
Ställningstagande  

Under de senaste decennierna har den ekonomiska ojämlikheten ökat. Jag anser att den inriktning av 

politiken som regeringen föreslår förstärker rådande inkomstskillnader och ökar ojämlikheten. Den 

ekonomiska politiken bör inriktas på öka att jämlikheten och göra Sverige till världens mest jämlika 

land, bl.a. genom att ett nytt skattesystem införs som omfördelar från hög- till låginkomsttagare och 

genom att kapitalinkomster, stora förmögenheter, arv och höga inkomster beskattas mer än i dag. 

Sammantaget bör skattekvoten öka, och de ökade resurserna bör användas till att stärka välfärden så 

att kvaliteten kan förbättras.  

Kommunsektorn står inför stora demografiska utmaningar och stora rekryteringsbehov de närmaste 

åren. Därför bör ökade resurstillskott till kommunsektorn prioriteras, bl.a. så att lönerna kan höjas 

och arbetsvillkoren förbättras. För att fler ska vilja arbeta inom välfärdens områden måste politiken 

också inriktas på att öka attraktiviteten i välfärdssektorn och förbättra arbetsmiljön.  

Vinstjakten i välfärden förvrider dess sätt att fungera och måste därför stoppas. Den modell för 

vinstbegränsning som föreslogs i betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) bör 

införas.  

För att klara framtidens vårdbehov behöver politiken slå vakt om en skattefinansierad vård, och en 

storsatsning på primärvården behöver prioriteras under den kommande mandatperioden. I stället för 

att kömiljarder införs bör politiken inriktas på långsiktiga lösningar där kvalitet står i fokus. Den 

statliga styrningen över resurs- och kompetensutvecklingen för att hantera plats- och personalbristen 

inom hälso- och sjukvården bör också öka, liksom riktade insatser för att förstärka personalens 

villkor.  

För Vänsterpartiet är allas rätt till kunskap det viktigaste målet med utbildningspolitiken. Under de 

senaste åren har utvecklingen dock gått åt fel håll, från klassutjämnare till klassförstärkare. Politiken 

bör inriktas på att skapa en likvärdig och bra skola i hela landet genom att staten återtar 

huvudmannaskapet för skolan.  

Alla ska kunna känna en trygghet i att klara sig ekonomiskt vid sjukdom, varför politiken bör inriktas 

på att återupprätta en sjukförsäkring som bygger på trygghet och solidaritet mellan alla som 

omfattas av den genom att förändra regelverken och höja ersättningsnivåerna.  

Det överordnade målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik är full sysselsättning och ökad 

jämlikhet. Arbetslivet ska vara tryggt och hållbart med plats för fler. I dag är arbetslivet varken 

hållbart eller inkluderande. En stor grupp löntagare har osäkra anställningar, och många 

arbetsplatser har en bristfällig arbetsmiljö. Politiken bör inriktas på att vända utvecklingen genom en 

aktiv arbetsmarknadspolitik med tonvikt på god matchning, kunskapshöjande insatser och 

funktionella stöd till de som bäst behöver dem.  

Arbetsmarknadsutbildning är ett av de viktigaste verktygen i en aktiv arbetsmarknadspolitik, varför 

politiken bör inriktas på att utöka antalet utbildningsplatser. Genom subventionerade anställningar 

skapas förutsättningar för de som står längst från arbetsmarknaden att få ett jobb.  

 



Arbetslöshetsförsäkringen är en central del av den svenska arbetsmarknadsmodellen och avgörande 

för den enskildes trygghet och handlingsutrymme. Politiken bör därför inriktas på att återupprätta 

arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring. Politiken bör också inriktas på att genomföra 

arbetstidsförkortning genom att införa sex timmars arbetsdag.  

Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen till att uppnå ett fossilfritt samhälle. 

Ambitionsnivån i klimatpolitiken behöver höjas, och Sverige bör anta skärpta mål i linje med vad 

klimatet kräver och vara drivande för att så också sker både i EU och på global nivå. För att Sverige 

ska nå klimatmålen bör politiken inriktas på att genomföra breda samhällsnyttiga investeringar och 

införa styrmedel som bidrar till utsläppsminskningar. Kapitalflöden som i dag investeras i energi- och 

resurskrävande samhällsbyggande och ett fossilbaserat energisystem behöver styras mot satsningar 

som gynnar förnybar energi, energieffektiviseringar och koldioxidneutrala material. En grön statlig 

investeringsbank bör inrättas som kan leda utvecklingen mot fler investeringar i t.ex. klimatsmart 

infrastruktur och förnybar energi.  

Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett förnybart energisystem, och målet ska vara att 

senast 2040 ha 100 procent förnybar energiförsörjning. För att målet ska nås bör politiken inriktas på 

en omfattande utbyggnad av förnybara energikällor som solenergi, vindkraft och biobränsle. 

Kärnkraften bör avvecklas och resurser avsättas för att energieffektivisera industrin. Politiken bör 

också inriktas på att fasa ut fossilberoendet och på att elektrifiera transportsektorn och industrin 

samt på att styra om så att en större andel av godstransporterna sker via järnväg. Ekonomiska 

incitament bör användas för att få industrin och bostadssektorn att investera i energieffektivisering. 

Utfasning av bensin och diesel måste påskyndas genom ökad inblandning av förnybara drivmedel. Ett 

mål bör beslutas om att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025.  

För att uppsläppsminskar ska nås behöver också transporteffektiviteten öka genom ökade 

investeringar och nya styrmedel så att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt 

förbättras. Staten bör ta ett ökat ansvar för att stärka tillgängligheten till kollektivtrafik och järnväg 

samt göra de klimateffektiva färdsätten billigare än de klimatbelastande.  

Sverige behöver en ny bostadspolitik som kan möta bostadsbristen, bostadssegregationen och 

klimatomställningen. Politiken bör inriktas på att öka bostadsbyggandet, med fokus på miljövänliga 

hyresrätter med rimliga hyror där staten tar ett större ansvar för finansieringen och kommunerna 

lever upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. 

De bostadspolitiska stöd som Vänsterpartiet och regeringen införde under den förra mandatperioden 

behöver återinföras, utvecklas och förstärkas. För att stimulera byggandet av hyresbostäder bör 

staten ta över delar av risken för hyresrättens finansiering och ett statligt byggbolag inrättas med 

uppgift att bygga lägenheter, främst hyresrätter, som alla ska ha råd att efterfråga.  

Marknadshyror i nyproduktion leder till kraftigt höjda hyror och ökad bostadssegregation, varför 

politiken bör inriktas på att införa en ny hyresmodell som sänker hyresnivån för nyproducerade 

hyresrätter, s.k. Vänsterhyror, som baseras på låneräntan i stället för den kalkylränta som man 

normalt sätter hyrorna utifrån. 


