
 

Partidistriktsmotion: vägen till ett jämlikare Sverige 

Jämlikheten är socialdemokratins raison d'etre eller som det formuleras i en av motionerna till 
Stockholms partidistrikt inför årets partikongress ”Socialdemokratins vision om ett jämlikt 
samhälle är kärnan i vår ideologi.” Ska vi öka jämlikheten krävs mindre inkomstskillnader. En väg 
dit är att restaurarea, indexera och göra transfereringssystemen långsiktigt hållbara. Konkret handlar 
det om sjukförsäkringen, a-kassan och barnbidraget. Där 80/80 ska vara en grundläggande princip 
både vad gäller sjukförsäkring och a-kassa. Det ska inte heller finnas något siffermål för 
sjukförsäkringen. 

Fram till 1980-talet gick utvecklingen vår väg. Ojämlikheten minskade. 90-talskrisen och dess 
följder innebar dock att de ekonomiska skillnaderna människor emellan återigen ökade. Ett skäl till 
detta var att risken omfördelades. Den enskilde bar en allt större del av kostnaderna vid sjukdom 
eller arbetslöshet. En utveckling som i många stycken fortsatt fram till våra dagar. Ett skäl till att 
omfördelningen minskade var att vi, i samband med 90-talskrisen, släppte indexeringen. Tidigare 
skedde en automatisk uppräckning av olika försäkringar och bidrag. Nu krävdes politiska beslut 
för att nivån skulle bibehållas. Jämlikhetsutredningen konstaterar ex. i sin rapport ”Att ett växande 
antal barnfamiljer hamnar under den relativa fattigdomsgränsen beror åtminstone till en del på att för barnfamiljerna 
viktiga transfereringar som barnbidrag och bostadsbidrag inte har följt med reallöneutvecklingen1.” 

Covid-19 har, på ett brutalt sätt, visat vad som kan hända om inte tillräckligt många omfattas av 
trygghetssystemen. Vi behöver därför genomföra en översyn av reglerna för kvalificering. Det är 
viktigt att så många som möjligt omfattas. De som har sjuk- eller arbetslöshetsersättning betalar, 
p.g.a. de s.k. jobbskatteavdragen, högre skatt. Att de som får mindre betalar mer är i alla avseenden 
orättfärdigt. Ett annat problem är att många inte heller får en tillräcklig ersättning med följden att 
de vänder sig till alternativa, ofta privata, lösningar. Det skapar parallella system som ökar 
byråkratin och drar isär samhället. Lojaliteten med systemet minskar. För ska den omfördelande 
dimension fortsatt vinna acceptans krävs att en majoritet av medborgarna uppfattar att systemet 
också gynnar dem. Och bara så kan vi ta stora och viktiga steg mot ett Sverige för alla. 

Socialdemokraterna i Stockholm yrkar att  

1. Socialdemokraterna ska verka för att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas så att 80% 
av Sveriges löntagare får ut minst 80% av sin inkomst i ersättning. 

2. Socialdemokraterna ska verka för en indexering av arbetslöshetsersättningen kopplad till 
inkomstbasbeloppet. 

3. Socialdemokraterna ska initiera en översyn av a-kassornas kvalificeringskrav, detta i syfte 
att göra det lättare att få ersättning. 

4. Socialdemokraterna ska arbeta för att nuvarande avtrappningsmodell för 
arbetslöshetsersättning byts ut till förmån för en rak ersättning under hela a-kasseperioden. 

5. Socialdemokraterna ska verka för att taket i sjukförsäkringen höjs så att 80% av Sveriges 
löntagare får ut minst 80% av sin inkomst i ersättning. 

6. Socialdemokraterna ska verka för en indexering av sjukförsäkringen kopplad till 
inkomstbasbeloppet. 

7. Socialdemokraterna ska verka för att nuvarande avtrappningsmodell byts ut till förmån för 
en rak ersättning under hela sjuklöneperioden.  

8. Socialdemokraterna ska verka för att karensavdraget inom sjukförsäkringen avskaffas. 
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9. Socialdemokraterna ska verka för att prövning av arbetsförmåga görs mot normalt och 
faktiskt förekommande arbete samt med utgångspunkt i att individer har olika 
förutsättningar och varierad omställningsförmåga. 

10. Socialdemokraterna ska initiera en utredning i syfte att stärka sjukförsäkringens 
rehabiliterande dimension. 

11. Socialdemokraterna ska verka för en trygg sjukförsäkring, utan rehabiliteringskedja, där 
ingen faller mellan stolarna.  

12. Socialdemokraterna ska verka för att det inte förekommer siffermål i sjukförsäkringen. 

13. Socialdemokraterna ska initiera en utredning av rättssäkerheten i handläggning av 
sjukpenning-och sjukersättningsärenden och möjligheten att stärka 
omprövningsmöjligheten för den som har fått avslag. 

14. Socialdemokraterna ska verka för att ersättningen i sjukersättningen höjs och regelverket 
mildras så att långtidssjuka som behöver det beviljas sjukersättning. 

15. Socialdemokraterna ska verka för att en indexering av sjukersättningen kopplad till 
inkomstbasbeloppet. 

16. Socialdemokraterna ska arbeta för att skatteklyftan mellan dem som arbetar och de som är 
sjukskrivna/arbetslösa försvinner. 

17. Socialdemokraterna ska prioritera en höjning av barnbidraget. Vid valsegern 2022 ska 
höjningen ske direkt efter valet. 

18. Socialdemokraterna ska verka för att det införs en indexering av barnbidraget som är 
kopplad till inkomstbasbeloppet. 

19. Socialdemokraterna ska verka för att det införs en indexering av studiemedlen som är 
kopplade till inkomstbasbeloppet. 

20. Socialdemokraterna, för att säkerställa genomförandet, koppla en tidsplan till alla 
ovanstående yrkanden. 
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