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ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringens förslag till riktlinjer 

avstyrks liksom övriga här aktuella motionsyrkanden. 

 
 

3. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och 

budgetpolitiken, punkt 1 (V) 

av Ida Gabrielsson (V). 

Förslag till riksdagsbeslut 

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande 

lydelse: 

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 

budgetpolitiken som Vänsterpartiet föreslår i sin reservation. 

Därmed bifaller riksdagen motion  

2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och  

avslår proposition 2019/20:1 finansplanen punkt 1 och motionerna  

2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1,  

2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 

1 och  

2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 1. 
 
 

Ställningstagande 

Ojämlikheterna i samhället har ökat under de senaste decennierna, och 

skattesystemets omfördelning har kraftigt försämrats. Den relativa 

fattigdomen har fördubblats på mindre än tio år, samtidigt som den 

ekonomiska eliten har fått det allt bättre i Sverige.  

Sverige ska åter bli världens mest jämlika land. Vi vet att ekonomisk 

jämlikhet är bra för ett lands utveckling. I jämlika samhällen är hälsan bättre, 

tryggheten större, den ekonomiska tillväxten högre. Även skolresultat och 

kreativitet påverkas positivt och jämställdheten mellan kvinnor och män har 

kommit längre.  

Sverige har i dag ett skattesystem som är riggat för de rikaste. Den 

ekonomiska eliten har fått det allt bättre. Den skeva fördelningspolitiken 

kommer dessutom att förstärkas ytterligare vid en avveckling av värnskatten 

som innebär att personer som tjänar över 60 000 kronor i månaden får sänkt 

skatt. Avvecklingen av värnskatten kommer främst att gynna rika män på 

välfärdens bekostnad. 

Skattesystemet ska användas för att omfördela resurserna, förändra 

maktförhållandena i samhället och lösa de akuta utmaningarna. Beskattningen 

av kapital behöver därför öka, bl.a. genom förmögenhetsskatt och 

arvsbeskattning, samt en ökad progressivitet vad gäller inkomstskatten. Den 

modell för vinstbegränsning som föreslogs i betänkandet Ordning och reda i 

välfärden (SOU 2016:78) bör införas.  
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Den ekonomiska politiken ska inriktas mot full sysselsättning och 

ekonomisk jämlikhet. Arbetet utgör basen för välfärd och ekonomiskt välstånd 

och ger möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Egen försörjning är grunden 

för personlig frihet och självständighet. Ekonomisk jämlikhet ökar 

sammanhållningen och tilliten i samhället.  

De nödvändiga satsningarna på välfärden uteblir, trots att det runtom i 

Sverige kommer larmrapporter om stora nedskärningar inom skolan, 

barnpsykiatrin, äldreomsorgen och sjukvården. För att öka jämlikheten i 

samhället ska en plan med reformer genomföras, vilken bl.a. ska innehålla 

satsningar på den generella välfärden och höjda generella statsbidrag till 

kommunsektorn. Planen för ett jämlikt samhälle och en grön omställning sätter 

de ekonomiskt mest utsatta, miljön och klimatet i fokus. Förslagen finansieras 

framför allt genom höjda kapitalskatter och genom att höja skatten för 

höginkomsttagare. Regeringens budget däremot vidgar klyftorna i samhället 

och leder till underfinansiering av välfärden i ett läge där behoven är stora. 

Inte heller den nödvändiga klimatomställningen klarar regeringen. 

Det behövs satsningar på arbetsmiljön, kompetensutvecklingen och 

arbetsvillkoren inom hälso- och sjukvården, och särskilda resurser för att 

stärka hälso- och sjukvården i glest befolkade regioner. Den psykiatriska 

vården behöver stärkas, både den öppna och den slutna vården samt barn- och 

ungdomspsykiatrin.  

Äldreomsorgen har länge varit eftersatt och resurser ska läggas på ett 

särskilt äldreomsorgspaket. Satsningar ska framför allt göras på ökad 

personaltäthet och fortbildning inom äldreomsorgen. Kommunerna ska också 

kunna söka medel för att utveckla och bygga moderna välfungerande boenden, 

erbjuda bra mat och avgiftsfria trygghetslarm. Äldre bör också få den medicin 

de behöver oavsett ekonomi, och avgiftsfria läkemedel för alla över 80 år bör 

införas. Högkostnadsskyddet i tandvården ska höjas kraftigt.   

Alla ska ha rätt att leva ett gott liv utifrån individuella förutsättningar och 

behov. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

behöver därför återupprättas och rätten till personlig assistans ska styras av 

behov och garantera grundläggande rättigheter.  

Trygghetssystemen ska fånga upp oss när vi behöver det. Hela 

sjukförsäkringen behöver därför ses över och samtliga ersättningsnivåer 

justeras. Taket för sjukpenningen och sjukersättningen måste höjas för att 

säkra ersättningssystemets legitimitet. Inledningsvis ska de med allra lägst 

ersättning prioriteras och garantinivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen ska 

höjas med 1 000 kronor i månaden.  

Även garantipensionen ska höjas med 1 000 kronor i månaden så att de som 

lever på garantipension inte halkar efter den övriga befolkningen.  

Dagens a-kassa täcker få arbetslösa och försäkrar endast låga löner. 

Arbetslöshetsförsäkringen bör omfatta fler arbetslösa, och högre löner bör 

försäkras. Dagpenningen och grundbeloppet ska därför höjas, liksom 

ersättningsnivån ska höjas till 80 procent för hela ersättningsperioden och för 
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tid med aktivitetsstöd. Härutöver ska kvalificerings- och ersättningsvillkoren 

förbättras. 

Den statliga arbetsmarknadspolitiken ska ge ökade möjligheter till 

arbetsmarknadsutbildning och grundläggande utbildning av god kvalitet, och 

det bör skapas subventionerade anställningar för att hjälpa de grupper som står 

längst ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb. Övergången till sex timmars 

arbetsdag ska påbörjas genom att staten tillskjuter medel för en 

arbetstidsförkortning med bibehållen lön på ett arbetsställe i varje kommun 

och landsting i Sverige. 

I dagens system tvingas den som inte klarar av att arbeta de sista åren före 

pensionen ta ut sin pension i förtid, vilket kan leda till låg pension. Det bör 

införas en möjlighet att avsluta sitt arbetsliv tidigare utan att pensionen 

påverkas negativt. Det ska bli möjligt genom att en särskild åldersfaktor införs 

i sjukersättningssystemet, som ger möjlighet till att avstå från inkomstpension 

i förtid, och att kraven på omställning ändras vid 61 års ålder. Den försäkrade 

ska då endast prövas mot arbete inom ramen för det yrke denne har och inte 

mot hela arbetsmarknaden som i dag. Förslaget innebär även att den som inte 

kan jobba fram till pension ska ha möjlighet att få sjukersättning upp till 67 

års ålder. 

Det ska avsättas resurser för att genomföra en bred arbetsmiljösatsning med 

fokus på Arbetsmiljöverkets arbete, skyddsombudsverksamheten och 

företagshälsovården.  

För att skapa en likvärdig och bra skola i hela landet behöver staten återta 

huvudansvaret för skolan. En särskild personalsatsning riktad mot förskolan 

behövs eftersom barngrupperna är för stora.  

Klimatförändringarna är en grundläggande samhällskris som vi bara kan 

lösa tillsammans. Ett klimatpaket ska genomföras med konkreta satsningar. 

Det allmänna måste gå före i energiomställningen, bl.a. genom att möjliggöra 

installationer av sol- och vindkraftsanläggningar på sjukhus och skolor. 

Kollektivtrafiken ska byggas ut och bli billigare, liksom laddinfrastrukturen 

runt om i landet. Även järnvägen ska rustas upp och det ska göras satsningar 

på biogas och andra biobränslen, liksom på hållbar mat. 

Jag tillstyrker sammanfattningsvis motion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt 

m.fl. (V) med Vänsterpartiets förslag till riktlinjer för den ekonomiska 

politiken och budgetpolitiken. Regeringens förslag till riktlinjer avstyrks 

liksom övriga här aktuella motionsyrkanden. 

 
 

4. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och 

budgetpolitiken, punkt 1 (KD) 

av Jakob Forssmed (KD). 

Förslag till riksdagsbeslut 

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande 

lydelse: 


