundskolan blivit 

10-årig. Det är även angeläget att uppmuntra fler barn i utanförskapsområden 

att delta i den allmänna förskolans pedagogiska verksamhet (omfattar 15 

timmar i veckan) för att förbättra integrationen. Därför bör den göras 

kostnadsfri från 2 års ålder och förskolan i sin helhet bör göras kostnadsfri 

för barn i familjer med försörjningsstöd.  

 

 10 -årig grundskola (ca 2 mdkr10) 

                                                           
10 Från L:s budget, baserat på PM från Utbildnignsdepartentet 
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 Gratis allmän förskola från 2 års ålder (1 mdkr11) 

 Gratis förskola för barn i familjer med försörjningsstöd (1 mdkr12) 

 

Utökad undervisningstid 

Den genomsnittliga undervisningstiden i grundskolan bland OECD-länder 

ligger på 7570 timmar. I Sverige är den 6785.  Med 178 skoldagar per år 

motsvarar detta ungefär en halvtimmes mindre utbildning per dag jämfört 

med genomsnittet i den utvecklade världen. Istället för att ligga under 

genomsnittet bör Sverige ha högre än genomsnittliga ambitioner för vårt 

utbildningsväsende. Därför bör undervisningstiden utökas med en timme per 

dag i grundskolan. Dörutöver bör undervisningstiden i matematik öka med 

två timmar i veckan i högstadiet då vi kan konstatera att svenska skolan 

särskilt brister där. Sommarskola bör även bli obligatoriskt för elever i 

högstadiet som bedöms inte kunna nå upp till kunskapsmålen.  

 

 1 timmes mer undervisningstid per dag i grundskolan (5,3 mdkr13) 

 1 timmes mer matteundervisning i veckan i mellanstadiet i två timmar 

i högstadiet(1,5 mdkr14) 

 Obligatorisk sommarskola för elever i årskurs 6-9 som inte når upp 

till grundläggande kunskapsmål(0,5 mdkr15) 

 

Stärka läraryrkes status och rekrytera fler talangfyllda pedagoger till 

läraryrket (1,5 mdkr) 

Att locka fler talangfyllda personer till läraryrket är en avgörande fråga för att 

förbättra utbildningskvalitén. Sveriges primära problem är att många lärare 

inte håller måttet. Att därför ge generella löneökningar för alla är inte 

kostnadseffektivt. Alliansregeringens förstelärarreform hade goda avsikter 

och har bidragit i rätt riktning genom att öka lönespridningen, men med facit 

i hand måste man konstatera att det inte fungerade som det var avsett. Vilka 

lärare som blev förstelärare skedde ofta slumpmässig (inte sällan baserat på 

vilka lärare som hade goda relationer med rektorn). Ofta ledde det – i direkt 

                                                           
11 Från M:s budget (70) 
12 Från M:s budget (70) 
13 Från M:s budget (65) 
14 Från M:s budget (65) men tredubbling av satsningen 
15 Från M:s budget (65) 
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motsats till reformens intentioner - att förstelärarna belastades med ökade 

administrativa uppgifter när tanken var att de främsta pedagogerna skulle vara 

de som också belönades med högre löner. Därför bör en ny modell 

introduceras där en parallell lärarutbildning inrättas med den finska 

motsvarigheten som förebild, det vill säga, i form av en särskild master 

examen som man kan söka till efter att man tagit en konventionell 

ämnesexamen inom de områden man önskar undervisa i men där 

antagningskraven är synnerligen höga både i form av akademiska 

betygsmeriter och personliga pedagogiska kvalitéer. Kan inte platserna fyllas 

av tillräckligt kompetenta studenter får de stå tomma. Riktmärket bör vara att 

samma lärarstudenter får en ingångslön på 50.000 kronor i månaden. Det bör 

även tillsättas ett ansökningsförfarande för ett fåtal befintliga lärare eller andra 

personer som saknar pedagogisk utbildning men som besitter exceptionella 

pedagogiska talanger att erhålla samma status. Det bör dock vara just de 

absolut bästa pedagogerna och inget annat.  

 

 Fler karriärvägar för lärare (1 mdkr16) 

 

Staten tar över skolor som inte fungerar (1,2 mdkr17) 

Utöver ovanstående är det också angeläget att dåligt skötta skolor inte tillåts 

fortsätta underprestera år efter år. Problemet ligger framförallt på kommuner 

som saknar handlingskraft för att vända utvecklingen i utanförskapsområden. 

Då bör staten kliva in och ta över driften och rikta särskilda insatser för att 

vända utvecklingen.  

Totalt motsvarar detta 14 mdkr i reformer på utbildningsväsendet. ¨ 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Från M:s budget (67) 
17 Från M:s budget (66) 
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Minskade vårdköer 

Framtidens stora välfärdsutmaning rör sjukvården. Detta av två anledningar: 

1. Kostsam individuell generika 

Den medicinsktekniska utvecklingen gör snabba stora framsteg. Inom en 

nära framtid kommer sannolikt mycket kostsamma individuellt 

skräddarsydda mediciner bli verklighet på bred front. Ska den grundläggande 

idén bakom den generella välfärdsstaten överleva kommer detta kräva 

enorma resurstillskott för att samma vård inte enbart ska komma de rika 

tillgodo. För att den offentliga sektorn framgent ska klara finansieringen av 

detta kommer det krävas tillväxt och välståndsökningar och bättre 

prioritering av offentliga medel.  

 

2. Långa vårdtider 

Sverige har en tydligt underdimensionerad sjukvård, ett problem som ligger 

bortom debatten om vårdköerna. I internationella sjukvårdsjämförelser som 

Sverige ingår i hamnar vi i botten avseendes tillgänglighet i vården18. Det 

ligger en sanning i den ibland i debatten upprepade kommentaren att ”svensk 

sjukvård håller god kvalité bara man får ta del av den”. Orsaken till detta är 

att Sverige alltjämt ransonerar sjukvården. I planekonomisk maner budgeterar 

landstingen för ett visst antal operationer årligen. Överskrids kapaciteten 

uppstår vårdköer. Logiken i vårdsystemet är att en patient eller vårdinsats är 

en utgift istället för att vara en intäkt. Vad som i grunden behövs är en ökad 

grad av marknadsmässighet för att komma tillrätta med problembilden. Hur 

vården ska organiserar och hur de ekonomiska styrsystemen bör se ut går 

bortom omfattningen av denna rapport (vilken fokuserar på de framtida 

borgerliga budgetpolitiska prioriteringar som bör göras). Klart är dock att 

vårdkapaciteten måste öka. Under Alliansens tid vid makten minskade 

vårdköerna påtagligt. Detta skedde i stor utsträckning beroende på den så 

kallade ”kömiljarden” som gav ekonomiska incitament för landstingen att 

minska köerna. Sedan regeringen Löfven avvecklade samma reform har 

köerna ånyo börjat öka. Kömiljarden bör därför återintroduceras och stegvis 

byggas ut i takt med att vårdtiderna kortas. Att ”förskottera” resurser till 

landstingen kommer uppenbart inte att leda till att vårdkapaciteten ökar. Inget 

landsting är idag resurseffektivt och prioriterar sin kärnverksamhet till den 

                                                           
18 Svensk sjukvård i internationell jämförelse, SKL, 2015 
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grad att ökade statsbidrag kan förväntas leda till att vårdkapaciteten ökar. Ett 

system där landsting belönas långsiktigt när de minskar sin vårdtider bör ha 

större framgång. Efter målnivåerna av en första kömiljard uppnåtts bör 

därför ytterligare en introduceras och så vidare. Ambitionen bör vara att 

fortsätta så tills Sverige har internationellt konkurrenskraftiga vårdtider.  

 

I rapporten föreslås inga statsbidrag för att uppmuntra anställningen av 

vårdbiträden som nämnts ovan. Samma yrkesroll bör dock återintroduceras 

så att Landstingen har möjlighet att anställa vårdbiträden som extrahänder i 

vården i det fall man anser att fler extrahänder kan hjälpa till att korta 

vårdtiderna. I så fall kan det finansieras genom kömiljarderna. Hur kortare 

vårdtider åstadkoms bör dock inte detaljregleras utan lämnas till landstingen 

själva.  
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4 

 

 

Övergripande finansiering 

 
Ovanstående reformer är nödvändiga förändringar för att skapa ett bättre 

framtida Sverige, för att klara integrationen, välfärden och öka människors 

frihet och möjligheter att nå sina drömmars mål. Det är dock omfattande 

förändringar som kommer kräva uppoffringar och tuffa prioriteringar. I detta 

kapitel kommer de föreslagna utgiftsminskningarna att behandlas på mer 

detaljerad nivå. Besparingarna slår mot nästan alla delar av statsapparaten från 

stort till smått med undantag för försvar, rättsväsende och välfärdens kärna. 

De kommer slå mot landbyggden och storstaden. De kommer få negativa 

sidoeffekter. De kommer inte osannolikt att uppfattas som orättvisa och 

missriktade av drabbade. Att komma tillrätta med de verkligt övergripande 

problemen som det svenska samhället står inför måste dock vara prioriterat.  

I detta kapitel kommer vi att gå igenom hur utgiftsminskningarna fördelas på 

olika utgiftsområden, inriktningen på de föreslagna skattehöjningarna samt 

vilka övergripande strategier och tankegångar som ligger bakom valet av de 

föreslagna finansieringsåtgärderna. I efterföljande kapitel kommer samma 

utgiftsminskningar och skattehöjningar att gås igenom mer detaljerat.  

Det är viktigt att framhålla att inga utgiftsminskningar bygger på dynamiska 

effekter utan är direkta budgetförändringar utan att beteendeförändringar är 

inräknade. Detta gör att reformutrymmet sannolikt kommer öka påtagligt till 

följd av att människor ändrar beteende med anledning av de föreslagna 

bidragsåtstramningarna (och skattesänkningarna).  
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Samtliga besparingar är gjorda i förhållande till det förväntade budgetutfallet 

för budgetåret 2020 enligt budgetpropositionen för 2017. Detta mot 

bakgrund av att det som föreslås här ska ses som långsiktiga ambitioner för 

politiken under den kommande 10 års perioden. Avslutningsvis är det viktigt 

att återigen påpeka att nedanstående omfattande utgiftsminskningar 

genomförs samtidigt som välfärdens kärna fredas och till och med utvecklas 

genom de reformer och satsningar som samma besparingar syftar till att 

finansiera.  

Finansieringslista, utgiftsminskningar 
Övergripande fördelar sig utgiftsminskningarna enligt följande: 

 Förslagen 
besparing 

Högsta besparingsförslag 
från något av Alliansens 
partier  

Avvecklat bostadssubventioner  5 660 000 5 624 000 

Avvecklat presstöd 570 000 
 

Åtstramade sjukvårdsförmånare 6 787 000 2 787 000 

Övriga besparingar på socialpolitiskt relaterade utgifter 3 960 800 126 000 

Infrastruktur 4 446 300 2 303 300 

Övriga statsbidrag till kommunsektorn  17 685 600 13 995 600 

Bidragssystemen 27 905 500  16 167 000 

    Bostadsbidrag och bostadstillägg      734 000     178 000 

    Studiestöd     5 352 000     4 352 000 

    Socialbidrag och etableringsbidrag     862 000     181 000 

    Sjukpenning     7 300 000     4 600 000 

    Förtidspension (Sjuk- och aktivitetsersättning)     3 858 000     1 858 000 

    Barnbidraget     381 000     381 000 

    Föräldraförsäkring     5 800 000     2 200 000 

    Underhållsstöd     855 000     855 000 

    A-kassan     6 328 000     2 628 000 

    Effekt på A-kassan till följd av andra förändringar      -4 201 000     -1 667 000* 

    Avvecklat adoptionsbidrag     35 500 
 

    Pensioner till nyanlända     601 000     601 000 

Arbetsmarknadspolitik  20 440 000  20 329 000 

    Arbetsmarknadspolitiska program     15 706 000     15 706 000 

    Nystartjobb     2 900 000     3 300 000 

    Lönebidrag och Samhall     1 834 000     1 323 000 

Myndighetsutveckling 3 508 030 2 330 000 

Förändringar av det kommunala utjämningssystemet 14 900 000 
 

Miljöpolitik 2 052 000 1 675 400 

Klimatpolitik 1 607 000 1 216 000 

Identitetspolitik 957 000 542 300 

Halverat flyktingmottagande  15 708 000 2 976 000 

Bistånd 11 600 850 1 448 400 

Näringslivspolitik 2 422 080 1 095 630 

Landsbygdspolitik 493 485 306 000 

Kulturpolitik 1 765 600 951 800 

Myndighetsbesparingar och övrigt 8 655 413 4 819 413 

Totalt 151 124 658 78 692 843 

*Allianspartierna gör olika antaganden kring detta (sannolikt för optimistiska)  
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Finanseringslista, skattehöjningar 

Övergripande fördelar sig skattehöjningarna enligt följande: 

Borttagande av skattereduktioner 3 900 000 

Minskade ränteavdrag 17 100 000 

Bostads och fastighetsbeskattning 24 500 000 

Förändringar av arbetsgivaravgifterna 4 270 000 

MOMS-höjningar 16 200 000 

Miljöskatter 10 450 000 

Övriga skatter 2 202 000 

Totalt 78 622 000 

 

Strategier för utgiftsminskning 

Besparingarna som föreslås i denna rapport utgår från sex olika 

inriktningsstrategier: 

1. Återtagande av de rödgrönas reformer 

Med undantag för utgifterna för statsskuldsräntor och EU:s medlemsavgift 

(som i någon mening får anses vara politiskt svåra att påverka i det korta och 

medellånga perspektivet) beräknas statens utgifter inflationsjusterat öka med 

120,7 miljarder kronor mellan 2014 och 201719 och prognostiseras öka med 

ytterligare 20 miljarder fram till 2020. Exkluderar vi de utgiftsminskningar 

som trots allt gjorts under samma period stiger siffran till 215,8 miljarder kr20. 

Regeringen Löfven har fattat beslut som direkt och indirekt kraftfullt ökat 

offentliga utgifter. Detta utan att nämnvärda samhällsförbättringar som inte 

är konjunkturberoende kan påvisas. Att i största möjliga mån återta samma 

beslut måste vara en självklar del i en offensiv borgerlig politik.  

2. ”Super Alliansbudget” 

Sedan 2014 har Alliansen på goda grunder anklagats för att inte presentera 

gemensamma politiska förslag. Detta gäller i synnerhet budgetpolitiken. Den 

goda nyheten med anledning av detta är att Allianspartiernas budgetmotioner 

erbjuder en bred flora av förslag på utgiftsminskningar. Går man igenom 

                                                           
19 Bilaga 1 ”Specifikation av budgetens utgifter och inkomster” i budgetpropositionen 
för 2017 respektive 2014 med egen beräkning för inflationsuppräkning  
20 Baseras på en egen beräkning där anslagsposter som ökat sedan 2014 och 
prognostiseras göra det enligt BP17 fram till 2020 summeras.  
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varje anslagspost i statsbudgeten och tittar på vilket Alliansparti som gör den 

största utgiftsminskning, bortser från de olika partiernas utgiftsökningar och 

på så sätt skapar en offensiv ”Super-Alliansbudget” uppgår de samlade 

besparingsförslagen till 68,3 miljarder kr för 2017 och 75,0 miljarder för 2020. 

Siffran för 2020 är dessutom kraftigt i underkant mot bakgrund av att en stor 

del av Moderaternas utgiftsminskningar når full effekt först 2020 men då 

partiet inte redovisat en detaljerad beskrivning av hur, för mer än budgetåret 

2017. Den centrala poängen här är att inget Alliansparti föreslår sakpolitiska 

förslag som kan betraktas som systemvältrande nyliberalism. Bara genom att 

ha lite ”hårdare nypor” och ta inspiration av Allianskollegors 

utgiftsminskningar skulle Alliansen kunna presenterar utgiftsminskningar 

som vida överstiger det man gjorde 2006. Att detta inte görs visar på en 

avsaknad av politiskt ledarskap. Det bör dock påpekas att KD föreslår en 

besparing på 100 mkr på fortbildning av lärare samt en besparing på 

yrkeshögskogskoleutbildningar som inte finns med i denna rapport. Att 

vidareutbilda lärare, förskolelärare och rektorer är en viktig fråga för att 

förbättra utbildningskvalitén, varför det inte är prioriterat. Likaså är 

yrkeshögskoleutbildningar viktiga för att höja kunskapsnivån hos 

arbetskraften.  

3. Utgiftsökningar sedan 2002 

Statens utgifter har inte bara ökat under åren sedan regeringen Reinfeldt 

lämnade makten. Jämför man utvecklingen i varje enskild kostnadspost 

mellan åren 2002 och vad som är prognostiserat för 2020 kan man se en 

gigantisk utgiftsökning. Jämför man rakt av budgetpropositionen för 2002 

och 2017 rör det sig om 315,2 miljarder vilket inflationsjusterat blir 234,9 

miljarder. Exkluderar vi de utgiftsminskningar som samtidigt genomförts 

hamnar siffran på ofattbara 396,2 miljarder (inflationsjusterat), vilket 

motsvarar 40% av statsbudgeten. Den senare högre siffran är i allra högsta 

grad relevant. Onödiga utgiftsökningar är i grunden inte rättfärdigade bara 

för att andra icke nödvändiga utgifter avskaffas. Att statsbudgeten som i 

grunden inte finansierar välfärdens kärna undantaget högre utbildning ökat 

med 400 miljarder (varav 92,7 är helt nya utgiftsanslag) är det rimligt att ställa 

sig frågan om detta är motiverade kostnadsökningar. Detta gäller i synnerhet 

kostnaderna för den statliga byråkratin. Särskilt mot bakgrund av att inte ens 

en femtedel kan hänföras till höjda anslag för högre utbildning, försvar och 

rättsväsende.  
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Den absoluta merparten av besparingarna i denna rapport är specificerade i 

den meningen att de är kopplade till en specifik åtgärd/satsning eller på annat 

sätt kostnadsberäknade till följd av regelförändringar. Att exakt utvärdera 

samma kostnadsökningar i varje utgiftspost vore extremt tidskrävande och 

därför har en schablonmetod för detta använts för utgifter kopplade till 

myndighetsutgifter, kultur, landsbygdspolitik, delar av utrikespolitiskt 

relaterade utgifter och näringingspolitik. Detta har gjorts enligt följande 

principer: 

 Berörda anslagsposter minskas med 20% av den inflationsjusterade 

kostnadsökningen sedan 2002, dock inte mer än 20% av det totala 

anslaget. 

 Har anslaget inte ökat sedan 2002 eller är nyinrättat föreslås en 

besparing på motsvarande 5% av det totala anslaget. 

 När det är motiverat återtas hela anslagsökningen sedan 2014.  

 Undantaget är om ett Alliansparti har föreslagit en större besparing 

än vad som ges av ovanstående. 

 I vissa fall finns det särskilt politiska motiv till ytterligare besparingar 

(vilket då motiveras mer ingående). 

 Verksamheter som principiellt bör fredas från besparingar (till 

exempel högskolor och universitet) har mindre 

effektivitetsbesparingar föreslagits i linje med vad Liberalerna och 

Centern föreslår baserat på RUT-rapporten 2016:1228 där den 

automatiska pris- och löneuppräkningen skrivs ned.  

 

Totalt har detta resulterat i besparingar om 15 miljarder. I genomsnitt har 

berörda utgiftsposter minskat med 8,1%. Detta kommer att få negativa 

effekter, men det ska framhållas att de värst ”drabbade” myndigheterna 

alltjämt kommer behålla 80% av den inflationsjusterade anslagsökningen 

sedan 2002.  

I detta har inte heller beaktats den stora besparingspotential som finns i att 

myndigheter hittar mer kostnadseffektiva lokaler (vilket kan vara ett sätt för 

berörda myndigheter att hantera samma kostnadsbesparingar). Det är inte 

nödvändigt att alla myndigheter är belägna i centrala innerstan med 
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gångavstånd till Rosenbad. Genom att flytta myndigheter ut till närförorter 

med väsentligt lägre kontorshyror finns en stor möjlighet att spara pengar.  

4. Avvecklade anslag 

Totalt föreslås att 31 anslagsposter avvecklas vilket ger besparingar på totalt 

8,3 miljarder. Summeras de avvecklingar som olika Allianspartier föreslår 

uppgår det till 4,1 miljarder.  

5. Reformerat utjämningssystemet 

Det kommunala utjämningssystemet är en fråga som återkommande 

diskuterats sedan mitten av 90-talet då regeringen Persson kraftigt ökade 

inkomstutjämningen med förödande konsekvenser för i huvudsak borgerligt 

styrda kommuner i Stockholmsregionen. Åtskillig utredningar har 

genomförts under vilket detta synnerligen komplicerade system förändrats. 

Förenklat menar kritikerna att välfungerande kommuner får betala för slöseri 

i vanskötta kommuner. Mot detta svarar försvararna av systemet att 

utjämningssystemet är nödvändigt för att ha en fungerande välfärd i hela 

landet. Mot bakgrund av systemets komplexitet är det synnerligen svårt att 

göra en välavvägd bedömning av vad som är rimliga förändringar.  

Det har presenterats flera förslag på hur resursfördelningen i 

utjämningssystemet ska se ut. Inte minst lanserade Timbro en genomarbetad 

sådan modell i rapporten ”Kommunalråd utan ansvar” under 2016. Här 

föreslås istället en annan angreppsvinkel där man utgår från dagens system 

men minskar ner utjämningsbidrag en kommun erhåller om kommunen 

ifråga har onormalt höga utgifter på områden som inte omfattas av välfärdens 

kärna. Mycket förenklat uttryckt är det inte rimligt att Malmö får en miljard i 

utjämningssystemet och använder pengarna till att extrema utgifter för icke 

obligatoriska utgifter som kultur- och fritid. Detta bör de bekosta själva 

genom att höja sin kommunalskatt. Hur skatteutjämningen föreslås ändras 

redogörs i detalj under kapitel 6.  

6. Åtstramningar av bidragssystemen 

En central del av finansieringen som denna rapport bygger på handlar om 

åtstramningar i bidragssystemen i linje med vad som redogjorts för i 

rapportens inledning. Detta är nödvändigt för att åstadkomma de 

förändringar av Sveriges ekonomiska struktur som krävs för att lösa 

integrationen, bryta utanförskapet och finansiera satsningar på välfärdens 
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kärna. Det är också ideologiskt motiverade och viktiga förändringar. Det 

måste löna sig bättre att arbeta jämfört med att leva på bidrag. Det är inte 

rimligt och i strid med den enskildes rätt till frihet att ha höga skatter för att 

bekosta omfattande bidragskostnader som inte borde behöva finnas där. 

Jämför man Sverige med till exempel Kanada har vi nästan ett 50% högre 

skattetryck samtidigt som resurserna Kanadensarna lägger på välfärdens 

kärna nästan i paritet med Sverige. De höga svenska skatterna går inte till 

välfärden utan till höga bidragskostnader. Det behövs ett nytt svenskt 

samhällskontrakt byggd på att välfärdsstaten ska garantera en vård, skola och 

omsorg i världsklass till alla oavsett inkomst samt erbjuda en grundläggande 

trygghet när man blir arbetslös. Samma grundtrygghet kan dock inte vara mer 

än just en grundtrygghet. Det går inte att förvänta sig att ha en hög 

levnadsstandard om man inte jobbar, försörjer och anstränger sig. Självklart 

måste allvarligt sjuka och handikappade erbjudas ett omhändertagande som 

idag, varför denna rapport till exempel inte innehåller besparingar på 

assistansersättningen (trots att utgifterna för den ökat kraftfullt de senaste 

decennierna).  

7. Halverat flyktingmottagande och fulla försörjningskrav vid 

anhöriginvandring 

Sverige bör alltjämt vara ett öppet land som tar sitt ansvar för människor på 

flykt. I synnerhet bör Sverige vägledas av öppenhet mot att människor från 

hela världen flyttar till vårt land för att jobba och bidra. Kostnadsbördan för 

tidigare mottagande är dock inte rimligt avvägt. Inte minst har de många 

problemen som finns kopplat till integrationen varit för omfattande för att 

Sverige ska fortsätta med samma mottagandegrad som tidigare. Pressen på 

välfärden, bostadsmarknaden och rättsväsende är idag för omfattande. 

Flyktingkrisen 2015 visade sammanfattningsvis att systemet för hur vi sköter 

flyktingmottagandet inte längre fungerar. Förtroendet för asylmottagandet 

måste återställas genom att de många samhällsproblem kopplade till 

integration åtgärdas innan det är tal om att öka generositeten i mottagandet. 

Istället är det rimligt att Sverige strävar efter att halvera mottagandet i 

förhållande till de kostnadsprognoser som finns för 2020. Detta bör göras 

genom att vidta de åtgärder som krävs för att få ner det spontana 

mottagandet, alltså mottagandet i form av att människor kommer till Sverige 

med flyktingsmugglare minimeras. Detta kan göras genom att öka 

handläggningstiderna, inte bevilja arbetstillstånd under asylprocessen, inte ge 
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några bidrag bara mat och husrum, inte erbjuda någon form av 

anhöriginvandring, förbjuda kommuner och landsting att förse illegala 

flyktingar med välfärdstjänster, återupprätta REVA-projektet för att öka 

utvisningarna av illegala flyktingar med mera. Istället kan mottagandet skötas 

mer kostnadseffektivt och ordat via kvotflyktingssystemet.   
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5 

 

 

Utgiftsminskningar 

 
Som nämnts ovan är samtliga besparingar beräknade i förhållande till 

budgetåret 2020 och statsbudgetens olika anslagsposter. Merparten av 

besparingarna är specificerade, alltså kopplade till antingen tidigare specifika 

satsningar eller besparingar som uppstår till följd av regelförändringar och då 

finns också referenser till antingen tidigare budgetbeslut eller till rapporter 

från Riksdagens Utredningstjänst(RUT) som kostnadsberäknat effekten av 

samma förändringar. I några fall har RUT inte kunnat göra 

kostnadsberäkningar och då har egna uppskattningar gjorts. Den absoluta 

merparten av besparingarna är dock siffersatta av politiskt oberoende 

expertmyndigheter.  

I tabellverken nedan finns även en två kolumner som visar dels ifall något 

Alliansparti har föreslagit några besparingar av berörd anslagspost (partierna 

rangordnas då efter besparingens storlek), dels hur stor den största föreslagna 

Allianspartibesparingen är.   

Förkortningsförklaring: 

BP/VÅP/VÄB = Budgetproposition/Vårproposition/Vårändringsbudget, 

siffran som därefter följer anger vilket budgetår propositionen avser.  

UO/UO-prop = Utgiftsområde/Utgiftsområdes-proposition, siffran som 

därefter följer anger vilket av statens 27 utgiftsområden som avses.  
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Siffran inom parantes är vilket sidnummer som refereras till. När det står ett 

Allianspartibeteckning följt av en siffra inom parantes syftar detta på en sida 

i berört partis budgetmotion för budgetåret 2017. 

Avvecklade bostadssubventioner 
Utgiftsområde Besparing 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta 
besparing hos 

ett Alliansparti 

18.1.1 Bostadspolitisk 
utveckling 

20 000 Anslaget 
avvecklas 

M och C 1 000 

18.1.2 Omstrukturering av 

kommunala 
bostadsföretag 

100 000 Anslaget 

avvecklas 

L 85 000 

18.1.3 Stöd för att 
underlätta för enskilda att 

ordna bostad 

43 000 Anslaget 
avvecklas 

L 38 000 

18.1.7 
Energieffektivisering och 
renovering av 

flerbostadshus och 
utomhusmiljöer 

1 000 000 Anslaget 
avvecklas 

M, C, L, 
KD 

1 000 000 

18.1.8 Stöd till kommuner 
för ökat bostadsbyggande 

1 300 000 Anslaget 
avvecklas 

M, C, L, 
KD 

1 300 000 

18.1.9 Investeringsstöd för 
anordnande av 
hyresbostäder och 
bostäder för studerande 

3 200 000 Anslaget 
avvecklas 

M, C, L, 
KD 

3 200 000 

Totalt 5 660 000    5 624 000 

 

En av regeringen Löfvens största budgetsatsning har varit återinrättandet av 

byggsubventioner som 2020 beslutats uppgå till drygt fem och en halv 

miljarder kronor. Samtliga Allianspartier föreslår att de avvecklas. Enligt en 

sammanställning av forskningsläget som Riksdagens utredningstjänst 

genomfört (2015:1815) saknas tydlig evidens för att subventionerna alls har 

en positiv inverkan på bostadsbyggandet. Även de forskare som hävdar en 

positiv effekt menar att subventionerna inte är kostnadseffektiva. Därutöver 

finns påtagliga risker för att subventionerna leder till att man får ett byggande 

som förstärker sociala problem på samma sätt som stora delar av 

miljonprogrammen ledde till. Problemen på den svenska bostadsmarknaden 

ligger i det kommunala planmonopolet som lägger hela bostadsutvecklingen 

i händerna på kommunpolitiker (vars väljare sällan uppskattar 

miljöförändringar i sin bostadsmiljö). Ovanpå detta finns ett omfattande 

regelverk från strandskyddet till länsstyrelsernas överklaganden, till 
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bullerregler. Inte minst medför hyresregleringen att hyresmarknaden inte 

fungerar och att byggandet av hyresrätter nästan helt upphört. 

Utöver bostadsbyggnadssubventionerna finns tre anslagsposter som 

tillkommit sedan 2002 och som inte kan anses vara nödvändiga offentliga 

åtaganden. 20 mkr till ”Bostadspolitisk utveckling” som syftar till att 

”förbättra bostadsmarknadens funktionssätt” och att genom länsstyrelserna 

”stödja kommunerna i deras arbete med inträde och etablering på 

bostadsmarknaden”21 föreslås avvecklas. Likaså sparas 100 mkr in på 

statsbidrag till kommuner för omstrukturering av kommunala bostadsbolag. 

Det måste vara upp till kommuner själva att ta ett eget ansvar för sitt 

kommunala bostadsinnehav (som också bör avyttras till mer professionella 

privata aktörer, detta är dock en kommunal fråga).  Också statsbidrag för till 

kommuner som går i borgen för att betala enskildas hyror avvecklas om 43 

mkr.  

 

Avvecklat presstöd 
Utgiftsområde Besparing 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta besparing hos ett 
Allianparti 

1.8.1 Presstöd
  

570 000 Anslaget 
avvecklas 

  

 

Att avveckla presstödet har borgerligheten pratat om i decennier. Idag 

fungerar den i stor utsträckning som ”konstgjord andning” och hindrar en 

krisande bransch för att göra nödvändiga omställningar. Enligt 

Konkurrensverkets remissvar över de senaste förändringarna av presstödet 

som gjordes 2014 leder stödet till begränsningar av priskonkurrensen och 

försvagar incitamenten för att effektivisera produktionen. I andra änden 

belastar staten samtidigt tidningarna med en komplicerad och snedvridande 

reklamskatt. Genom att avveckla båda fås en nettobesparing på ca 400 mkr 

(avvecklingen av Reklamskatten finns med i inkomstberäkningen under nästa 

kapitel).  

 

 

                                                           
21 Utgiftsområde 18, sida 44 Budgetproposition för 2017 
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Åtstramade sjukvårdsförmånare 
Utgiftsområde Besparing 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta 
besparing hos 

ett 
Alliansparti 

9.1.4 Tandvårdsförmåner     

Återta höjning av allmänna 
tandvårdbidraget för 65-74-

åringar 

100 000 BP17: sida 509 C (sida 
175) och 

L (sida 
104) 

100 000 

9.1.5 Bidrag till 
läkemedelsförmåner 

    

Återtagande av avgiftsfri 
läkemedel för barn och 
ungdomar 

407 000 BP16: sida 398 C (175) 
och L 
(sida 104) 

407 000 

Återtagande av avgiftsfri 

preventivmedel för 
ungdomar 

27 000 BP16: UO9 sida 

82 

C (175) 

och L 
(sida 104) 

27 000 

Läkemedelsförmåner 4 000 000 Egen beräkning, 
se nedan 

  

9.1.6 Bidrag till folkhälsa 
och sjukvård 

    

Statsbidrag kroniska 
sjukdomar 

50 000 BP17;UO9(72) C(175) 50 000 

Professionsmiljard 1 000 000 BP16: sida 62 C(175) 1 000 000 

25.1 
Kommunalekonomisk 
utjämning 

    

Återtagande av fri tandvård 

för vissa åldersintervall 

576 000 BP16: UO25 sida 

44 

C (220) 

och L 
(192) 

576 000 

Återtagande av fri 
öppenvård för 85 år eller 

äldre 

200 000 BP16: UO25 sida 
44 

C (220) 
och L 

(192) 

200 000 

Återtagande av fri 
mammografi 

207 000 BP17: UO25 sida 
43 

C (220) 
och L 
(192) 

207 000 

Återtagande, ökning av 
glasögon för unga 

120 000 BP17: UO25 sida 
43 

C (220) 
och L 
(192) 

120 000 

Effekt av återinförd bortre 

tidsgräns  

100 000 Baseras på C-

budgeten(220) 

C(220) 100 000 

Totalt 6 787 000 
  

2 787 000 

 

Sjukvården är en del av välfärdens kärna och som beskrivits ovan i behov av 

långsiktiga resurstillskott. Däremot är det inte en rimlig prioritering att som 

regeringen Löfven helt avgiftsbefria delar av vården. Svensk sjukvård har 
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aldrig varit avgiftsfri. Även om avgifterna varit låga har de funnits i syfte att 

motverka överkonsumtion av vård. Särskilt mot bakgrund av att Sverige har 

ett fungerande och mycket generöst högkostnadsskydd är avgiftsbefriandet 

helt orimligt. Det är också en principiellt viktigt signalpolitik i att vården inte 

är en kostnadsfri social nyttighet. Alla ska ha tillgång till en vård i världsklass 

och ytterst täcks avgifter av socialbidrag för de helt utan inkomster och 

resurser. Däremot finns det en viktig principiell poäng i att alla är med och 

betalar och avstår inkomst för vårdens kostnader. Resurserna måste istället 

prioriteras för att öka vårdkapaciteten.  

Det är också rimligt att ribban för högkostnadsskyddet för receptbelagda 

läkemedel och sjukvårdskostnader höjs. Detta gjordes sist 2012 och då 

gränsen inte är indexerad innebär det att förmånerna ständigt ökar i takt med 

inflationen. Idag ligger högkostnadsskyddet för patientavgifter på 1.100kr per 

år (därefter är vården helt gratis). För receptbelagd medicin börjar 

subventioner slå in efter 1.100 kr och efter över 2.200kr är allt gratis. Här 

föreslår att de två nedre nivåerna höjs till 2.000kr och att den högre nivån för 

mediciner höjs till 3.000kr per år. Riksdagens Utredningstjänst har inte kunnat 

beräkna den offentligfinansiella effekten av detta. Baserat på att effekten av 

höjningen från 2012 då högkostnadsskyddet höjdes med 200kr för 

patientavgifterna och 400kr för läkemedel inbringade 1 mdkr och att 

kostnaderna för läkemedelsförmånerna ökat med 20% sedan dess är det 

rimligt att ovanstående förändringar inbringar runt 4 mdkr. Därefter bör båda 

högkostnadsskydden indexeras för att följa pris- och lönenivåerna.  

 

Här föreslås även att regeringen Löfvens ”professionsmiljard” som infördes 

på bekostnad av Alliansens ”kömiljard” avvecklas (vilket samtliga 

Allianspartier föreslår). Istället bör alltså utökad vårdkapacitet i form av nya 

kömiljardstimulerande statsbidrag prioriteras.  
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Övriga socialpolitiska besparingar 
Utgiftsområde Besparing 

2020 

Referens Föreslås 

av: 

Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

9.2.2 Insatser för 

vaccinberedskap 

2 700 Återställande av 

anslaget till 2014 
års nivåer 

  

9.2.4 Insatser mot hiv/aids 
och andra smittsamma 

sjukdomar 

2 100 20%ig minskning 
av ökningen sedan 

2002, motsvarande 
3% av anslaget 

  

9.3.2 Bidrag till 
funktionshindersorganisatione

r 

6 000 Återtagande av 
förstärkning i 

BP16;sida? 

C(174) 6 000 

9.4.2 Vissa statsbidrag inom 
funktionshindersområdet 

120 000 Se nedan KD UO-
motion9 

120 000 

9.5.2 Barns rättigheter 113 000 Återställande av 

anslaget till 2014 
års nivåer 

  

9.6.2 Åtgärder avseende 
alkohol, narkotika, dopning, 

tobak samt spel 

6 000 En 5%ig 
minskning av 

anslaget 

  

10.1.6 Bidrag för 
sjukskrivningsprocessen 

2 901 000 BP17: UO10, sida 
69; Anslaget 
avvecklas 

  

10.1.7 Ersättning för höga 
sjuklönekostnader 

810 000 BP17: UO10, sida 
71; Anslaget 
avvecklas 

  

Totalt 3 960 800   126 000 

 

Alliansen införde anslaget ”Bidrag för sjukskrivningsprocessen” som 2020 

uppskattas kosta 2,9 miljarder. Detta var den del av sjukförsäkringsreformen 

som syftade till att stärka de rehabiliterande åtgärderna för att få fler tillbaka 

till arbetsmarknaden. Satsningen har givit högst tveksamma resultat. Flera 

utvärderingar22 visade till exempel att den delen som kallades 

”rehabiliteringsgarantin” som är en stor del av anslaget inte fungerade. Den 

ersattes förvisso formellt 2016 med en överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), men lite talar för att förändringen 

har ökat ändamålsenligheten i rehabiliteringen, inte minst mot bakgrund av 

att sjukfrånvaron fortsatt ökat sedan dess. Inte heller resurserna för att 

samordna olika myndigheter och landstingen förefaller haft någon effekt. 

Istället pekar allt på att andra faktorer så som bidragssystemens utformning 

                                                           
22 Riksrevisionen, 2015:19 ”Rehabiliteringsgarantin fungerar inte”, där finns referenser 
till flera rapporter med samma slutsats 
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spelar den avgörande rollen. Därför är utökad vårdkapacitet en prioriterad 

åtgärd.  

Likaså bör den kompensation till arbetsgivare med höga sjuklönekostnader 

som inrättades av regeringen Löfven 2016 avvecklas.  

Därutöver bör följande besparingar göras: 

 Anslaget “Insatser för vaccinberedskap” bör återställas till 2014 års 

nivå.  

 Anslaget ”Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar” 

minskas med 20% av den inflationsjusterade ökningen sedan 2002. 

Detta motsvarar 3% av det totala anslaget.  

 Bidrag till funktionshindersorganisationer minskar med 6 miljoner kr 

i linje med förslag från C. Detta motsvarar ökningen som 

genomfördes i budgetpropositionen för 2016.  

 Anslaget ”Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet” minskas 

med 120 miljoner kronor i linje med förslag från KD. Anslaget 

användas för utgifter för bidrag för insatser inom 

funktionshindersområdet och för vissa administrativa utgifter 

kopplade till bidragsgivningen. Vad detta är specificerar inte KD i 

varken sin budgetmotion eller utgiftsområdesmotion. Genom att 

avskaffa det som i regleringsbrevet kallas för ”Rådgivning och annat 

stöd” (som är ett schablonbidrag till landstingen baserat på antalet 

funktionsnedsatta invånare) och avveckla ”försöksverksamheter” är 

minskningen finansierad. Förändringen innebär dessutom en 

minskning med nästan 30% vilket är omfattande men samtidigt 

nästan i nivå med vad som var budgetutfallet för 2015 vilket ger en 

antydan om att effekterna inte kommer bli katastrofala om än att 

ambitionsnivån sjunker. Anslaget ”Barns rättigheter” som syftar till 

att finansiera arbetet med att förverkliga barnkonventionen föreslås 

återställas till 2014 års nivå.  

 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 

föreslås minska med 5% av anslaget.  
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Infrastruktur 
Utgiftsområde Besparing 

2020 

Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

22.1.1 Utveckling av 

statens 
transportinfrastruktur 

4 300 000 40%ig ökning av 

regional/lokal 
medfinansiering av 
infrastrukturprojek
t  

L(180)23 2 000 000 

22.1.2 Vidmakthållande 
av statens 
transportinfrastruktur 101 000 

Minska pris- och 
löneomräkning 
avseende 
myndigheternas 

anslag  
sänks med 20 
procent (RUT 
2016:1228) 

L(178), 
siffran för 
2020 anges 
dock inte i 

budgeten 
utan se 
RUT-PM 

258 000 

22.2.6 Gemensamma e-
förvaltningsprojekt av 
strategisk betydelse 45 300 

Satsningarna i 
BP17 på 
”nationella digitala 
grunddata” samt 

”nationella digitala 
tjänster” föreslås 
återtas 

C (213) 

45 300 

Totalt 4 446 300 
  

2 303 300 

 

En fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att en modern ekonomi 

ska fungera. Däremot är inte nyinvesteringar i infrastruktur ett självändamål 

i sig. Nya tåg och vägförbindelser måste utvärderas efter huruvida de är 

samhällsekonomiskt lönsamma: minskar de resetiderna, binder de samman 

arbetsmarknadsregioner, underlättar de godstransporter, skulle tillräckligt 

många människor använda sig av samma nya spår-/vägförbindelser. Efter att 

i ökad utsträckning ha prioriterat nyinvesteringar baserat på sin samhällsnytta 

börjar svensk infrastrukturpolitik ånyo återgå till att fördelas genom 

”regionkvotering”.   

I sin rapport ”Vart är vi påväg? System fel i transportpolitiken” (2016) 

konstaterar Konjunkturrådet att stora delar av svensk infrastrukturpolitik är 

samhällsekonomiskt olönsam. Underlagen som används är undermåliga, 

underskattar systematiskt kostnaderna och överskattar samhällsnyttan. I en 

granskning av investeringsplanen för 2010-2021 kunde man konstatera att de 

samhällsekonomiskt lönsamma projekten hade kunnat färdigställas till 62% 

                                                           
23 L motiverar inte sin besparing med ökad medfinansiering  
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av de totalt budgeterade medel för infrastruktur. Senare års investeringsbeslut 

har därtill alltså rört sig i riktning mot att i än mindre grad basera 

beslutsfattande på en investerings samhällsnytta. Vidare konstaterar 

Konjunkturrådet att järnvägssatsningar inte är ett kostnadseffektivt sätt att nå 

klimatmålen samt att ytterst få järnvägssatsningar alls är samhällsekonomiskt 

lönsamma.  

Det finns alltså goda skäl för att ifrågasätta den nuvarande transportpolitiska 

inriktningen. Detta särskilt mot bakgrund av att statens årliga utgifter för 

utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen ökat från 22,8 mdkr 2002 

(inflationsjusterat)24 till 50,1 mdkr för 2020 enligt 2017 års budgetproposition. 

Att inget Alliansparti förmått materialisera en tydlig kritik mot utvecklingen 

är ett stort underbetyg för de senaste årens oppositionsarbete.   

För det första måste den tydliga principen att infrastruktursatsningar 

prioriteras efter dess lönsamhet. För det andra bör den regionala och lokala 

medfinansieringen av lönsamhetsmässigt tveksamma projekt ökar. Detta 

särskilt mot bakgrund av att Stockholmsregionen bidragit med en tredjedel 

av medfinansieringen genom Stockholmsförhandlingarna för 

samhällsekonomiskt lönsamma projekt. Detta bör kunna göras i åtminstone 

en omfattning som innebär att statens utgifter minskar med drygt fyra 

miljarder. Detta baseras på att dagens nivå av medfinansiering enligt den 

nationella planen har en omfattning på 108,6 miljarder (att jämföras med 611 

miljarder som staten avsatt för samma period). Att öka den med 40% som 

villkor för att icke prioriterade satsningar ska bli av skulle avlasta statens 

utgifter med 43,4 miljarder under den 10 åriga planperioden. Detta skulle i 

genomsnitt motsvara 4,3 miljarder årligen. I det fallet att berörda kommuner, 

landsting och regioner väljer att avstå medfinansiering får samma satsningar 

skjutas på framtiden.  

Utöver detta bör även anslagen för att vidmakthålla statens 

transportinfrastruktur minskas i linje med vad Liberalerna föreslår (genom att 

pris- och löneomräkning som styr de automatiska årliga ökningarna av 

myndigheters anslag schablonmässigt sänks med 20 procent)25. Detta innebär 

alltså ett generellt effektivitetskrav på berörda verksamheter. KD föreslår i 

                                                           
24 Budgetpropositionen för 2002 samt egen beräkning för inflationsjustering 
25 En mer utförlig redogörelse över detta återfinns i RUT-PM:et 2016:1288 
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sin utgiftsmotion en mer omfattande besparing på 258 miljoner men redogör 

inte för vad detta är. Mot bakgrund av att expertmyndigheter påtalar ett 

behov på området är det svårt att motivera liknande ospecificerade 

besparingar.  

Vidare bör anslaget ”Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk 

satsningarna” minskas med 45,3 miljoner genom att satsningarna ”nationella 

digitala grunddata” samt ”nationella digitala tjänster” i budgetpropositionen 

2017 föreslås återtas (sida 124 i utgiftsområdesproposition 22). 

 

Övriga statsbidrag till kommunsektorn  
Utgiftsområde Besparin

g 2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 
hos ett 

Alliansparti 

16.1.7 Maxtaxa i förskola, 
fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, 

m.m. 

    

Återtagande av statsbidrag 
för "Nattis" 

80 000 VÄB15: sida 109 C (sida 196) 
och L (sida 
145) 

80 000 

Återtagande av statsbidrag 
för minskade barngrupper 

830 000 VÄB15: sida 109 C (sida 196) 
och L (sida 
145) 

830 000 

Återtagande av statsbidrag 

för fritidshem  

500 000 BP16: OU16 

sida 183 

C (sida 196) 

och L (sida 
145) 

500 000 

Uppräkning av maxtaxan 
för barnomsorg och 

fritidshem 

500 000 RUT 2017:324    

16.1.13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning 

    

Återtagande av förslag om 

en utbildningssatsning 
riktad mot tillfälligt 
anställda inom 
äldreomsorg och sjukvård  

50 000 BP17: UO16 

sida 229 

C (196)  50 000 

Effekt av avvecklade 
trainejobb 

254 000 Bygger på C:s 
beräkning 

C(196) 254 000 

Minskad uppräkning av 
pris- och löneuppräkning 

31 600   C, differensen 
mellan de 2 

ovanstående 
och 
besparingar 
och 

totalbesparing
en på sida 192  

31 600  
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25.1 
Kommunalekonomisk 

utjämning 

    

Genomförande av SOU 
2013:52 

100 000 RUT 2015:1224 L (64) 100 000 

Återtagande av läsa-skriva-

räknagaranti 

130 000 BP17: UO25 

sida 41 

L (192) 130 000 

Återtagande av lovskola 60 000 BP17: UO25 
sida 41 

C (220)  60 000 

Återtagande av 

resurstillskott för 
landstingen 

500 000 BP17: UO25 

sida 41 

L (192) 500 000 

Uppräkning av maxtaxan 
för äldrevård 

150 000 Ytterligare 
höjning 

motsvarande den 
i BP16 (sida 402) 

  

Avvecklade 
"välfärdsmiljarder" 

10 000 000 BP17: sida 27 L (sida 191, 
halva anslaget) 

och KD (UO-
motion25) 

8 460 000 

Avvecklade miljarder för 
flyktingmottagande 

3 000 000 BP17: UO25 
sida 49 

L (192) och 
KD (UO-

motion25) 

3 000 000 

Höjda landstingsavgifter 
för vården 

1 500 000 Se nedan   

Totalt 17 685 600   13 995 600 

 

Regeringen Löfvens största satsningar har varit att formligen skölja pengar 

över kommunsektorn. Dels i form av riktade statsbidrag för att detaljstyra 

välfärdsverksamheter utan att det resulterat i påvisbara kvalitetsförstärkningar 

i välfärden. Dels ospecificerade belopp genom ”välfärdsmiljarderna” och 

särskilt statsstöd vid flyktingmottagandet. Som vi kommer se i kapital 6 är 

kommunsektorn kraftigt ineffektiv och misskött. De ospecificerade 

resurstillskotten förhindrar tvärtom effektiveringar och det finns inget som 

pekar på att kommunerna ens prioriterat välfärdens kärna när de får ökade 

statsbidrag. Sammantaget rör det sig om 15,2 mdkr budgetåret 2020 och 

framåt som kan och bör återtas för att prioriteras bättre. Av samma 

resurstillskott föreslår olika Allianspartier sammantaget besparingar på 13,66 

mdkr. Detta handlar om: 

 Avveckling av höjningen 2015 riktad mot förskola på kvällar/nätter 

 Avveckling av statsstödet för att minska barngrupperna på förskolan 

och öka personaltätheten på fritidshem som inrättades 2015 

respektive 2016. Skolverket har riktlinjer för barngruppernas storlek 
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och att ytterligare minskningar bör vara en fråga för kommunerna att 

själva avgöra.  

 En marginell höjning av maxtaxan för förskolan och fritidshem 

föreslås vilket enligt Riksdagens utredningstjänst(RUT) beräknas 

spara 0,5 mdkr.  

 Förskolan Fritidshem 

 Avgiftstak 

idag 

Föreslagen 

avgift 

Avgiftstak 

idag 

Föreslagen 

avgift 

Barn 1 1 362 1500 908 1000 

Barn 2 908 1000 454 500 

Barn 3 454 500 454 500 

Barn 4 0 500* 0 500* 

*)Denna höjning ingår inte i RUT-beräkningen men kan antas inbringa marginellt 

högre avgiftsintäkter med tanke på hur få familjer som har fyra barn.   

 Återtagande av satsning på en utbildningssatsning riktad mot tillfälligt 

anställda inom äldreomsorg och sjukvård. 

 Genomförande av SOU 2013:52 som innebär att funktionsnedsatta 

ungdomar som får förlängd skolgång får ersättning från 

studiemedelssystemet istället för via aktivitetsersättningen. 

Utredningen har konstaterat att få ungdomar sedan lämnar 

aktivitetsersättningen utan fastnar i bidragsberoende.  

 Höjning av maxtaxan i äldreomsorgen motsvarande ytterligare en 

höjning likt den regeringen Löfven gjorde 2016. 

 Avveckling av regeringens ”läsa-skriva-räkna-garanti” och lovskola 

till förmån för andra skolsatsningar som beskrivits ovan.  

 Avveckling av samtliga regeringen Löfvens ospecificerade statsbidrag 

till kommuner och landsting. Det handlar om de så kallade 

”välfärdsmiljarderna” (som i många kommuners fall användes till allt 

annat än välfärdens kärna), statsbidragen som inrättades med 

anledning av det ökade flyktingmottagandet samt ett resurstillskott 

för landstingen.  

 Minskade statsbidrag till landstingen för att harmoniera 

patientavgifter. Idag är det stor variation mellan de olika landstingens 

avgifter (se nedan):  
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Landsting 

Primärvård
-husläkare 

Specialist
-läkare 

Landsting Primärvård
-husläkare 

Specialist
-läkare 

Blekinge 150 300 Stockholm 200 350 

Dalarna 200 350 Sörmland 0 400 

Gotland 200 300 Uppsala 150 330 

Gävleborg 200 200 Värmland 200 200 

Halland 150 300 Västmanland 150 320 

Jämtland 
Härjedalen 

300 300 Västerbotten 200 200 

Jönköping 250 250 Västernorrlan
d 

200 200 

Kalmar 200 200 Västra 
Götaland 

100/300* 300 

Kronoberg 150 300 Örebro 120 250 

Norrbotte
n 

200 200 Östergötland 200 200 

Skåne 200 300 
   

  * 300 kr vid första besöket 

 Källa: SKL 

Högsta avgiften till primärvården har Jämtland Härjedalens landsting på 

300kr och högsta specialistläkaravgift har Sörmland på 400 kr. Uppenbarligen 

går det att erbjuda en fungerande vård med motsvarande patientavgifter. För 

att finansiera de reformer som Sverige verkligen behöver är det rimligt att 

avgifterna harmoniseras vid samma nivåer och att landstingens statsbidrag 

minskar med motsvarande omfattning som en sådan höjning hade inbringat. 

Väljer landstingen att finansiera minskningen genom skattehöjningar får det 

stå dem fritt.  
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Åtstramade bidrag 

Att strama åt bidragssystemen är en central del av finansieringen av de 

reformer som föreslås i denna rapport. Dels för att bidragssystemen står för 

en stor del av de offentliga utgifterna, dels därför att bidragens omfattning är 

en viktig orsak till Sveriges utanförskapsproblem. Som man kan se av 

sammanställningen nedan står kostnaderna för bidragsystemen och dess 

administration för motsvarande 42% av statsbudgeten vilket motsvarar 9% 

av BNP. Förenklat kan man säga att var femte skattekrona går till att finansiera bidrag 

och utanförskap. Sveriges höga skattetryck kan i stor utsträckning förklaras av detta. 

Skulle samma kostnader minska med en tredjedel skulle Sverige nästan ha ett för Europa 

genomsnittligt skattetryck - helt utan andra besparingar.  

Bidragssystemens kostnader enligt statsbudgeten för 2017 
 2017 

Sjukpenning 41 740 154 

Förtidspension 48 706 606 

Övriga kopplat till sjukförsäkringen 16 605 045 

Bidrag till pensionärer som inte tjänat in sin pension 34 774 451 

Barnbidrag 27 347 011 

Föräldraförsäkring 41 696 503 

Övriga bidrag till familjer 20 447 884 

Asyl- och flyktingmottagande 64 743 275 

Arbetsmarknadspolitik och A-kassa 74 764 312 

Studiebidrag 22 433 999 

Socialbidrag 10 600 000 
  

Summa 403 859 240 

Andel av statsbudgeten 42% 

Andel av BNP* 9% 

Andel av skattetrycket** 21% 

*) 4.379 mdkr, 4:e kv 2016 enligt SCB 

**) Skattetryck på 43,9% för 2016, Ekonomifakta 

 

Att minska bidragsberoendet är en helt central utmaning för Sverige och i 

detta ligger som nämnts tidigare att strama åt bidragssystemen så att det ska 

lönar sig bättre att arbeta kontra att leva på bidrag. Det behövs ett nytt svenskt 

samhällskontrakt som alltjämt garanterar försörjning för den som blir 

arbetslös eller sjuk, men där stödet man kan förvänta sig inte nämnvärt 

överskrider mer än en grundtrygghet. Åtminstone inte efter långvarigt 
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utanförskap. Det står dock alltjämt den enskilde fritt att kunna teckna och 

betala privata tilläggsförsäkringar och på så sätt skydda sig mot framtida 

inkomstbortfall. Det måste dock vara upp till den enskilde att ta ansvar för 

och betala för. Enligt de privata försäkringsbolaget Jobbgarant skulle som 

exempel den månatliga försäkringspremien se ut som följande för att försäkra 

80% av sin lön under 12 månader: 

 Premie för 80% försäkring av olika 

lönenivåer 

Försäkringspremie för några olika A-

kassor 

30000 40000 50000 60000 

Akademikernas och lärarnas A-kassa 122 238 371 505 

Byggnadarbetarnas och Hotel- och 

resaturang anställdas A-kassa 

367 744 1056 1368 

 

Totalt föreslås besparingar om 27,9 mdkr på bidragssystemen. Detta 

inkluderar inte eventuella beteendeförändringar som är mycket sannolika. 

Det vill säga, om en sänkt A-kassa leder till att fler arbetslösa tar lediga jobb 

skulle det leda till ytterligare utgiftsminskningar som kan användas för att 

finanserna de icke finansierade reformerna som föreslagits ovan.   

Som en konsekvens av att bidragssystemen bör mer fungera som 

grundtrygghetssystem följer att man bör göra upp med tankekonstruktionen 

att bidragssystemen skulle vara försäkringar. A-kassan och sjukförsäkringen 

är bara försäkringar till namnet. Det finns svag korrelation mellan 

arbetsgivaravgifternas nivå och statens utgifter för socialförsäkringssystemen, 

ersättningsnivåerna är politiskt beslutade, individualiseringsgraden är svag, 

miniminivåerna har höjts i såväl A-kassan som sjukpenningen på ett sätt som 

gör att det inte längre går att alls tala om försäkringsmässighet. Det rimliga är 

att försäkringsbegreppet lyfts bort från bidragssystemen. Det bör också 

framhållas att det finns en liten men växande marknad för privata försäkringar 

som visar att samhället klarar detta utan statlig inblandning.  
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Bostadsbidrag och bostadstillägg  
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta 
besparing hos ett 

Alliansparti 

12.1.8 Bostadsbidrag     

Återta höjd 
inkomstgränsen för 

bostadsbidrag  

150 000 BP17(510) C (180) 0,150 

Genomförande av 
SOU 2013:52 

28 000 RUT 2015:1224 L (113) 0,028 

10% åtstramning av 

bostadsbidraget 

456 000 Egen uträkning     

Effekt av förändrad A-
kassa 

-100 000 Se avsnitt om A-
kassa 

  

11.1.3 Bostadstillägg 

till pensionärer 

    

Bostadstillägg till 
pensionärer 

400 000 VÅP15(90)     

Effekt av åtstramad 
förtidspension  

-200 000 Se avsnittet om 
förtidspension 
nedan 

  

Totalt 734 000   178 000 

 

Bostadsbidraget är ett av de mest skadliga bidragssystemen som dämpar 

drivkrafterna för arbete. Marginaleffekten är relativt hög i bemärkelsen att 

låginkomsttagare löneökningar ”äts upp” av att bostadsbidraget samtidigt 

sjunker.   

Hur bostadsbidraget påverkas av ökade inkomster  
Brutto lön 10.000 15.000 18.000 20.000 22.500 25.000 27.000 

Nettolön 8.561 12.182 14.319 15.744 17.542 19.304 20.729 

Bostadsbidra

g 

3.300 2.400 1.800 1.400 900 400 0 

Nettoinkoms

t 

11.861 14.582 16.119 17.144 18.442 19.704 20.729 

Ökning av 

nettoinkomst 

mellan varje 

inkomststeg 

 
2.721 1.537 1.025 1.298 1.262 1.025 

 

En ensamstående mamma med ett barn och en bostadskostnad på 5.000kr 

som jobbar deltid och får 15.000kr i månaden tjänar alltså mindre än 2.500kr 

(1.537+1.025) på att gå upp till heltid för en inkomst på 20.000kr. Trots att 

hon ökar sin nettolön med 29,2% blir nettoinkomstökningen bara 17,6% på 



 
 
 

60 
 

grund av att bostadsbidraget minskar med 1.000kr. Bostadsbidraget halverar 

alltså nästan effekten av löneökningen. Att bara avveckla bostadsbidraget 

skulle dock ha relativt långtgående fördelningspolitiska konsekvenser. Det är 

dock rimligt att återta höjningen av bostadsbidraget (och bostadstillägget) 

som regeringen Löfven gjort samt att göra en generell minskning av bidraget 

med 10%. Genomförandet av SOU 2013:52 (se ”Övriga statsbidrag till 

kommunsektorn” ovan) får även konsekvenser för bostadsbidraget.  

 

Studiestöd 
Utgiftsområde Besparing 

2020 
Referens Föreslå

s av: 
Högsta 
besparing hos 
ett 
Alliansparti 

15.1 Studiehjälp     

Regeringens förslag om fler 
platser på lärarutbildningen 
återtas 126 000 BP17(511) C (187) 126 000 

Genomförande av SOU 

2013:52 -92 000 RUT 2015:1224 L (130) -92 000 

15.2 Studiemedel     

Slopad pensionsrätt vid 

studier 

2 400 000 

Pensionsmyndighete
ns rapport ”Analys 
av pensionsrätt för 

barnår respektive 
studier ur ett 
jämställdhetsperspek
tiv”, sida 32 

KD 
UO15 2 400 000 

Studiemedel sänks med 
300kr och lånedel höjs med 
1000kr 

1 000 000 

Föreslogs initialt av 
Alliansregeringen 
våren 2014 men 
återtogs i VÅP:en   

Effekt av avvecklade 
trainejobb 202 000 

Bygger på C:s 
beräkning C (187) 202 000 

Effekt av avvecklad 
utbildnignskontrakt 160 000 RUT 2017:204 

M, C, 
KD, L 160 000 

Genomförande av SOU 
2013:52 -208 000 RUT 2015:1224 L (130) -208 000 

Återtagande av höjt 
studiemedel för vissa 

lärarutbildningar 119 000 VÅP15(101) L (131) 119 000 

Återtagande avvisning av 
utbyggd lärar- och 
förskollärarutbildning 126 000 BP17(511) L (130) 126 000 

Återtagande återställning av 
antal platser i 
folkhögskolan 55 000 BP16(400) L (131) 55 000 

15.3 Avsättning för 

kreditförluster     
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Slopad åldersavskrivning 
inom studiemedelssystemet 

470 000 RUT 2015:1390 

C (187) 
och L 

(131) 470 000 

Avskaffade trainejobb 
20 000 

Bygger på C:s 
beräkning C (188) 20 000 

15.4 Statens utgifter för 

studiemedelsräntor     

Effekt av avskaffade 
trainejobb 1 000 

Bygger på C:s 
beräkning C (188) 1 000 

Konsekvensändring av att 

återta antalet platser i 
folkhögskolans allmänna 
platser  5 000 

BP16, två separata 
olika förändringar av 
anslag 17.1.14 L(132) 5 000 

Konsekvensändring av att 

återta utbyggnad av lärar- 
och förskoleutbildning 3 000 BP17 L(132) 3 000 

15.7 Avvecklat 
Studiestartsstöd 

965 000  

BP17(511) 

C (187) 
och 

L(131) 965 000 

Totalt 5 352 000 
 

 4 352 000 

 

Sverige har världens mest generösa system för högre studier. Detta är i 

grunden något positivt. Framtidens välstånd bygger på kunskapsintensiva 

näringsverksamheter och det förutsätter en hög kunskapsnivå på 

arbetskraften. Utbildning är också ett viktigt verktyg för att den enskilde ska 

kunna fullfölja sina drömmar. Samtidigt har inträdesåldern vid 

arbetsmarknaden kraftigt höjts under senare år, vilket får konsekvenser för 

samhällsekonomin, pensionen och så vidare. Vi ser också att många går 

utbildningsprogram med tveksamma framtidsutsikter på arbetsmarknaden 

medan flertalet utbildningar, särskilt med teknisk inriktning som ger goda 

framtida utsikter på arbetsmarknaden har få sökande. Detta är ett bredare 

samhällsproblem där det inte finns några enkla svar eller lösningar. Sannolikt 

bottnar det i att utbildning kommit mer att bli en fråga om självförverkligande 

för stunden än att resultera i ett jobb som ger inkomst. Sammantaget måste 

dock de ekonomiska drivkrafterna för att göra rätt val premieras mer. En del 

i detta bör vara att strama åt studiebidraget och kompensera med ökade 

studielån för att öka det egna ansvaret. Det förslag som Alliansen 

presenterade under våren 2014 men senare drog tillbaka var rimligt avvägt, 

det vill säga att minska bidragsdelen med 300kr och öka lånedelen med 

1.000kr.  

Avvecklingen av regeringen Löfvens de så kallade ”Trainejobb” och 

”Utbildningskontraktet” vilka behandlas senare under 
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Arbetsmarknadspolitiska utbildningar får även konsekvenser för 

studiemedelssystemen. Likaså att minska utgifterna för studiestödet av att 

återta de satsningar de rödgröna gjort på lärarutbildningen, den ineffektiva 

satsningen ”studiestartsstöd” som syftar till att kommunerna ska rekrytera 

arbetslösa till studier samt utbyggda platser på folkhögskolan vilket här 

föreslås.  

Avslutningsvis bör förslaget som presenteras i Pensionsmyndighetens 

rapport ”Analys av pensionsrätt för barnår respektive studier ur ett 

jämställdhetsperspektiv” om att slopa pensionsrätten vid studier genomföras. 

Den som uppbär studiemedel från CSN får idag pensionsrätter motsvarande 

18,5% av 138% av studiebidraget. Detta beräknas spara 2,4 mdkr (sida 32 i 

rapporten). Istället för att samma medel används till att stärka pensionsrätten 

vid barnår bör detta i likhet med vad KD föreslår användas för att finansiera 

de reformer som föreslås i denna rapport.   

 

Socialbidrag och etableringsbidrag 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta 
besparing 
hos ett 

Allianaparti 

25.1.1 
Kommunalekonomisk 
utjämning 

 Statsbidragen minskas 
med motsvarande 
sänkning 

  

5% åtstramning av 
riksnormen 

530 000 Schablonberäkning 
baserat på kommunala 
utgifter om 10,6 
miljarder för 

försörjningsstödet enligt 
socialstyrelsen 

  

Förbud mot att ge 
socialbidrag till EU-

imigranter, papperslösa 
samt över riksnormen 

0 Underlag saknas för att 
siffersätta 

  

Bidragstak 0 Samma konstruktion 
som i M-budgeten 

M 
 

Lägre kostnader pga 
borttagen tidigare 
höjning av riksnormen 

181 000 BP16: UO25 sida 44 C (220) 181 000 

13.1.3 

Etableringsersättning 
till vissa nyanlända 
invandrare 

    

Sänkt 

etableringsersättning 
med 0,5% 

136 000 Schablonberäkning 

baserat på statens 
utgifter samt inklusive 
ett antagande om ett 
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minskat mottagande (se 
kapitlet om migraiton) 

Sänkt ersättning vid 
sjukdom 

15 000 RUT 2016:1508, egen 
beräkning baserat på att 
mottagandet halveras 

  

Totalt 862 000   181 000 

 

Socialbidraget (försörjningsstöd) är den yttersta skyddsvallen i 

bidragssystemet. Skillnaden mot medborgarlön är närmast semantisk och 

består endast i att bidragstagaren inte samtidigt kan uppbära 

förmögenhetsvärden (mer än under en övergångsperiod) eller bo med en 

partner med god inkomst. Socialbidraget är därför en de fakto 

reservationslönen för den som inte äger sin bostad eller har andra tillgångar, 

vilket gäller för merparten av alla nyanlända. För de nyanlända som deltar i 

etableringsprogram under den första tiden i Sverige utgår etableringsstöd som 

ligger något över försörjningsstödet. Enligt riksdagens utredningstjänst(RUT) 

har endast 25 procent av tidigare flyktingar och deras anhöriga 

heltidsanställning eller motsvarande som företagare efter 8 år i Sverige. Bara 

34 procent har det efter 15 år i landet. Mot den bakgrunden är förändringar 

av socialbidragsnivån och etableringsstödet avgörande för att klara 

integrationen. Det är viktigt att Sverige har en fungerande grundtrygghet för 

alla invånare. Skulle levnadsstandarden sjunka till för låga nivåer skulle 

utanförskapsnivåerna sannolikt explodera. Samtidigt är det fullt klart att 

dagens system inte funkar utan låser fast människor i bidragsberoende.  Som 

nämnt tidigare finns det åtskilliga exempel på enkla arbetstillfällen där 

arbetsgivare har rekryteringsproblem.  

Det stora problemet är att generositeten kraftigt ökar ju fler barn man har. 

Det är relativt självklart och en naturlig del av det svenska trygghetssystemet 

att barn inte ska fara illa av sina föräldrars val. Å andra sidan skapar det 

enorma inlåsningseffekter (och barn mår inte heller bra av att växa upp med 

föräldrar som aldrig får ett jobb). Grunden för att lösa detta måste vara 

skattesänkningar, men även balanserade bidragsåtstramningar. Detta bör 

vara: 

 Ett återtagande av tidigare höjning av riksnormen som gjordes i 

budgetpropositionen för 2016 (föreslås av C) samt en därefter 5%-ig 

generell åtstramning som även bör omfatta etableringsersättningen. 
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Detta skulle minska utgifterna med nästa 1 mdkr vilket växlas ned 

mot statsbidragen till kommunerna.  

 Etableringsersättningen sänks till 80% av ersättningen vid frånvaro 

på grund av sjukdom eller VAB. Enligt RUT promemoria 2016:1508 

skulle en sådan reform år 2020 minska statens utgifter med 30 

miljoner kronor. Med ett halverat mottagande som föreslås i denna 

rapport blir det 15 miljoner.  

 

Fyra bidragsåtstramande förslag som inte kostnadssatt och därför inte är 

en del av finansieringen men som kommer stärka drivkrafterna för arbete, 

minska utanförskapet och kommunernas kostnader:  

 Införande av ett nationellt mer detaljerat regelverk som vägledning 

för hur stort socialbidrag som ska betalas ut i alla möjliga olika 

situationer. Idag fungerar den så kallade riksnormen som en nationell 

bottenplatta för hur stor ersättning bidraget ger. Nästan alla 

kommuner är dock mer generösa i den praktiska tillämpningen. Allt 

fler kommuner har dock börjat hitta ett mer enhetligt och 

återhållsamt regelverk för tillämpningen. Sundbybergs kommun har 

på de senaste två åren minskat antalet hushåll som uppbär 

försörjningsstöd med en tredjedel genom att tillämpa bland annat 

samma metod. Detta trots tillskott av många asylsökande.  

 Införandet av ett bidragstak i linje med vad Moderaterna föreslår. Att 

ersättningarna ökar ju fler barn en familj har är självklart. Det är 

däremot orimligt att det ska krävas ett arbete med motsvarande 

30.000kr i månaden för en förälder i en trebarnsfamilj för att det ska 

löna sig att arbeta. Detta innebär att ett hushåll utan skattepliktig 

inkomst maximalt ska kunna erhålla 75 procent av lägstalön och 

bostadsbidrag i samlade bidrag, exklusive barnbidrag och 

underhållsstöd. Det är svårt att kostnadsestimera den 

offentligfinansiella effekten av samma bidragstak varför någon 

utgiftsminskning för åtgärden inte tagits med.  

 Förbud mot att förse illegala invandrare med välfärdstjänster. 

Moderaterna borde sedan länge tydligt ha dragit sig ur 

migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet. Sverige kommer ha 

en omfattande utmaning att avvisa asylsökanden som fått avslag. Att 

samtidigt sända ut den motsatta signalen genom att tillhandahålla 
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välfärd för de som går under jorden skapar starka incitament att göra 

just detta och söka asyl på nytt efter några år. Det finns inte heller här 

några beräkningar över vad detta kostar varför förslaget inte är en del 

av reformfinansieringen.  

 Förbud mot att ge socialbidrag till EU-migranter som vissa 

kommuner idag ger ut. Det är orimligt att Sverige i strid med 

intentionen bakom den fria rörligheten i EU. Sverige kan inte bli EU:s 

socialkontor och ta ansvar för andra länders medborgare. Det är både 

principiellt fel och i delar kontraproduktivt. Sverige har få problem 

med tiggeri bland de egna medborgarna. Det beror på att vi vidtagit 

åtgärder genom en aktiv socialpolitik för att bland annat tillse att 

tiggeri inte går i arv. Genom att bara erbjuda bidrag utan sociala 

insatser kan få förödande konsekvenser och medföra att utsattheten 

ärvs på ett sätt som annars inte hade hänt. Sverige kan inte bidra till 

att förstärka utanförskapsproblem i andra EU-länder. Inte heller detta 

förslag är kostnadsberäknat då det även här saknas adekvata underlag 

för liknande kostnadsberäkningar.  

 Skärpa aktivitetskraven för att uppbära försörjningsstöd genom att 

göra det obligatoriskt för kommunerna att kräva motprestationer av 

bidragstagare. Denna möjlighet har kommunerna redan idag men det 

är snarare något som tillämpas som undantagsvis än som regel. 

Utgångspunkten bör vara att alla människor som uppbär socialbidrag 

avkrävs på en motpresentationer. Det kan handla om att till exempel 

söka arbete eller delta i praktik. Bara i undantagsfall vid 

missbruksproblem, sjukdom eller allvar social utslagning ska 

kommuner kunna göra undantag från krav på aktivitet.  
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Sjukpenning 
Utgiftsområde Besparing, 2020 Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 

hos ett 
Alliansparti 

10.1.1 
Sjukpenning och 

rehabilitering 
m.m. 

    

Karensdag vid dag 
15 

400 000 RUT 2016:1324 M, C, L, KD 0,400 

75% vid dag 90 
och 70% vid dag 
365 

1 800 000 RUT 2017:201 M  2,000 

Motsvarande 

effekt på tak 

1 200 000 RUT 2017:201 
  

Borttagande av 
bortre tidsgräns 

2 200 000 RUT 2016:286 M, C, L, KD 2,200 

Effekt av 

förändrad A-kassa 

1 200 000 Se avsnittet om 

A-kassa 

  

Totalt 6 800 000   4 600 000 

 

Intäktsförändringar av samma förslag 
Åtgärd Intäktsökning Intäktsökning 

föreslagen av 
ett Alliansparti 

  

75% vid dag 90 

och 70% vid dag 
365 

200 000 200 000   

Motsvarande 
effekt på tak 

200 000    

Borttagande av 
bortre tidsgräns 

100 000 100 000   

Summa 500 000 300 000   

     

Total effekt av 
åtgärder 

7 300 000    

 

Förändringar av sjukpenningen medför alltid svåra realpolitisk avvägning. 

Om något trygghetssystem ska säkra inkomstbortfall är det sjukpenningen. 

Ingen önskar sig eller väljer frivilligt sjukdom och att säkra ekonomin hos den 

som blir sjuk är en grundbult i välfärdsstaten. Samtidigt vet vi från åtskilliga 

utvärderingar att uttaget ur sjukförsäkringen inte enbart styrs av sjukdom. I 

synnerhet vet vi att ett generöst system skapar inlåsningseffekter. Före 

Alliansens sjukförsäkringsreform såg vi stora omotiverade regionala 

skillnader i sjukskrivningstiden för samma åkommor. Uttaget av sjukpenning 

ökar också rutinmässigt när arbetslösheten minskar (ju tryggare människor är 
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i sin anställning desto mer benägna är man till sjukskrivning). Likt alla 

bidragssystem ökar risken att fastna ju generösare ersättningarna är. Det 

måste också vara så att den som arbetar får mer. I synnerhet kan man 

ifrågasätta det moraliskt rimliga i att det offentliga stödet till en person som 

föds utan arbetsförmåga ska vara mindre än stödet till någon som haft 

arbetsförmåga men mister den. Att så sker i en omställningsfas är rimligt, men 

i det längre perspektivet är det orimligt att en sjuk person ska få mer ersättning 

än en annan sjuk bara för att vederbörande en gång varit frisk. Ordspråket 

”Har man vant grisen vid ärtåkern får man ha honom där” är inte 

moralfilosofiskt gångbar. Den som vill ha ett starkare skydd vid sjukdom kan 

alltid teckna en privat försäkring. Kostnaden för detta kompenseras mångfalt 

av de skattesänkningar som föreslås i denna rapport. Det är dock viktigt att 

ansvaret för detta och huruvida man behöver det eller inte åligger den 

enskilde.  

I förhållande till dagens system bör hur som helst ersättningen sänkas. 

Moderaterna föreslår att ersättningsgraden trappas ned från 80% till 75% 

efter ersättningsdag 90 och 70% efter ett år, vilket är rimligt. Detta kommer 

enligt Riksdagens utredningstjänst (RUT) att spara 2 mdkr år 2020. Att endast 

vidta den förändringen vore dock principiellt fel då det innebär att endast de 

med inkomster under taket drabbas (de med högre inkomster kommer ändå 

komma upp i den högsta ersättningen och påverkas därmed inte av 

nedtrappningen). Därför bör även själva taket (den högsta ersättningen man 

kan erhålla) trappas ned i samma omfattning, alltså att taket minskar med 

93,75% (75/80) efter ersättningsdag 90 och 87,5% (70/80) efter ett år. Enligt 

Riksdagens utredningstjänst (RUT) skulle detta spara ytterligare 1,45 mdkr år 

2020. Det bör återigen framhållas att effekten av båda dessa besparingar är 

rent statiskt beräknade och alltså inte räknar med beteendeförändringar vilka 

är synnerligen troliga. När ersättningen i sjukskrivningen minskar kommer 

färre som har arbetsförmåga att fastna i bidragsberoende, precis som efter 

Alliansens reform under slutet av sin första mandatperiod vid makten.  
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Konsekvenser för bidragstagare av förslag på nedtrappad sjukpenning 
Lön Ersättning 

idag 
M-förslag, 
nedtrappad 

ersättnigsnivå, 
dag 90-364 

 
 

 
Dag 
365- 

Föreslagen 
nedtrappning av 

både tak och 
ersättningsnivå, dag 
90-364 

 
 

 
Dag 365- 

20.000 15.300 14.343 13.388 14.343 13.388 

25.000 19.110 17.916 16.721 17.916 16.721 

30.000 21.420 21.420 21.420 20.081 18.743 

35.000 21.420 21.420 21.420 20.081 18.743 

 

Utöver ovanstående generella åtstramnings bör även en till karensdag 

introduceras vid ersättningsdag 15 och att den bortre tidsgränsen återinförs 

(som nettomässigt ger en besparing på 400 mkr, åtgärderna leder även till 

ökade utgifter för A-kassan). Båda sistnämnda förslagen föreslås av samtliga 

Allianspartier.  

 

Förtidspension (Sjuk- och aktivitetsersättning) 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 

Referens Föreslås 

av: 

Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

10.1.2. Aktivitets- och 

sjukersättningar m.m. 

    

Ersättningen sänks till 60% 
och tak på 6,5 PBB 

2 000 000 RUT 2017:171, får 
även en negativ 
effekt på 

bostadstillägget (se 
avsnittet om 
bostadsbidrag 
ovan) 

  

Genomförande av SOU 
2013:52 

752 000 RUT 2015:1224 L (108) 752 000 

Återta höjd garantinivå och 
bostadstillägg 

506 000 BP17: sida 510 L (108) 506 000 

Särskilda regler för 
flyktingar, alternativt 
skyddsbehövande och för 
övrigt skyddsbehövande tas 

bort 

600 000 RUT 2016:1424 L (108) 600 000 

Ompröva förtidspension 0 
   

Totalt 3 858 000   1 858 000 

 

Precis som med sjukpenningen måste samhället erbjuda ett värdigt liv för den 

som helt förlorar sin arbetsförmåga och måste förtidspensioneras (erhåller 

sjuk- och aktivitetsersättning). Samtligt måste det löna sig att arbeta. 

Balansgången är svår, men givet att Sverige har ett av världens högsta andel 
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förtidspensionerade trots en sjukvård i världsklass för alla, världens kanske 

tryggaste och mest reglerade arbetsmiljö och har en av västvärldens lägsta 

antal arbetande timmar per capita är det uppenbart att drivkrafterna för arbete 

inte är tillräckliga. Till att börja med bör den generella höjningen och det 

höjda bostadstillägget från budgetpropositionen för 2017 återtas. Därtill bör 

ersättningsgraden sänkas från 64,7% till 60% och att taket sänks från 7,5 

prisbasbelopp (28.000kr/månad år 2017) till 6,5 prisbasbelopp (ca 

24.300kr/månad år 2017). Som tidigare nämnts finns det alltid möjlighet att 

teckna privata försäkringar men det bör vara upp till den enskilde.  

Konsekvenser av förslag på sänkt förtidspension 

Tidigare lön Ersättning idag Ersättning med föreslagen 

modell 

20.000 12.940 12.000 

25.000 16.175 14.560 

30.000 18.116 14.560 

35.000 18.116 14.560 

 

Även trots att höjningen av garantinivån från budgeten för 2017 föreslås 

återtas är det i grunden bra att ett golv i sjuk- och aktivitetsersättningen 

introducerats. Den som saknar tidigare inkomst bör garanteras en dräglig 

förtidspension. Att ett golv introducerats gör samtidigt att 

försäkringsmässigheten upphört. Det är i grunden positivt, att den som blir 

så sjuk att den förlorar arbetsförmåga bör få ersättning oavkortat om 

vederbörande tidigare haft en inkomst eller inte. I det längre perspektivet är 

det därför rimligt att röra sig mot en enhetlig ersättning. Det kan dock inte 

vara en prioriterad fråga i förhållande till Sveriges andra utmaningar.  

Vidare bör de särskilda kvalificeringsreglerna till förtidspension för flyktingar, 

alternativt skyddsbehövande och för övrigt skyddsbehövande tas bort. Detta 

innebär att samma personer kommer behandlas på samma sätt som 

anhöriginvandrare och övriga invandrare avseendes huruvida de har rätt till 

garantinivåersättning.  

Som nämnts tidigare bör förslaget från SOU 2013:52 införas, det vill säga att 

en finansiering av en förlängd skolgång för elever med funktionshinder bör 

finansieras av studiemedelssystemet. Den stora utgiftsminskningen av detta 

påverkar givetvis sjuk- och aktivitetsersättningen.  
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Barnbidraget 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing hos 

ett 
Alliansparti 

12.1 Barnbidrag     

Genomförande av SOU 

2013:52 

74 000 RUT 2015:1224 L (113) 74 000 

Återtagande av höjt 
flerbarnstillägg 

307 000 BP17: sida 510 L (113) 307 000 

Totalt 381 000 
  

381 000 

Barnbidraget är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Det är också 

ett bidrag utan marginaleffekt varför förslag om att trappa ned barnbidraget 

för högre inkomster som ibland marknadsförs av högerpolitiska företrädare 

är precis motsatsen till vad Sverige behöver. Det vore dock önskvärt om 

systemet kunde omvandlas till att vara mer generöst för den som har arbete 

och särskilt gynnsamt om båda vårdnadshavarna jobbade. Detta skulle kunna 

åstadkommas genom att man kan välja att istället ta ut ersättningen i form av 

ett förstärkt jobbskatteavdrag med en högre ersättningsnivå och särskilt hög 

nivå om båda vårdnadshavarna är heltidssysselsatta. Denna fråga bör dock 

utredas i särskild ordning. Höjningen av flerbarnstillägget i budgeten för 2017 

var dock omotiverad. Särskilt mot bakgrund av den problematik som uppstår 

med de höga bidragsnivåer som redan finns för barnfamiljer där båda 

föräldrar står utanför arbetsmarknaden.  

 

Föräldraförsäkring 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 

Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 
hos ett 
Allianspart
i 

12.2 Föräldraförsäkring     

Sänkt grundnivå från 250 
kr till 225(återtagande av 
beslut i BP16) 

200 000 RUT 
2016:1271 

M(49) 200 000 

Föräldrarpenningens 13 
månad tas bort 

3 600 000 RUT 2017:200 
och egen 
beräkning 

M gör detta 
för arbetslösa 
(54) 

1 300 000* 

Begränsa 

föräldrarpenningen för 
nyanlända 

700 000 RUT 2017:200 M och C 700 000 

Totalt 4 500 000 
  

2 200 000 

Intäktsförändringar av samma förslag 
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Åtgärd Intäktsökning Intäktsökning 
föreslagen av ett 

Alliansparti 

Föräldrarpenningens 13 månad tas 
bort 

1 300 00026 300 000 

Summa 1 300 000 300 000 

Total effekt av åtgärderna 5 800 000  

* Summan motsvarar siffran 1,9 mdkr från RUT 2016:1453 minus 700 mkr för begränsad 

föräldrarpenning för nyanlända.  

Det svenska systemet för föräldraledighet är ett av världens mest generösa. 

Detta är positivt framförallt då det gör att kvinnor inte tappar kontakten med 

arbetsmarknaden vid föräldraskap. Samtidigt finns det en motsatt effekt om 

föräldraledigheten är för lång och det medför att kvinnor halkar efter i sin 

karriär. Sverige har i internationella jämförelser den i särklass längst 

föräldraledighet med inkomstrelaterade ersättning: 

Längd av ledighet med inkomstrelaterad ersättning27 

  

Även inkluderat fasta ersättningsbelopp ligger Sverige mycket högt och har 

nästan en tredjedel så lång ledighet som Danmark och Island. Därför är det 

rimligt att de sista fyra veckorna av den inkomstrelaterade föräldraledigheten 

tas bort. Detta föreslår M för nyanlända och arbetslösa, men förslaget bör 

alltså utvidgas till samtliga föräldrar. Samtidigt bör även möjligheten till 

retroaktiv föräldraledighet för nyanlända begränsas till att tas ut innan barnet 

                                                           
26 Siffran bygger på antagandet att förslaget ökar intäkterna från arbetsgivaravgifterna 
med 1,1 mdkr och att intäkterna från ålderspensionsavgiften blir 0,2mdkr 
27 Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden, TemaNord 2010:595, 
sida 33 
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fyllt två år. Därutöver bör ersättningen vid i grundnivån som 2016 höjdes till 

250kr återställas till 225kr per dag.  

 

Underhållsstöd 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 

Referens Föreslås av: Högsta 

besparing hos 
ett 
Alliansparti 

12.3 

Underhållsstöd 

    

Återställ nivån 625 000 VÄB15: 
sida 92 

C (180) 625 000 

Höjd nivå för äldre 

barn avvisas 

230 000 BP17: sida 

510 

C (180 ) och L (113) 230 000 

Totalt 855 000 
  

855 000 

 

Underhållsstöd, det vill säga bidraget som betalas ut till ensamstående 

föräldrar i det fall den andre föräldern inte kan betala sin del av underhållet 

är viktigt för att ensamstående föräldrar med låga inkomster i största möjliga 

mån inte ska tvingas söka socialbidrag (och före dess till exempel tvinga sälja 

sin bostad). Samtidigt försämrar ett för högt underhållsstöd drivkrafterna för 

arbete. En rimlig avvägning är att återställa nivån efter höjningen som gjordes 

av regeringen Löfven 2015 samt att återta höjningen från 2017 för äldre barn. 

 

A-kassan 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 

hos ett 
Alliansparti 

14.1.2 Bidrag till 
arbetslöshetsersätt

ning och 
aktivitetsstöd 

    

Ny A-kassemodell 4 400 00028 RUT 2017:202 Samtliga i olika 
former 

2 200 000 

Aktivitetserstöd och 
utvecklingsstöd=dag
ens miniminivå 

2 200 000 RUT 2017:202 
  

Fler karensdagar 300 000 RUT 2017:202 
 

300 000 

Överlappningseffekt 
av ovanstående 3 
förslag 

-1 200 000 RUT 2017:202 
  

                                                           
28 A-kassa+aktivitetsstöd 
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Återtagande av 
förlängd a-kassa vid 

deltid 

128 000 BP17: sida 510 C (184) och L 
(127) 

128 000 

Totalt 5 828 000   2 628 000 

 

Intäktsförändringar av samma förslag 
Åtgärd Intäktsökning 

Effekt av ny modell för A-kassa och 
aktivitetsstöd  

500 00029 

Summa 500 000 

  

Total effekt av åtgärderna 6 328 000 

 

A-kassan bör, som upprepat diskuterats ovan, erbjuda en grundtrygghet för 

omställning. Den som därutöver önskar stärka sin ekonomiska trygghet vid 

arbetslöshet bör på eget ansvar teckna privata tilläggsförsäkringar.  

Förenklat bör ersättningssystemet vid arbetslöshet fungera enligt följande: 

 Den som är medlem i en A-kassa bör ha en ersättning med samma 

ersättning som rådde 2014, det vill säga 80% av lönen dock max 680kr 

per ersättningsdag, motsvarande 14.969kr i månaden (mot dagens 

20.020kr per månad). Den som inte är medlem i en A-kassa bör likt 

idag få ersättning på ”grundnivå” om 365kr per ersättningsdag , 

motsvarandes 8.030kr per månad. 

 Ersättningen bör likt idag successivt trappas ned för att öka 

drivkrafterna för arbete ju längre en person varit arbetslös. Detta bör 

ske både genom att sänka taket och ersättningsgraden. Det 

förstnämnda är viktigt för att även de med högre inkomster ska känna 

av nedtrappningen (samma resonemang som med sjukpenningen). 

Att så inte sker idag är en form av ”höginkomsttagarsocialism” som 

besparar de med högre inkomster nedtrappningseffekterna.  

 Efter ett år i arbetslöshet (alltså 260 ersättningsdagar) lämnar man 

formellt A-kassan och får aktivitetsstöd till samma nivå. Ersättningen 

bör då istället sänkas till aktivitetsstödets miniminivå. Att en person 

som varit arbetslös i mer än ett år ska få märkbart högre ersättning 

för att vederbörande tidigare haft en hög inkomst är inte rimligt och 

hämmar kraftigt incitamenten att arbeta. Arbetslösa med barn bör 

                                                           
29 Minskad finansieringavgift+ ökade statlig ålderspensionsavgift och skattereduktion 
allmän pensionsavgift 
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dock liksom idag få förlängd ersättning i A-kassan till 450 

ersättningsdagar och alltså få aktivitetsstödets miniminivå först efter 

drygt 2 år.  

 

Så bör A-kassan fungera 
 

Föreslagen modell vid arbetslöshet 

  

Dagens modell 

  

Dagar i 
arbetslös

het 

Regler Max-
ers 

Min-
ers 

Regler Max-
ers 

Min-
ers 

0-100 A-kassa 
80% i 
ersättningsgrad                  
680kr/dag i 

maxersättning                                   
365kr/dag i 
minimiersättning 

14960 8030 A-kassa 
80% i 
ersättningsgrad                  
910kr/dag i 

maxersättning                   
365kr i 
minimiersättning 

20020 8030 

101-200 A-kassa 

70% i 
ersättningsgrad 
590kr/dag i 
maxersättning 

365kr/dag i 
minimiersättning 

12980 8030 A-kassa 

80% i 
ersättningsgrad                       
760kr/dag i 
maxersättning                   

365kr i 
minimiersättning 

16720 8030 

201-260 
(201-300 

idag) 

A-kassa 
65% i 

ersättningsgrad 
500kr/dag i 
maxersättning 
365kr/dag i 

minimiersättning 

11000 8030 A-kassa 
70% i 

ersättningsgrad                    
760kr/dag i 
maxersättning             
365kr i 

minimiersättning 

16720 8030 

260-                            
(300- 
idag) 

Aktivitetsstöd 
60% i 
ersättningsgrad 

365kr/dag i 
maxersättning 
365kr/dag i 
minimiersättning 

8030 8030 Aktivitetsstöd:   
65% i 
ersättningsgrad                    

760kr/dag i 
maxersättning 
365kr/dag i 
minimiersättning 

16720 8030 

 

På detta sätt får systemet en tydligare logik med en förutsägbar nedtrappning 

för alla inkomstgrupper. Därutöver bör antalet karensdagar utökas från 

dagens 7 till 10 (under de första två veckorna av en arbetslöshetsperiod utgår 

alltså ingen ersättning). Avslutningsvis bör även förstärkningen vid 

deltidsarbetslöshet (förlängd a-kassa) som regeringen Löfven införde 2017 

återtas.  

 



 
 
 

75 
 

Effekt på A-kassan till följd av andra förändringar  
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing hos 

ett 
Alliansparti 

14.1.2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättnin

g och aktivitetsstöd 

    

Effekt av återtagande av 
höjt tak för lönebidrag 

- 67 000 BP17: UO14 
sida 61 
(differensen 

mellan siffran 
där och siffran 
nedan under 
AMS) 

C (184) -67 000 

Borttagande av bortre 
tidsgräns 

-1 600 000 RUT 2016:286 M, C, L, KD -1 600 000 

Effekt av avvecklade 
AMS-program 

-2 534 000 Egen 
beräkning, se 

nedan 

* * 

Totalt - 4 201 000   -1 667 000 

*Allianspartierna gör olika antaganden kring detta (i huvudsak för optimistiska)  

Till följd av de förändringar som föreslås i denna rapport kommer utgifterna 

för A-kassan också att öka när arbetsmarknadspolitiska program avvecklas 

(se nedan) och deltagarna istället går in i reguljär arbetslöshet. Den 

sammantagna effekten av förändringarna är dock påtagligt minskade statliga 

utgifter. Sammantaget beräknas det röra sig om 52.600 platser som upphör. 

Att beräkna hur många av samma människor som istället för sin nuvarande 

åtgärdsplats kommer få ett nystartsjobb är nära nog omöjligt att uppskatta. 

En konservativ estimering är att hälften får det och restera halva övergår i ren 

arbetslöshet med miniminivån i aktivitetsstödet som ersättning. Detta senare 

kommer rendera en kostnadsökning för A-kasseutgifterna enligt följande: 

i) Antalet i arbetsmarknadsåtgärder som förflyttas till arbetslöshet: 

52.600*50%=26.300 

ii) Minimiersättning i aktivitetsersättningen (365kr per ersättningsdag 

med i genomsnitt 22 ersättningsdagar i månaden): 8.030 kr  

iii) Kostnad för ökad A-kassa: 26.300*8.030*12 månader= 2.534 mdkr.  

Detta kommer även ge upphov till ökade kostnader för nystartsjobb vilket 

redogörs för nedan.  
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Avvecklat adoptionsbidrag 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing hos ett 
Alliansparti 

12.4 
Adoptionsbidrag 

35 300 Avveckling 
av anslaget 

  

 

Adoptionsbidraget är ett engångsbidrag som man får när man adopterar ett 

barn. Bidraget höjdes 2017 från 40.000kr till 70.000kr per barn och täcker 

således en liten del av den totala adoptionskostnaden. Den totala kostnaden 

för det offentliga budgeteras till dryga 35 miljoner kronor år 2020, vilket är 

en i sammanhanget liten summa. För att klara finansieringen av de 

nödvändiga reformer som krävs för att klara Sverige utmaningar måste dock 

tuffa prioriteringar göras. Eftersom det inte är någon mänsklig rättighet att få 

adoptionskostnader subventionerade och mot bakgrund av att det i denna 

rapport föreslås omfattande skattesänkningar är det rimligt att kostnaden för 

adoptioner helt överförs till den enskilde.  

 

Arbetsmarknadspolitiken 

En stor del av den svenska arbetsmarknadspolitiken är ineffektiv och 

kostsam. Inte minst stjälper snarare än hjälper många 

arbetsmarknadspolitiska program de arbetslösa som deltar i den. För detta 

bär regeringen Löfven ett stort ansvar men även Alliansen. Besparingar bör 

göras på de arbetsmarknadspolitiska programmen, på nystartsjobben och 

även i begränsad omfattning på lönebidrag och Samhall.  
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Arbetsmarknadspolitiska program 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 

hos ett 
Alliansparti 

14.1.1 
Arbetsförmedlingens 

förvaltningskostnader 

2 000 000 Minskning av den 
inflationsjusterade 

ökningen sedan 
2002 med två 
tredjedelar 

 1,516 

14.1.3 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser 

    

Avveckla särskilt 
anställningsstöd  

1 910 000 RUT 2016:1388 * 1 910 000 

Avveckla förstärkt 
anställningsstöd 

1 660 000 RUT 2016:1388 * 1 660 000 

Avveckla instegsjobben 1 120 000 RUT 2016:1388 * 1 120 000 

Avveckla extratjänster 5 130 000 RUT 2016:1388 * 5 130 000 

Avveckla traineejobb 1 195 000 BP16, sida 47 * 1 195 000 

Avveckla 
utbildningskontraktet 

345 000 Baserad på 
beräkning från 
C(195) 

* 345 000 

Avveckla "Aktiva insatser 
för långtidsarbetslösa"  

121 000 BP16 (sida 400) C(185) 121 000 

Avveckla 
arbetsförmedlingens 

arbetsmarknads-
utbildningar 

2 740 000 RUT 2017:216 KD(utgiftsm
otion 14) 

2 740 000 

Totalt 16 221 000 
  

16 221 000 

 

Intäktsförändringar av samma förslag 

Åtgärd Intäktsökning 

Avveckla särskilt 
anställningsstöd  

-140 000 

Avveckla förstärkt 
anställningsstöd 

-100 000 

Avveckla instegsjobben -100 000 

Avveckla extratjänster -135 000 

Avveckla traineejobb -40 000 

Summa -515 000 

  

Totaleffekt av åtgärderna 15 706 000 

*Samtliga Allianspartier föreslår omfattande besparingar på arbetsmarknadspolitiska 

program, men gör även egna satsningar, att redogöra för vem som exakt gör vad är svårt att 

göra överblickbart 

Att arbetslösa får möjlighet till omskolning är viktigt i en modern och 

dynamisk arbetsmarknad. Det bör dock ske genom det konventionella 

utbildningssystemet (genom till exempel Komvux och Yrkeshögskolan) och 

inte via arbetsmarknadsutbildningar på arbetsförmedlingen. Allra minst bör 
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de många arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som kommit och gått över åren 

avvecklas.  

Som nämnts tidigare har IFAU låtit göra en metasammanställning över 

forskningsläget kring effekterna av arbetsmarknadspolitiska program (IFAU, 

Working Paper 2016:17) som konstaterar att det finns ett mycket svagt stöd 

för att en aktiv arbetsmarknadspolitik har positiva effekter. Tydligt är dock 

att de kostar synnerligen mycket pengar. En utvärdering från IFAU visade till 

och med att den som deltar i arbetsmarknadspolitiska utbildningar under 

vissa omständigheter har sämre jobbchanser än de som inte gör det30. Därför 

bör arbetsmarknadspolitiken stramas åt och strömlinjeformas. 

Anställningsstöd, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, 

instegsjobb, extratjänster och traineejobb bör avvecklas helt och istället bör 

samtliga lönesubventioner inrymmas inom nystartsjobben (se nästa rubrik). 

Samma sak gäller arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsutbildningar som 

bedrivs inom ramen för ”jobb och utvecklingsgarantin” samt ”jobbgaranti 

för ungdomar”. Utöver de generella slutsatserna av effekten av en aktiv 

arbetsmarknadspolitik visar IFAU:s granskningar av jobb och 

utvecklingsgarantin (”Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin”) har låg 

aktivitet och programinnehåll. Åtgärderna levererar inte tillräckliga resultat i 

förhållande till vad de kostar. I flera avseenden kan de snarast jämföras med 

”vuxendagis”, vilket inte är ett rimligt offentligt åtagande. Samtidigt har som 

sagt flera branscher, som tillhandahåller enkla jobb, svårt att rekrytera. Det är 

tydligt att det är med de ekonomiska drivkrafterna samhället måste arbeta för 

att minska utanförskapet.  

Till följd av ovanstående förändringar kommer arbetsförmedlingens 

förvaltningskostnader minska drastiskt och bör därför sänkas med två 

miljarder. Det är en halv miljon mer än såväl vad C som KD föreslår, vilket 

är rimligt eftersom förslagen här är en kombination av samtliga besparingar 

som föreslås inom Alliansen. Myndigheten kommer dock alltjämt att behålla 

75% av sitt anslag. Övriga frågor om hur Arbetsförmedlingens uppgifter bör 

organiseras är en verksamhetsfråga som inte denna rapport tar ställning till. 

Dock måste kostnaderna för att administrera arbetslösheten kraftigt sänkas. 

                                                           
30 IFAU 2015:25: ”Kedjor av arbetsmarknadspolitiska program kan leda till högre 
arbetslöshet” 



 
 
 

79 
 

Avslutningsvis bör regeringen Löfvens satsning på ”aktiva insatser för 

långtidsarbetslösa” från budgetpropositionen för 2016 avvecklas.  

 

Nystartjobb 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 

Referens Föreslås 

av: 

Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

14.1.12 Nystartsjobb och stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar 

2 900 000 RUT 

2016:1635 
samt egen 
beräkning 

C 3 300 000 

 

Inrättandet av nystartsjobben var en i grunden bra arbetsmarknadspolitisk 

reform som Alliansregeringen genomförde under sin första mandatperiod. 

Syftet var att skapa ett enkelt och smidigt regelverk för lönesubventioner till 

de som står långt från arbetsmarknaden (till exempel genom att slippa ett 

formellt beviljande av Arbetsförmedlingen för ett nystartsjobb). Det är dock 

inte genom anställningssubventioner som utanförskapsproblemen löses. 

nystartsjobben och liknande program kan vara komplement, men kommer 

aldrig kunna stå för den huvudsakliga lösningen på problemen.  

Sedan nystartsjobben inrättades har subventionen dubblerats utan nämnvärd 

effekt uppnåtts. Som konstaterats ovan har en utvärderingar från IFAU 

(rapport 2012:6) visat att mer än 60% av nystartsjobbs-anställningarna ändå 

kommit till stånd utan stödet och att dubbleringen av subventionsgraden haft 

liten eller ingen effekt.  

Därför är det rimligt att nystartsjobben förändras enligt följande: 

 Subventionen kan pågå under som längst två år 

 Personer som varit arbetslösa under mindre än två år får 

subventionen sänkt till att motsvara kostnaden för den anställdes 

arbetsgivaravgifter (idag är subventionen två arbetsgivaravgifter) 

 Personer som varit arbetslösa under mer än två år får behålla dagens 

subventionsgrad 

 Personer som varit arbetslösa i mer än tre år och nyanlända får en 

subvention motsvarande tre arbetsgivaravgifter det första året och två 

arbetsgivaravgifter året därefter 
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 Lönetaket sänks till 17.000kr. 

 

Centerpartiet föreslår en snarlik förändring men där subventionen till 

nyanlända endast är två arbetsgivaravgifter. Enligt Riksdagens 

utredningstjänst skulle en sådan förändring minska statens utgifter med dryga 

3,3 miljarder kr (Dnr 2016:1635). Skillnaden kan antas uppgå till 400 miljoner 

kronor31. Att subventionen för nyanlända förblir relativt hög är rimlig givet 

deras särskilt svåra ställning på arbetsmarknaden.  

 

Lönebidrag och Samhall 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta 
besparing 

hos ett 
Alliansparti 

14.1.4 Lönebidrag och 
Samhall m.m. 

    

Nej till "Fler platser i 
Samhall", BP2017 

118 000 BP17 (sida 510) C (186) och 
L (127) 

118 000 

Återtagande av 
förstärkning av Samhall 

400 000 BP16 (sida 400) L (127) 400 000 

Återtagande "Höjt 
lönebidragstak" 

390 000 BP17 (sida 510) C (186)  390 000 

Återtagande 
"Förstärkning av 

lönestöden samt särskilt 
introduktions- och 
uppföljningsstöd (SIUS)" 

415 000 (BP16 sida 400) L (127) 415 000 

Förändrad 

ersättningsmodell 

511 000 Egen beräkning 

baserat på RUT 
2017:293: ersätta 
trygghets- och 
utvecklingsanställning 

med lönebidrag 

  

Totalt 1 834 000 
  

1 323 000 

 

Att staten erbjuder generösa villkor för att anställa människor med 

funktionshinder är ett viktigt inslag i arbetsmarknadspolitiken som 

framförallt har ett humanistiskt egenvärde i att inte isolera människor med 

nedsatt arbetsförmåga från en alltmer intensivt arbetsmarknad. Dock har vi 

                                                           
31 Kompensation med en extra arbetsgivaravgift för inkomster upp till 17.000 kr 
innebär en extra subvention på 64.000kr per person och år. Då denna insats avser 
ersätta instegsjobben som prognostiserats till att uppgå till 6.500 platser år 2020 blir 
den extra kostnaden cirka 400 mkr.  
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sett en dramatisk kostnadsutveckling för detta under det senaste decenniet 

där kostnaderna inflationsjusterat ökat med 7 miljarder (mer än 60%) sedan 

2002. Detta är inte rimligt. Inget talar för att andelen med funktionshinder 

ökat i motsvarande omfattning. Ökningen förklaras främst av att de mer 

generösa anställningsformerna Trygghetsanställning och 

Utvecklingsanställning vuxit på bekostnad av Lönebidragen. Detta talar i sin 

tur för en tendens till generösare bedömningar från Arbetsförmedlingens 

sida. Det är därför rimligt att de ekonomiska villkoren blir sådana att de två 

senare anställningsformerna jämställs med lönebidragen: 

Besparingspotential av att jämställa ekonomiska ersättningar för olika 

subventionerade anställningar  

Anställningsform Kostnad Antal 

deltagare 

Genom-

snittlig 
offentlig 
kostnad per 
anställd 

Ersättnings-

minskning 
per deltagare 

Besparing 

Lönebidrag 4,1 30700 139000 
  

OSA 0,5 3100 173000 34000 0,1054 

Utvecklings-
anställning 

1,3 7600 165000 26000 0,1976 

Trygghets-
anställning 

5,3 34700 145000 6000 0,2082 

Totalt 11,2 76100 
  

0,5112 

 

Vidare bör regeringen Löfvens satsningar på Samhall, höjt lönebidragstak och 

förstärkt lönestöd återtas.  

 

Pensioner till nyanlända 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 
hos ett 

Alliansparti 

11.1.1 Garantipension 
till ålderspension 

    

Ingen garantipension till 

tidigare asylsökande 

600 000 RUT 2016:1140 C (178) och L 

(110), M 

600 000 

11.1.4 
Äldreförsörjningsstöd 

    

Äldreförsörjningsstöd -200 000 RUT 2016:1140 C (178) och L 

(110) 

-200 000 

12.1.5 Barnpension och 
efterlevandestöd  
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Avskaffa möjligheten att 
få efterlevandestöd för 

barn som bor på 
institution, i familjehem, 
på HVB-hem eller bostad 
med service enligt LSS 

201 000 RUT 2016:1229 
och 1433  

L (113) 201 000 

Totalt 601 000 
  

601 000 

 

Såväl M som C föreslår att avskaffa rätten för flyktingar att direktkvalificera 

sig till full garantipension utan att ha bott i Sverige i 40 år (vilket lagen annars 

kräver). Detta är ett exempel på en positivt särbehandlande generositet mot 

nyanlända som inte är rimlig och som underminerar legitimiteten för 

flyktingmottagandet. Detta beräknas spara 600mkr. Samtidigt kommer 

samma åtgärd öka kostnaderna för äldreförsörjningsstödet (en sorts 

socialbidrag till pensionärer). Vidare föreslår L att möjligheten att få 

efterlevandestöd (stöd till barn vars föräldrar avlidit) tas bort för barn som 

bor på institution, i familjehem, på HVB-hem eller bostad med service enligt 

LSS. Syftet med stödet var inte att ge särskilt höga ersättningar till föräldralösa 

på institution, utan där får de ersättningar som utgår inom ramen för samma 

system får anses fullgoda. Båda reformerna bör genomföras.  

 

Myndighetsutveckling 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 

Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

9.1.6 Bidrag till 

folkhälsa och sjukvård 

    

Avveckla 
”Professionsmiljaden” 

1 000 000  M, C, L, KD 1 000 000 

Avvecklad höjning 

förstärkning kroniska 
sjukdomar  

50 000 C (175) C (175) 50 000 

9.1.8 Bidrag till psykiatri 780 000 Avveckling av 
överenskommelse 

med SKL 
(regeringsbeslut 
dnr 
S2015/08176/FS). 

Beloppet finns 
specificerat i 
regleringsbrevet 

M, UO-
motion9 

10 000 

9.4.5 Stimulansbidrag 

och åtgärder inom 
äldreområdet 

 Anslaget avvecklas    
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Investeringsstöd för 
bostäder  

400 000 BP16;UO-
prop9(176) 

 

C (175) 400 000 

Övriga medel 106 030 I huvudsak 
utvecklingsmedel 
som fördelas av 

Kammarkollegiet 
avvecklas; se 
regleringsbrev 

  

9.4.7.Bidrag till 

utveckling av socialt 
arbete m.m. 

250 000 Anslaget 

avvecklas; BP17, 
UO9-proposition 
(174) 

KD UO-

motion9  

119 000 

9.7.2 Forskningsrådet 

för hälsa, arbetsliv och 
välfärd: Forskning 

174 000 Återställande av 

anslagnivå till 2014 
års nivå 

 3 000 

14.2.5 Arbetslivspolitik 10 000 Avveckling av 
anslaget 

L(126) och 
C(86) 

10 000 

16.1.5 Utveckling av 
skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet 

    

Återta höjningen av 

anslagen för ”att 
förtydliga förskoleklassens 
uppdrag”. 

15 000 BP17; UO16-

proposition (214) 

C(195) 15 000 

Avveckling av det 

nationella 
skolutvecklingsprogramet. 

140 000 VÅP2015 (54) L(145) 140 000 

Avveckla programmet 
”Samverkan för bästa 

skola”  

566 000 Regeringsbeslut 
U2017/00301/S 

L (145) 566 000 

Justerad pris- och 
löneomräkning 

17 000 RUT 2016:1228 L (145) 17 000 

Totalt 3 508 030   2 330 000 

 

Staten lägger ner stora summor på att verksamhetsutveckla offentliga 

verksamheten. Samma utvecklingsinsatser utvärderas dåligt och effekterna är 

ofta tveksamma. Studerar man budgetpropositioner under de senaste två 

decennierna kan man till exempel konstatera att omfattande anslag för att 

utveckla kvalitén i skolan inrättats och avvecklats på löpande band. 

Skolresultaten har istället fallit och ingen kan belägga att resurserna haft 

någon positiv inverkan alls. Ett annat exempel är regeringen Löfvens 

”Professionsmiljard”. Efter dess inrättande har vårdköerna ökat utan att det 

går att påvisa att sjukvårdskvaliteten stärkts i något annat avseende. Ska 

liknande satsningar göras måste de ha ett mycket tydligt syfte och bygga på 

evidens. Att skjuta till skattemedel till verksamhetsutveckling i allmän god 

vilja är orimligt. Följande besparingar föreslås därför att:  
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 Professionsmiljarden avvecklas för att finanserna kömiljarder.  

 Riktade statsbidrag för att stärka vården av kroniska sjukdomar 

avvecklas. Att utveckla sjukvården är primärt en landstingsfråga. 

Liknande ad hoc satsningar är inte heller rätt väg att utveckla 

välfärdens kvalitet.  

 Av samma anledning minskas statsbidragen till utveckling av 

äldreomsorgen. 

 Avveckling av överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom 

området psykisk ohälsa (S2015/08176/FS)” som slöts mellan 

regeringen Löfven och Sveriges Kommuner och Landsting 2015. 

Överenskommelsen innebär att Landsting och kommuner får nästan 

780 mkr för analysarbete, arbete med nya initiativ och satsningar på 

ungdomsmottagningar.  

 Avveckling av anslaget ”Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.” 

som används för att stimulera utvecklingen av socialt arbete samt för 

vissa administrativa utgifter kopplade till bidragsgivningen och för 

utgifter kopplade till avvecklingen av Ersättningsnämnden. 

 Anslaget till ”Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 

Forskning” återställs till 2014 års nivå (justerat för inflation). Anslaget 

får användas för utgifter för att finansiera forskning om arbetsliv, 

socialvetenskap och folkhälsovetenskap samt kostnader för 

utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, 

konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till 

forskningsstödet. Resurstillskotten sedan 2014 behöver prioriteras på 

annat håll.  

 Anslaget arbetslivspolitik som används för forskning om arbetslivet 

föreslås avvecklas i linje med vad C och L föreslår 

 Återta regeringen Löfvens satsningen från 2017 på att 

”kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonal”. 

 Regeringen Löfvens inrättande i VÅP15 det ”nationella 

skolutvecklingsprogrammet” som ska utveckla ”särskilda insatser” 

och ”ämnesövergripande arbete”. Detta är ett typexempel på en 

otydlig och ospecificerad åtgärd utan ett tydligt förbättringsresultat. 

Programmet föreslås avvecklas.  
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 Av samma skäl bör programmet ”Samverkan för bästa skola” också 

avvecklas. Regeringsbeslutet beskriver uppdraget som att ”Skolverket 

ska i samverkan med varje berörd huvudman identifiera insatser som 

kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla 

utbildningen i enlighet med uppdraget.”. Att vilja väl och kasta 

skattepengar på samma ändamål är inte så som det offentliga bör 

styras.  

Det finns sannolikt en väsentligt större besparingspotential att göra av 

liknande ”verksamhetsutveckling” än vad som föreslås här men det kräver 

mer ingående analyser.  

 

Förändringar av det kommunala utjämningssystemet 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 

Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

25.1 

Kommunalekonomisk 
utjämning 

17,820  - - 

Nedtrappning av 
kommunal utjämning vid 

slöseri 

16 900 000 Se kapitel 6 - - 

Nedtrappning av 
landstingsutjämning vid 
slöseri 

1 003 000 Se kapitel 6   

Tillväxtmiljarder -3 000 000 Se kapitel 6 - - 

Totalt 14 900 000    

 

Det kritiserade systemet för kommunalekonomisk utjämning föreslås 

förändras så att – förenklat beskrivet – utjämningsbidraget minskar om 

kommuner väljer att ha höga utgifter på icke obligatoriska utgifter. Samtidigt 

bör även tillväxtincitamenten stärkas för kommunerna genom att minska 

inbetalningen till systemet i samband med att skattekraften i kommunen ökar. 

Se kapitel 7 för en närmare genomgång av hur systemet föreslås utformas.   
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Miljöpolitik 
Anslagspost Besparing, 

2020 

Referens Föreslås av: Högsta 

besparing hos 
ett Alliansparti 

20.1.3 Åtgärder för 
värdefull natur 

356 000 Återställande 
av anslag 

sedan 2014 

Samtliga 355 000 

20.1.4 Sanering och 
återställning av 
förorenade områden 

431 000 Återställande 
av anslag 
sedan 2014 

M, C, KD 360 000 

20.1.5 Miljöforskning 11 000 Återställande 
av anslag 
sedan 2014 

C(208) 300 

20.1.11 Åtgärder för 

havs- och vattenmiljö 

86 000 Återställande 

av anslag 
sedan 2014 

L(172), C, M, 

KD 

48 000 

20.1.15 Skydd av 
värdefull natur 

690 000 Avveckla 
satsning från 

BP16, UO-
prop20(123) 

C(209), L, M, 
KD 

590 000 

20.2.1 
Forskningsrådet för 

miljö, areella näringar 
och 
samhällsbyggande: 
Förvaltningskostnade

r 

24 000 Återställande 
av anslag 

sedan 2014 

C(209), KD, 
M 

16 500 

20.2.2 
Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar 

och 
samhällsbyggande: 
Forskning 

348 000 Återställande 
av anslag 
sedan 2014 

KD(UO-
motion20), C, 
M 

288 000 

23.24Forskningsrådet 

för miljö, areella 
näringar och 
samhällsbyggande: 
Forskning och 

samfinansierad 
forskning 

106 000 Återställande 

av anslag 
sedan 2014 

C(216) 17 600 

Totalt 2 052 000   1 675 400 

 

Att förbättra den lokala och regionala miljön är behjärtansvärt och 

eftersträvansvärt. Liksom alla andra åtgärder måste de viktas mot helheten. 

Under regeringen Löfvens tid vid makten har anslagen för detta ökat 

dramatiskt och på ett sätt som tydligt signalerar att det rör sig om ideologiskt 

motiverade satsningar som kanske inte i alla stycken är effektiva. Att till 

exempel som regeringen gjort ensidigt fokusera på att klassa mer och mer 

mark som skyddsvärd är inte konstruktivt eller önskvärt. Varje avsatt hektar 
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skogsmark minskar också möjligheten att producera biomassa – alltså ett 

exempel på där goda intentioner blir direkt kontraproduktiva. Att återställa 

utgifterna på detta område till 2014 års nivåer är motiverat för att kunna 

prioritera mer akuta frågor kring integration och sysselsättning. Samma sak 

gäller miljöforskningsrelaterade utgifter som vuxit omotiverat mycket sedan 

2014.  

Klimatpolitik 
Anslagspost Besparing, 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta 
besparing hos 
ett Alliansparti 

20.10 

Klimatanpassning 
170 000 

Avveckling av 

anslagsposten 

KD(UO-

motion20), 
C, M 170 000 

20.12 Insatser för 
internationella 

klimatinvesteringar 339 000 

Återställande av 
ökning sedan 2014  

C(209), L, 
KD 

300 000 

20.17 
Klimatinvesteringar 700 000 

Avveckling av 
anslagsposten 

C, L, KD, 
M 700 000 

21.2 Insatser för 

energieffektiviserin
g  58 000 

Avveckling av 

anslagsposten 

 

 
21.3 Stöd för 
marknadsintrodukti

on av vindkraft 10 000 

Avveckling av 
anslagsposten 

L(176), 
KD 

10 000 

21.4 
Energiforskning 

305 000 Återställande av 
ökning under 
regeringen Löfven 

C(2010), 
M, L, KD 

11 000 

21.11 Lokal och 
regional 
kapacitetsutveckling 
för klimat- och 

energiomställning 

25 000 Satsning från 
BP16(UO-prop21 
s68) rörande medel 
för lokal och 

regional 
kapacitetsutvecklin
g avslutas 

C(211) 25 000 

Totalt 1 607 000 
  

1 216 000 

 

Sverige är och bör vara ett internationellt föregångsland i klimatarbetet. Detta 

åstadkoms genom ekonomiska styrmedel och välståndsökningar som driver 

teknologiskt framåtskridande vilket i sin tur öppnar upp för mer 

energieffektiva och miljövänliga tekniska lösningar. De offentliga utgifter 

som destinerats för klimatåtgärder har dock tveksam eller ingen effekt. 

Studerar man utvecklingen av utgiftsområde 20 (natur och miljövård) och 21 

(energi) kan man konstatera upprepade ad hoc mässiga satsningar som införts 

och avvecklats med tveksamma resultat. Som en eftergift till Miljöpartiet har 
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regeringen Löfven kraftigt ökat de klimatrelaterade utgifterna utan att 

utvärdera dess effekt eller funktion. Att samma utgiftsökningar återtas och 

miljöpolitisk fokus istället kretsar kring mer verksamma åtgärder är en bättre 

inriktning på klimatpolitiken (så som grön skatteväxling vilket denna rapport 

föreslår i kraftfull omfattning). 

 Insatser för internationella klimatinvesteringar handlar om 

regeringen Löfvens ”utsläppsbroms” som bygger på att köpa in och 

skrota utsläppsrätter inom EU:s system med utsläppsrätter. 

Satsningen bör avvecklas i linje med vad hela övriga Alliansen 

föreslår. Istället bör Sverige verka för att EU höjer ambitionerna för 

hela systemet än att svenska skattebetalares pengar går till att köpa 

och annullera utsläppsrätter.  

 Anslaget ”Klimatinvesteringar” avvecklas. Detta handlar i huvudsak 

om regeringen Löfvens satsning ”klimatklivet” som 

konjunkturinstitutet beskrev som ”ett slag i luften” (2016e). 

 Insatser för energieffektivisering är ett anslag som används till bland 

annat statsbidrag för kommunal energi- och klimatrådgivning och är 

inte en prioriterad verksamhet.  

 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft är ett av många anslag 

som kommit och gått till stöd för vindkraftsutbyggnad. Det är ett 

utmärkt exempel på hur en ogenomtänkt politik enbart byggd på 

goda intentioner innebär ett slösande med skattemedel. Det är inte 

ett ”duttande” av subventioner som löser miljöproblemen utan ett 

bra strukturellt regelverk för till exempel skatter som ger långsiktiga 

förutsättningar för miljöomställning till exempelvis vindkraft.  

 Energiforskning är en viktig verksamhet men som ökat påtagligt och 

på ett omotiverat sätt under regeringen Löfvens tid vid makten. 

Anslaget bör återställas till 2014 års nivå.  
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Identitetspolitik 
Anslagspost Besparing, 

2020 

Referens Föreslås av: Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

1.6.1 Åtgärder för 

nationella minoriteter 

19 000 20%-ig minskning av 

ökningen sedan 2002 

  

1.6.2 Åtgärder för den 
nationella minoriteten 
romer 

2 000 Avvecklande av 
utgiftspost 

  

13.2.2 Åtgärder mot 
diskriminering och 
rasism m.m. 

61 000 Avvecklande av 
utgiftspost 

C, M 36 000 

13.3.1 Särskilda 

jämställdhetsåtgärder 

247 000 Avvecklande av 

utgiftspost 

C 189 000 

13.4.1 Åtgärder mot 
segregation 

100 000 Avvecklande av 
utgiftspost 

C, KD 100 000 

17.9.1 Nämnden för 

statligt stöd till 
trossamfund 

11 000 Avvecklande av 

utgiftspost 

C, M 300 

17.9.2 Stöd till 
trossamfund 

85 000 Avvecklande av 
utgiftspost 

  

17.12.1 Myndigheten för 
ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

25 000 Minskat anslag 
proportionellt till 
bidragsminskning 

C, KD, M 2 000 

17.12.2 Bidrag till 

nationell och 
internationell 
ungdomsverksamhet 

144 000 Minskat anslag 

motsvarandes 
ökningen sedan 2002. 
Stöd till religiösa eller 
etniska organisationer 

avvecklas. 

KD, M 25 000 

17.13.3 Bidrag för 
kvinnors organisering 

28 000 Avvecklande av 
utgiftspost 

  

17.13.5 Bidrag till 

riksdagspartiers 
kvinnoorganisationer 

15 000 Avvecklande av 

utgiftspost 

  

17.14.1 Bidrag till 
folkbildningen 

0,232 
 

  

Inga bidrag till religiösa 
studiecirklar 

30 000 Egen 
uppskattning(bidraget 
till Ibn Rushd är ca 24 
mkr) 

  

Övriga besparingar (ej 
identitetspolitiska) 
Avvisning av utbyggnad 
av antalet platser i 

folkhögskolan  

70 000 BP16 (Proposition för 
UO17, sida 219).  

L(159) 70 000 

Minskade anslag till följd 
av minskad pris- och 
löneuppräkning 

120 000 RUT 2016:1228 L(159) 120 000 

Totalt 957 000 
  

542 300 
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Få saker förstör det politiska debattklimatet som identitetspolitik. Under 

decennier har en vänsterpolitisk identitetspolitik närmast institutionaliserats 

(även under Alliansens tid vid makten) vilket drivit på och gett näring åt en 

högerpopulistisk identitetspolitik som borgerligheten inte förmått politiskt 

kapitalisera på. Att göra upp med detta är en grannlaga uppgift som spänner 

från mediepolitiken till  forsknings- och migrationspolitiken. Här föreslås en 

för statsbudgeten relativt marginella besparingar men som likväl skickar en 

tydlig samhällssignal att det offentligas uppgift inte är till för att stödja 

identitetspolitiska mål som söker främja olika kollektiva identitetsrörelsers 

särintressen. Särskilt måste Sverige göra upp med 70-talsuppfattningen att 

offentliga medel ska användas för att invandrare ska ges möjlighet att behålla 

den egna kulturen. Detta har försvårat integration och sannolikt även medfört 

en ökad radikalisering. Ett exempel på detta är stödet till religiösa samfund. 

Samhällsdebattören och islamologen Eli Göndor konstaterar träffande mötet 

med den sekulära demokratin har tvingat in muslimer i en minoritetsställning 

som i olika grad lett till reflektion över vad islam betyder32. I Sverige har denna 

process avstannat och gamla värden konserverats, medan en helt annan 

utveckling kan skönjas i andra västeuropeiska länder. Ett talande exempel på 

detta är Mariam-moskén i Köpenhamn som är den första kvinnomnoskén i 

Skandinavien som gått så långt som att starta en Imamutbildning för kvinnor. 

Tanken på att detta skulle inträffa i Sverige är tyvärr främmande. Svenska 

bidrag till religiösa samfund gör att religioner i hög grad inte behöver anpassas 

till sin samtid utan med statlig finansiering kan bygga upp strukturer för en 

otidsenlig tolkning av sin religion.  

Ett annat exempel är de många avslöjandena om hur staten genom bidrag till 

studiecirklar och ungdomsverksamhet finansierar islamism. Även den 

omfattande och växande finansieringen av etniska ungdomsorganisationers 

verksamhet är ett exempel på att det offentliga stödjer etnisk exkludering. 

2002 var statens utgifter för ”Bidrag till nationell och internationell 

ungdomsverksamhet” knappa 89 miljoner. För 2020 beräknas kostnaden 

uppgå till 243 miljoner vilket inflationsjusterat är en ökning med mer än 

230%. Om man menar allvar med att identitetspolitik inte hör hemma i den 

svenska debatten måste man vara beredd att fatta de beslut som krävs för att 

också ändra på den saken. Därför bör bidrag inte betalas ut till organisationer 

                                                           
32 ”Stagnerad islam genom S-politik”, Corren 16/1-2017 
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med etnisk eller religiös profil. Totalt bör anslaget till ungdomsverksamheter 

minska med motsvarande den inflationsjusterade ökningen sedan 2002. I 

konsekvens av detta bör även Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor få sitt anslag minskat i samma omfattning när bidragen 

de har ansvar att fördela mer än halveras. Av samma skäl bör anslaget till 

Folkbildningsrådet minska. Liberalerna föreslår här en besparing på 180 

miljoner kronor, vilket är en kombination av att utbyggnaden av antalet 

platser i folkhögskolorna från budgetpropositionen för 2016 återtas och att 

pris- och löneuppräkningen minskas (vad detta är redogörs för ovan under 

”Utgiftsökningar sedan 2002” under kapitel 3). Därutöver bör åtminstone 

ytterligare 30 miljoner sparas in på anslaget genom att bidrag inte får delas ut 

till organisationer med religiösa eller entiska förtecken (enligt 

Folkbildnignsrådet uppgick bidragen bara till Ibn Rushd till 24 miljoner 

kronor för 2016). Etniska och religiösa orgnaisationer bör inte heller ges 

möjlighet att få lönebidrag eller subventionerade anställningar. Vad detta 

skulle spara in är dock svårt att estimera.  

Även jämställdhetspolitiska och diskrimineringspolitiska åtgärder listade ovan 

bör avvecklas. Inte därför att jämställdhet eller motverkande av 

diskriminering är något dåligt, utan därför att samma offentligt finansierat 

arbete först och främst varit vänsterideologiskt. Detta har snarare motverkat 

än främjat samma värden och gett destruktiva krafter luft under vingarna när 

jämställdhet och diskriminering under statlig sanktion likställs med extrem 

vänsterfeminism. Jämställdhet åstadkoms och diskriminering motverkas inte 

heller genom att anställa byråkrater. Inte minst bör bidrag till 

riksdagspartiernas kvinnoorganisationer avvecklas. Hur partierna organiserar 

sig bör vara upp till dem själva, men att med skattepengar försöka upprätthålla 

en organisatorisk könsuppdelning är inte något som främjar en långsiktig 

jämställdhet.  

För att komma till rätta med problemen krävs väsentligt mer än ovanstående 

besparingar. Ytterst krävs en kulturförändring i stora delar av det offentliga 

Sverige. För att åstadkomma verklig förändring i detta avseende krävs mer 

ingående analyser än vad som faller inom ramen för denna rapport.  
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Halverat flyktingmottagande  
Anslagspost Besparing, 

2020 

Referens Föreslås 

av: 

Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

8.1.3 

Migrationsverket 

2 093 000 Halvering av utgifterna M 510 000 

8.1.2 Ersättningar 
och bostadskostnader 

2 120 000 Halvering av utgifterna C 2 000 

8.1.4 

Domstolsprävning i 
utlänninsmål 

185 000 Införandet av 

prövningstillstånd för att få 
överklaga ett asylärende; 
bygger på beräkning av L 

L (94-

95) 

185 000 

8.1.6 Offentligt 

biträde i 
utlänningsärenden 

85 000 Tak på 8-timmar för 

användande av offentligt 
biträde i första instans; bygger 
på beräkningar av M 

M 85 000 

13.1.1 

Etableringsåtgärder 

64 000 Avveckling av anslagsposten KD 64 000 

13.1.2 
Kommunersättningar 
vid 

flyktingmottagande 

6 879 000 Halvering av utgifterna M 1 400 000 

13.1.3 
Etableringsersättning 
till vissa nyanlända 

invandrare 

2 711 000 Halvering av utgifterna KD 391 000 

13.1.4 Ersättning för 
insatser för vissa 
nyanlända invandrare 

1 424 000 Halvering av utgifterna KD 339 000 

13.1.5 
Hemutrustningslån 

147 000 Avveckling av anslagsposten 
  

Totalt 15 708 000   2 976 000 

 

Sverige bör vara ett land som tar ansvar för människor på flykt. Både av 

humanitära och av demografiska skäl: med en åldrande befolkning är vi i 

behov av att människor kommer till Sverige och arbetar och framförallt att 

de bildar familj och skaffar barn. Andra generationens invandrare är i 

huvudsak en oumbärlig del av det svenska välståndsbyggandet och bär 

sannolikt de samhällsekonomiska kostnaderna även för sina föräldrars 

eventuella utanförskap. I allmänhet går också de flesta utrikes födda till jobbet 

och gör rätt för sig. Utan invandringen hade Sverige varit både ekonomiskt 

svagare och mindre socialt dynamiskt. Baksidorna har dock samtidigt bl ivit 

för omfattande.  

Det är inte rimligt att Sverige ska ta ett större ansvar för asyl- och 

flyktingmottagandet än övriga västvärlden mot bakgrund av de många sociala 
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problem som blivit alltmer tydliga. Även om asylinvandringen på sikt kan vara 

till ekonomisk fördel för Sverige när andra generationens invandrare kommer 

ut på arbetsmarknaden skapar ändå det höga asylmottagandet ett moment 

tryck på offentliga finanser och välfärden som sliter isär samhället. Inte minst 

är den bristfälliga integrationen på arbetsmarknaden och utvecklingen i 

utanförskapsområdena oacceptabel. Kriminalitet, utbredning av islamistisk 

extremism, en tillbakagång för kvinnliga och homosexuellas rättigheter är inte 

ett pris värt att betala. Även om asylmottagandet skulle bli ekonomiskt 

lönsamt på några decenniers sikt har det sociala priset blivit för omfattande.  

Den primära källan till problemen är förvisso inte flyktingmottagandet i sig 

utan den oreglerade anhöriginvandringen som inte ställde krav på egen 

försörjning och att asylsökande fått permanenta uppehållstillstånd som gjort 

att man kunnat bo i Sverige en livstid utan krav på egen försörjning. Efter 

flyktingkrisen 2015 står det dock klart att asylinvandringen måste strams upp. 

De accelererande problemen i utanförskapsområdena som skapats av 

kombinationen av asylinvandring och anhöriginvandring gör också att 

Sverige måste föra en mer åtstramad flyktingpolitik. Detta tills vi kommit 

tillrätta med gapet på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda, 

kriminaliteten och de sociala problemen i utanförskapsområdena.  

De förändringar som gjorts av svensk migrationspolitisk sedan 2015 bör 

därför ligga fast – att långsiktigt bygga sitt liv i Sverige måste villkoras av egen 

försörjning, särskilt innan man tillåts ta hit anhöriga. Hade Sverige följt den 

principen hade vi kunnat klara ett generöst asylmottagande utan att få de 

problem som vi idag ser. Vi bör dock alltjämt minska vårt mottagande 

ytterligare. Även om antalet asylsökande minskade kraftfullt under 2016 i 

jämförelse med krisåret 2015 ligger det alltjämt på historiskt höga nivåer. 

Målbilden bör vara ett halverat mottagande och därmed halverade kostnader 

i förhållande till de projektioner som finns för 2020 enligt 

budgetpropositionen för 2017.  

Framförallt bör Sveriges flyktingmottagande ske via kvotflyktingsystemet, 

vilket skapar en högre grad av kostnadskontroll och förutsägbarhet. Det är 

också ett i grunden mer humant mottagande istället för att människor ska 

korsa medelhavet med livet som insats och betala flyktingsmugglare för att ta 

sig hit. För att nå dit bör Sverige vidta alla tänkbara åtstramningar av det idag 

”reguljära” mottagandet. Detta kan åstadkommas genom att avskaffa EBO, 
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avskaffa dagersättningen och bara förse asylsökande med mat och husrum, 

arbetsförbud, synnerligen höga krav för anhöriginvandring, långa 

handläggningstider, ta bort möjligheten att få permanenta uppehållstillstånd, 

krav på att själv kunna styrka sin ålder om man menar att man är minderårig 

med mera. Då kommer Sverige att ta sitt ansvar för människor som flytt från 

krig och erbjuda generösa villkor men bara göra det för de som tas emot via 

kvotsystemet.   

Utöver att halvera själva mottagandet bör även följande åtgärder vidas: 

 Idag finns det inga begränsningar för hur många timmar en 

asylsökande har rätt till offentligt biträde i första instans. I likhet med 

vad Moderaterna föreslår bör ett tak på 8 timmar införas.  

 Invända mot utvisning av den som fått avslag på sin asylansökan, så 

kallat verkställighetshinder, på grund av nya skyddsskäl bör framföras 

direkt till domstol istället för via migrationsverket. Detta skulle ta bort 

en nivå av byråkrati. Vilka kostnadseffekter detta får är svåra att 

estimera varför några besparingar inte kostnadssatt för samma 

reform.  

 Anslaget ”etableringsåtgärder” avvecklas i likhet med förslag från 

KD.  

 Anslaget ”hemlåningsutrustning” avvecklas.  

 Effektiviseringar av mottagandet av ensamkommande. Idag finns det 

få incitament för kommuner att välja ett kostnadseffektivt alternativ 

för HVB-boenden. Moderaterna har lagt fram ett förslag på att införa 

ett stramare schabloniserat stöd till kommunerna för 

ensamkommande som kostnadsestimerats till 7,2 miljarder. Mot 

bakgrund av att mottagandet av ensamkommande kraftigt minskat 

under senaste året och att ambitionen i denna rapport ät att på sikt 

halvera det totala flyktingmottagandet vore det inte korrekt att ta med 

liknande besparingar i en långsiktig kalkyl av kostnaderna för 

mottagandet.  
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Bistånd 
Utgiftsområde Besparing 

2020 

Referens Föreslås 

av: 

Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

5.1.2 Freds- och 

säkerhetsfrämjande 
verksamhet 

12 400 Återtagande av 

satsning på 
”fredsdiplomati” 
samt minskad pris- 
och löneuppräkning 

med 30% 

C(168-

169) 

12 400 

5.1.3 Nordiskt samarbete 4 000 
 

KD(UO-
mtion5) 

4 000 

5.1.5 Inspektionen för 

strategiska produkter 

2 000 5% besparing av 

anslag 

KD(UO-

mtion5), C 

1 000 

5.1.6 Forskning, utredningar 
och andra insatser rörande 
säkerhetspolitik, nedrustning 

och icke-spridning 

2 700 20% minskning av 
anslagsökning sedan 
2002 

  

5.1.7 Bidrag till Stockholms 
internationella 
fredsforskningsinstitut 

(SIPRI) 

1 000 Återtagen 
förstäkning från 
BP16: UO-prop5 

(43) samt minskad 
pris- och 
löneuppräkning med 
30% 

C(169) 1 000 

5.1.8 Bidrag till 
Utrikespolitiska institutet 
(UI) 

1 000 20% minskning av 
anslagsökning sedan 
2002 

 
 

5.1.9 Svenska institutet 25 000 Minskad pris- och 

löneuppräkning med 
30% 

C(169), 

KD 

25 000 

5.1.10 Information om 
Sverige i utlandet 

5 000 Anslagt minskas med 
1/3, ej prioriterad 

verksamhet  

  

5.1.11 Samarbete inom 
Östersjöregionen 

33 000 20% minskning av 
anslagsökning sedan 
2002 

KD(UO-
motion7) 

3 000 

7.1.1 Biståndsverksamhet 11 206 000 25% minskning av 
svenskt bistånd 

M(46) 1 398 000 

7.1.2 Styrelsen för 
internationellt 

utvecklingssamarbete (Sida) 

285 000 25% minskning av 
svenskt bistånd 

L(92) 4 000 

7.1.3 Nordiska 
Afrikainstitutet 

750 5% besparing av 
anslaget 

  

7.1.4 Folke 

Bernadotteakademin 

23 000 20% minskning av 

anslagsökning sedan 
2002 

  

Totalt 11 600 850   1 448 400 

 

Sverige är sett över tid världens i särklass största biståndsgivare. Detta är på 

många sett behjärtansvärt och något vi som svenskar kan vara stolta över, 
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även om det går att ifrågasätta effektiviteten i en stor del av biståndet. Enligt 

OECD spenderade Sverige 2015 1,4% av BNI på så kallad ODA-bistånd 

(Official Development Aid, en term som arbetats fram inom DAC 

samarbetet för att stipulera vad som får respektive inte får klassas som 

bistånd). Skulle Sverige halvera sitt bistånd hade vi fortfarande legat på plats 

sex eller sju över världens största biståndsgivare. Minskade vi biståndet med 

25% hade vi fortfarande haft en respektabel 4:e plats före Danmark. Det är 

bra att Sverige har en stor biståndsbudget, men det måste också viktas mot 

de inrikespolitiska behov som finns. Biståndsbudgeten beräknas 2020 vara 

lika stor som kostnaden för rättsväsendet. Detta är inte rimligt. Att Sverige i 

framtiden har som ambition att öka biståndsgivandet i takt med att ekonomin 

så tillåter och våra inhemska problem avtar är positivt, men nu måste vi 

prioritera. Således föreslås en 25%ig minskning av biståndet. Även de icke 

DAC-klassade biståndsverksamheterna under utgiftsområde 7 i 

statsbudgeten måste minska efter de principer som fastställts under avsnittet 

”Anslagsökningar sedan 2002” ovan (kapitel 4).    

 

Näringslivspolitik 
Anslagspost Besparing, 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta besparing 
hos ett Alliansparti 

19.1 Regionala 
tillväxtåtgärder 

760 000 Halvering av 
anslaget 

L(166) 125 000 

19.2 Transportbidrag 401 000 Avveckling av 
anslaget 

  

24.1.1 Verket för 
innovationssystem 

76 000 Återställande av 
anslagsökning 
sedan 2014 

C(218 ), L, 
M, KD 

5 300 

24.1.2 Verket för 

innovationssystem: 
Forskning och 
utveckling 

749 000 Återställande av 

anslagsökning 
sedan 2014 

KD(UO-

motion 
24), L, M, 
C 

684 000 

24.1.3 Institutens 

strategiska 
kompetensmedel 

146 000 Återställande av 

anslagsökning 
sedan 2014 

C(217), 

KD, L, M 

11 600 

24.1.4 Tillväxtverket 23 000  M(UO-
motion24), 

C, KD, L 

23 000 

24.1.5 
Näringslivsutveckling 

220 000 Avveckling av 
anslaget 

KD(UO-
motion24), 
L, M, C 

217 000 

24.1.7 Turistfrämjande 20 000 
 

L, M, KD 20 000 

24.1.8 Sveriges 
geologiska 
undersökning 

4 400 Minskad pris- 
och 

C(218), 
KD, L, M 

4 400 
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löneuppräkning 
med 30% 

24.1.9 Geovetenskaplig 
forskning 

300 5% besparing av 
anslaget 

  

24.1.10 Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar 

7 000 5% besparing av 
anslaget 

  

24.1.14 
Konkurrensforskning 

1 400 20% minskning 
av ökningen 
sedan 2002 

  

24.1.15 Upprustning 

och drift av Göta kanal 

650 20% minskning 

av ökningen 
sedan 2002 

KD(UO-

motion24) 

Sannolikt en 

felbungetering på 
budgetåret 2020 hos 
KD 

24.1.20 Bidrag till 

företagsutveckling och 
innovation 

8 000 5% besparing av 

anslaget 

KD(UO-

motion24), 
M (UO-
motion24) 

Sannolikt en 

felbungetering på 
budgetåret 2020 hos 
KD 

24.2.4 

Investeringsfrämjande 

5 000 Satsningen 

”Exportoffensiv” 
från BP16 
avslutas; baseras 
på C-budget 

C(218) 5 000 

24.2.5 Avgifter till 
internationella 
handelsorganisationer 

230 Baseras på M-
budget 

M(UO-
motion24) 

230 

24.2.6 Bidrag till 

standardiseringen 

1 00 Minskad pris- 

och 
löneuppräkning 
med 30% 

C(218) 1 00 

Totalt 2 422 080 
  

1 095 630 

 

En aktiv näringspolitik i form av direkt ekonomiskt stöd till 

näringsverksamhet har inte en positiv ekonomisk effekt. Det finns en 

anledning till varför EU har rigida regler som förbjuder statsstöd – det 

snedvrider konkurrensen, skapar artificiella ekonomiska förutsättningar för 

näringsverksamhet som hämmar innovation, stoppar/fördröjer nödvändig 

omställning och håller verksamheter som borde gå omkull vid liv. Statsstöd 

är ett ineffektivt utnyttjande av resurserna som snarare stjälper än hjälper. 

Länder med en tydlig inriktning att staten ska hjälpa näringslivet har generellt 

en lägre grad av innovation.  Även inom borgerligheten finns det en 

föreställning om att detta av någon anledning inte skulle gälla för stöd till just 

landsbygden. Politiken ska stödja näringslivet genom att främja fri 

företagsamhet, få regleringar och låga skatter.  
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Konkret bör följande göras: 

 Anslaget för regionala tillväxtåtgärder halveras. På sikt bör anslaget 

avvecklas. Det är dock dels rimligt med en utfasning av en så pass 

stor budgetpost, dels är det inte politiskt önskvärt att samma 

besparing får bli en symbol för en landsbyggsfientlig politik.  

 Transportbidraget avvecklas. De mycket omfattande 

skattesänkningar på jobb och företagande som föreslås i denna 

rapport kommer kompensera för denna åtgärd.  

 Anslaget ”Näringslivsutveckling” avvecklas. Detta är ett typiskt 

exempel på hur man med många små subventioner och bidrag kan 

slösa stora belopp. Anslaget ”duttas” ut till en mängd olika 

verksamheter genom att först fördelas ut mellan Kammarkollegiet, 

Skolverket och Tillväxtverket.  

 Resterande anslag minskas efter de principer som fastställts under 

avsnittet ”Utgiftsökningar sedan 2002” ovan (kapitel 4).    

 

Landsbygdspolitik 
Anslagspost Besparing, 

2020 
Referens Föreslås av: Högsta 

besparing hos 
ett Alliansparti 

23.2 Insatser för skogsbruket 126 000 Tidigare 
höjningar 
”instrument 
för skydd av 

skog från 
BP16, UO-
prop23(83) 

KD, M, C, L 126 000 

23.4 Bidrag till veterinär 

fältverksamhet 

5 700 Återställande 

av 
anslagsökning 
sedan 2014 

KD, C, L, M 

(begränsad 
pris och 
löneuppräkn
ing) 

3 000 

23.5 Djurhälsovård och 
djurskyddsfrämjande 
åtgärder 

3 000 Återställande 
av 
anslagsökning 
sedan 2014 

  

23.6 Bekämpande av 
smittsamma 
husdjurssjukdomar 

1 500 Återställande 
av 
anslagsökning 
sedan 2014 

 
 

23.7 Ersättningar för 
viltskador m.m. 

15 000 Återställande 
av 
anslagsökning 
sedan 2014 

L(183) 15 000 
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23.9 Bekämpande av 
växtskadegörare 

425  20% 
minskning av 

anslagsökning 
sedan 2002 

  

23.11 Intervention för 
jordbruksprodukter m.m. 

7 000 5% besparing 
av anslaget 

  

23.15 Konkurrenskraftig 
livsmedelssektor 

85 160 Anslaget 
avvecklas 

KD, L, C, M 35 000 

23.19 Miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket 

2500 5% besparing 
av anslaget 

  

23.20 Stöd till jordbrukets 
rationalisering m.m. 

200 5% besparing 
av anslaget 

  

23.21 Åtgärder på 
fjällägenheter 

1 000 Återställande 
av 

anslagsökning 
sedan 2014 

  

23.22 Främjande av 
rennäringen m.m. 

13 000 20% 
minskning av 

anslagsökning 
sedan 2002 

  

23.23 Sveriges 
lantbruksuniversitet 

233 000 Återställande 
av 

anslagsökning 
sedan 2014 

KD, C, M, L 57 000 

Totalt 493 485 
  

306 000 

 

För att möta Sveriges mest akuta problem och utmaningar måste nära nog 

alla offentliga verksamheter utom välfärdens kärna bidra med minskade 

utgifter, så även landsbygdspolitiken. Landsbygdspolitiska satsningar är i 

stora delar ett gynnande av särintressen och ett uttryck för att kompensera 

eftersatta landsändar i brist på bättre visioner för landsbygden. Ett stärkande 

av landsbygden åstadkoms genom företagande och näringsverksamhet – att 

fler kommer i arbete och skapar värde även utanför storstäderna.  

Merparten av föreslagna anslagsminskningar handlar om återställningar av 

regeringen Löfvens höjningar eller schablonsänkningar i förhållande till 

tidigare kostnadshöjningar. Ett anslag, ”konkurrenskraftig livsmedelssektor” 

föreslås dock avvecklas. Anslaget får användas för ”utgifter för åtgärder för 

att stärka konkurrenskraften i livsmedelssektorn och för att främja exporten 

av svenska livsmedel och för utveckling av livsmedelsförädling….för utgifter 

till stöd för marknadsföring och deltagande i mässor samt stöd till 

projektverksamhet med syfte att öka kompetens och utveckla produkter, 

processer, teknik och logistiklösningar med anknytning till 
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livsmedelsförädling”33. Detta är ett typisk kontraproduktiv statlig subvention 

av vissa näringsverksamheter som slösar med skattepengar, skapar 

”konstgjord andning” och snedvrider konkurrensen. Om liknande 

subventioner vore ett resurseffektivt sätt att strukturera ekonomin borde 

skatterna kraftigt höjas och liknande subventioner introduceras inom samtliga 

sektorer. Vetenskap och sunt förnuft talar dock tydligt för att marknaden och 

inte staten bör styra investeringar och resurstilldelningen i ekonomin.  

En anslagspost som ökat synnerligen mycket under senare år är anslag 23.17 

”Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur” som ökat med 1,2 mdkr 

sedan 2014. Denna budget är dock i stor utsträckning styrd av EU-beslut och 

i vilken utsträckning riksdagen alls kan påverka anslagsnivån eller påverka den 

utan att EU-bidrag dras in har jag inte kunnat få klarhet i. Frågan bör därför 

utredas mer ingående. Att det finns ytterligare besparingspotential här är dock 

mycket sannolikt.  

 

Kulturpolitik 
Utgiftsområde Besparing, 

2020 
Referens Föreslås 

av: 
Högsta 
besparing 

hos ett 
Alliansparti 

17.1.1 Statens kulturråd 5 000 Minskning av 
den 

inflationsjusterad
e ökningen 
sedan 2002 
(motsvarar 9% 

av anslaget) 

C, KD 1 000 

17.1.2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt 

kulturutbyte och samarbete 

162 000  Se nedan  155 000 

17.1.3 Skapande skola 182 000 Avveckling av 
anslaget 

C, KD 12 000 

17.1.4 Forsknings- och 

utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

2 000 Begränsad pris- 

och 
löneuppräkning 
med 30% 

C, M 400  

17.1.6 Bidrag till regional 

kulturverksamhet 

300 000 Se nedan M, C, L, 

KD 

113 000 

17.1.7 Myndigheten för 
kulturanalys 

15 000 Myndigheten 
läggs ned 

C, M 14 700 

                                                           
33 Utgiftsområdesproposition till BP17, sida 96 
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17.2.1 Bidrag till Operan, 
Dramaten, Riksteatern, 

Dansens Hus, Drottningholms 
slottsteater och Voksenåsen 

38 300 Minskning 
motsvarandes 

ökningen sedan 
2014 

C, M, 
KD, L 

23 000 

17.2.2 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål 

2 000 Satsning på 
scenkonsten från 

BP17(UO-
prop17 s 81) 
återtas 

C 2 000 

17.2.3 Statens musikverk 12 000 10% minskning 

av anslaget 
(motsvarar ca 
10% av 
utgiftsökningen 

sedan 2002) 

C, KD, 

M 

2 000 

17.3.1 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter 

14 500 10% minskning 
av anslaget 
(motsvarar ca 

13% av 
utgiftsökningen 
sedan 2002) 

C, KD, 
M 

10 000  

17.3.2 Myndigheten för 

tillgängliga medier 

38 000 Minskning 

motsvarandes 
ökningen sedan 
2014 

C, KD, 

M 

2 500 

17.3.3 Institutet för språk och 

folkminnen 

12 000 Minskning 

motsvarandes 
ökningen sedan 
2014 

C, L, M 2 000 

17.4.1 Statens konstråd 1 000 10% minskning 

av anslaget 
(motsvarar ca 
10% av 
utgiftsökningen 

sedan 2002) 

C, M 300 

17.4.3 Nämnden för 
hemslöjdsfrågor 

600 5%ig minskning 
av anslaget 

C, M 100 

17.5.1 Konstnärsnämnden 3 000 Se nedan C, M 2 000 

17.5.2 Ersättningar och bidrag 
till konstnärer 

46 000 Se nedan C, L, 
KD 

16 000 

17.6.1 Riksarkivet 42 000 Minskning 
motsvarandes 

ökningen sedan 
2014 

C, KD, 
M, L 

9 000 

17.7.1 Riksantikvarieämbetet 20 000 20%ig 
minskning av 

ökningen sedan 
2002, motsvarar 
ca7% av anslaget 

C, KD, 
M 

5 000 

17.7.2 Bidrag till 

kulturmiljövård 

13 000 Minskning av 

anslaget med 5% 

C 3 000 

17.7.3 Kyrkoantikvarisk 
ersättning 

25 000 Minskning av 
anslaget med 5% 

  

17.8.1 Centrala museer: 

Myndigheter 

183 000 Minskning 

motsvarandes 

C, KD, 

M, L 

112 000 
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ökningen sedan 
2014 

17.8.2 Centrala museer: 
Stiftelser 

19 000 Minskning 
motsvarandes 
ökningen sedan 

2014 

KD, C, 
L, M 

5 000 

17.8.3 Bidrag till vissa museer 24 000 Minskning 
motsvarandes 
ökningen sedan 

2014 

C, M 20 000 

17.8.5 Forum för levande 
historia 

1 100 Minskade pris- 
och 
löneuppräkninga

r med 30% 

C, M 1 100 

17.10.1 Filmstöd 180 000 Se nedan KD, C,  180 000 

17.11.2 Forskning och 
dokumentation om 

medieutvecklingen 

1 000 Satsning på 
Mediebarometer

n från 
BP17(UO-
prop17 s152) 
återtas(0,5mkr); 

pris- och 
löneuppräkning 
minskas med 
30% 

C, M 1 000 

17.11.4 Statens medieråd 6 000 Se nedan C, M 4 600 

17.12.3 Särskilda insatser inom 
ungdomspolitiken 

10 000 Anslaget 
avvecklas 

  

17.13.1 Stöd till idrotten 230 000 Minskning 

motsvarandes 
ökningen sedan 
2014 

C, L 108 000 

17.13.2 Bidrag till allmänna 

samlingslokaler 

30 000 Minskning 

motsvarandes 
ökningen sedan 
2014 

L, M 30 000 

17.13.4 Stöd till 

friluftsorganisationer 

20 000 Minskning 

motsvarandes 
ökningen sedan 
2014 

  

17.13.6 Insatser för den ideella 

sektorn 

15 000 Anslaget 

halveras 

M 5 000 

17.14.2 Bidrag till 
tolkutbildning  

42 000 Minskning 
motsvarandes 
ökningen sedan 

2014 

C, M 200 

17.14.3 Särskilda insatser inom 
folkbildningen 

41 000 Anslaget 
avvecklas 

KD, M 41 000 

17.14.4 Särskilt utbildningsstöd 8 000 Minskning av 

anslaget med 5% 

KD, C, 

L, M 

4 000 

Totalt 1 765 600   951 800 
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Kultur är civilisationens livsnerv. Kultur är dock något mycket större än vad 

som finansieras inom ramen för statsbudgeten (eller den kommunala sektorns 

kulturbudgetar). Merparten av samhällets kulturverksamhet drivs och 

finansieras utanför det offentliga och bara ett avgränsat tvärsnitt finansieras 

via skattsedeln. Detta är i grunden positivt. Kultur är något djupt personligt 

varför den enskilde själv och inte politiken i största möjliga mån bör styra 

över hur resurser designerade för kulturkonsumtion fördelas. Staten har dock 

en viktig kulturbevarande roll i att värna viktiga historiska kulturinstitutioner 

så som Operan och Dramaten som en viktig del av vårt kulturarv och vår 

historia. Läggs liknande institutioner ner kommer de aldrig återuppbyggas. 

Tyvärr är kulturpolitiken ett område där Alliansen under sin tid vid makten 

2006-14 närmast helt tappade sin frihetliga ideologiska riktning. Tvärtom har 

de offentliga utgifterna kopplat till kultur procentuellt sett ökat mer än de 

flesta andra utgiftsområdena under de senaste 4 mandatperioderna. Här bör 

borgerligheten ägna sig åt en omfattande självrannsakan och 

politikutveckling. Således föreslås här att en stor del av de utgiftsökningar 

som skett under regeringen Löfven respektive regeringen Reinfeldt återtas.   

De främsta besparingarna handlar om: 

 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 

kulturutbyte och samarbete: återtagande av satsning från BP16(UO-

prop17 s71) rörande stimulanser för sänkta avgifter i musikskolan 

(100mkr), minskade bidrag till alliansverksamhet (25mkr; minskning 

med 30%) samt avveckling av ”bidrag till vissa bostadsområden” 

(37mkr). Källa: regleringsbrev    

 Skapande skola: anslaget föreslås avvecklas. Utgiftsposten används 

idag till kommunala statsbidrag för kulturverksamhet riktat till barn- 

och ungdomar. Detta är något kommunerna själva bör ansvara för.  

 Bidrag till regional kulturverksamhet: detta är ett av de anslag som 

ökat mest under senaste decenniet, alltså såväl under regeringen 

Reinfeldt som regeringen Löfven. Här föreslås besparingar 

motsvarandes de inflationsjusterade satsningar som gjorts sedan 

2006. Detta innebär bland annat att satsningen på 

”Kultursamverkansmodell” i BP16(UO-prop16 s76) återtas (15mkr), 

läsfrämjande insatser på skollov avvecklas (5mkr) BP17(UO-prop17 

s70), förstärkningen på den musikaliska scenkonsten(53mkr) från 
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BP17(UO-prop17 s70) återtas; minskade pris- och 

löneuppräkningar(13mkr).  

 Myndigheten för kulturanalys lägg ned i linje förslag från C (och 

regeringen Löfven i BP15 som inte gick igenom riksdagen, UO17-

prop15 s73) 

 Konstnärsnämnden: ”Kulturbryggan” (bidrag till nyskapande kultur) 

avvecklas. Att avslå satsningen i BP2017(UO-prop17 s103) minskar 

anslaget med 1mkr. Att helt avveckla satsningen bör åtminstone 

kunna spara ytterligare 1mkr. Därutöver föreslås pris- och 

löneuppräkning minska med 30% (1mkr) 

 Ersättningar och bidrag till konstnärer: ”Kulturbryggan” 

avvecklas(25mkr, källa: regleringsbrev). Statens kulturpolitiska 

ansvarsområden bör primärt vara kulturbevarande inte att finansiera 

nyskapande kultur. Bidragen till ”Visningsersättning samt bidrag åt 

bild- och formkonstnärer”, ”Långtidsstipendier”, ”Bidrag till 

konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film” minskas 

vidare med 10% (13mkr), källa: regleringsbrev. Därutöver återtas 

höjningen av biblioteksersättningen (8mkr, UO-prop17 s104) 

 Filmstödet: satsning i BP17(UO-prop17 s138) på att digitalisera 

filmarvet återtas (2,5mkr) liksom satsningen i BP17(UO-prop17 

s139) ”Långsiktiga ekonomiska förutsättningar för filmpolitiken” 

återtas (20mkr). Avslutningsvis återtas satsningen ”Omläggning av 

filmpolitiken” (bland annat satsningar på biografer på mindre orter) i 

BP16(UO-prop17 s153) respektive BP17(UO-prop17 s138) på 

157,5mkr. 

 Statens medieråd: Kostnadsutvecklingen sedan 2014 föreslås 

återställas. Detta innebär bland annat att satsning i BP17(xx) på 

medie- och informationskunnigheten hos barn och unga 

återtas(1mkr), satsning på myndighetens digitala plattform från 

BP16(xx)avslutas(1mkr) samt pris och löneuppräkning minskas med 

30%.  

 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken: anslaget föreslås 

avvecklas. Resurserna används till att ”ta fram förslag till hur 

ungdomars möjlighet att ordna egen bostad ska förbättras”, 

satsningar med koppling till ”EU-kommissionens prioritering vad 
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gäller unga migranter och flyktingar”, att ”ett ungdomsperspektiv 

integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet”, att ”stödja 

utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och 

landsting” samt ”sprida goda exempel om hur det unga civilsamhället 

skapar mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända kvinnor och 

män och andra unga kvinnor och män”. Detta är ett typexempel på 

hur staten, med goda avsikter, slösar med skattemedel på ineffektiva 

åtgärder. 

 Insatser för den ideella sektorn: är ett nytt anslag sedan 2010 som 

syftar till att kunskapsutveckling, uppföljning och vissa andra initiativ 

som syftar till att främja den ideella sektorn. I huvudsak används 

resurserna för flervetenskapligt grundforskningsprogram om det 

civila samhället. Denna verksamhet fyller en funktion (även om 

samhället klarade sig utan den före 2010). Däremot är det inte en 

prioriterad verksamhet varför anslaget föreslås halveras.  

 Särskilda insatser inom folkbildningen: anslaget används för stöd till 

svenskundervisning för tidigare asylsökande som fått sin asylansökan 

bifallen men bor kvar på anläggningsboende. Satsningen 

introducerades 2015 i samband med flyktingkrisen. Mot bakgrund av 

det minskande asyltrycket och vad som föreslås i denna rapport om 

ett halverat asylmottagande är anslaget överflödigt på längre sikt.  

 

Myndighetsbesparingar och övrigt 
Anslagspost Besparing, 

2020 

Referens Föreslås 

av: 

Högsta 

besparing 
hos ett 
Alliansparti 

Myndighetsbesparingar 8 260 522 Se nedan 
 

4 487 713 

Sänkt rikthyra för 
myndigheter i Stockholm 
(under UO2) 

242 000 Hyror för 
myndigheter i 
Stockholms 
innerstad sänks 

C(164), 
RUT 
2016:1435 

242 000 

4.1.12 Rättsliga biträden 34 000 Genomförande av 
SOU 2014:86 
”Rättvisans pris” 

M, UO-
motion4 

34 000 

16.6 Statligt stöd till särskild 

utbildning i gymnasieskolan 

14 500 Minskning av pris- 

och  
löneuppräkning 

C(192) 14 500 

16.8 Bidrag till viss 
verksamhet inom 

skolväsendet, m.m. 

2 100 Minskning av pris- 
och  

löneuppräkning 

C(192), 
KD(UO-

motion16) 

2 100 
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16.9 Bidrag till svensk 
undervisning i utlandet 

2 578 Minskning av pris- 
och  

löneuppräkning 

C(192) och 
KD(UO-

motion16) 

2 200 

16.11 Bidrag till vissa studier 900 5% besparing    

16.18 Praktiknära 

skolforskning 

950 5% besparing av 

anslaget 

  

16.20 Särskilda insatser 
inom skolområdet 

3 000 Minskning av pris- 
% löneuppräkning 

L(146) 3 000 

16.3.1 Vetenskapsrådet: 

Forskning och 
forskningsinformation 

32 200  C(194) 32 200 

16.3.4 Rymdforskning och 
rymdverksamhet 

62 163 Motsvarande 
ökningen sedan 

2014 

C(194) 1 200 

16.3.13 Särskilda utgifter för 
forskningsändamål 

500 Minskning av pris- 
och 
löneuppräkning 

C(195) 500 

Totalt 8 655 413  
 

4 819 413 

 

Kostnadsökningarna för enbart statliga myndigheter och byråkrati (exklusive 

de myndigheter som behandlats i andra besparingsförslag ovan och 

eventuella besparingar på vissa myndigheter) kommer enligt statsbudgeten 

för 2017 att inflationsjusterat öka med 39 miljarder jämfört med 2002. Detta 

är inte en långsiktigt hållbar eller önskvärd utveckling. För detta bär Alliansen 

en stor del av ansvaret, men framförallt härrör en tredjedel av kostnaden från 

ökningar som uppstått efter 2014 under regeringen Löfvens tid vid makten. 

Detta är inte en rimligt avvägd prioritering nästan oavsett vilken politisk 

uppfattning man har. Mot denna bakgrund föreslås här omfattande 

besparingar på en summa av drygt 8,5 miljarder. Detta kommer med all 

sannolikt leda till en försämrad statlig service. Politik handlar dock om 

prioriteringar och bristen på resurser i statlig byråkrati är inte en av våra stora 

samhällsutmaningar. Detaljerade siffror kring vad besparingarna fördelas på 

de olika anslagsposterna finns under bilaga 134. Därutöver föreslås även ett 

antal andra besparingar på ”övriga” utgiftsposter. Däribland att SOU 2014:86 

”Rättvisans pris” genomförs, vilket bland annat innebär att kraven på att 

dömda brottslingar ska återbetala kostnader för rättsliga biträden skärps.  

 

                                                           
34 Bilagan finns ej i den tryckta versionen men väl i eBook-versionen som kan hittas på 
www.schulte.se 
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6 

 

 

Finansiering: skattehöjningar 

 
Att sänka skatten är i grunden lika mycket en frihetsfråga som det är en 

praktisk fråga för att stärka landets välstånd och i förlängningen välfärden. 

Icke desto mindre är olika skatter mindre skadliga för ekonomin, liksom vissa 

är minde moraliskt inskränkande för den enskilde. Att förändra 

skattesystemet så att de skadliga skatterna minimeras och de mindre skadliga 

skatterna ökar är därför logiskt, särskilt om det kombineras med att 

skattesänkningar som finanserias med minskade utgifter, så att det totala 

skattetrycket sjunker. Metasammanställningar av skatteforskning från till 

exempel OECD talar ett entydigt språk: bolagsskatter och inkomstskatter på 

arbete är de skatter som tydligast påverkar tillväxten negativt genom att 

minska investeringsviljan och driva bort utländskt kapital respektive minska 

incitamenten för arbete35. MOMS och miljöskatter liksom boendeskatter har 

väsentligt lägre grad av påverkan på ett lands välståndsutveckling. Det är 

också den strategi som föreslås här. Att föreslå skattehöjningar - i denna 

rapport på totalt knappt 81 miljarder - tar emot för en moderat. Icke desto 

mindre är det nödvändigt för att genomföra de reformer (inte minst 

skattesänkningar) som behövs för att möta Sveriges framtidsutmaningar.  

 

 

 

                                                           
35 Se t.ex. TAX AND ECONOMIC GROWTH(2008), Working Paper No.620, OECD, sida 2 
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Minskade skattereduktioner 
Slopat avdrag för övriga kostnader  800 000 2016:1152 

Slopat avdrag för dubbelt boende 1 200 000 2017:300 

Slopat avdrag för tjänsteresor 300 000 2017:300 

Anpassat reseavdrag enligt L:s modell 1 600 000 RUT 2016:1225 

Totalt 3 900 000 
 

Skattereduktioner på inkomstskatten må förvisso vara en skattelättnad på 

arbetsinkomster, men ett i grunden osunt sätt att konstruera skattesystemet 

på. Att ersätta avdrag med generella skattesänkningar är att föredra då det 

skapar ett mer rättvist och system. Inte minst är skatteavdrag en källa till 

skattefusk och där de med kunskaper om skattesystemets utformning kan 

skaffa sig påtagliga fördelar. När Sveriges inkomstskatter var synnerligen höga 

fanns det möjligen en logik i att ha mer omfattande avdrag, men i takt med 

att skatterna sänks är det också rimligt att avdragen trappas ned. Här föreslås 

att samtliga avdrag utom reseavdraget avvecklas. Det senare bör istället 

stramas åt i linje med vad Liberalerna föreslår vilket innebär att gränsen för 

reseavdrag höjs till 19.000kr för personer som bor i kommungrupp 1-4 men 

sänks till 9000kr för resten av befolkningen. Syftet med reformen är att 

reseavdraget stramas åt i kommuner som kan antas ha rimligt god 

kollektivtrafik men göras mer generöst för resten av landet.  

 

Åtstramade ränteavdrag 
Avvecklade ränteavdrag för räntekostnader under 

100 tusen 

17 100 000 RUT 2017:302 

 

Få skatteavdrag är så destruktiva som ränteavdraget. Att skattesubventionera 

lån skapar incitament för en ökad skuldsättning och bidrar till att driva upp 

tillgångsvärden (i synnerhet bostadspriserna). Att människor når rikedom och 

framgång är något mycket positivt, men när skattesystemet är konstruerat för 

att särskilt gynna människor som är förankrade på arbets- och 

bostadsmarknaden skapar en statligt pådriven ökning av klassklyftorna. 

Kombinationen av att sänka fastighetsskatten, införa ROT-avdrag och inte 

samtidigt röra ränteavdragen var fel av Alliansen. Det skapade en skevhet i 

systemet som på ett illegitimt sätt gynnat särskilt den övre medelklassen i 

Stockholmsregionen. Att köpa, renovera och sälja bostadsrätter har närmast 

blivit en folksport. När liknande investeringar lönar sig mer än riktigt 



 
 
 

109 
 

företagande är systemet felaktigt konstruerat. Därför bör ränteavdragen 

successivt avvecklas.  

Det framförs ofta åsikten att en avveckling av ränteavdragen borde återföljas 

av sänkta kapitalskatter. Detta skulle dock få katastrofala fördelningspolitiska 

effekter när medelinkomsttagare får höjda skatter medan ett litet fåtal 

förmögna åtnjuter radikalt sänkta kapitalskatter. Det finns inte heller något 

empiriskt argument för att prioritera sänkta kapitalskatter framför sänkta 

inkomstskatter ur ett tillväxtperspektiv. Istället måste just avvecklade 

ränteavdrag leda till sänkta inkomstskatter.  

I dagsläget skulle avvecklade ränteavdrag stärka offentliga finanser med 17,1 

miljarder kronor. Vid ett högre ränteläge skulle dock den statliga kostnaden 

för ränteavdragen vara väsentligt högre. När Riksdagens utredningstjänst 

(RUT) räknade på motsvarande frågeställning 2012 uppgick skattebortfallet 

till nästan det dubbla mot idag36. Ur ett strategiskt perspektiv kan det därför 

vara fel att helt avveckla ränteavdraget när räntan är låg, helt enkelt därför att 

potentialen att växla över ränteavdrag till inkomstskattesänkningar är högre 

när räntan går upp. Därför är det rimligt att i takt med att jobbskatteavdrag 

införs samtidigt införa ett ”golv” för ränteavdragen. Skulle till exempel de 

första 30.000kr i räntekostnader inte medge avdrag innebära det en 

skattehöjning på 9.000kr (då avdraget under 100.000kr idag är 30%). Detta 

kompenseras av ett jobbskatteavdrag på 750kr per månad. Höjs sedan samma 

golv till 100.000kr skulle det innebära en skattehöjning på som mest 30.000kr, 

vilket skulle kompenseras med ett jobbskatteavdrag på 2.500kr. Enligt RUT 

skulle det stärka offentliga finanser med 17,1 mdkr, alltså bara 100 miljoner 

mindre än om avdraget helt slopades. Detta skulle innebära att man 

fortfarande kan få ränteavdrag för ränteutgifter över 100.000kr per år. Ytterst 

få hushåll i Sverige har idag så höga ränteutgifter. Genom att behålla avdraget 

ovanför denna brytpunkt kommer inte de med mycket höga lån drabbas 

oproportionerligt mycket som vid ett totalt avvecklande av avdraget. Skulle 

räntan gå upp minskar detta dessutom risken för att stora inkomstgrupper 

inte klarar av att betala sina räntekostnader.  

 

 

                                                           
36 RUT 2012:421 
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Höjda boendeskatter 
Stämpelskatt på pantbrev för BRF 2 800 000 RUT 2017:323 

Stämpelskatt på lagfart för BRF 3 300 000 RUT 2017:323 

Höjd fastighetsavgift för småhus till 1% av taxeringsvärde 

och höjt tak till 10.000kr 

3 800 000 RUT 2017:319 

Höjd fastighetsavgift för BRF för att jämställas med 
småhus (inkl ovanstående höjning) 

3 300 000 RUT 2017:319 

Höjd fastighetsavgift för hyresrätter för att jämställas med 

småhus (inkl ovanstående höjning) 

4 200 000 RUT 2017:319 

Amorteringskrav på uppskov, 1% årligen 2 000 000 Se nedan 

Kostnadsneutral förändring av reavinstskatten för bostäder 
höjs till 30% men trappas ned för fastigheten man är 
skriven på ju längre man bott där.  

0 RUT 2017:302, 
egen uppskattning  

Höjd fastighetsskatt (för näringsfastigheter) med 0,5% 4 900 000 2016:1268 (även 
1154 
"slutrapport") 

Höjd höjd fastighetsskatt, till 2 %, för hyreshusenheter med 

obebyggd tomtmark 

200 000 2016:1257 (även 

1154 delrapport) 

Summa 24 500 000 
 

 

Den tidigare fastighetsskatten var inte hållbar. Att låg- eller 

medelinkomsttagare tvingades bort från hus och hem därför att de bodde i 

ett område vars popularitet ökade med höjda fastighetstaxeringsvärden var 

djupt omoraliskt. Att ens fastighetsvärde ökar innebär inte med nödvändighet 

att ens arbetsinkomster också gör det. Samtidigt gick Alliansen för långt i att 

totalt sett minska boendebeskattningen som andel av skatteuttaget. 

Bostadsrelaterade skatter är trygga skattebaser som är svåra att skatteplanera 

bort och är inte heller tillväxthämmande. Särskilt dåligt var dock 

kombinationen av sänkt fastighetsskatt, införande av ROT-avdrag, att inte 

röra ränteavdragen eller liberalisera planmonopolet för att öka byggandet. 

Det skapade tillsammans med de låga räntorna förutsättningar för dels 

kraftiga prisuppgångar på bostadsmarknaden, dels ökad skuldsättning. Att 

återgå till den gamla ordningen vore dock oacceptabelt, men skatteuttaget 

från bostadssektorn bör öka för att finansiera sänkta inkomstskatter.  

Jämställ bostadsrättslägenheter skattemässigt med småhus 

Särskilt skattemässigt gynnat är bostadsrätten. Varför ska en medelklassfamilj 

i Vallentuna eller Tyresö betala dryga 7.600kr i fastighetsavgift på sin villa 

medan 12-rummaren på strandvägen inte ens betalar 1.400kr? Att 

taxeringssystemet för BRF skiljer sig så markant och att taket på 
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fastighetsavgiften för BRF-lägenheter skiljer sig från småhus bygger på en 

gammal föreställning om att en egen tomt och egen fastighet uppbär ett högre 

värde än en lägenhet i ett flerfamiljshus. Idag är det snudd på tvärt om. Därför 

bör taket och taxeringssystemet för bostadsrätter jämställas med småhus. 

Även hyresrätter bör beskattas på samma sätt.   

 

Samma resonemang kan appliceras på stämpelskatten. Varför ska 

småhusägaren betala stämpelskatt på pantbrev eller lagfart medan 

bostadsrättsinnehavare slipper? Transaktionsskatter bör förvisso undvikas, 

men det finns lite som tyder på att stämpelskatten minskar benägenheten att 

flytta till villa eller radhus. Det är också ett relativt politiskt enkelt sätt att öka 

beskattningen på bostadssektorn. Lantmäteriet bör därför överta hanteringen 

av bostadsrättsföreningarnas panter och beskatta dem med stämpelskatt. 

Likaså bör motsvarande lagfart med stämpelskatt erläggas när man köper en 

bostadsrätt. Som konsekvens därav bör bostadsrättsinnehavarens ställning 

stärkas kraftigt mot bostadsrättsföreningen och ges rättigheter i paritet med 

ägarlägenheter. Det skulle dessutom öka möjligheterna till 

andrahandsuthyrning och leda till en bättre fungerande bostadsmarknad.  

Höjt tak och höjd skattesats för fastighetsavgiften 

Att återgå till den gamla fastighetsskatten vore oacceptabelt. Däremot är det 

rimligt att såväl taket som skattesatsen för de som inte når taket höjs. Här 

föreslås att taket lyfts från dagens ca 7.600 kronor till 10.000 kr och 

skattesatsen höjs från 0,75% av taxeringsvärdet till 1%. Ändringarna föreslås 

även gälla bostadsrätter och hyresrätter.  

 

Amortering av uppskoven 

Sverige har alltjämt stora uppskovsbelopp av uppskjuten reavinstskatt efter 

bostadsaffärer. Även om skatten på uppskov i kombination med de låga 

räntorna haft en återhållande effekt på uppskoven och att fler väljer att betala 

dem uppgår de samlade uppskoven fortfarande till nästan 286 miljarder 

kronor för 201537, detta trots den sedan några år tillbaka införda räntan på 

uppskov. Med en skattesats på dagens 22% motsvarar det totalt drygt 60 

miljarder i uteblivna skatteintäkter. Det är inte rimligt. Därför bör ett 

amorteringskrav för uppskoven införas där uppskovet amorteras på 30 år. 

                                                           
37 Skatteverkets statistikdatabas 
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Detta skulle innebära att staten ökar sina intäkter i förhållande med dagens 

situtation med runt 2 miljarder per år. Tillsammans med utfasningar av 

ränteavdragen bör detta kunna göra att framförallt 15% kravet på 

kapitalinsatser vid bostadsköp – som kraftigt höjer tröskeln för att komma in 

på bostadsmarknaden - luckras upp utan att skuldsättningen ökar. Även 

amorteringskravet på bostadslån bör övervägas att tas bort av samma skäl i 

det fall skuldsättningsgraden skulle stabiliseras och minska. I vilken 

utsträckning man amorterar på sitt bostadslån borde i grunden vara en fråga 

för den enskilde och dennes bank.  

 

Förändrad reavinst vid bostadsförsäljning 

Reavinstskatten vid bostadsförsäljning är en flyttskatt som minskar 

rörligheten. Samtidigt är det orimligt att gynna fastighetsinvesteringar mer än 

andra investeringar, särskilt då de riskerar bygga in bostadsbubblor. En rimlig 

avvägning är att systemet förändras så att reavinstskatten höjs till 30% men 

trappas ned för den bostad man är skriven på beroende på hur längre man 

bott där. På så sätt jämställs i grunden fastighetsinvesteringar med andra 

investeringar, incitamenten för spekulationer på bostadsmarknaden minskar 

samtidigt som skattebördan minskar för pensionärer som vill sälja villan där 

de bott i 40 år. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har inte kunnat beräkna 

effekterna av ett sådant system, men det bör kunna göras effektivt på ett för 

staten kostnadsneutralt sätt. RUT har dock kunnat konstatera att en höjning 

av skatten till 30% skulle inbringa 30,9 mdkr38. Att bara höja den till 30% för 

fritidshus skulle stärka de offentliga finanserna med 3 miljarder39. Det är 

därför rimligt att anta att en höjning till 30% på fritidshus och fastigheter som 

ingen har varit skatteskriven på under längre tidsperioder skulle förstärka 

statens intäkter med 4 till 5 mdkr. Det skulle motsvara en sänkning på ca 2% 

för övriga av bostadsbeståndet40.  Om skatten samtidigt höjs till 30% för den 

som bara bott i sin bostad under säg 5 år är det rimligt att anta att skatten för 

övriga bostäder kan sänkas till runt 15%. Lägger man in ytterligare trappsteg 

                                                           
38 RUT 2017:302 
39 RUT 2017:302; differensen mellan alternativ 5 och 6 sida 4 
40 Om en höjning från 22% till 30% ger 30,9 miljarder motsvarar en sänkning på 1% 
knappa 4 mdkr för det totala beståndet. Om fritidshus och fastigheter ingen varit 
skriven på under längre tidsperioder undantas kan man anta att 4 till 5 miljarder bör 
räcka för att sänka skatten med ungefär 2%-enheter. 
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så att den som bott i sin bostad i mellan säg 5-10 år betalar 25%, den som 

bott där 10-15 år betalar 20% skatt, den som bott där i 15-20 år får 15% skatt 

kan skatten göras låg för den som bott i sin villa i 30-40 år. Detta är dock inte 

oproblematiskt. En generation pensionärer som fått se sina bostadslån 

inflateras bort skulle gynnas kraftigt. Samtidigt är dagens system också 

märkligt. Den som köpte en villa i Tyresö för 40 år sedan för 1 miljon kronor 

och säljer den idag för 10 miljoner kommer inte kunna köpa en värdemässigt 

likvärdig bostad med mindre än att man använder uppskov eller belånar sig. 

Mot bakgrund av att den sysselsatta delen av befolkningen föreslås få 

omfattande skattesänkningar i denna rapport, samt att förslaget sannolikt 

skulle påtagligt öka rörligheten på bostadsmarknaden, överväger fördelarna.  

 

Höjd fastighetsskatt för näringsfastigheter 

Den gamla fastighetsskatten finns fortfarande kvar för näringsfastigheter. I 

linje med vad L föreslår är det en rimlig avvägning att den höjs för att 

finanseria sänkta inkomstskatter och sänkt bolagsskatt. Likaså bör skatten på 

obebyggda tomter planlagda för flerfamiljshus höjas för att öka incitamenten 

till att starta byggprocessen.  

 

Harmoniserade arbetsgivaravgifter 
Ta bort nedsättningar 3 800 000 Avvecklas 

Harmoniera egenavgifterna 470 00041 Egen beräkning  

Totalt 4 270 000 
 

 

Sänkta arbetsgivaravgifter är inte en kostnadseffektiv skattesänkning ur 

tillväxt och sysselsättningssynpunkt. Tvärtom leder det till högre marginaler 

hos företagen vilket i sin tur leder till ökade krav på reallöneökningar från 

facken och i förlängningen till högre inflation - inte högre sysselsättning. 

Sänkta inkomstskatter stärker incitamenten för arbete och ökar 

konsumtionen på ett mer direkt sätt medan sänkt entreprenörsskatt ökar 

kapitalbildningen. Att därför prioritera arbetsgivaravgiftssänkningar innan 

inkomstskatterna och bolagsskatten blivit låg i internationella jämförelser är 

                                                           
41 Enligt BP17 uppgick intäkten från egenavgifterna till knappa 13,3. Då skattesatsen är 
28,97 skulle en höjning till 30% ge drygt 470 mkr 
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således en dålig prioritering (även om det finanspolitiskt kan finnas en poäng 

i att öka inflationen är sysselsättningsökningar ett klart viktigare mål). Det 

finns dock en poäng i att harmonisera arbetsgivaravgifterna på 30% för att 

förenkla skattesystemet. Det skulle också vara en viktig signalpolitik för att 

främja företagande. För att åstadkomma detta bör nedsättningarna för 

socialavgifterna tas bort. Detta handlar främst om nedsatta 

socialarbetsgivaravgifter för verksamheter som är hemmahörande i vissa 

Norrlandskommuner.  Ur förenklingssyfte bör även egenavgifterna 

harmoniseras på 30%. Detta skulle innebära en marginell höjningar för 

egenföretagare. Samtidigt skulle egenföretagarna få massiva skattesänkningar 

genom övriga inkomstskattesänkningar som föreslås i denna rapport vilket 

legitimerar samma minimala höjning. Ingen egenföretagare skulle betala mer 

skatt, utan tvärtom skulle samtliga företagare få historiskt höga 

skattesänkningar.  

 

Höjd Moms 
6% till 12% 5 200 000 RUT 2017:321 

12% till 15% (inkl 6% till 12% till 15%) 11 000 000 M(46), egna 
beräkningar  

16 200 000 
 

 

Moms:en är en av de skatter som är minst skadliga för ekonomin att höja. Att 

göra det i syfte att finansiera sänkta inkomstskatter är klart berättigat. 

Samtidigt har Sverige en hög högsta Moms-sats på 25%. Att höja den vore 

fel väg att gå, inte minst mot bakgrund av att det skulle drabba tjänstesektorn. 

Däremot finns det en poäng i att höja de lägre Moms-skattesatserna. För att 

förenkla skattesystemet bör till exempel 6%-nivån inkluderas i 12%-nivån. 

Det är även en rimlig avvägning att denna harmoniserade nivån sedan höjdes 

till 15% vilket kan uppskattas höja skatteintäkterna med 11 mdkr42.  

Argumenten emot liknande höjningar har historiskt varit att höjd mat-MOMS 

(som idag beskattas med 12%) skulle ha dåliga fördelningspolitiska effekter. 

Så såg det ut på 80- och 90-talet men idag har konsumtionen från övre 

                                                           
42 Om en höjning av 6%-moms:en till 12% inbringar 5,2mdkr innebär det 
uppskattningsvis 867mkr/% samt att en höjning av 12%-momsen med en procent 
inbringar 2,8mdkr bör en höjning från 12% till 15% (inklusive det som idag har 6% 
moms) ge uppskattningsvis 11 mdkr 



 
 
 

115 
 

medelklassen och höginkomsttagare ökat så att höjd MOMS och sänkt 

inkomstskatt för alla inkomstgrupper gynnar de med låga inkomster.  

 

Höjda miljöskatter 
Acceptera regeringens fordonsskattehöjningar, men 

avvisa subventionssystemet för nya miljöbilar 

3 910 000 Regeringens 

promemoria 
Fi2017/01469/S2(50) 

10%ig höjning av förmånsvärdet för bilar som inte 
klassas som miljöbilar 

600 000 RUT 2016:1155 

Höjd Energiskatt utöver energiöverenskommelsen, 8% 
höjning i relation till dagens nivå  

4 690 000 Egen beräkning 

Höjd trängselskatt, 20% höjning i relation till dagens 
nivå och utöver Sverigeförhandlingens höjningar  

550 000 Egen beräkning 

Punktskatt om 1kr på plastbärkassar  700 000 RUT 2016:1334 

CO2-skattehöjningar på bensin och diesel i det fall 
råvarupriserna sjunker 

  

Totalt 10 450 000 
 

Det finns flera skäl till varför det finns en poäng i att öka beskattningen av 

miljöpåverkande skatter. För det första därför att miljöskatter inte är 

inkomstskatter – miljöskatter är överlag inte lika skadliga att höja för jobb 

och tillväxt. För det andra därför att det på längre sikt skapar incitament för 

en positiv miljöomställning. Det finns dock ett par villkor som måste vara 

uppfyllda för att en grön skatteväxling ska vara möjlig. För det första måste 

det kombineras med sänkta inkomstskatter. Att enbart höja CO2- och 

energiskatter utan att samtidigt sänka inkomstskatterna är ingen skatteväxling 

– det är bara skattehöjningar. En sådan utgångspunkt grundar sig i en 

uteslutande vänsterpolitisk utgångspunkt att skattetrycket bör höjas vilket är 

moraliskt fel och skadligt för ekonomi, sysselsättning och välfärd. För det 

andra måste det också kombineras med sänkta bolagsskatter. Annars riskerar 

samma skattehöjningar bara att slå undan benen för svensk industri. För det 

tredje får samma höjningar inte bli för omfattande och oförutsägbara. Syftet 

med samma skattehöjningar måste – vid sidan av att finansiera andra 

skattesänkningar - vara att skapa incitament för omställning, inte att försätta 

människor i ekonomisk trångmål där man inte har råd att betala elräkningen 

eller använda sin bil för att få tillvaron att gå ihop.  

Mot bakgrund av detta bör följande miljöskattehöjningar genomföras och 

spridas ut över två mandatperioder för att skapa förutsägbarhet: 
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 Att acceptera regeringen Löfvens fordonsskattehöjningar som 

planeras införas 2018, men exklusive bonussubventionerna när man 

köper nya fordon med låga utsläpp. Detta beräknas inbringa 3,91 

mdkr 2020.  

 En höjning av förmånsskatten för bilar (alltså skatten på en tjänstebil 

som också disponeras i privat bruk) som inte är miljöbilar med 10%.  

 En höjning av energiskatten på 8% från dagens nivå utöver vad som 

överenskommits i den blocköverskridande 

Energiöverenskommelsen. Med MOMS:en ger det intäktsökningar 

motsvarandes 10% av dagens energiskatteintäkter (0,08*1,25), vilket 

motsvarar 4,69 mdkr. Detta får framförallt följande konsekvenser: 

o Höjda energipriser med cirka 3 öre/kWh (idag är skatten 29,5 

öre/kWh vilket medför att en 8%ig ökning ger en ökning på 

nästan 2,4 öre/kWh, med 25% MOMS blir det 3 öre/kWh). 

En normalvilla med direktverkande el har enligt EON en 

genomsnittlig förbrukning på 25.000kWh per år. Förslaget 

bör i det läget innebära en höjning av skatten med 750kr per 

år.  

o Höjd bensinpriser med cirka 38 öre/liter. Energiskatten på 

bensin är 3,57kr/litern. En 10%ig höjning 

(energiskatt+moms) motsvarar 38 öre.  

 Höjd trängselskatt med 20% mot dagens nivåer utöver de höjningar 

som ”Sverigeförhandlingarna” resulterat i. Detta innebär att bland 

annat att det maximala beloppet på 60kr/dag höjs med 12kr. Mot 

bakgrund av att intäkten från trängelskatten idag är 2,73 mdkr kan 

höjningen uppskattas inbringa 550 mkr. Det är rimligt att anta att 

detta kommer ge upphov till en beteendeförändring som innebär 

minskad biltrafik, men samtidigt är det likaså rimligt att anta att 

Stockholm kommer ha en befolkningstillväxt samt att lönenivåerna 

kommer öka.  

 Skatt på plastkassar. Att introducera nya skattebaser tillhöra inte en 

moderats favoritsysselsättningar. För att finansiera sänkta skatter på 

arbete för att klara integration, jobb och tillväxt kan det tyvärr vara 

nödvändigt. En sådan är att introducera en skatt på plastkassar som 

dessutom är en svårmotiverad miljöbelastning. Enligt RUT skulle en 
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sådan skatt på 2kr kassen kunna uppskattas ge mellan 1,3 till 1,5 mdkr. 

Här föreslås halva den summan.  

 Utöver detta bör även koldioxidskatten höjas ytterligare i det fall 

råvarupriserna sjunker, alltså utan att konsumentpriserna ökar. 

 

Detta kommer sammantaget bli svåra skattehöjningar att sälja in, framförallt 

landsbygden. Bensin och fordonsskatter har blivit en symbol för en allmän 

utveckling som stora delar av landsbygden missgynnats av. I det 

sammanhanget är det viktigt att framhålla att detta är till för att finansiera 

omfattande skattesänkningar som kan bli ett stort lyft för landsbygden. Det 

är framförallt i landsbygden där servicesektorn har en stor potential att växa 

mot nuvarande nivåer om köpkraften ökar. Integrationsproblemen är lika 

påtagliga i Borlänge som de är i Malmö. Skattesänkningar på nästan 35.000 kr 

per år kompenserar höjda fordonsskatter med råge och marginellt ökade 

bensinkostnader även för den som använder sin bil i mycket stor omfattning.  

 

Övriga skattehöjningar 
Avvecklad reklamskatt -198 000 BP17: Statens 

inkomster 

Gruppregistrering av moms 300 00 RUT 2015:1432 

Acceptera regeringens förslag om ränteavdragsbegränsningar 
för företag 

2 100 000 Regeringens 
promemoria ”Nya 

skatteregler för 
företagssektorn”  

Totalt 2 202 000 
 

 

Reklamskatten är egentligen inte en i något avseenden prioriterad 

skattesänkning. Icke desto mindre är den närmast nödvändigt att avskaffa i 

samband med att presstödet tas bort, annars kommer staten aktivt medverka 

till en än mer omfattande tidningsdöd.  

Den av regeringen Reinfeldt föreslagna men aldrig genomförda förslaget att 

avskaffa möjligheten för gruppregistrering av moms. Detta innebär att 

företag som bedriver finansiell verksamhet eller verksamhet i skatterättslig 

kommission inte längre har möjlighet att registrera en momsgrupp och på så 

sätt undvika att moms tas ut vid försäljning av varor och tjänster inom 

gruppen. Detta beräknas långsiktigt ge 300 mkr i ökade skatteintäkter.  
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Avslutningsvis bör regeringens förslag om ränteavdragsbegränsningar för 

företag accepteras i syfte att minska incitamenten för lånefinansierade 

investeringar. Effekten av förslaget innebär att bolagsskatten föreslås sänkas 

från 22% till 20%, dock väljer regeringen att innehålla 2,1 mdkr så att 

förändringen innebär en indirekt skattehöjningen. Dessa resurser bör istället 

användas för att ytterligare sänka bolagsskatten.  

 

  



 
 
 

119 
 

 

7 

 

 

Förändrad skatteutjämning 

 
Det övergripande syftet med det kommunala utjämningssystemet är att 

säkerställa en fungerande välfärd i hela landet. Den principiella inriktningen 

ifrågasätter få om några. Det finns dock befogad kritik mot att kommunerna 

slösar med resurserna samtidigt som de mottar stora summor via 

utjämningen. Därför föreslås här ett system där utjämningsbidragen skrivs 

ner vid slöseri.  

 

Hur skatteutjämningen fungerar 

Förenklat skiljer man på kostnadsutjämning och inkomstutjämning. Det förra 

handlar om att kommuner antingen får eller betalar in till systemet beroende 

på hur deras demografi ser ut. Har en kommun många barn, ungdomar, äldre 

och handikappade kompenseras man för samma kostnader. Har man en 

gynnsam demografi med en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder 

betalar man in till systemet. Det senare fungerar på samma sätt fast för 

kommunens skatteinkomster. Har man en hög skattekraft (att man får in 

mycket pengar per capita via kommunalskatten) betalar man in till systemet 

och vice versa. Systemet fungerar så att alla kommuner är garanterade 125% 

av medelinkomsten i landet. För 2017 uppskattas utjämningen kosta staten 

94,7 mdkr.  

 

Principiella utgångspunkter för utjämningen 

Tidigare förslag av hur utjämningen bör ändras har i huvudsak handlat om 

att ändra inkomstutjämningen så kommuner med låg skattekraft 

kompenseras i mindre utsträckning och att de med god skattekraft får behålla 



 
 
 

120 
 

en större andel av sina intäkter. Det är generellt sett fel väg att gå. Det 

kommer aldrig finnas stöd hos väljarkåren för en politisk inriktning som ens 

kan misstänkliggöras för att resultera i att kommuner med mindre bemedlade 

invånare inte kommer kunna tillhandahålla en fungerande välfärd. Däremot 

finns det en politisk konsensus för att motverka slöseri, åtminstone i 

principiell mening. Därför bör en förändring av skatteutjämningen rikta in sig 

på att dra ner utjämningsbidragen för kommuner som slösar med 

skattemedel. Det bör givetvis vara upp till varje enskild kommun att 

bestämma hur resurserna fördelas, men det är orimligt att erhålla omfattande 

utjämningsbidrag och spendera pengarna på annat än vad de är avsedda för. 

Liknande utgifter bör kommuninvånarna själv bekostas via skattsedeln. 

Därför bör systemet utföras så att: 

 

 Utjämningsbidraget för en kommun skrivs ned med motsvarande 

belopp som kommunen ifråga har i nettokostnad någon form av 

affärsverksamhet. 

 Utjämningsbidraget för en kommun skrivs ned med motsvarande 

belopp över riksgenomsnittet för någon av de övriga icke 

obligatoriska utgifterna.  

 

Det behöver även göras förändringar av inkomstutjämningen för att bättre 

uppmuntra kommunal tillväxt. Dagens system ger kommuner omvända 

sysselsättningsincitament: ju fler som är i arbete och ju högre inkomster de 

har desto mindre utjämningsbidrag. För att ändra detta bör två saker göras: 

 

 Kostnadsutjämningen för individ- och familjeomsorg förändras i linje 

med vad Statskontoret föreslår i rapporten ”Kommunal utjämning 

för individ- och familjeomsorg (IFO) – förslag till justeringar”. Syftet 

med förändringarna är att förstärka kommunernas drivkrafter att få 

fler i arbete mot bakgrund av att dagens utformning på systemet 

snarare åstadkommer det motsatta. Förändringarna är 

kostnadsneutrala och bidrar inte till finansieringen av några reformer 

men är ändå angelägna för att alla samhällsinstitutioner ska samverka 

för att motverka utanförskap.  

 Tre ”tillväxtmiljarder” föreslås införas i linje med vad regeringen 

Reinfeldt införde och regeringen Löfven tog bort. Tillväxtmiljarden 
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syftade till att minska effekten av att kommunal tillväxt minskar 

utjämningsbidragen, det vill säga att tillväxtkommuner får behålla mer 

när skatteintäkterna ökar. Systemet idag är direkt tillväxtfientligt.  

 

Icke obligatorisk verksamhet  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar varje år fram statistik över 

kommunernas utgifter som finns tillgängligt i en öppen databas på nätet som 

heter KOLADA. Med hjälp av den kan man snabbt konstatera att nästan alla 

kommuner slösar skattepengar på icke obligatoriska välfärdsverksamheter. 

Den totala nettokostnaden för en kommuns verksamhet kan övergripande 

delas in i ”nettokostnader egentlig verksamhet” och ”nettokostnader 

affärsverksamhet”. Den senare är i stor utsträckning helt frivillig för 

kommunerna att ägna sig åt eller är/bör vara avgiftsfinansierad. Ändå är det 

många kommuner som har omfattande kostnader för samma verksamhet. 

Även inom kategorin ”egentlig verksamhet” finns verksamhetersområden 

som inte är obligatoriska och där många kommuner har höga nettokostnader. 

Förenklat kan man göra följande uppställning över riksgenomsnittet: 

 

Verksamhetsområden Nettokostnad, kr/inv 
(2016) 

Procentandel 

Fritidsverksamhet 1421 3 

Infrastruktur, skydd m.m. 3 534 7 

Kulturverksamhet 1091 2 

Politisk verksamhet 818 2 

Särskilt riktade insatser 88 0 

Individ- och familjeomsorg (bidrag och 

sociala insatser) 

3 432 6 

Välfärdens kärna 41 790 79 

Affärsverksamhet 497 1 

Kommunens verksamhet totalt 52 773 
 

Källa: SKL, Kolada 

 

Mer än 20% av kommunernas kostnad går alltså inte till välfärdens kärna. Om 

vi bryter ner ovanstående icke obligatoriska verksamheter till mer detaljerade 

siffror ser det ut som i nedanstående tabell.  De nämnda verksamheterna är 

alla kategorier i SKL:s statistikdatabas KOLADA över kommunernas 

utgifter. De är relativt självbeskrivande vad de avser men man kan läsa mer 

om dem på www.kolada.se. Inga av dessa kostnader får kommuner 

http://www.kolada.se/
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kompensation för att bedriva genom utjämningssystemet, just därför att de 

inte är nödvändiga och obligatoriska.  

 

Nettokostnader för affärsverksamhet, ovägt medeltal för alla kommuner 2016 

 Avfallshantering 27 

 Elförsörjning + gasförsörjning -2 

 Fjärrvärmeförsörjning -3 

 Vattenförsörjning och avloppshantering 37 

 Buss, bil och spårbunden trafik 311 

 Flygtrafik 18 

 Sjötrafik 2 

 Arbetsområden och lokaler 64 

 Bostadsverksamhet 48 

 Hamnverksamhet 1 

 Kommersiell verksamhet -6 

Summa affärsverksamhet 497 

  

Nettokostnad egentlig verksamhet   

 Fritidsverksamhet  

 Fritidsgårdar 202 

 Allmän fritidsverksamhet 256 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 964 

 Infrastruktur, skydd m.m.   

 Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar  462 

 Gator och vägar samt parkering  1193 

 Parker 343 

 Konsument och energirådgivning 12 

 Alkoholtillstånd m.m 6 

 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning 160 

 Miljö hälsa och hållbar utveckling 66 

 Näringslivsfrämjande åtgärder 262 

 Räddningstjänst 904 

 Totalförsvar och samhällsskydd 12 

 Turistverksamhet 113 

 Kulturverksamhet   

 Bibliotek 495 

 Allmän kulturverksamhet 286 

 Musik- och kulturskola 276 

 Stöd till studieorganisationer 33 

 Politisk verksamhet   

 Nämnd- och styrelseverksamhet 447 

 Revision 58 

 Stöd till politiska partier 47 

 Övrig politisk verksamhet 267 

 Särskilt riktade insatser   

 Arbetsmarknadsåtgärder 461 

 Flyktingmottagande -372 

Summa  icke obligatoriska verksamheter inom ”egentlig verksamhet” 6953 

  

Summa nettokostnad icke obligatoriska verksamheter 7450 
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Med 10 miljoner invånare spenderas alltså 74,5 miljarder på icke obligatoriska 

verksamheter. Att svara på huruvida detta är mycket eller lite är nära nog 

omöjligt genom att bara titta på genomsnittet. Genom att titta på hur varje 

enskild kommun förhåller sig till genomsnittet kan man dock dra mycket 

intressanta slutsatser. Först bör man dock konstatera att vissa av ovanstående 

verksamheter är mer rimliga att kommunen ägnar sig åt. Därför bör man skilja 

på två typer av icke obligatoriska verksamheter: 

 

1. Helt frivilliga verksamheter  

Detta är verksamheter som kommuner inte har några som helst krav 

på sig att utföra och som det är högst tveksamt om de ens ska bedrivas 

i offentlig regi. Det handlar om: flygtrafik, sjötrafik, byggandet av 

industri- och kontorslokaler43, bostadsverksamhet, hamnverksamhet, 

konsument- och energirådgivning, näringslivsåtgärder, 

turistverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder.  

  

2. Ej obligatorisk verksamhet som det finns skäl för kommuner att 

ägna sig åt 

Avfallshantering, el- och gasförsörjnings, fjärvärmeförsörjning, 

vattenförsörjnings och avloppshantering, fritidsgårdsverksamhet, 

fritidsverksamhet, fritidsanläggningar, bibliotek, kulturverksamhet, 

musik- och kulturskola, stöd till studieorganisationer, kostnader för 

nämnder och styrelseverksamhet, revision, stöd till politiska partier, 

övrig politisk verksamhet, parker, miljö- och hälsoskydd, miljö hälsa 

och hållbar utveckling, alkoholtillstånd, buss bil och spårbunden 

trafik, fysisk och teknisk planering, gator och vägar samt parkering, 

räddningstjänst, samhällsskydd. Den totala genomsnittliga kostnaden 

för samma verksamhet är drygt 69 miljarder kronor.  

  

Räkna av frivilliga verksamheter på utjämningsbidraget   

Den första kategorin är verksamheter som det är helt orimligt att staten 

indirekt ska subventionera genom utjämningssystemet. Därför bör 

utjämningsbidragen skrivas ned för kommuner med motsvarande belopp 

som kommunen ifråga spendera på samma verksamhet. En tänkbar relevant 

                                                           
43 ”Arbetsområden och lokaler” enligt SKL:s statistikdatabas Kolada 
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invändning mot resonemanget är att kostnader för till exempel flygtrafik och 

sjötrafik kan vara befogat ur ett regionalpolitiskt perspektiv för vissa 

kommuner. Är så fallet bör samma verksamhet flyttas till en regional eller till 

och med statlig nivå. Att ge kommuner carte blanche fungerar uppenbarligen 

inte mot bakgrund av hur vissa kommuner uppenbart slösar med sina 

resurser.  

 

Situationen kan jämföras med att försörjningsstöd till missbrukarfamiljer. Att 

ge höga bidrag till samma familjer i syfte att barnen inte ska lida för sina 

föräldrars laster blir helt meningslöst om föräldrarna ändå använder samma 

bidrag för att finansiera sitt missbruk. Därför är det helt naturligt att 

kommuner ger särskilda bidrag för att till exempel köpa kläder till barnen. 

Särskilt anmärkningsvärt blir det när man jämför olika kommuners 

nettokostnader för dessa ”helt frivilliga verksamheter” nedan (observera att 

siffrorna nedan är från 2015 då SKL i skrivandets stund inte har fullständig 

statistik för 2016).  

 

Utgifter 2015 för ”frivilliga verksamheter” hos vissa kommuner 

(kronor per invånare) 

 

Föga förvånande finns det många illa skötta kommuner som slösar enorma 

summor på helt frivilliga verksamheter. Tabellen ovan illustrerar också att det 

inte går att avfärda samma slöseri med att till exempel landsortskommuner 

 
Bollebygd Borlänge Håbo Solna Sorsele Täby 

Arbetsmarknads-
åtgärder 230 1 698 16 171 125 29 

Arbetsområden och 
lokaler 0 0 0 2 599 0 

Bostadsverksamhet 0 0 22 0 837 0 

Flygtrafik 0 149 0 0 0 0 

Hamnverksamhet 0 0 0 0 0 0 

Kommersiell 
verksamhet 0 0 0 0 -25 0 

Konsument och 

energirådgivning 7 10 5 0 8 1 

Näringslivsfrämjand
e åtgärder 46 348 32 39 1 721 18 

Sjötrafik 0 0 0 0 0 0 

Turistverksamhet 15 78 0 0 415 0 

Summa 298 2 283 75 212 3 705 48 

Totalkostnad 2,6mkr 116,4mkr 1,5mkr 16,1mkr 9,3mkr 3,3mkr 

Utjämningsbidrag 41,5mkr 537,5mkr 30,4mkr -461,3mkr 63,8mkr -332,2mkr 
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skulle ha ett större behov av att ha högre kostnader för samma ”frivilliga 

verksamheter”. Bollebyggd och Håbo har exempelvis lägre nettokostnader 

för samma verksamheter än vad Solna har. I Borlänges fall går däremot nästan 

motsvarande 20% av utjämningsbidraget till samma verksamheter. Att 

finansiera detta bör kommuninvånarna själva göra via skattsedeln.  

 

Kostnadsbesparing för att räkna ned utjämningen med ”frivilliga 

verksamheter” 

Summerar vi nettokostnaderna för de frivilliga verksamheterna och 

exkluderar de verksamheter där en kommun tjänar pengar på en verksamhet 

(att en kommun tjänar pengar på till exempel bostadsverksamhet berättigar 

inte att staten ska subventionera en annan frivillig verksamhet) kan vi 

konstatera en besparingspotential på drygt 8,6 miljarder kronor. Om vi räknar 

av samma överkostnader från utjämningsbidraget (alla kommuner får inte 

utjämningsbidrag, utan nettobetalar till systemet) summerar det till 7,8 

miljarder kronor: 

  
 Summerade överkostnader för 

samtliga kommuner (2015, kr) 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 057 098 278 

Arbetsområden och lokaler 500 946 345 

Bostadsverksamhet 315 122 648 

Flygtrafik 147 657 757 

Hamnverksamhet 114 290 251 

Kommersiell verksamhet 110 102 219 

Konsument och energirådgivning 141 386 111 

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 727 688 527 

Sjötrafik 4 576 308 

Turistverksamhet 730 730 401 

Summa överkostnader 8 577 262 725 

Summa som kan avräknas på 
utjämningsbidrag 

7 849 598 845 

 

Att kommunerna spenderar 1,7 mdkr på näringslivsfrämjande åtgärder och nästan 

4,1 mdkr på arbetsmarknadsåtgärder är något som borde studeras noggrannare. 

Sannolikt finns det en mycket svag korrelation mellan att ha höga kostnader för 

samma utgiftskategorier och att ha ett gott näringslivsvänligt klimat respektive en 

välfungerande lokal arbetsmarknad.  
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Överkostnader inom övriga icke obligatoriska verksamheter 
Går vi vidare och tittar på övriga icke obligatoriska verksamheter som det ändå 

finns skäl för att kommunerna bedriver kan vi även där konstatera stora skillnader 

mellan kommunerna. Räknar vi kostnaderna som kommuner har för de olika 

verksamhetsområdena som överstiger riksgenomsnittet (ovägt medeltal) summerar 

överkostnaderna till dryga 11,5 miljarder kronor. Räknar man bort det som 

utjämningssystemet kompenserar för så kallad bebyggelsestruktur (kommunens 

merkostnader uppkomna på grund av geografiskt läge och/eller gles 

bebyggelsestruktur) och sedan skriver ner kvarvarande utjämningsbidrag efter 

avräkningen av helt frivilliga verksamheter gjorts, summerar det till 8,9 miljarder kr. 

*Annan beräkningsmodell se nedan 

 

Överkostnaden för ”Buss, bil och spårbunden trafik” har inte beräknats som 

kostnadsavvikelsen från riksgenomsnittet hos kommunerna utan 

kostnadsavvikelsen från varje kommuns standardkostnad, alltså den av SKL 

beräknade kostnaden för vad kollektivtrafiken borde kosta givet kommunens 

 Ej obligatoriska verksamheter Överkostnad, 
totalt 

Borlänge Berg Solna 

  Alkoholtillstånd m.m 35 822 703 0 35 160 0 

  Allmän fritidsverksamhet 510 236 571 2 804 340 0 0 

  Allmän kulturverksamhet 866 969 137 0 0 0 

  Avfallshantering 219 507 191 0 0 0 

  Bibliotek 366 287 242 0 428 952 0 

  Buss, bil och spårbunden trafik* 633 184 944* 22 536 696* 0* 0* 

  Elförsörjning + gasförsörjning 269 574 177 917 784 126 576 1 370 844 

  Fjärrvärmeförsörjning 58 076 083 0 0 0 

  Fritidsgårdar 387 234 938 8 514 996 0 23 532 822 

  Fysisk o. teknisk planering, 
bostadsförbättringar 

1 386 562 202 18 967 536 639 912 0 

  Gator, vägar, parkering samt parker 2 010 835 227 11 370 324 0 0 

  Idrotts- och fritidsanläggningar 1 266 435 585 0 0 0 

  Konsument och energirådgivning 69 941 010 0 49 224 0 

  Miljö- och hälsoskydd, 
myndighetsutövning 

278 249 792 1 019 760 0 0 

  Miljö hälsa och hållbar utveckling 332 551 212 0 0 0 

  Musik- och kulturskola 319 471 016 4 486 944 1 181 376 0 

  Nämnd- och styrelseverksamhet 567 878 440 4 384 968 1 610 328 2 208 582 

  Revision 71 506 649 305 928 274 248 0 

  Räddningstjänst 956 126 674 4 537 932 6 455 376 0 

  Stöd till politiska partier 56 670 509 509 880 0 2 360 898 

  Stöd till studieorganisationer 167 374 835 764 820 0 0 

  Totalförsvar och samhällsskydd 67 348 352 0 21 096 0 

  Vattenförsörjning och avloppshantering 336 268 806 152 964 0 228 474 

  Övrig politisk verksamhet 363 101 693 3 620 148 1 547 040 0 

Summa 11 597 214 988 84 895 020 12 369 
288 

29 701 620 

Avräkning strukturkostnad för 
bebyggelsestruktur 

-1 810 714 001 -7 138 320 -12 369 
288 

-22 618 
926 

Överkostnader 9 786 500 987 77 756 700 0 7 082 694 

Summa som kan räknas av från 
utjämningsbidragen 

8 929 839 591 77 756 700 0 0 
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demografi och geografi. Det ska återigen vara upp till varje enskild kommun 

att bestämma hur de vill prioritera sina resurser, men det är inte rimligt att 

man får utjämningsbidrag som är tänkt att finansiera en fungerande välfärd 

och sedan använder resurserna till att slösa eller ha extremt god kvalitet på till 

exempel kollektivtrafiken.  

 

Den uppmärksamme kanske invänder mot att höga kostnader för ”Gator, 

vägar, parkering samt parker” föreslås skrivas av på utjämningsbidraget mot 

bakgrund av att det i denna rapport samtidigt föreslås riktade statsbidrag för 

att öka antalet anställda som arbetar med att städa och underhålla det 

offentliga rummet. För det första innehåller samma kostnadspost mer än bara 

underhåll av det offentliga rummet. Att kommunerna bör utöka sin ambition 

gällande att klottersansera och tömma offentliga papperskorgar rättfärdigar 

inte ett slöseri med skattemedel för att asfaltera gator. För det andra är den 

här föreslagna utjämningsmodellen konstruerad så att bara kostnader som 

överstiger riksgenomsnittet minskar utjämningen. Lite eller inget talar för att 

de kommuner som idag använder sina resurser ineffektivt kommer bli 

effektiva när alla landets kommuner ökar resurserna till samma verksamheter.  

 

Omotiverat höga välfärdskostnader 

Mer pengar till välfärden leder inte nödvändigtvis till förbättrad kvalité, 

tvärtom är sambandet svagt. Sverige har till exempel i internationella 

jämförelser höga utgifter för skolan samtidigt som resultaten är medelmåttiga. 

I en jämförelse som tidningen Dagens Samhälle gjorde mellan utgifter för 

äldreomsorgen och resultat enligt de kvalitetsindikatorer som finns saknades 

något samband mellan kvalite och utgifter. Resurserna spelar roll, men bara 

upp till en viss nivå. Snarare är synnerligen höga utgifter på offentlig 

verksamhet en indikator på dålig ekonomistyrning. Därför är det inte heller 

rimligt att skatteutjämningen kompenserar för synnerligen höga utgifter även 

inom välfärdssektorn. SKL tar idag fram så kallade ”standardkostnader” 

inom de olika verksamhetsområdena som kompenseras för enligt 

skatteutjämningen. Det är den kostnadsnivå som är ”rimlig” givet en 

kommuns demografiska struktur. Samtliga kommuner har högre faktiska 

kostnader än vad deras respektive standarder anger. Liksom med utgifterna 

för icke obligatoriska utgifter skiljer sig avvikelserna enormt från kommun till 

kommun.  
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För att parera ineffektiva höga kostnader bör ett tak introduceras för hur höga 

nettokostnader en kommun får ha även för välfärdsverksamheterna. Detta 

tak bör sättas som en multipel av standardkostnaden för varje enskild 

kommun. Nettokostnader som överstiger detta tak bör räknas av på 

utjämningsbidraget. Kommuner kommer då alltså att kompenseras för sin 

demografiska struktur, men inte för orimligt höga utgifter.  

 

Nedan ser vi en sammanräkning av besparingspotentialen av en sådan modell 

beroende på hur högt taket sätts:  

 

Besparingspotential i mdkr efter hur högt nettokostnadstaket är 
Verksamhet Multippel av 

standradkostna
d: 
 

1,4 

Multippel av 
standradkostna
d: 
 

1,3 

Multippel av 
standradkostna
d: 
 

1,2 

Multippel av 
standradkostna
d: 
 

1,15 

Individ- och 
familjeomsorg 

0,1 0,2 0,4 0,7 

Övrig välfärds-
verksamhet 

1,2 6,3 26,3 39,6 

Totalt 1,3 6,5 26,7 40,2 

 

Samma resurser skulle potentiellt kunna användas till att satsa på 

välfärdsförstärkningar som verkligen skulle ge kvalitetsförbättringar.  

 

Det bör också framhållas att flera kommuner inte har överkostnader som 

överstiger ett sådant tak ens med en tak-multipel på 1,15 gånger 

standardkostnaden: Danderyd, Bjurholm, Helsingnborg, Kävlinge, Lomma, 

Ljusnarsberg, Nacka, Skurup, Solna, Sundbyberg, Täby, Vellinge, Vetlanda, 

Ödeshög och Österåker. Uppenbarligen går det alltså att klara 

välfärdsuppdraget på ett adekvat sett utan att ha stora överutgifter.  

 

Så bör skatteutjämningen utformas 

Summerar vi resultaten ovan kan vi konstatera ett häpnadsväckande slöseri 

där nästan 60 miljarder på sikt borde kunna sparas på kommunsektorn. Det 

är resurser som vi tidigare konstaterat skulle kunna användas för att 

genomföra åtgärder som verkligen stärkte välfärdens kärna. Om samma 

överkostnader räknas av från respektive kommuns utjämningsbidrag skulle 

staten kunna spara 44,6 miljarder för 2015. Så omfattande förändringar vore 
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dock inte politiskt genomförbart inom överskådlig framtid. Inte minst skulle 

det skapa en befogad rädslas för att flera kommuner inte skulle klara av sitt 

välfärdsuppdrag. Denna process måste därför få ta tid och bör införas 

etappvis. Under en tidsperiod av två mandatperioder bör dock en modell , 

som räknar av överkostnader för de två kategorierna av icke obligatoriska 

verksamheter som redogjorts för ovan, och ett försiktigt tak för 

överkostnader inom välfärden kunna införas. Det vill säga att kostnader för 

kärnverksamhet som överstiger 140% av vad kommunen borde spendera på 

samma verksamhet räknas av på utjämningen vilket skulle påverka 44 

kommuner och inbringa 660 miljoner kronor (av tabellen nedan framgår att 

det rör sig om 1,3 miljarder kr men detta halveras alltså när man tar hänsyn 

till att överkostnaderna inte kan minska utjämningsbidragen till mindre än 0 

kronor - en rad berörda kommuner får helt enkelt inte mer utjämningsbidrag). 

Totalt skulle detta spara 17,4 miljarder kr.   

 
 Besparingspotential Föreslagen besparing 

Nettokostnader för ”frivilliga 
utgifter” 

8,6 8,6 

Överkostnader för övriga icke 

obligatoriska utgifter 

9,8 9,8 

Överkostnader i välfärden 40,2 1,3 

Summa 58,6 19,7 

Varav kan räknas av från 

utjämningen 

44,6 17,4 

  

Under bilaga 2 finns en sammanställning av hur ovanstående förslag påverkar 

de enskilda kommunerna44.  

 

Skattehöjningsspärr för avräkning på utjämningsbidraget? 

En vanligt förekommande företeelse är att i grunden bra systemförändringar 

inte genomförs eller möter stor kritik på grund av extrema anomalier, där 

effekten av förändringarna i vissa särfall blir omotiverat höga. En potentiell 

sådan är att vissa enskilda väldigt misskötta kommuner kan komma att få 

radikalt förändrade förutsättningar på ett sätt så att kommunalskatten måste 

chockhöjas. Detta skulle underminera utsikterna och det folkliga stödet för 

att trappa ned utjämningsbidrag till kommuner som slösar med skattemedel.  

                                                           
44 Bilagan finns ej i den tryckta versionen men väl i eBook-versionen som kan hittas på 
www.schulte.se 
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I det fallet att ovanstående förslag om nedskrivningar i skatteutjämningen helt 

skulle kompenseras med skattehöjningar hade medianhöjningen av 

kommunalskatten blivit 1,15 procentenheter. Detta skulle med dagens 

skattenivåer motsvara cirka 200 kronor i höjd skatt per månad för den som 

tjänar 25.000kr, men ungefär 110 kr efter att de jobbskatteavdrag som föreslås 

i denna rapport genomförs. Åtta kommuner skulle tvingas höja 

kommunalskatten med tre procentenheter, där Vännäs kommun skulle få den 

högsta skattehöjningen på 3,8 procentenheter vilket skulle ge ett totalt 

kommunalskattetryck 38,2%.  

 
Om föreslagen nedtrappning av utjämningsbidragen leder till höjda 

kommunalskatter 

 Procentenheter Skattehöjning vid 

inkomst på 
25.000kr/mån 

Efter ytterligare 

jobbskatteavdrag som 
föreslås i denna 
rapport 

Högsta skattehöjning 

(Vännäs) 

3,8  Ca 930kr Ca 380kr 

Medianskattehöjning 1,15  Ca 220kr Ca 110 kr 

 

Även om konsekvenserna av nedtrappade utjämningsbidrag är höjda skatter 

i misskötta kommuner är det befogat. Särskilt mot bakgrund av att samma 

åtstramning syftar till att delfinansiera jobbskatteavdrag. Framförallt krävs 

förändringar för att åstadkomma en högre grad av ansvarsutkrävande för 

slöseriet hos misskötta kommuner. Det är också fullt möjligt att helt enkelt 

genomföra nödvändiga reformer för att minska slöseriet och på så sätt 

undvika skattehöjningar. Det är dock rimligt att det finns en säkerhetsventil i 

systemet som gör att nedskrivningarna av utjämningsbidragen inte slår för 

hårt mot kommuner med svag skattekraft. Detta kan hanteras genom att 

inrätta en spärr där minskningar av utjämningsbidragen inte får minska mer 

än motsvarande en kommunal skattehöjning på en till två procentenheters 

höjning. Som framgår av tabellen nedan skulle detta endast medföra 

intäktsförändringar på mindre än en halv miljard.  
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Tak för hur mycket minskade utjämningsbidrag får orsaka  

Skattehöjningstak Intäktsförändringar 

0,5 -9 561 642 638 

1 -4 131 208 676 

2 -485 126 059 

3 -46 591 009 

 

Motsvarande system för landstingen 

Utjämningssystemet för landstingen ser något annorlunda ut än för 

kommunerna vad gäller kostnadsutjämningen. Framförallt tar inte Sveriges 

Kommuner och landsting (SKL) fram standardkostnader för vad 

verksamheten ”borde” kosta givet de landstingsspecifika demografiska och 

geografiska förhållandena. För att göra detta krävs en mer omfattande 

utredning. Med den tillgängliga statistiken från SKL går det därför bara att 

titta på i vilken utsträckning landsting spenderar mer än riksgenomsnittet på 

nettokostnader för icke obligatoriska utgifter (några helt frivilliga 

verksamheter vars nettokostnader helt borde avräknas på utjämningen har 

inte jag kunnat hitta). De verksamheter som är aktuella för detta är: 

 

 Nettokostnad allmän regional utveckling 

 Nettokostnad kulturverksamhet 

 Nettokostnad politisk verksamhet avseende regional utveckling 

 

Överkostnader hos landstingen (2015) 
 

Överkostad 
allmän 
regional 
utveckling 

Nettokostnad 
kultu-
rverksamhet 

Nettokostnad 
politisk 
verksamhet 
avseende 
regional 
utveckling 

Överkostnad Utjämning Minskad 
utjämning 

Landstinget 
Blekinge 

0 0 4 062 578 4 062 578 723 998 276 4 062 578 

Landstinget 

Dalarna 

0 0 0 0 1 113 994 992 0 

Landstinget i 
Kalmar län 

0 0 0 0 974 008 542 0 

Landstinget i 
Värmland 

13 243 392 0 0 13 243 392 1 197 009 504 13 243 392 

Landstinget 
Sörmland 

0 0 0 0 1 199 988 275 0 

Landstinget 

Västernorrland 

0 0 0 0 707 008 624 0 

Region Gotland 0 0 0 0 332 999 799 0 

Region Gävleborg 0 0 51 008 515 51 008 515 1 302 013 482 51 008 515 
Region Halland 0 0 0 0 578 006 381 0 

Region Jämtland 
Härjedalen 

9 425 824 8 279 440 0 17 705 264 661 005 014 17 705 264 
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Region Jönköpings 
län 

0 6 956 740 0 6 956 740 1 161 010 339 6 956 740 

Region Kronoberg 13 587 199 0 956 845 14 544 044 602 008 600 14 544 044 
Region Norrbotten 7 741 723 38 458 882 998 932 47 199 537 1 043 009 875 47 199 537 

Region Skåne 6 518 135 117 326 430 0 123 844 565 4 766 060 312 123 844 565 

Region Uppsala 0 0 0 0 518 991 926 0 

Region 
Västmanland 

0 0 0 0 937 994 807 0 

Region Örebro län 3 783 156 0 4 656 192 8 439 348 1 220 999 048 8 439 348 

Region 
Östergötland 

0 57 935 930 0 57 935 930 1 659 998 093 57 935 930 

Stockholms läns 
landsting 

0 0 0 0 -853 971 705 0 

Västerbottens läns 
landsting 

8 428 096 0 0 8 428 096 996 991 081 8 428 096 

Västra 

Götalandsregionen 

281 924 622 367 656 086 0 649 580 708 4 126 980 782 649 580 708 

Summa 
   

1 002 948 717 
 

1 002 948 717 

 

Sammantaget finns det alltså en besparingspotential på 1 miljard kronor 

genom att räkna av överkostnader hos landstingen.  

 

Uppmuntra istället för att straffa lokal tillväxt 

Som tidigare redogjorts för finns ett angeläget behov av att minska den 

tillväxthämmande effekten hos skatteutjämningen. I det avseendet finns det 

två angelägna reformer. 

 

Inför tre ”tillväxtmiljarder” 

Inkomstutjämningen garanterar alla kommuner 125% av medelinkomsten 

per capita enligt ett system som innebär att kommuner med högre inkomster 

betalar in i systemet. Detta gör att jobb- och sysselsättningsorienterade 

kommuner kan komma att förlora utjämningsbidrag när den lokala tillväxten 

gör att skattekraften ökar. Detta är en helt bakvänd incitamentsstruktur. För 

att bromsa detta införde regeringen Reinfeldt en ”tillväxtmiljard” som gjorde 

att samma kommuner fick behålla mer av sina skattepengar när tillväxten ökar 

(reformen skrotades av regeringen Löfven). Samma tillväxtmiljard bör 

återinföras och effekten trefaldigas för att sända en tydlig signal att systemet 

uppmuntrar och inte straffar kommuner som är välskötta och 

tillväxtorienterade. Dagens system är direkt tillväxtfientligt. Hur detta 

påverkar de enskilda kommunerna har dock varit för komplicerat för att 

simulera här. Det bör dock framhållas att förslagen om tillväxtmiljarder 

endast tillför resurser till de kommuner som ökar sina skatteintäkter (inga 

kommuner förlorar något på detta).  
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Genomför Statskontorets förslag rörande kostnadsutjämningen för 

individ- och familjeomsorg 

I sin rapport ”Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) – 

förslag till justeringar” konstaterar Statskontoret att kostnadsutjämningens 

kompensation för individ- och familjeomsorg har tydligt negativa effekter. 

Det är framförallt följande två variabler i ersättningsmodellen som är 

problematisk: 

 Andel av kommunens befolkning med ekonomiskt bistånd under 

längre tid än sex månader 

 Andelen av kommunbefolkningen som bor i flerfamiljshus byggda 

1965–1975 

Ju fler invånare som har ekonomiskt bistånd längre än sex månader och ju 

fler flerfamiljshus som byggdes 1965-1975 och ju fler personer desto högre 

utjämningsbidrag får en kommun. Det finns alltså även här en omvänd 

incitamentsstruktur där kommuner belönas ju fler som fastnar i ekonomiskt 

bistånd. Få kommunpolitiker eller kommuntjänstemän är så cyniska att de 

medvetet uppmuntrar sina medborgare till utanförskap, men modellens 

konstruktion ger inga drivkrafter för att vända utvecklingen vilket blir väldigt 

tydligt i kommuner som Malmö, Borlänge och Södertälje. Detta är särskilt 

allvarsamt mot bakgrund av de många tidigare asyl- och anhöriginvandrare 

som går direkt in i bidragssystemen. För att vända denna utveckling måste 

alla samhällsinstitutioner jobba samfällt för ökad sysselsättning. Så är inte 

fallet idag.  

Gällande den senare parametern konstaterar Statskontoret att den ”visat sig 

vara instabil och ger svårförklarliga variationer från år till år. Genom att 

avlägsna denna variabel blir IFO-modellen mer transparent och driften 

underlättas vid Statistiska centralbyrån (SCB).”45 Det är också principiellt 

vansinnigt att bostäder tillverkade vissa årtal ska stigmatiseras som 

utanförskapsområden. Flera kommuner har på ett framgångsrikt sätt 

omvandlat stadsdelar med en hög andel flerfamiljshus från samma tidsperiod, 

som tidigare präglades av sociala problem, till att idag vara normalt 

fungerande bostadsområden. Ett bra exempel på detta är ”Blåkulla” i Solna 

                                                           
45 Sida 8 i rapporten 
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som under 90-talet var en av Stockholmsregionens mest utsatta 

utanförskapsområden.  

Förslaget från Statskontoret är kostnadsneutralt och fördelar bara om pengar 

inom ramen för kostnadsutjämningen. Hur de enskilda kommunerna 

påverkas går att se i rapporten.  

 

Summering av hur skatteutjämningen bör förändras 

Totalt kommer ovanstående förslag att minska statens utgifter med 14,9 

miljarder kronor.  

Nedtrappning av kommunal utjämning 17,4 

Spärr för att nedtrappningen  -0,5 

Nedtrappning av landstingsutjämning 1,0 

Tillväxtmiljarder -3,0 

Summa 14,9 
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