
Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B1 
Avskaffa rut-avdraget 
Alina S-kvinnoklubb, Älvsjö s-förening, Kommunal Stockholms läns s-förening, Mälarhöjden-
Axelsbergs s-förening, Skärholmens s-förening 
 
Rutavdraget är ett avdrag på skatten för den som köper hushållsnära tjänster. Avdraget är 50 
procent av arbetskostnaden och taket för hur stort avdrag en person kan göra per år är 50 000 
kronor. År 2019 gjordes rutavdrag för 5,7 miljarder kronor. 

Rutavdraget är extremt ojämlikt fördelat. Hela 40 procent av det totala rutavdraget används av 
den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Den höjning av taket som ingår i 
januariavtalet kommer, om den genomförs, ytterligare spä på ojämlikheten, eftersom endast 
personer med mycket höga inkomster har råd att köpa ruttjänster för 75 000 kronor per år.  

Det senaste året har det kommit forskningsrapporter och utvärderingar från Riksrevisionen och 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser som visar att rutavdraget varken är 
träffsäkert som arbetsmarknadsåtgärd eller självfinansierat. Villkoren i branschen är dessutom 
mycket dåliga. Vi måste ta till oss den kunskapen och ompröva rutavdraget. Det är orimligt att 
alla i samhället ska betala för att välbetalda personer ska köpa hjälp i hemmet och att staten 
subventionerar en bransch där löntagarna har låga löner, osäkra anställning, deltidsarbete och 
dåliga arbetsvillkor. 

Eftersom de tjänster som berättigar till rutavdrag delvis överlappar tjänster som utförs inom 
ramen för välfärden riskerar rutavdraget att undergräva den generella välfärden som fördelas efter 
behov. Rutavdraget bidrar till att sådant som vi har beslutat ska vara ett gemensamt 
välfärdsansvar flyttas till individens eget ansvar och en skattesubventionerad marknad. 
Kommuner i hela landet sparar genom att försämra städning inom hemtjänsten, till exempel att 
de äldre bara får städning var tredje vecka istället för varannan eller att tiden för städning kortas. 
Flera kommuner hänvisar de äldre till att köpa städning som ruttjänst. Många äldre har inte råd 
med det. Konsekvensen blir en ojämlik välfärd där omsorgstjänster fördelas efter plånbok istället 
för efter behov. De som har råd kan komplettera en otillräcklig hemtjänst med 
skattesubventionerade ruttjänster och de som inte har råd får lita till anhöriga eller klara sig själva. 
Det leder i sin tur till en minskad vilja att bidra till den generella välfärden via skatten när 
medborgare inte längre får den hjälp de behöver. 

De borgerliga partierna argumenterar för rutavdraget som en allt i ett-lösning som ger nyanlända 
jobb, underlättar livspusslet och minskar svartarbete. Det är dags att Socialdemokraterna synar 
den bluffen. Det finns betydligt mindre kostsamma och mer effektiva åtgärder än rutavdrag för 
att skapa arbetstillfällen för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. Rutavdraget 
underlättar bara livspusslet för personer med höga inkomster. En utbyggd generell välfärd där 
äldre får den hjälp de behöver och barnfamiljer får barnomsorg när föräldrarna jobbar, även 
utanför kontorstid, skulle vara mer träffsäkert för att underlätta livspusslet till personer som 
verkligen har behov av det och dessutom skapa fler jobb. Bevisningen för att just rutavdraget har 
bidragit till minskat svartarbete är svag, snarare verkar andra åtgärder som minskad 
kontanthantering och krav på elektronisk betalning spela större roll. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att avskaffa rut-avdraget och istället satsa på att rusta de som 
står långt från arbetsmarknaden till bra jobb och stärka den generella välfärden. 



2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B2 
En skattereform för ökad välfärd och jämlikhet 
SSK 
 
Att klara finansieringen av välfärden samt minska de växande ekonomiska klyftorna i vårt land är 
tillsammans med klimatkrisen vår tids stora utmaningar. För socialdemokratin är åtgärder för 
ökad jämlikhet och välfärd dessutom helt avgörande för partiets existensberättigande. För att 
klara av detta är skattesystemets utformning helt avgörande.  

Tyvärr har skattesystemets möjlighet att förse välfärden med resurser minskat i takt med att den 
totala skattekvoten (skatteintäkternas andel av BNP) minskat från cirka 50 procent av BNP i 
början på 90-talet till cirka 44 procent idag. Likaså har skattesystemets omfördelande effekt 
minskat drastiskt. Resultatet av dagens skattesystem ser vi i exempelvis i form av att 110 av 
landets 290 kommuner väntas gå med underskott under 2019. 

Inom ramen för punkt fyra i 73-punktsprogrammet ska en omfattande skattereform genomföras 
under mandatperioden. I överenskommelsen står det att skattereformen ska ”utjämna dagens 
växande ekonomiska klyftor” samt ”långsiktigt trygga välfärden”. Ska detta vara möjligt menar vi 
att dessa mål måste tolkas bokstavligt. Socialdemokratins ingångsvärde måste därför vara att det 
totala skatteintaget ska öka genom en markant högre skattekvot. Vidare måste socialdemokratin 
driva att skattereformen på allvar ska innebära minskade ekonomiska klyftor genom att bidra till 
ett lägre värde på den så kallade Ginikoefficienten som mäter hur inkomster är fördelade i ett 
land (ett lägre värde innebär att inkomsterna är mer jämlikt fördelade). Är vi inte tydliga med 
dessa krav riskerar vi få en skattereform som leder till nedskärningar i välfärden och ytterligare 
växande klyftor. Det kan vi aldrig acceptera. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för en skattereform som tydligt ökar det totala skatteuttaget i 
Sverige genom att bidra till en markant högre skattekvot 

2. Stockholms partidistrikt verkar för en skattereform som bidrar till minskade ekonomiska 
klyftor genom ett markant lägre värde på den så kallade Ginikoefficienten 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. Stockholms partidistrikt skickar motionen till nästa partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B3 
Låt skattepengarna stanna i välfärden! 
Årsta-Johanneshovs s-förening 
 
Runt en femtedel av vården och omsorgen i Sverige utförs i dag av privata aktörer, liksom sjutton 
procent av grundskoleverksamheten och en tredjedel av gymnasieskolorna. På så sätt flyttar stora 
summor pengar från skattebetalarnas till ägarnas fickor.  

Bara de två börsnoterade friskolekoncernerna, Academedia och Internationella Engelska skolan 
gjorde förra läsåret vinster på över en halv miljard, 175 miljoner av dessa delades ut. 

Vi tycker att våra skattepengar ska användas till vår gemensamma välfärd och att eventuella 
vinster därför ska återinvesteras i verksamheten. Det är inte försvarbart att företag i dessa 
sektorer till exempel skär ner på personal eller utrustning för att spara pengar för att vinsten till 
ägarna ska öka.  

Vi är inte emot alternativa driftsformer. Självklart ska man kunna starta och driva skolor, vård- 
och omsorgsverksamheter. Vi ser stiftelser och personalkooperativ som gör otroligt fina jobb 
utan att behöva vinstutdelningar. Låt dem som har ambitioner starta nya verksamheter. Men utan 
att dela ut skattepengar till sina ägare. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att eventuella vinster i privata företag i 
välfärdssektorn måste återinvesteras i verksamheten. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

3. motionen skickas vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B4 
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
S-förening, Skarpnäckfältets S-förening, Tensta s-förening, Bandhagen-Högdalens s-förening, 
Kärrtorps s-förening 
 
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling. 

Vi föreslår därför ett nytt finanspolitiskt ramverk som säkrar statsfinansernas långsiktiga 
hållbarhet och gör det möjligt att nå de socialdemokratiska målsättningarna om sänkt 
arbetslöshet, jämlik och stärkt välfärd, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och 
kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Ramverket bör innebära:  

att överskottsmålet tas bort 

att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget med balansmål över konjunkturcykeln  

skapandet av en statlig investeringsbank  

att ett finansmarknadsråd inrättas. 

  

Överge överskottsmålet 

Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden 
bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste 
överskottsmålet nu överges och ersättas med en möjlighet att gå med underskott.  

  

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Det nya ekonomiska ramverket bör skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och 
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler 
inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör finansieras av skatteintäkter, dvs styras av ett “balansmål” över 
konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i 
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. Investeringsbudgeten bör i 
sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning.  

  

Investeringsbudgeten bör ha tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan 
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. 



För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden 
ingå i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank 
som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

  

Skapa en statlig investeringsbank 

En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala 
investeringsbanken KFW bör skapas. Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera 
kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. Investeringsbankens främsta syfte är att 
mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer med billigt och tålmodigt 
kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för lån på den 
internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.  

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts 

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. 
Statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard 
som står fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns bety 

Omfattande bekgrundsmaterial återfinns på www.reformisterna.se. Där återfinns föreningens 
reformprogram, reformbudget och studiematerial som utvecklar och underbygger denna motion. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas 
bort. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att i statsbudgeten separera en investeringsbudget 
där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en statlig investeringsbank skapas för 
finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar att ett finansmarknadsråd under statsministern inrättas 
med bred representation av olika akademiska discipliner. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B5 
Redovisa lön uppdelat på arbetare och tjänstemän även för anställda i offentlig sektor 
Polstjärnans s-förening 
 
Medlingsinstitutet är den myndighet som är ansvarig för Sveriges officiella lönestatistik. 
Myndigheten redovisar löpande lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i privat 
sektor i den månadsvisa konjunkturlönestatistiken och i den årliga lönestrukturstatistiken. Detta 
gäller dock inte för anställda i offentlig sektor som redovisas som en grupp.  

Att det idag inte redovisas lönestatistik för arbetare och tjänstemän i samtliga sektorer innebär 
bland annat svårigheter att följa löneutvecklingen bland arbetare, samt att jämföra dessa med 
gruppen tjänstemän.  

En redovisning av lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i samtliga sektorer 
skulle tillföra såväl konjunkturlönestatistiken som lönestrukturstatistiken stort värde och ökad 
användbarhet då klass, i form av arbetare och tjänstemän, är en faktor som förklarar en stor del 
av de skillnader som idag föreligger gällande lön, löneutveckling och lönespridning.  

Offentlig sektor är en stor arbetsgivare som bland annat ansvarar för lägre avlönade yrken i vilken 
en majoritet är kvinnor, exempelvis inom vård och omsorg. För att kunna följa utvecklingen av 
jämlikhet och jämställdhet i samhället är det därför avgörande att förbättra lönestatistiken. 
 

 

Vi yrkar att 

1. det socialdemokratiska partiet ska verka för att Medlingsinstitutet, i egenskap av ansvarig för 
Sveriges officiella lönestatistik, redovisar lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i 
samtliga sektorer i den månadsvisa konjunkturlönestatistiken och den årliga 
lönestrukturstatistiken. 

2. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B6 
Reformering av skattesystemet 
Kungsholmens s-förening 
 
Reformering av skattesystemet är en viktig punkt i Januariavtalet.  

Två väsentliga utgångspunkter är (1) att förenkla och göra systemet mer rättvist, och (2) att hitta 
nya skattekällor för att finansiera välfärden. 

Forskare, ekonomer och många politiker förespråkar en skatteväxling mellan inkomstskatter och 
kapitalskatter, där de före sänks och de senare höjs, men varför inte slå ihop hela varje individs 
inkomster – oavsett källa – och beskatta summan med samma progressiva skala? Det skulle 
minska komplexiteten i skattesystemet och samtidigt minimera skatteplanering och -flykt.  

En ny skattekälla som används i flera länder är en transaktionskatt på finansiella transaktioner. En 
ytterst låg skattesats skulle både generera betydande skatteintäkter och även hjälpa dämpa 
spekulationer. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. vårt parti driver idén om en, för varje individ, gemensam beskattning av alla inkomster – såväl 
från kapitalet som lönen – i den skatteutredning som snart tillsätts. 

2. vårt parti driver idén om en transaktionsskatt på finansiella transaktioner i den skatteutredning 
som snart tillsätts. 

3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen samt 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B7 
Samhällskontraktet i offentlig regi 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening, SSU 25+, HBTs Stockholm, SSK 
 
Samhällsviktig verksamhet definieras som: verksamhet som skulle drabba samhället negativt om 
det stördes ut. Verksamhet som; skola, vård, apotek, IT-system, polis och brandkår för att nämna 
några. Vissa av dessa verksamheter upplevs som självklara när det kommer till frågan om de ska 
bedrivas i privat eller offentlig regi medans andra debatteras mer livligt. Här är några av de 
viktigaste argumenten till att bedriva samhällsviktig verksamhet i offentlig regi. 

1. Skatteresurser till drift och tjänster inte till vinster 

Det är mer effektivt att driva tjänster i offentlig regi där servicen till medborgaren är det primära 
målet, inte vinstintresset. 

2. Enklare kontroll, översikt, samordning och säkerhet 

Det är enklare att samordna en aktör än hundratals, vilket i sin tur innebär att det även är 
betydligt enklare att samordna vid krissituationer. 

Vi har i modern tid haft flera skandaler i samhällsviktiga IT-system. Några exempel är när 
sekretesskyddad information i Transportstyrelsens IT-system gjordes tillgänglig till icke 
legitimerad utländsk personal samt när 2,7 miljoner inspelade, sekretessbelagda telefonsamtal till 
Vårdguiden 1177 fanns tillgängliga som ljudfiler på en helt öppen och oskyddad webbserver. 
Båda systemen upphandlade och i privat regi. Att samla samhällsviktiga IT-system i offentlig regi 
skulle innebära ökad kontroll, översikt och säkerhet. 

3. Förbättrad likvärdighet 

Att bedriva verksamhet i offentlig regi möjliggör en omfördelning av vinster och resurser från 
resursstarka områden i tätbebyggelse till glesbygden. Hela landet ska leva är en socialdemokratisk 
grundprincip och det innebär att staten måste erbjuda likvärdig service i hela landet. Vi kan inte 
acceptera att det sista apoteket i bygden lägger ner med hänvisning till bristande lönsamhet. 

4. Mer effektiv administration och kontroller 

Varje gång en avreglering genomförs ökar kostnaderna för staten då den både ska bekosta driften 
till de privata aktörerna och samtidigt utföra en utökad kontroll av desamma för att säkerställa att 
tilldelade resurser går till det de ska; drift och service. Då många privata aktörer är skyddade av 
sekretess tillåts inte heller staten full insyn i de företag vars verksamhet den bekostar. Genom att 
återta driften för en marknad minskar de administrativa kostnaderna och ökar transparensen. 

Trots att både utredningar och erfarenheter talar emot privatisering av samhällsviktig verksamhet 
finns de som argumenterar emot ett återtagande av verksamhet i offentlig regi. Våra politiska 
motståndare representerar kapitalet och företagens intressen vilket gör det viktigt för oss att stå 
upp för arbetarnas och medborgarnas intressen. 

Några av de vanligaste argumenten mot att återta driften är att det inte skulle gå på grund av EU-
lagstiftning och att vi inte skulle ha råd. Men dels handlar det om vårt partis inställning till 
sakfrågan men också hur vi ska arbeta framgent för att driva igenom den omdaning av samhället 
vi vill se. EU-lagstiftningen kommer inte ändras av sig självt och vi måste därför stå upp för den 
svenska modellen och utmana EU:s nyliberala hållning. 

Under covid-19 pandemin syntes tydligt hur avregleringar och avskaffat samhällsansvar försvårat 
för staten att upprätthålla sina åtaganden i samhällskontraktet och i detta fall försvårat både 
samordning och bekämpning. Det nyliberala samhällsexperimentet och dess blinda tilltro till att 
marknaden löser allt har nått sin ände. Det handlar nu om att återta makten för det som är vårt 



allas i offentlig regi för att kunna garantera jämlik samhällsverksamhet oberoende individuella 
förutsättningar. 

Att återta driften och ägandet i offentlig regi är fullt möjligt men måste självfallet göras på ett 
ansvarsfullt sätt i rätt takt. Dagens system med privata aktörer för tjänster inom 
samhällskontraktet är ineffektivt, innebär ökade kostnader, minskad transparens och en ojämlik 
samhällsservice i vårt land. Att återta kontrollen är en investering i framtiden vi är skyldiga att 
göra. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna antar principen att samhällsviktig verksamhet ska bedrivas helt i offentlig 
regi. 

2. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av sjukvården ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

3. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av äldrevården ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

4. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av grund- och gymnasieskolan ska 
bedrivas helt i offentlig regi. 

5. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av förskolan ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

6. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av samhällsviktiga IT-system ska 
bedrivas helt i offentlig regi. 

7. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av Järnvägsunderhållet ska 
bedrivas helt i offentlig regi. 

8. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av apoteken ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

9. Socialdemokraterna driver frågan om att statligt ansvar för läkemedelsförsörjning och 
beredskapslager införs. 

10. Socialdemokraterna utreder vilka verksamhetsområden som bör återtas i offentlig regi samt 
presenterar en strategi för när och hur så ska göras. 

11. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 

12. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B8 
Vinster i välfärden 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
Aktiebolag har blivit en allt vanligare rörelseform inom välfärden (skola, vård och omsorg). 
Aktiebolag bedrivs med den uttalade målsättningen att generera så mycket vinst som möjligt för 
utdelning till aktieägarna. Det framgår av aktiebolagslagen. 

  

I välfärden (skola, vård, och omsorg) bedrivs verksamheter som borde ha som målsättning att ge 
människorna som berörs (elever, sjuka och omsorgsbehövande) vad de behöver utifrån deras 
behov. Varje krona som delas ut till aktieägarna skulle i stället kunna användas för att i större 
utsträckning uppfylla människornas behov.  

Det finns goda skäl att tro att kraven på vinst innebär att bolagen gör avkall på den självklara 
målsättningen att uppfylla behoven som finns hos människorna i skolan, vården och omsorgen. 
Aktiebolag är därför en olämplig form för verksamheter inom välfärden. 

Det är dags att med all kraft verka för att denna trista parentes i vårt samhälle upphör. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att aktiebolag inte ska vara tillåtna som rörelseform inom 
välfärden (skola, vård och omsorg). 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B9 
Välfärden ska vara målet, inte vinsten 
SSK 
 
Sverige är idag det enda land i världen som tillåter att vinstdrivande och offentligt finansierade 
skolor gör obegränsade vinster på skattemedel. Även inom vården och omsorgen saknas helt 
begränsningar för hur stora vinster privata bolag får göra på skattemedel.  

För aktiebolag som bedriver skola, sjukvård eller omsorg, blir elever, patienter och omsorgstagare 
ett medel för att nå det huvudsakliga målet som enligt aktiebolagslagen är vinst. I 
välfärdsverksamheter som bedrivs av det offentliga eller av idéburna aktörer är istället själva 
servicen till medborgarna målet. Vi menar därför att aktiebolag är en olämplig driftsform för 
aktörer som vill bedriva offentligt finansierad välfärd. Efter att Chile införde ett vinstförbud i 
skolan har majoriteten av de privata skolorna omvandlats till icke vinstdrivande stiftelser. Vi 
menar att Sverige kan lära av detta. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att endast icke vinstdrivande aktörer tillåts bedriva offentligt 
finansierad skola, sjukvård och omsorg 

2. Stockholms partidistrikt verkar för ett vinstförbud för aktörer som bedriver offentligt 
finansierad sjukvård, skolan eller omsorg 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. Motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B10 
Åtgärder mot ocker 
Kungsholmens s-förening 
 
Mängder av s.sk. nischbanker och andra institutioner erbjuder personer snabba lån. Ofta utlovas i 
stort sett omedelbara beslut vilket innebär att det inte finns tid för en rimlig bedömning av 
låntagarens kreditvärdighet. Vanligen utgörs betalning av både ränta och en avgift som 
tillsammans i vissa fall kan ge upphov till en effektiv ”årsränta” på flera hundra procent. 
Vanligare är att räntan ligger i intervallet 40 – 50 procent vilket i allmänhetens ögon är ocker. Och 
den betalas inte sällan av personer i trångmål. 

Man kan naturligtvis lagstifta om högsta tillåtna räntesats (som innefattar alla betalningskrav) eller 
ställa krav på bevisad kreditprövning. Detta har visat sig svårt och det finns för närvarande ingen 
politisk ambition att gå denna väg. 

En enklare lösning kunde vara att Kronofogdemyndigheten inte biträder den som kräver 
återbetalning av ett lån med ockerränta. Martin Andersson, f.d. chef för Finansinspektionen, tror 
att denna avsaknad av myndighetsstöd skulle innebära att affärsmodellen med snabba sms-lån 
utan kreditprövning skulle upphöra. 
 

 

Vi yrkar att 

1. kronofogdemyndigheten omedelbart befrias från ansvar för att driva in skulder för lån som 
getts utan rimlig kreditprövning. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till partikongressen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B11 
En ny regionalpolitik för jobb och välfärd i hela landet 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
De ekonomiska klyftorna mellan Sveriges olika delar är idag oacceptabelt stora. En majoritet av 
kommunerna och regionerna har en akut ekonomisk situation som i längden betyder att en stor 
del av Sveriges befolkning inte får den välfärd de har rätt till och förtjänar.  

Kommuner och regioner har länge flaggat för att den ekonomiska situationen är kritisk och har 
genomfört stora nedskärningar i välfärden. Undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, barnskötare, 
läkare och andra som utgör stommen i välfärdssystemet har länge larmat om att situationen varit 
ohållbar. Coronapandemin har än mer tydliggjort att välfärdsstaten i allmänhet och vården i 
synnerhet är underdimensionerad, underfinansierad och felorganiserad. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) menar att 43 miljarder kommer att fattas 2023 bara för att nuvarande välfärdsnivå 
ska upprätthållas. Vi menar att ett upprätthållande inte räcker, utan att nivån måste höjas och att 
rejäla tillskott behöver ske till landets kommuner och regioner genom en kraftig ökning av den 
statliga finansieringen av kommunala och regionala välfärdsåtaganden. 

Sverige består av 290 kommuner och 21 regioner där förutsättningar att leverera välfärd och 
service varierar kraftigt. Det finns stora skillnader vad gäller allt från demografi och geografi till 
skattekraft. Det kommunala utjämningssystemet ska kompensera för dessa strukturella olikheter 
mellan kommuner. Skillnader i kommunalskatt ska därför enbart reflektera skillnader i service, 
effektivitet och avgiftsnivå. Så är inte fallet idag. Idag betalar en arbetstagare i Solna och 
Österåker drygt 17 % kommunalskatt jämfört med nästan 24 % i Dorotea och Vännäs. Vi menar 
att konkreta politiska förslag behöver tas fram och genomföras för utjämning av de systematiska 
skillnaderna mellan skattesatserna i landets kommuner och regioner. 
Kommunalarbetareförbundets förslag på vad de omnämner en välfärdsskatt kan tjäna som 
vägledande. 

För socialdemokratin är goda och likvärdiga villkor för medborgare, organisationer och företag i 
hela landet en given målsättning. Enskilda kommuner är sällan rätt nivå att inrikta sig på vad 
gäller arbetsmarknadsutveckling och välfärd. När det gäller arbetsmarknaden och välfärden 
behövs ett tydligt fokus både på den statliga och den regionala nivån. Därför behöver fokus 
läggas på arbetsmarknadsregioner vid all statlig och regional samhällsplanering. Detta inkluderar 
en ambitiös utbyggnad av kollektivtrafiken såsom snabbjärnväg i landet. Möjligheten till gradvis 
avskrivning av studieskulder bör också införas för den som flyttar till glesbygdskommun. 

Grundläggande samhällsservice såsom pålitliga post- och järnvägsförbindelser samt 
medicinförsörjning ska tillförsäkras hela landet. På båda dessa områden har ideologiskt 
motiverade avregleringar misslyckats. De uttalade målsättningarna bakom avregleringarna har inte 
uppnåtts, något som framgår av en lång rad statliga utredningar och granskningar från exempelvis 
Riksrevisionen. Produktionskostnaderna sjunker inte, men det gör kvaliteten och likvärdigheten 
för medborgarna, företag och organisationer. Mer glesbefolkade delar av landet är genomgående 
de största förlorarna, men systemen sviktar även ur ett samlat nationellt perspektiv. Under 2020 
blottlades en under lång tid bristfällig planering för sjukdomsutbrott eller liknande kris. Att inom 
ramen för en statlig apoteksverksamhet åter hålla beredskapslager av mediciner, som del av att 
trygga grundläggande samhällsfunktioner även i kristid, borde vara en självklarhet. 

*** S-föreningen Reformisternas motion har tagits fram enligt beslut på årsmöte och följer av det 
breda ekonomisk-politiska reformprogram som föreningens tusentals medlemmar ställt sig 
bakom. Omfattande dokumentation av förslagen och bakomliggande motivering, samt 
ekonomiska beräkningar av de offentliga 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att rejäla tillskott sker till landets kommuner och regioner 
genom att öka den statliga finansieringen av kommunala och regionala välfärdsåtaganden med 
motsvarande minst 1 procent av BNP 

2. Socialdemokraterna ska verka för att konkreta politiska förslag tas fram och genomförs för 
utjämning av de systematiska skillnaderna mellan skattesatserna i landets kommuner och regioner 

3. Socialdemokraterna ska verka för att fokus läggs på arbetsmarknadsregioner vid all statlig och 
regional samhällsplanering 

4. Socialdemokraterna ska verka för att möjligheten till gradvis avskrivning av studieskulder införs 
för den som flyttar till glesbygdskommun 

5. Socialdemokraterna ska verka för att all samhällsviktig infrastruktur ägs och planeras 
gemensamt. Som konkreta exempel bör järnvägsunderhåll och post återförstatligas 

6. Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett samlat ansvar för krisberedskap, bland annat 
genom ett återförstatligande av apoteksverksamhet och återuppbyggnad av beredskapslager 

7. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

8. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B12 
En rättvis solidarisk skattepolitik 
Alina S-kvinnoklubb 
 
Själva fundamentet i socialdemokratisk politik bygger på idén om solidaritet. Att alla medborgare 
inkluderas på lika villkor och att välfärden finansieras gemensamt och efter förmåga. Ett samhälle 
där välfärd och trygghet ska komma vanligt folk till del, och inte bara de som har råd att betala 
för det.  

Inkomstskillnaderna och de ekonomiska klyftorna mellan människor växer, men de utjämnande 
mekanismerna - skatten - hänger inte med. LOs årliga rapport ”Makteliten” vittnar om hur den 
rikaste procenten av Sveriges befolkning sedan 1980-talet drar ifrån vanliga arbetare. 1980 
motsvarade den ekonomiska elitens inkomst 9,1 industriarbetarlöner, medan siffran år 2018 är 
60,8 industriarbetarlöner. Att den ekonomiska eliten dragit ifrån beror dels på högre 
arbetsinkomster, alltså löner, men främst på kraftigt ökade kapitalinkomster vilka beskattas lägre 
än inkomst av arbete. Politiken måste se till att den här gruppen är med och bidrar till våra 
gemensamma system i större utsträckning än de gör nu. Ett sätt att göra det är att beskatta 
kapitalinkomster högre genom att införa en progressiv beskattning av inkomster av kapital så att 
skatten höjs mest för de med allra högst kapitalinkomster.  

Samtidigt som kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster så beskattas de lägsta 
inkomsterna, pensioner, sjukförsäkring, aktivitetsersättning, sjukersättning, föräldraförsäkring och 
a-kassa högre än arbetsinkomster. Skattesystemet är snedvridet där de facto de med lägst 
inkomster i större utsträckning ger av sina inkomster än de med allra högst inkomster. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att pensioner och ersättningar försäkringssystemen inte ska 
beskattas hårdare än arbetsinkomster 

2. Socialdemokraterna ska verka för införandet av en progressiv beskattning av inkomster av 
kapital så att skatten höjs mest för de med allra högst kapitalinkomster. 

3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B13 
En statlig investeringsbank och ökad offentlig infrastrukturupplåning för storskaliga 
offentliga och privata investeringar 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Klimatpolitiska rådet är tydligt med att investeringstakten behöver öka avsevärt för att en grön 
omställning av ekonomin ska förverkligas. 

Anledningarna till att investeringarna inte räcker skiljer sig mellan olika sektorer. Faktorer som 
teknisk- och marknadsrisk, asymmetrisk information, transaktionskostnader, kapitalbehov och 
avkastningskrav medför att vissa aktörer inte får tillgång till tillräckligt kapital med tillräckligt låg 
ränta och lång återbetalningstid för att våga investera. Detta medför att investeringar inte blir av 
då den företagsekonomiska risken överstiger nyttan, trots att investeringarna är 
samhällsekonomiskt lönsamma och centrala för en grön omställning. Problemen har 
uppmärksammats världen över och som svar har bland annat EU placerat offentliga 
investeringsbanker och investeringskapital i hjärtat av i sin nya industristrategi. Exempelvis hade 
batteriföretaget Northvolt svårt att mobilisera nödvändigt kapital för en fabrik i Skellefteå innan 
stöd gavs av den Europeiska Investeringsbanken (EIB). 

Offentlig sektor tvingas också till samhällsekonomiskt ineffektiva prioriteringar eftersom staten 
mycket sällan lånefinansierar nödvändiga investeringar i exempelvis infrastruktur. Sådana 
investeringar anslagsfinansieras i regel istället, vilket medför att nödvändiga framtidsinvesteringar 
ställs mot välfärdssatsningar. Detta har lett till komplicerade och impopulära 
finansieringsmodeller, såsom Västlänken. De otillräckliga investeringarna har byggt upp en så 
kallad infrastrukturskuld. 

Offentlig upplåning för investeringar i infrastruktur 

Långsiktiga infrastruktursatsningar såsom järnvägsbyggen bör lånefinansieras via Riksgälden. På 
så sätt kan investeringar tidigareläggas vilket skapar samhällsekonomiska vinster, samtidigt som 
kostnader sprids ut över tid. Genom lånefinansierade investeringar blir motsättningen mellan 
nödvändiga välfärdssatsningar på kortare sikt kontra långsiktiga infrastruktursatsningar mindre 
påtagliga. 

Den svenska staten erhåller högsta kreditbetyg på internationella kapitalmarknader, vilket medför 
generösa villkor vid offentlig upplåning. Att staten kan låna till låg, eller till och med negativ 
realränta, gör det än mer logiskt att lånefinansiera denna typ av verksamhet. 

Etablera en statlig investeringsbank 

En statlig investeringsbank är ett centralt, kostnadseffektivt verktyg för att öka investeringstakten 
i exempelvis byggnation av klimatsmarta bostäder, laddstolpar och energieffektiviseringsåtgärder i 
bostadsbeståndet och industrilokaler. Därtill kan investeringsbanken bidra till en grön 
nyindustrialisering av Sverige genom att investera i exempelvis bioraffinaderier, batterifabriker, 
Hybrit och infrastruktur för koldioxidavskiljning och lagring. 

Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose aktörer med 
billigt, tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för 
lån på den internationella kapitalmarknaden. Säkerheten gör det möjligt för investeringsbanken 
att mobilisera kapital långt över insatskapitalet till företag i behov av garantier eller långsiktiga lån 
till låg ränta. Genom ränteintäkterna är investeringsbankens verksamhet vinstgenererande. 

Investeringsbanker finns redan i flera av våra grannländer och på EU-nivå, såsom EIB och den 
tyska federala investeringsbanken KfW. EIB har utvecklat lån och garantier som enligt 



statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. En svensk investeringsbank kan utformas enligt 
en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare som pensionsfonder att 
investera i olika samhällsnyttiga projekt. Förslaget ligger också i linje med rekommendationer från 
EU och OECD. 

Sverige åtnjuter redan fördelar från EIB och har en rad mindre statliga kreditgivare som 
Saminvest och SEK. Detta räcker emellertid inte för att täcka investeringsbehovet inför 
kommande samhällsutmaningar. Investeringsmöjligheterna behöver skalas upp genom att skapa 
en svensk investeringsbank. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att den offentliga infrastrukturupplåningen ökas som andel 
av BNP 

2. Socialdemokraterna ska verka för att en statlig investeringsbank etableras för att tillhandahålla 
billigt och långsiktigt kapital för storskaliga offentliga och privata investeringar 

3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B14 
Ersätt överskottsmålet och frigör pengar till reformer 
Skärholmens s-förening 
 
Sedan 90-talskrisen har socialdemokratiskt ledda regeringar träget betalat av på Sveriges 
statsskuld. Detta stenhårda fokus på kortsiktig budgetdisciplin före reformer och åtgärder för att 
långsiktigt utveckla Sveriges ekonomi saknar förmodligen motstycke bland andra 
regeringsbärande partier i Europa. 

Som ett resultat av krisåtgärder relaterade till covid-19 kommer nu antagligen Sveriges statsskuld 
återigen att överstiga det mål som anges i det gällande finanspolitiska ramverket, trots att den i en 
europeisk jämförelse knappast kommer att vara alarmerande. 

Risken är nu uppenbar att gällande ramverk tvingar fram en självdestruktiv sparpolitik, när vi i 
stället långsiktigt behöver göra satsningar och investeringar för att få igång den svenska 
ekonomin, vilket också på sikt är det som behövs för att statsskuldens andel av BNP ska vara 
hållbar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att dagens överskottsmål ska ersättas med ett nytt mål för det 
offentliga sparandet. En ny förutsättningslös översyn ska göras. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B15 
Ett nytt finanspolitiskt ramverk för jobb, välfärd och en grön ny giv 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Ängby s-förening 
 
Sverige står inför en rad utmaningar under 2020-talet. Ekonomin behöver återuppbyggas efter 
coronakrisen. Samtidigt behöver vi ta oss an de djupa problem vi stod inför redan före pandemin: 
En pressad välfärd, växande klyftor och klimatkrisen. 

Samhällsklyftorna har vuxit i decennier. Resurserna för att laga revorna i välfärden har varit för 
små. Satsningarna för att tackla klimatkrisen för svaga. Och i välfärdsstatens sprickor har 
högerpopulismen vuxit, precis som på 1930-talet. Det är hög tid att dra lärdom av historien. 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss. Vi säger: Vi har råd med framtiden! 

Sverige har ett av världens mest restriktiva ramverk för den ekonomiska politiken. Hela den 
offentliga sektorns finanser ska visa överskott över konjunkturcykeln. Utgiftstak fastställs och blir 
lag. Kommuner och landsting är ålagda hårda krav på budgetbalans. Penningpolitiken är helt 
inriktad på en stabil inflationstakt. 

Varken finans- eller penningpolitik är inriktade på full sysselsättning, jämn ekonomisk fördelning 
eller ger tillräckligt utrymme att hantera akuta eller kommande samhällsproblem, såsom 
klimatomställning, bostadsbrist, migrationsströmmar eller pandemier. 

Det offentligas driftskostnader ska givetvis finansieras fullt ut med skatter. Nödvändiga 
investeringar för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar bör dock kunna 
lånefinansieras. Därutöver behöver tillgången till billigt och långsiktigt kapital förbättras för att 
öka investeringarna i ekonomin. Målbilden skall inte vara att bygga upp en finansiell 
förmögenhet, utan att bygga upp reala värden såsom infrastruktur, beredskap, välfärd, hållbara 
produktionssystem, bostäder samt natur- och kulturvärden. 

Vi föreslår därför ett nytt finanspolitiskt ramverk för en grön ny giv, samt att Sverige aktivt verkar 
för motsvarande principer i Europeiska unionen. 

Justera skuldankaret med hänsyn till de stora globala förändringarna under 2020 

Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden 
bör röra sig mot. Detta skuldankare bör med hänvisning till de stora globala förändringar under 
2020 justeras och fastställas på en högre nivå anpassad till den ekonomiska utvecklingen i Sverige 
samt regelverksförändringar i Europeiska Unionen. Risken är annars att Sverige tvingas till en 
omotiverad och ekonomisk skadlig åtstramningspolitik. 

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Överskottsmålet bör ersättas av separata underskottsregler för investeringar och drift. Det nya 
ekonomiska ramverket bör skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och löpande 
drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom 
ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör finansieras av skatteintäkter, dvs styras av ett “balansmål” över 
konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i 
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. 

Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig 
upplåning. Investeringsbudgeten bör ha tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande 
investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom 
driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar som finansieras genom Riksgälden 



ingå i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank 
som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

Att Sverige verkar för ett mer rättvist ekonomiskt EU-ramverk 

I och med det svenska medlemskapet i EU-samarbetet tas viktiga politiska beslut i Bryssel. En 
uppdelning mellan investering och drift är idag tillåtet inom EU även om det finns vissa andra 
begränsningar för investeringsdriven tillväxtpolitik. Sedan lång tid tillbaka finns ett gemensamt 
EU-ramverk för både underskott och statsskuld. Vi anser att Sverige ska verka på EU-nivå för en 
mer effektiv och rättvis ekonomisk politik. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att överskottsmålet överges genom att det finanspolitiska 
ramverket byggs på en separation mellan en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en 
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

2. Socialdemokraterna ska verka för att skuldankaret justeras med hänvisning till de stora globala 
förändringarna under 2020-talet 

3. Socialdemokraterna ska verka för att Sverige trycker på för att Europeiska unionens regelverk 
gör skillnad på drift och investeringar när offentliga underskott beräknas 

4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B16 
Ett S-förslag till förändringar i skatte- och utjämningssystemet 
Fackliga utskottet, Polstjärnans s-förening 
 
Trots att svensk ekonomi är stark, och trots att vi som land är rikare än någonsin, ser vi 
återkommande rapporteringar om brister i välfärden. Personalen ges inte tillräckligt med tid, 
väntetiderna till vården ökar, allt fler går ner i arbetstid för att vårda en nära anhörig och 
omsorgen om de äldre är otillräcklig.  

Kommunal har i sin rapport ”Skatteväxling för välfärden – ett idéprogram” beräknat 
resursbehovet genom att bedöma omfattningen av dagens underbemanning och utifrån denna 
gjort en uppskattning. Kommunal kommer i rapporten fram till att det behövs minst 50 000 fler 
heltidsanställda inom välfärden för att arbetsbelastning och arbetsmiljö ska hamna på en 
acceptabel nivå, och ge de anställda rimliga förutsättningar att utföra sina arbeten, det är räknat i 
underkant. Det kräver ett resurstillskott på cirka 30 miljarder kronor.  

Utöver den underfinansieringen som välfärden dras med idag kommer behoven av resurser att 
öka ytterligare under de kommande åren. Finansminister Magdalena Andersson redovisade för ett 
år sedan finansdepartementets beräkningar som visar att det år 2026 krävs en ökad finansiering 
med 90 miljarder kronor för att bibehålla 2019 års standard. De sista orden är viktiga. De innebär 
att med 90 miljarder kronor extra så kommer undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och alla 
andra som arbetar inom vård, skola och omsorg fortfarande sakna kollegor. Vi tar med oss 
underbemanningen in i framtiden. För att vi år 2026 ska ha en välfärd där de anställda inte 
behöver stressa sönder sig behöver vi alltså, jämfört med år 2019, minst 120 miljarder kronor 
extra.  

De ekonomiska förutsättningarna att skjuta till dessa nödvändiga resurser skiljer sig dock markant 
åt i landet. Exempelvis hade Årjäng en skattekraft per invånare år 2020 på 163 700 kronor medan 
Danderyd hade en skattekraft på 394 700 kronor.  

Skillnader i skattekraft, demografi- och geografi, tillsammans med andra strukturella faktorer som 
exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och folkhälsa, påverkar förutsättningar och därmed 
kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig välfärd. 

Det är uppenbart att utjämningssystemet inte lever upp till sin föresats. Det räcker med att 
jämföra skattesatsen mellan olika kommuner och regioner. Österåker var den primärkommun 
som år 2020 hade den lägsta kommunala skattesatsen på 17,10 procent medan Dorotea har den 
högsta på 23,80 procent.  

En svag punkt i dagens välfärdsfinansiering är att kommuner, som i slutändan ska leverera 
välfärdsservicen, har vitt skilda möjligheter till skatteintäkter. De får ta ut skatt på 
förvärvsinkomst och där förvärvsinkomsten per invånare är låg blir därför de egna potentiella 
skatteintäkterna låga. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet som ska utjämna 
förutsättningar är långt ifrån tillräcklig i dag.  

Riksdagen och regeringen har gett kommunerna ett obligatoriskt uppdrag att tillhandahålla en 
viss service utifrån grundidén att välfärden är en riksangelägenhet, inte bara en lokal 
angelägenhet. Det är därför inte rimligt att kommuner i så stor utsträckning på egen hand ska 
ansvara för att det finns tillräckliga förutsättningar till välfärden.  

Kommunal föreslår i sin rapport ett införande av en statlig inkomstskatt om 5 procent på 
förvärvsinkomst som delas ut lika per invånare till kommuner och regioner. En sådan skatt, som 
de kallar för ”välfärdsskatt”, skulle bidra till att utjämna de ekonomiska förutsättningarna. Den 



möjliggör en skatteväxling för kommunerna, det vill säga att de kan sänka sin egen skattesats tack 
vare intäkterna från staten. 

De flesta är nog överens om att det behövs en skattereform, eller en översyn av skattesystemet. 
Det borde dessutom ske med ett brett stöd i riksdagen. Men för att det ska vara tydligt för 
väljarna vad Socialdemokraterna vill är det nödvändigt att partiet redogör, åtminstone grunderna, 
till hur vi vill se en översyn av skattesystemet och det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag om förändringar i dagens skattesystem och 
kommunalekonomiska utjämningssystem som säkerställer den långsiktiga finansieringen av den 
svenska välfärden, 

2. förslaget därutöver ska garantera ekonomiska förutsättningar för att leverera en jämlik välfärd 
över hela landet, samt 

3. förslaget ska bidra till att minska klassklyftorna och öka jämställdheten i samhället.  

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B17 
Ett S-förslag till förändringar i skatte- och utjämningssystemet 
Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Trots att svensk ekonomi är stark, och trots att vi som land är rikare än någonsin, ser vi 
återkommande rapporteringar om brister i välfärden. Personalen ges inte tillräckligt med tid, 
väntetiderna till vården ökar, allt fler går ner i arbetstid för att vårda en nära anhörig och 
omsorgen om de äldre är otillräcklig. Allt beror naturligtvis inte på resursbrist men det står utom 
allt rimligt tvivel att resurserna till välfärden inte räcker till utifrån medborgarnas behov. 
Coronapandemin har blottlagt problemet ytterligare men villkoren i välfärden kan inte komma 
som en överraskning för någon, framför allt inte för ansvariga politiker. Det finns givetvis flera 
orsaker till de undermåliga villkoren i välfärden, inte minst den marknadsorienterade styrning 
som introducerats, men en given orsak är bristen på resurser. 

Kommunal har i sin rapport ”Skatteväxling för välfärden – ett idéprogram” beräknat 
resursbehovet genom att bedöma omfattningen av dagens underbemanning och utifrån denna 
gjort en uppskattning. Kommunal kommer i rapporten fram till att det behövs minst 50 000 fler 
heltidsanställda inom välfärden för att arbetsbelastning och arbetsmiljö ska hamna på en 
acceptabel nivå, och ge de anställda rimliga förutsättningar att utföra sina arbeten. Det kräver ett 
resurstillskott på cirka 30 miljarder kronor. De noterar dessutom att det finns cirka 50 000 färre 
anställda inom kommunsektorn i dag jämfört med 1990, detta trots påtaglig befolknings- och 
behovsökning. Deras bedömning torde, vilket de själva skriver, därför vara i underkant.  

Utöver den underfinansieringen som välfärden dras med idag kommer behoven av resurser att 
öka ytterligare under de kommande åren. Finansminister Magdalena Andersson redovisade för ett 
år sedan finansdepartementets beräkningar som visar att det år 2026 krävs en ökad finansiering 
med 90 miljarder kronor för att bibehålla 2019 års standard. De sista orden är viktiga. De innebär 
att med 90 miljarder kronor extra så kommer undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och alla 
andra som arbetar inom vård, skola och omsorg fortfarande sakna kollegor. Vi tar med oss 
underbemanningen in i framtiden. För att vi år 2026 ska ha en välfärd där de anställda inte 
behöver stressa sönder sig behöver vi alltså, jämfört med år 2019, minst 120 miljarder kronor 
extra. De 90 miljarder kronor som Magdalena Andersson nämner och de 30 miljarder som 
behövs för att åtgärda den underbemanning som finns idag.  

De ekonomiska förutsättningarna att skjuta till dessa nödvändiga resurser skiljer sig dock markant 
åt i landet. Exempelvis hade Årjäng en skattekraft per invånare år 2020 på 163 700 kronor medan 
Danderyd hade en skattekraft på 394 700 kronor.  

Utöver möjligheten till skatteintäkter finns det stora strukturella skillnader som påverkar 
kommunernas utgifter. En av dessa är demografin. Pajala hade år 2019 en demografisk 
försörjningskvot på 1,18 vilket innebär att det för varje person i arbetsför ålder, 20-64 år, finns 
1,18 personer som är yngre eller äldre. Sundbyberg å andra sidan hade en försörjningskvot på 
0,52, vilket då innebär att det för varje person i arbetsför ålder, 20-64 år, finns 0,52 personer som 
är yngre eller äldre. 

Det finns också andra strukturella skillnader som påverkar kommuners möjlighet att erbjuda 
invånarna en likvärdig välfärd. Till exempel Sveriges största primärkommun, Kiruna, har en 
landareal som är 2 200 gånger större än den minsta, Sundbyberg. Från staden Kiruna är det 94 
kilometer till Abisko och 174 kilometer till Karesuando, vilka båda ligger inom Kirunas 
kommungräns. Det kan jämföras med hela Sundbybergs kommungräns som är 15 kilometer. 
Sveriges minsta primärkommun vad gäller antalet invånare är Bjurholm med cirka 2 450 personer 
medan Stockholm är den största med cirka 962 000 invånare. Arjeplog har 0,2 invånare per 
kvadratkilometer jämfört med Sundbyberg som har 5 800 invånare per kvadratkilometer. 



Skillnader i skattekraft, demografi- och geografi, tillsammans med andra strukturella faktorer som 
exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och folkhälsa, påverkar förutsättningar och därmed 
kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig välfärd. 

Det är lätt att konstatera att det finns stora skillnader i landet när det handlar om ekonomiska 
möjligheter och strukturella förhållanden att tillhandahålla bl.a. vård, skola och omsorg.  

För att utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan primärkommuner och mellan regioner 
finns det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Syftet med systemet är att ge kommuner de 
ekonomiska förutsättningarna att tillhandahålla likvärdig offentlig service oberoende av 
invånarnas inkomster eller andra strukturella förhållanden. Skillnaden i kommunalskatt ska därför 
spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå. 

Det är uppenbart att utjämningssystemet inte lever upp till sin föresats. Det räcker med att 
jämföra sen skattesatsen mellan olika kommuner och regioner. Österåker var den primärkommun 
som år 2020 hade den lägsta kommunala skattesatsen på 17,10 procent medan Dorotea har den 
högsta på 23,80 procent. Skillnaden mellan högst och lägst är således 6,70 procentenheter. Även 
om skillnaderna mellan regioner inte är lika stora så skiljer det 1,25 procentenheter mellan den 
lägsta (Södermanland) och den högsta skattesatsen (Stockholm). 

En svag punkt i dagens välfärdsfinansiering är att kommuner, som i slutändan ska leverera 
välfärdsservicen, har vitt skilda möjligheter till skatteintäkter. De får ta ut skatt på 
förvärvsinkomst och där förvärvsinkomsten per invånare är låg blir därför de egna potentiella 
skatteintäkterna låga. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet som ska utjämna 
förutsättningar är långt ifrån tillräcklig i dag. Inkomsterna har blivit allt mer ojämnt fördelade i 
Sverige sedan etablerandet av en allmän välfärd med kommunala utförare från mitten av 1980-
talet. Den utvecklingen kommer förmodligen att fortsätta.  

För att möta detta måste vi öka statens ansvar för att säkerställa finansieringen av den svenska 
välfärden. Riksdagen och regeringen har gett kommunerna ett obligatoriskt uppdrag att 
tillhandahålla en viss service utifrån grundidén att välfärden är en riksangelägenhet, inte bara en 
lokal angelägenhet. Det är därför inte rimligt att kommuner i så stor utsträckning på egen hand 
ska ansvara för att det finns tillräckliga förutsättningar till välfärden.  

Kommunal föreslår i sin rapport ett införande av en statlig inkomstskatt om 5 procent på 
förvärvsinkomst som delas ut lika per invånare till kommuner och regioner. En sådan skatt, som 
de kallar för ”välfärdsskatt”, skulle bidra till att utjämna de ekonomiska förutsättningarna. Den 
möjliggör en skatteväxling för kommunerna, det vill säga att de kan sänka sin egen skattesats tack 
vare intäkterna från staten. Men för kommuner med högre skattekraft kommer det inte att vara 
möjligt att sänka sin egen skattesats med motsvarande procentsats, vilket ger en utjämnande 
effekt.  

Det är självklart att även trygghetssystemen är en del  

De flesta är nog överens om att det behövs en skattereform, eller en översyn av skattesystemet. 
Det borde dessutom ske med ett brett stöd i riksdagen. Men för att det ska vara tydligt för 
väljarna vad Socialdemokraterna vill är det nödvändigt att partiet redogör, åtminstone grunderna, 
till hur vi vill se en översyn av skattesystemet och det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag om förändringar i dagens skattesystem och 
kommunalekonomiska utjämningssystem som säkerställer den långsiktiga finansieringen av den 
svenska välfärden, 

2. förslaget därutöver ska garantera ekonomiska förutsättningar för att leverera en jämlik välfärd 
över hela landet, samt 



3. förslaget ska bidra till att minska klassklyftorna och öka jämställdheten i samhället.  

4. Kommunal Stockholms läns socialdemokratiska förening tar motionen som sin egen 

5. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och sänder den till kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B18 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg 
utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. Arbetare och 
tjänstemän betalar en allt större del av kakan i förhållande till stora företag och den ekonomiska 
eliten. Det förekommer att miljardären betalar en lägre andel av sin inkomst i skatt än vad vanliga 
löntagare gör. Vi menar att en långsiktigt hållbar och stärkt finansiering för offentliga tjänster och 
åtaganden är nödvändiga. Detta kräver ett nytt skattesystem. 

Skattesystemet har sedan den senaste stora skattereformen blivit något av ett lapptäcke av olika 
skattesatser, avdragsmöjligheter och undantag. Detta är enligt en närmast enig kår av ekonomer 
en mindre lyckad ordning. 

Ersätt jobbskatteavdraget med en generell skattesänkning för alla låg- och medelinkomsttagare 

Sedan 2006 har ett antal jobbskatteavdrag införts. Kostnaden beräknades 2019 uppgå till cirka 
130 miljarder kronor per år och gynnar framförallt de som redan har det gott ställt. 
Jobbskatteavdragen har samtidigt bidragit till att sjuka och arbetslösas inkomster beskattas 
hårdare än inkomster för personer i förvärvsarbete. Det är ett synnerligen orättvist sätt att sänka 
den effektiva ersättningsgraden i socialförsäkringarna som redan är långt under 100% av lönen. 
För att råda bot på dessa två orättvisor borde jobbskatteavdraget ersättas av en generell 
skattesänkning för alla inkomster, inte bara löntagare, och helt fasas ut för höginkomsttagare. 

Avskaffa RUT & ROT-avdragen 

Många av dagens skatteavdrag för arbetsinkomster skapar ovälkomna sido- och inlåsningseffekter 
och underminerar progressiviteten i skattesystemet. Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) är 
ett sådant. RUT-avdraget gynnar främst en liten grupp välmående hushåll som köper städtjänster, 
medan kostnaderna fördelas på resterande befolkning, däribland de som har det knapert. 
Utvärderingar från Riksrevisionen och Myndigheten för Tillväxtpolitiska Utvärderingar och 
Analyser har dessutom visat att alla de fina löften som gavs kring RUT-avdragets positiva effekter 
aldrig infriats.  

Även avdraget för reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) dras med liknande 
problem. Avdraget gynnar oproportionerligt välmående bostadsägare medan kostnaderna faller 
på befolkningen som helhet. Avdraget var tänkt som en konjunkturstimulans när 
bostadsbyggandet sjönk i finanskrisens spår. Eftersom avdraget aldrig togs bort när 
bostadsbyggandet tog fart igen, har ROT-avdraget bidragit till att ställa enskildas 
köksrenoveringar mot allmännyttigt bostadsbyggande i dragkampen om begränsad arbetskraft. 

Inför en grön värnskatt 

Värnskatter eller solidaritetsavgifter i olika former har funnits runt om i Europa för att finansiera 
till exempel försvarssatsningar. I Sverige infördes värnskatten på 90-talet som ett led i saneringen 
av de offentliga finanserna. Värnskatten avskaffades år 2020. Idag finns ett starkt behov av att 
minska de ekonomiska klyftorna. Samtidigt står Sverige inför en klimatkris med ett akut behov av 
att minska utsläppen och finansiera introduktionen av ny grön teknik. 

Den översta inkomstdecilen i Sverige genererar genom sin konsumtion i genomsnitt 3–5 gånger 
högre utsläpp än den lägsta inkomstdecilen. En klimatvärnskatt där intäkterna riktas till grön 
omställning hanterar därför flera problem på samma gång. Den bidrar till att dämpa utsläppen 
där utsläppen är som störst, och följer därför logiken i “förorenaren betalar”-principen, samtidigt 



som den bidrar till att minska de ekonomiska klyftorna. Den tillgodoser också att de löpande 
kostnaderna för klimatomställningen inte läggs på dem som idag saknar ekonomiska marginaler. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att jobbskatteavdragen fasas ut med fördelningspolitisk 
hänsyn i form av generell skattesänkning för alla låg- och medelinkomsttagare, även sjuka och 
arbetslösa 

2. Socialdemokraterna ska verka för att RUT-avdraget avskaffas  

3. Socialdemokraterna ska verka för att ROT-avdraget avskaffas 

4. Socialdemokraterna ska verka för att en klimatvärnskatt införs för höga inkomster 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B19 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av kapital och ägande 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg 
utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. Vi menar att en 
långsiktigt hållbar och stärkt finansiering för offentliga tjänster och åtaganden är nödvändiga. 
Detta kräver ett nytt skattesystem. 

Höj kapitalbeskattningen till 30 procent 

Det senaste decennierna har sett en rad försvagningar i kapitalbeskattningen. Eftersom 
kapitalinkomsterna dominerar bland de med absolut högst inkomster har detta bidragit till att öka 
ojämlikheten i Sverige. 

I 1991-års skattereform var ambitionen att olika typer av kapitalinkomster och förmögenheter 
skulle beskattas enhetligt och likformigt. Sedan dess har dock ambitionen om likformighet helt 
kommit av sig. En harmonisering av kapitalskatterna vid 30 procent är rimligt för att öka 
jämlikheten i samhället och finansiera de reformer som behövs för att skapa ett rättvist och 
hållbart Sverige. Eftersom kapitalskatteinkomsterna är så ojämlikt fördelade skulle en enhetlig 
skattesats få ett mycket progressivt utfall. 

Gör fastighetsskatten progressiv för att utjämna klyftan mellan stad och land 

Trots namnet utgör den fastighetsavgift som infördes 2008 en skatt. Den stora skillnaden från 
innan 2008 är att ett maxtak för skatten införts: 1 429 kr per år för bostadsrätter respektive 8 349 
kr per år för småhus år 2020. Detta maxtak gör nuvarande fastighetsskatt kraftigt regressiv: det 
skiljer endast några hundralappar mellan årsavgiften för ett hus värt lite över en miljon kronor i 
Hällefors och en villa värd 25 miljoner kronor på Djursholm. Nybyggda bostäder har också helt 
undantagits fastighetsskatt under en längre tid. 

En återinförd fastighetsskatt baserad på marknadsvärde skulle ge flera positiva effekter. Skatten 
är progressiv och till skillnad från finansiella tillgångar är fastigheter svåra att gömma. 
Fastighetsskatter kan även inbringa betydande mängder kapital till statskassan som kan användas 
för välfärdssatsningar och transfereringar. 

Inför en grön arvs- och gåvoskatt 

Arvs- och gåvoskatter är vanliga runt om i världen och finns i flera av Sveriges grannländer, bland 
annat Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Grundtanken bakom skatt på 
arv förenar den socialdemokratiska och liberala synen på rättvisa: att var och en ska födas lika in i 
samhället. 

Sverige hade fram till januari 2005 en arvs- och gåvoskatt. Det fanns legitima problem med den 
som bör åtgärdas. Samtidigt finns det starka skäl för ett nyinförande. De ekonomiska klyftorna 
behöver minska. Dessutom har samhället idag ett tryckande ansvar för den jord vi lämnar till våra 
barn och barnbarn. Det är rimligt att nyttja en del av de värden som byggts upp av gångna 
decenniers utsläpp till att finansiera de löpande kostnader som krävs för klimatomställningen. En 
arvs- och gåvoskatt, där intäkterna riktas till grön omställning har därför stor potential. Både för 
jämlikheten och en rättvis grön omställning. 

Utred och inför en förmögenhetsskatt 

År 2013 visade nationalekonomen Thomas Piketty att ökad förmögenhetskoncentration tenderar 
att bli självförstärkande och därmed leder till växande ekonomiska klyftor. Som lösning föreslår 



Piketty bland annat ökad förmögenhetsbeskattning. Förmögenhetsskatter finns redan i ett antal 
europeiska länder och har dessutom seglat upp som ett hett ämne i den globala ekonomiska 
debatten. 

För att vara säkra på att förmögenhetsskatten bäst är anpassad till dagens behov och 
förmögenhetskoncentration bör den noga utredas före införandet och förmögenhetsstatistik 
omgående samlas in. Utredningen bör analysera de system som finns runtom i EU och världen 
och premiera en utformning som gör det svårt att undvika skatten genom avancerad 
skatteplanering. Ett arbetet för att möjliggöra effektiv förmögenhetsbeskattning även vid högre 
skattesatser bör också initieras på EU och OECD-nivå. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för en enhetlig kapitalbeskattning på minst 30 procent 

2. Socialdemokraterna ska verka för att en progressiv fastighetsskatt baserad på marknadsvärde 
ska införas 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en grön arvs- och gåvoskatt införs 

4. Socialdemokraterna ska verka för att förmögenhetsbeskattning utreds och genomförs  

5. Socialdemokraterna ska verka för att förmögenhetsstatistik omgående återigen samlas in så att 
utvecklingen av förmögenhetsskillnaderna kan bevakas, belysas och analyseras 

6. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

7. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B20 
Hälften kvar! 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Vid 1900-talets början låg den svenska skattekvoten någonstans runt 7-8%. Det var en lämplig 
nivå för dåtidens höger som fullständigt saknade drömmar om ett jämlikt samhälle. Till följd av 
ett historiskt arbete av arbetarrörelsen byggdes under seklet ett av världens rikaste, och världens 
mest jämlika, samhälle. Detta möjliggjordes bland annat av de skatteintäkter som växte i takt med 
att välfärden byggdes ut. År 1980 låg skattekvoten på ca 45% av BNP.  

Högern hade svårt att fördra de skattenivåerna som väljarna beslutat om och inledde under 1980-
talen en intensiv kampanj för skattesänkningar under namnet ”Hälften kvar”. Socialdemokratin, 
som fortsatt hade jämlikhetsambitioner, gjorde Skattebetalarnas förening till viljes och ökade 
skattekvoten till drygt 50% runt 1990.  

Sedan dess har det gått utför. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har sänkt 
skatterna medan välfärden satts på svältkur och ojämlikheten exploderat. 2019 hade skattekvoten 
sjunkit till under 43%. Om vi hade behållit skattekvoten sedan 1990 hade vi idag i runda haft 
ytterligare 350 miljarder att satsa på barnomsorg och skola, sjukvård och äldreomsorg, 
socialförsäkringar och pensioner, högre utbildning och totalförsvar, klimatinvesteringar och 
arbetsmiljöarbete.  

Det går inte att bedriva socialdemokratiska välfärdspolitik med en borgerlig skattepolitik. 
Socialdemokratin måste se till att få fram resurser till vårt politiska projekt för ökad jämlikhet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska driva att ett mål om en skattekvot på 50% förs in i det finanspolitiska 
ramverket.  

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B21 
Reformerade skatter 
Kungsholmens s-förening 
 
Under många år har den svenska skattebasen urholkats. Flera skatter har helt slopats – arvs, 
gåvors och förmögenhetsskatter. Fastighetsskatten har förvandlats till en avgift som klart gagnar 
de bättre ställda. Företagsskattesatser har sänkts gång på gång. Kapitalskatter har sänkts. 
Jobbskatteavdrag och andra avdrag (t ex RUT) har tillkommit. Allt medan stora behov har 
försummats; i vården, i äldreomsorgen, i landets infrastruktur, i bostäder, i landets beredskap mot 
ex pandemier, m m.  

De offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet måste värnas genom bland annat beskattning av 
fastigheter, arv, gåvor och förmögenheter samt både en högre kapitalinkomstbeskattning och en 
ny skatt på finansiella transaktioner. 

Att arbetsinkomster beskattas progressivt medan kapitalinkomster beskattas med en plattskatt är 
ologiskt och bäddar för problem. Om en individs alla inkomster – såväl från arbetet som från 
kapitalet – läggs ihop och beskattas med en progressiv skattesats skulle skattesystemet bli både 
enklare och rättvisare samtidigt som möjligheterna till skatteflykt och skattefusk minskas (i fall en 
individ får en ovanlig stor engångsvinst från försäljning av ett företag eller en villa skulle vinsten 
kunna beskattas med exempelvis en femtedel varje år i fem år). 

En finansiell transaktionsskatt kan med en mycket låg skattesats – ex en tiondel av en procent – 
generera stora skatteintäkter medan den samtidigt skulle något dämpa onödig spekulation. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen 2021 beslutar att partiet verkar så långt möjligt för en skattereform som 
omfattar förslagen ovan, nämligen att (1. en individs hela inkomst – från såväl arbetet som 
kapitalet – läggs ihop för beskattning och (2. en finansiell transaktionsskatt införs; 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B22 
Rättvis skatt på bostadskapital 
Maria-Södra Stations s-förening 
 
Klyftan mellan de som har och de som inte har ökar i Sverige. Klyftan måste minska. En av 
många orsaker är det svenska skattesystemet. Systemet har en tydlig profil: det beskattar kapital 
och kapitalinkomster mycket lågt (i vissa fall synnerligen lågt) och anställdas arbetsinkomster 
mycket högt. Den höga mervärdesskatten och den höga arbetsgivaravgiften är också skatter på 
arbete, inte kapital. Att höja skatten ytterligare på arbete är inte säkert den mest rättvisa och 
effektiva jämlikhetsreformen på beskattningens område. Januariavtalet sätter också upp vissa 
begränsningar. Det är alltså skattereglerna på kapital som i första hand måste ses över och det 
snarast. 

Ett reellt problem är dock den internationella skattekonkurrensen. Sverige saknar möjlighet att 
fritt välja sitt skattesystem. Detta kan t.ex. försvåra uttag av förmögenhetsskatt. En skatteform 
som fungerar utmärkt i internationell miljö är dock skatt på privatägda bostäder (villor, fritidshus 
och andelar i bostadsrättsföreningar). Bostäder, till skillnad från annat kapital eller människor, kan 
inte flytta till skatteparadis. Idag är skatten i Sverige på bostadskapitalet mycket lågt, även utifrån 
en internationell jämförelse. Ett första steg att ta mot en mer jämlik och rättvis skatt på kapital är 
därför att se över skatten på bostadskapitalet. I ett senare skede måste också bl.a. 
förmögenhetsskatt och arvs och gåvoskatt övervägas. Även en förmögenhetsskatt på lägre nivå 
har fördelar, t.ex. för att trygga tillgång till statistik. 

Avsaknaden av reell beskattning av bostäder har bidragit till våldsamma värdestegringar på villor 
och bostadsrätter i stora delar av Sveriges storstäder. De som inte äger sin bostad, eller de som 
äger sin bostad i mindre attraktiva delar, kan gå miste om värdestegringar på det insatta kapitalet 
på 100-tals procent. Högst sannolikt ägs de flesta av de största och dyraste bostäderna i till 
exempel Stockholms välmående regioner av personer i den högre medel- och överklassen, 
personer som är resursstarka med mycket höga inkomster. De äger också fritidshus i Åre, 
Torekov och på Rivieran. En 10 rums villa på Djursholm med värde på 30 miljoner kr behandlas 
skattemässigt som en mindre villa i Norrlands inland. Reavinstbeskattningen räcker inte till för att 
fånga upp avsaknaden av löpande beskattning av bostadskapitalet. Förmögenhetsökningen är till 
ingen del kopplad till dina ansträngningar att bidra till det samhälle du lever i. Det är helt enkelt 
märkligt att sådana inkomster beskattas lågt. 

Det är emellertid svårt att bortse från det missnöje som funnits med den äldre fastighetsskatten. 
Stora delar av väljarkåren är antagligen skeptiska till och oroliga för en fastighetsskatt av den 
tidigare modellen. Detta måste tas på fullt allvar. En bra lösning måste därför identifieras. Till 
exempel måste en lösning hittas för personer (till exempel pensionärer) med låga inkomster som 
av någon anledning äger ett hus/lägenhet med högt skattevärde. En skatt bör också gradvis fasas 
in. Ingen ska tvingas flytta eller drabbas oskäligt. Skatten på försäljningsvinst kan sänkas. Skatten 
kan göras progressiv så att de med störst förmögenhet i bostadskapital beskattas högst. Lösningar 
finns – det som återstår är politisk pedagogik och vilja. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en mer jämlik, rättvis och effektiv skatt ska införas på det 
samlade bostadskapitalet som inkluderar fastigheter och bostadsrätter 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress  



 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B23 
Skatter 
Fruängens S-förening 
 
Sverige är i ett stort behov av att se över vårt skattesystem. 

Inriktningen måste vara att det ska bli mer jämlikt och att vissa skatter måste höjas.  

En del andra kanske sänkas. 

Vi behöver se över kommunalskatterna så att Sverige får en mer jämlik skatt över landet. 

Kapitalskatterna måste höjas. Det borde gå att sänka skatten för låginkomsttagare. Låt tex alla 
som tjänar under ca 27.000:-/mån få göra ett grundavdrag på säg 5.000:- 

Vi måste höja vissa skatter. Ta tillbaks värnskatten, minst ett jobbskatteavdrag. Höj 
fastighetsskatten och börja ett försiktig borttagande av ränteavdragen. Gör detta samtidigt som 
vinstskatten sjunker under samma tid. 

Vi behöver återinföra arv-och gåvoskatter. 

Se över 3:12 reglerna 

Vi har under de senast 20 åren sänkt skatter med ca 300 miljarder kronor. Det får vara slut med 
det nu. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna åter blir ett parti för jämlika skatter 

2. Socialdemokraterna ska verka för att se över fastighetsskatten, ränteavdrag, vinstskatt 

3. Socialdemokraterna ska verka för att se över kapitalskatterna 

4. Socialdemokraterna ska verka för att se över eventuella skattehöjningar ( värnskatt, jobbskatt. 

5. Socialdemokraterna ska verka för att föreslå riktade skattesänkningar för inkomster under tex 
26.000  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B24 
Skatter för jämlikhet 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Klyftan mellan de som har och de som inte har ökar i Sverige. Klyftan måste minska. En av 
många orsaker är det svenska skattesystemet. Systemet har en tydlig profil: det beskattar kapital 
och kapitalinkomster mycket lågt (i vissa fall synnerligen lågt) och anställdas arbetsinkomster 
mycket högt. Den höga mervärdesskatten och den höga arbetsgivaravgiften är också skatter på 
arbete, inte kapital. Att höja skatten ytterligare på arbete är inte säkert den mest rättvisa och 
effektiva jämlikhetsreformen på beskattningens område. Januariavtalet sätter också upp vissa 
begränsningar. Det är alltså skattereglerna på kapital som i första hand måste ses över och det 
snarast.  

Ett reellt problem är dock den internationella skattekonkurrensen. Sverige saknar möjlighet att 
fritt välja sitt skattesystem. Detta kan t.ex. försvåra uttag av förmögenhetsskatt. En skatteform 
som fungerar utmärkt i internationell miljö är dock skatt på privatägda bostäder (villor, fritidshus 
och andelar i bostadsrättsföreningar). Bostäder, till skillnad från annat kapital eller människor, kan 
inte flytta till skatteparadis. Idag är skatten i Sverige på bostadskapitalet mycket lågt, även utifrån 
en internationell jämförelse. Ett första steg att ta mot en mer jämlik och rättvis skatt på kapital är 
därför att se över skatten på bostadskapitalet. I ett senare skede måste också bl.a. 
förmögenhetsskatt och arvs och gåvoskatt övervägas.  

Avsaknaden av reell beskattning av bostäder har bidragit till våldsamma värdestegringar på villor 
och bostadsrätter i stora delar av Sveriges storstäder. Högst sannolikt ägs de flesta av de största 
och dyraste bostäderna i till exempel Stockholms välmående regioner av personer i den högre 
medel- och överklassen, personer som är resursstarka med höga inkomster. De äger också 
fritidshus i Åre, Torekov och på Rivieran. En 10 rums villa på Djursholm med värde på 30 
miljoner kr behandlas skattemässigt som en mindre villa i Norrlands inland. De som inte äger sin 
bostad, eller de som äger sin bostad i mindre attraktiva delar, kan gå miste om värdestegringar på 
det insatta kapitalet på 100-tals procent. Reavinstbeskattningen räcker inte till för att fånga upp 
avsaknaden av löpande beskattning av bostadskapitalet. Förmögenhetsökningen är till ingen del 
kopplad till dina ansträngningar att bidra till det samhälle du lever i. Det är helt enkelt märkligt att 
sådana inkomster beskattas lågt.  

Det är emellertid svårt att bortse från det missnöje som funnits med den äldre fastighetsskatten. 
Stora delar av väljarkåren är antagligen skeptiska till och oroliga för en fastighetsskatt av den 
tidigare modellen. En bra lösning måste därför identifieras. Till exempel måste en lösning hittas 
för personer (till exempel pensionärer) med låga inkomster som av någon anledning äger ett 
hus/lägenhet med högt skattevärde. Sannolikt bör en skatt gradvis fasas in. Ingen ska tvingas 
flytta. Skatten kan också göras progressiv så att de med högst förmögenhet i bostadskapital 
beskattas högst. Lösningar finns – det som återstår är politisk pedagogik och vilja. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en mer jämlik, rättvis och effektiv skatt ska införas på det 
samlade bostadskapitalet som inkluderar fastigheter och bostadsrätter  

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B25 
Finanspolitiska ramverket 
Maria-Södra Stations s-förening 
 
Det bör utredas om en s.k. investeringsbudget bör införas, enligt de skäl som Reformisterna lyfter 
fram. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partidistriktet i Stockholms förslag till kongressmotion om det ekonomiska ramverket bör 
innehålla en skrivning om att investeringar bör separeras från löpande kostnader i statsbudgeten.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Maria-Södra Stations s-förening 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B26 
Kontanter 
Jumha, Jihan 
 
Behövs fortfarande kontanter? 

Ja, det gör dem. En stor del av befolkningen har inte tillgång till nya digitala betalningsmetoder, 
så det finns fortfarande ett stort behov av att kontanter går att använda. 

Medan en stor majoritet av svenskarna vill kunna använda kontanter, har bankerna och staten 
mycket att vinna på att den möjligheten försvinner. Förlorarna blir de vanliga medborgare som 
värnar sin säkerhet och personliga integritet . 

Det är en farlig utveckling. Kontanter kan inte hackas och de lämnar inga spår, vilket gör dem 
överlägsna i frågor om cybersäkerhet och personlig integritet. Mycket riktigt vill en klar majoritet, 
även bland unga, ha möjligheten att fortsätta betala kontant i framtiden – och majoriteten växer 
sig större. Enligt en undersökning i mars är 72 % negativa till ett kontantlöst samhälle. 

Samtidigt utgör inte kontanter ens en femtedel av Sveriges handel, och ju färre kontanter, desto 
dyrare blir de att hantera. 

Det är en stor grupp av äldre människor som lämnas utanför eftersom att alla inte äger eller kan 
använda en smartphone eller ett bankomatkort. andra grupper som drabbats hårdast är 
landsbygden bla loppisar, barns lotterier och julboksförsäljningar, marknader, kontanta gåvor, 
och så vidare., Ett samhälle utan kontanter är sårbart, framför allt i krissituationer då de digitala 
betalningsmetoderna kanske inte fungerar. 

Det påverkar även våra psykiska välmående och välbefinnande på ett positivt sätt när vi vill 
använda oss av det , så båda valutor ska finnas och vara i människans tjänst när han eller hon vill 
ha det . 
 

 

Jag yrkar att 

1. de flesta banker ska ha så väl kontanter som digitala valutor tillgänglig för våra medborgare . 

2. staten måste ta över ansvaret för uttagsautomaterna. Annars kommer kunderna att tvingas 
betala själva för att ta ut kontanter. 

3. Jag kom på iden nu så jag tror inte jag hinner att kontakta alla i föreningen om motionen, kan 
göra det senare . 

4. Motionen skickas till partikongressen 2021.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jumha, Jihan 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B27 
Studiestödet kopplat till inkomstbasbeloppet 
SSK 
 
I över 100 år har studenter haft möjligheten att få studiestöd under sina studier. Sedan den första 
utbetalningen 1919 har studiemedlet haft en central funktion för at möjliggöra högre utbildning 
för dom många, inte bara för dom få. Under de dryga 100 år har studiemedlet varit föremål för 
en rad reformer och vi menar att studiemedlet än en gång är i behov av en förändring.  

I rapporten ”Dags för ett rättvist studiemedel” fastställer S-studenter att en student boende i 
studentlägenhet varje månad går back med 1653 kr! Samtidigt kan vi konstatera att regeringens 
beslut om att utöka antalet studieplatser leder till att fler personer kommer gå back med den här 
summan varje månad. Studiestödet behöver därför utökas. I och med att vi Socialdemokrater ska 
värna om att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla menar vi att höjningen av studiemedlen 
måste ske via bidragsdelen. En stor anledning till det är att potentiella akademiker från 
studieovana hem är mindre benägna att belåna sin utbildning än studenter från hem där 
föräldrarna har akademisk bakgrund. Av den anledningen kommer en höjning av studiemedlet 
lånedel endast stänga ute arbetarklassen.   

En förklarande faktor till varför studenter går back med 1653 kr per månad kan förklaras genom 
indexeringen gentemot prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet regleras i relation med Sveriges inflation. 
Som bekant har Sverige inflation varit väldigt låg vilket betyder att studenter blir relativt sett 
fattigare än löntagare vars löneutveckling baseras på inkomstbasbeloppet. S-studenter fastställer i 
sin rapport att om studiemedlets utveckling hade följt inkomstbasbeloppet inställt för 
prisbasbeloppet hade studenter har 2037 kr mer i plånboken, räknat från 1998 till 2020. 
 

 

Vi yrkar att 

1. den årliga förändring av studiemedlets bidragsdel ska baseras på inkomstbasbeloppet. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen. 

3. Stockholms partidistrikt skickar den vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 


