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En röst på S  
– för jämlikhet och jämställdhet

Några av förslagen från den gemensamma vårmotionen 2010 från S, V och Mp: 

Fler jobb och bättre välfärd
– Totalt 12 miljarder kronor mer till kommuner och landsting; 7 miljarder 2011 

och 5 miljarder 2012.
– Ett nytt tidsbegränsat ROT-stöd med klimatprofil för renovering av  

flerfamiljshus (1,5 miljarder kr 2011 och 2,5 miljarder kr 2012).
– Ett särskilt skol-ROT för modernisering av skollokaler (600 miljoner kr).
– Riktad skattesubvention motsvarande hela arbetsgivaravgiften under ett år vid 

anställning av arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år.
– Borttagande av ineffektiv nedsättning av arbetsgivaravgift för unga. 
– Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag (2 miljarder 2011 och 6 miljarder 

2012).
– Totalt 44 000 nya utbildnings- och praktikplatser 2011.
– Fler platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, komvux, KY och  

folkhögskola.
– Särskilt Ungdomslyft för unga arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning.
– Kunskapslyft 2.0 för långtidsarbetslösa utan gymnasieutbildning.
– Återinförande av korttidsstudiestöd.
– Generationsväxling i äldreomsorgen; kompetenshöjningsprogram riktat till 

långtidsarbetslösa.

En rättvisare och bättre a-kassa
– Kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen sänks till  

ca 80 kr/månad. 
– Högsta ersättningen höjs till 930 kr/dag april 2011 och ytterligare till  

950 kr/dag januari 2012 (20 460 resp 20 900 kr/mån).
– Minst 80 procent ska få 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning vid 

arbetslöshet.
– Villkoren för deltidsarbetande och studerande utreds.



Större trygghet vid sjukdom
– Den bortre gränsen, stupstocksregeln, i sjukförsäkringen tas bort.
– Stegvis höjning av taket i sjukförsäkringen till drygt 28 200 kr 2011 och drygt 

30 000 kr 2012.
– 80 procent i ersättning hela sjukperioden.
– Övergångsregler och särskilda medel till stöd för dem som drabbats av  

utförsäkring.

Ett bättre arbetsliv och säker arbetsmiljö
– Heltidssatsning: 500 miljoner kronor per år 2011 och 2012 till kommunerna för 

fler heltidsanställningar.
– Översyn av möjliga åtgärder för fler tillsvidareanställningar.
– 40 miljoner kronor till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, 

för utbildning av skyddsombud och för de regionala skyddsombudens  
verksamhet.

– Kartläggning av hur arbetslivs- och arbetsmiljöforskning kan samlas och  
organiseras.

Minskade klyftor, ökad jämställdhet och ökad jämlikhet
– Sänkt skatt för sjuka, arbetslösa, föräldralediga, förtidspensionärer. 
– Sänkt skatt för pensionärer.
– Avdraget för hushållsnära tjänster avskaffas juli 2011.
– Skatt för förmögna utreds och införs 2012.
– Heltidssatsning; totalt en miljard kr till kommunerna för fler  

heltidsanställningar.
– Höjt tak för ersättning vid vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning).
– 100 miljoner kronor för att stimulera till bättre tillgång till barnomsorg på 

obekväm arbetstid.
– Höjt underhållsstöd samt höjt bostadsbidrag för ensamstående.
– Avskaffa jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag.

Alla inkomstgrupper utom den högsta tjänar på förslagen
– Förslagen har positiva effekter främst för låg- och medelinkomsttagare. 
– 90 procent tjänar i genomsnitt 1 800 kr/år.
– De rikaste 10 procenten får netto 3 600 kr mindre om året netto, eller 300 kr 

mindre i månaden.

Kvinnor får mest
– Kvinnor får drygt 55 procent av den totala förändringen av nettoinkomsten, 

eller i genomsnitt 1 400 kr mer om året.



Fördelning för ökad jämlikhet och jämställdhet

Könsfördelning av reformer och skatteförändringar, 2011, i procent

 

Källa:RUT

Fördelning på deciler av reformer och skatteförändringar, 2011, i kronor per år

Källa:RUT
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44 000 utbildningsplatser

Utbildnings- och praktikplatser År 2011

Högskola och yrkeshögskola 6 000

Kunskapslyft och ungdomslyft 22 500

Lönebidrag 5 000

Praktik 3 000

Arbetsmarknadsutbildning 7 500

Summa utbildningsplatser 44 000

Avtrappat förvärvsavdrag för höga inkomster

Inget förvärvsavdrag vid miljoninkomster.
Nedtrappning med 2,5 procent på inkomster över 40 000 per månad.

Månadslön Höjd skatt

50 000 250

60 000 500

80 000 1 000

100 000 1 500

Därför röstar vi på en socialdemokratiskt ledd regering med 
Mona Sahlin som statsminister!


