
Högre avgifter till a-kassan och sämre skydd vid 
arbetslöshet. Det blir verkligheten om den moderatledda 
högeralliansen vinner valet. 

Moderaterna och deras allians vill göra det dyrare att vara 
med i a-kassan, samtidigt som ersättningen ska sänkas: 

•   Höjda egenavgifter i a-kassan. För en vanlig löntagare 
handlar det om flera hundra kronor mer i månaden i 
ökade utgifter. 

•   Sänkt a-kasseersättning. Efter 200 dagar sänks 
ersättningen till 70 procent. Efter 300 dagar sänks 
ersättningen till 65 procent.

•   Arbetslösa ska tvingas ta jobb till en lön av 80 procent 
av ersättningen i a-kassan. Det innebär hälften av den 
tidigare lönen. 

Genom dessa försämringar undergräver högeralliansen 
löntagarnas trygghet. Det är första steget mot ett 
systemskifte och en nedmontering av svenska modellen 
på arbetsmarknaden. 

Tillsammans ska vi se till att moderaterna och deras allians 
inte får genomföra dessa försämringar.  

Rösta på socialdemokraterna 
den 17 september! 

Raserad a-kassa med 
moderatledd regering

w
w

w
.lo.se

Högre avgifter till a-kassan och sämre skydd vid 
arbetslöshet. Det blir verkligheten om den moderatledda 
högeralliansen vinner valet. 

Moderaterna och deras allians vill göra det dyrare att vara 
med i a-kassan, samtidigt som ersättningen ska sänkas: 

•   Höjda egenavgifter i a-kassan. För en vanlig löntagare 
handlar det om flera hundra kronor mer i månaden i 
ökade utgifter. 

•   Sänkt a-kasseersättning. Efter 200 dagar sänks 
ersättningen till 70 procent. Efter 300 dagar sänks 
ersättningen till 65 procent.

•   Arbetslösa ska tvingas ta jobb till en lön av 80 procent 
av ersättningen i a-kassan. Det innebär hälften av den 
tidigare lönen. 

Genom dessa försämringar undergräver högeralliansen 
löntagarnas trygghet. Det är första steget mot ett 
systemskifte och en nedmontering av svenska modellen 
på arbetsmarknaden. 

Tillsammans ska vi se till att moderaterna och deras allians 
inte får genomföra dessa försämringar.  

Rösta på socialdemokraterna 
den 17 september! 

Raserad a-kassa med 
moderatledd regering

w
w

w
.lo.se


