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SAMMANFATTNING BUDGETMOTION 2012

Vi vill investera i bättre kvalitet i skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården. Vi vill 
värdesäkra statsbidragen till kommunerna både för att garantera välfärdens kvalitet och för att 
skapa fler arbetstillfällen. På så sätt förbättras också kvinnors levnadsvillkor. Regeringens politik 
har uppmuntrat riskkapitalbolag att köpa upp tidigare gemensamma välfärdsverksamheter 
och de gör idag stora vinster på svensk hälso- och sjukvård. Vänsterpartiet anser att svenska 
folkets skattepengar ska användas till bättre skolor, sjukhus och bibliotek, inte till vinster för 
riskkapitalbolagens ägare. Vi menar att det ska vara förbjudet att driva välfärdsverksamheter i 
bolagsform med vinst som drivkraft. Vi vill återförsäkra alla de som utförsäkrats av regeringens 
försämringar i sjukförsäkringen och föreslår också ett höjt tak. Vi föreslår en individualiserad 
föräldraförsäkring för ett jämställt föräldraansvar och för att stärka kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden. Vi återupprättar arbetslöshetsförsäkringen genom bl.a. sänkt avgift, höjt tak och 
en förstärkt grundförsäkring.

Vi genomför en rejäl satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen. Äldre-
omsorgen behöver byggas ut och förbättras. Vår satsning ger 2 500 fler anställda per år. 

I stället för mer pengar i krogägarnas plånböcker satsar vi på en generationsväxling 
på arbetsmarknaden. 25 000 jobb skapas genom satsningar på lärlingsanställningar 
i bristyrken, traineeprogram i offentlig sektor och omsorgsjobb. Samtidigt tas äldre 
anställdas kompetens tillvara.

Sverige ska vara en ledande industrination. Vänsterpartiet vill införa en riskkapitalfond för 
hållbar industriell utveckling och avsätter särskilda medel för att stödja innovationer och 
utveckling inom mindre företag. Vi föreslår ett skatteavdrag för forskning och utveckling. Vi 
avsätter också särskilda medel för att stödja branschprogram inom exempelvis vindkrafts- 
och besöksnäringen.

Byggandet av hyresrätter behöver öka till 20 000 om året. Därför inför vi ett 
Investeringsstöd. Vi genomför en omfattande upprustningssatsning på miljonprogrammen 
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och på välfärdslokaler som skolor, förskolor och äldreboenden.  Tillgängligheten förbättras 
genom ett särskilt investeringsstöd.

Genom våra satsningar på kraftigt ökad kapacitet på järnvägen kan förseningar på allvar 
minskas för både människor och gods. Vi presenterar också en rad förslag för att öka 
resandet med kollektivtrafik. Genom dessa satsningar skapar vi många nya jobb.

Vi vill genomföra en miljardsatsning på gröna jobb för miljön och klimatet. Ett nytt 
klimatprogram med stöd till kommuner, landsting och företag för att bygga ut vind- 
och solkraft. Vi föreslår ett avdrag för energieffektivisering av småhus och ett stöd för 
konvertering till solenergi och direktverkande el.

Vi vill höja kvaliteten i skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården genom att anställa 
mer personal och öka anslagen. Genom att värdesäkra statsbidragen till kommunerna 
skapas ett ekonomiskt utrymme för fler arbetstillfällen och bättre kvalitet.

Vi presenterar en miljardsatsning på förebyggande arbetet för ökad hälsa, vi inför en 
vårdplatsgaranti och en satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Vi föreslår en skolmiljard som riktas särskilt till skolor där behoven är som störst. Vi gör en 
stor satsning för att alla ska ha rätt till gymnasieutbildning innan de fyller 25 år och vi gör en 
stor satsning på att minska barngruppernas storlek i fritids och genom fler anställda. Vi höjer 
studiemedlen.

Vi vill skapa ett arbetsliv där fler får plats. Vi vill avveckla tvångsarbetet i regeringens Fas 3. 
Istället vill vi genomföra en bred satsning på utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som leder till jobb och som rustar människor med kunskap.

Vi vill också avskaffa RUT-avdraget och istället förbättra vardagen för alla dem som arbetar 
kvällar, nätter och helger genom att lägga pengarna på 15 000 platser inom barnomsorg på 
obekväm arbetstid.

I motsättning till dessa reformer står regeringens ensidiga skattesänkarpolitik. Med regeringens 
politik har den privata konsumtionen tillåtits att öka på bekostnad av investeringar i skola, sjukvård 
och äldreomsorg. I och med detta minskar möjligheterna att satsa på en bättre och utbyggd 
välfärd och en rättvis fördelning av ekonomiska resurser. Vi ser hur ojämlikheten breder ut sig, hur 
inkomstskillnaderna ökar och hur samhället dras isär.

Målsättningen med Vänsterpartiets skattepolitik är att få fler människor i arbete, trygga välfärden, öka 
jämlikheten och jämställdheten och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Då behövs större 
skatteintäkter än idag. Men vi vet att viljan att betala skatt är god om det finns en tydlig koppling till 
satsningar på exempelvis sjukvård, skola och äldreomsorg.

Det är dags nu att öka jämlikheten och bygga ut välfärden. Vänsterpartiet tar därför steg mot ett 
skattesystem byggd på principen skatt efter bärkraft Alla som har en arbetsinkomst under 28 000 
kommer att betala lika mycket skatt som idag, de som tjänar något däröver får betala lite mer i skatt 
medan de som tjänar 50 000 eller mer får avstå de skattesänkningar de fått av regeringen.
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INVESTERINGAR FÖR FLER 
JOBB OCH BÄTTRE VÄLFÄRD  
BUDGETMOTION FÖR 2012 

Läget på arbetsmarknaden 

Okt 2006 Aug 2011 

Arbetslöshet 
(säsongsrensad) 

6,6 7,4 

Sysselsättningsgrad 
(säsongsrensad) 

66,5 65,7 

Sysselsättningsgap, män och kvinnor 
- Januari 1994 – Augusti 2011: ökning med 144 % 
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Fördelning av regeringens reformer per inkomstgrupp, 2006-2010  

Effekter av regeringens klasspolitik 

•  Totalt: + 31% 
•  Kvinnor: + 34 % 
•  Barn: + 34 % 

 

Förändring antal relativt fattiga, 2006-2011 

Förändring antal absolut fattiga, 2006-2011: + 6,3 % 

Reformutrymmet, mdkr 

2012 2013 2014 

Konjunkturinstitutet 30 40 52 

Regeringen 15,3 17,3 14,1 

Vänsterpartiet 24,6 22,2 27,7 
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Regeringen pratar om arbetslinjen  

– Vi skapar riktiga jobb 

Fler jobb- och utbildningsplatser 

2012 2013 2014 

Välfärd, infrastruktur, 
bostäder m.m 

42 000 55 000 82 000 

Generationsväxling m.m 36 250 35 350 35 350 

Summa jobb 78 250 90 350 117 350 

Utbildningsplatser 47 250 51 750 53 250 

Summa jobb- och 
utbildningsplatser 

125 500 
 

142 000 170 500 

Bygg för framtiden 
 
•  11 miljarder 
•  15 000 till 20 000 nya jobb 
•  Bygg nytt smart billigt 
•  Investeringsstöd till hyresrätter 
•  Miljardsatsning på miljonprogrammen 
•  Stöd till upprustning av välfärdslokaler 
•  Ökad tillgänglighet 
•  Slopad fastighetsskatt för hyresrätter 
•  Obligatoriska bostadsförmedlingar 

Industrisatsning 

•  2,5 miljarder 
•  Ca 5 000 jobb 
•  Fond för hållbar industriell utveckling för 

forskning och demonstrationsanläggningar 
•  Stöd till forskning och innovation  

Gröna jobb för klimat och miljö 

•  7,5 miljarder över tre år  
•  Ca 5 000 jobb 
•  Nytt klimatprogram  
•  Vindkraft på land och till havs 
•  Konverteringsstöd  
•  Stöd till solenergi 
•  Avdrag för energieffektivisering av småhus 

Grön infrastruktur 

•  Nyinvesteringar järnväg 
•  17 000 jobb 
•  Tåg i tid 
•  Nya spår  
•  Kollektivtrafiken byggs ut 

 



2011-10-04 

3 

Generationsväxling 

•  5,4 miljarder – istället för sänkt krogmoms 
•  25 000 nya jobb 
•  Bristyrken  
•  Traineeprogram 
•  Omsorgsarbeten 
•  Äldres anställdas kompetens tas tillvara som 

handledare 
 

FAS 3 Läggs ner 

•  Nej till oavlönat tvångsarbete 
•  Ja till meningsfulla insatser som leder till 

anställning  
•  10 000 övergångsjobb 
•  Platser för kompletteringsutbildning i 

grundskola, gymnasium och högskola 
•  Stöd till lärlingsanställningar 
•  Platser i arbetsmarknadsutbildning och 

yrkeshögskola 

Arbetslöshetsförsäkringen  
 
•  Förstärkt allmän grundförsäkring 
•  Återupprättad inkomstförsäkring 
•  Ingen ska betala mer än ca 100 kr/månad i 

medlemsavgift 
•  Ersättningsnivån 80 procent hela 

ersättningsperioden 
•  Höjt tak till 930 kronor och golv till 400 

kronor 
•  75-dagarsbegränsningen vid deltids-

arbetslöshet tas bort 
•  Antalet karensdagar minskas med 2 dagar/år   

Socialstyrelsen 
”Resurstillgången i kommunernas vård och 
omsorg om äldre har begränsats så att äldres 
säkerhet och trygghet inte alltid kan tillgodoses. 
Det finns starka skäl att ifrågasätta om alla äldre 
personer får den vård och omsorg de behöver för 
att uppnå en skälig levnadsnivå. Det finns också 
anledning att ifrågasätta om personer med stora 
hjälpbehov, för vilka alternativet är särskilt 
boende, får hemtjänst i tillräcklig omfattning” 

Äldreomsorgssatsning  

•  7 500 fler anställda  
•  Kunskapslyft 
•  Maxtak i hemtjänsten 100 kr/timmen 
•  Enklare biståndsbedömning 
•  Fri tid 
•  Värdesäkrade statsbidrag 

 

Utbildning 

•  Höjda studiemedel 
•  10 000 fler högskoleplatser och 30 000 

platser i yrkeshögskolan och på Komvux 
•  Rätt till gymnasieutbildning  
•  Skolmiljard till skolor med störst behov 
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En mänsklig sjukförsäkring 
•  Stoppa utförsäkringarna  
•  Avskaffa de fasta tidsgränserna  
•  Hårdare krav på arbetsgivarna 
•  Stärk läkarnas roll 
•  Höjda ersättningsnivåer och tak 
•  Motsvarighet till tidsbegränsad 

sjukersättning  
•  Ökade resurser till Försäkringskassan och 

Förvaltningsrätten 
•  Karensavdrag 

Ökad ekonomisk jämlikhet 

•  Rätt till fasta jobb på heltid 
•  Istället för RUT –15 000 platser i 

barnsomsorg på obekväm arbetstid 
•  Barnomsorgsstöd 
•  Höjd garantipension 
•  Höjda bostadsbidrag för ensamstående 

föräldrar och pensionärer 
•  Höjt och indexerat underhållsstöd 

Inkomstförändring med Vänsterpartiets politik. Effekt av 
inkomstskatteförändring, skattereduktion för medlemskap i fack och a-
kassa samt slopad arbetslöshetsavgift, år 2012. 
 
Yrkesgrupp Fackförbund Arbetsinkomst/

månad 
Förändring V-
politik/månad 

Servitör Hotell- och restaurang 18!000 kr 360 kr 

Undersköterska Kommunal 20!000 kr 165 kr 

Metallarbetare IF Metall 25!000 kr 200 kr 

Handläggare Unionen 35!000 kr -485 kr 

Civilingenjör Sveriges Ingenjörer 50!000 kr -1 530 kr 

Skatt efter bärkraft 

•  Ingen med löneinkomst upp till 28 000 får 
höjd skatt 

•  Alla som tjänar 50 00 eller mer får avstå de 
skattesänkningar de fått 

•  Sänkt skatt för sjuka, arbetslösa, 
föräldralediga m.fl. 

•  Arvsbeskattning 
•  Förmögenhetsskatt 
•  Fastighetsskatt 

 
 

Rättvisa drivmedelsskatter 

•  Bensinskatt 
•  Kompensatoriska åtgärder, t.ex. sänkt 

fordonsskatt på landsbygden, mackstöd och 
satsning på kollektivtrafik  

•  Kilometerskatt 

  

Finansiellt sparande och bruttoskuld 

2012 2013 2014 

Diff. mot regeringen finansiellt 
sparande 

-0,3 -0,1 -0,4 

V finansiellt sparande -0,3 0,6 1,7 

V strukturellt sparande 1,7 2,3 2,6 

Bruttoskuld 36,2 34 30,2 

Bruttoskuld med V-budget  
(inkl. nej till fsg statliga bolag) 

36,8 34,9 31,7 

Den finansiella effekten för offentlig sektor av Vänsterpartiets 
budgetförslag, % av BNP 


