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VI HAR RÅD! 
Reformisternas reformbudget för en ny ekonomisk 

politik och ett starkare Sverige
Med den här rapporten vill Reformisterna bidra till den ekonomisk-politiska idédebatten både 
inom Socialdemokraterna och samhället i stort. Här presenteras en konkret plan för hur Sverige kan 
ta sig an vår tids stora samhällsutmaningar: de växande klyftorna och klimatkrisen. Reformbudgeten 
visar att vi har råd med en offensiv socialdemokratisk politik. 

Den här reformbudgeten är tänkt som ett tillägg utöver de förslag och prognoser som läggs från 
regering och opposition. Reformbudgeten är utarbetat mot bakgrund av senast tillgängliga stats-
budget, i detta fall vårpropositionen 2019. Reformbudgeten omfattar det ekonomisk-politiska re-
formprogram som Reformisterna arbetat fram. Ett stort antal politikområden ingår inte i detta. För 
sådana politikområden kan därför ej direkt jämförelse göras med regeringens och oppositionens 
höstbudgetförslag. Med andra ord bör detta dokument därmed ej tolkas som ett fullständigt alter-
nativ till regeringens budgetproposition.

Många socialdemokrater och fler med oss ser behov av satsningar inom områden som för-
svar, rättsväsende, naturvård, och studiebidrag med mera de kommande åren. I syf-
te att tydliggöra att det finns medel till dessa ytterligare satsningar har Reformisterna  
avsatt ett väsentligt belopp under utgiftsposten Övriga satsningar.

Den socialdemokratiska föreningen Reformisterna är övertygade om att reformbudgeten kan vinna 
brett stöd i befolkningen. Det här är den socialdemokratiska politik Reformisterna skulle vilja se.

Några av de viktigaste punkterna är: 
�� Reformisternas reformbudget innebär att en stor del av de nedskärningar som skett i välfär-
den sedan allianstiden åtgärdas på tre år. Exempelvis visar reformbudgeten på hur ett pen-
sionslyft på 65 miljarder kronor per år kan finansieras. Kommuner och landsting får dess-
utom ytterligare 60 miljarder kronor per år i direkta bidrag genom utjämningssystemet och 
minst 28 miljarder per år i ökade skatteintäkter från Reformisternas satsningar. Dessutom 
frigörs ett väsentligt belopp för satsningar utanför Reformisternas reformprogram.
�� Reformisternas reformbudget har en tydlig fördelningspolitisk profil där låginkomsttagare är 
de stora vinnarna. Tack vare detta uppskattas reformbudgeten på tre år bidra till att minska 
de ekonomiska klyftorna med ungefär 10 procent. Därmed är reformbudgeten i linje med 
rekommendationer från exempelvis OECD och IMF om att inkomstklyftor bör minskas. 
�� Reformisternas reformbudget innebär att statens åtagande för att adressera klimatkrisen kan 
öka väsentligt. Dels genom radikalt ökade klimatsatsningar och dels genom massiva klima-
tinvesteringar de kommande 10 åren. De löpande klimatsatsningarna finansieras tack vare 
reformbudgetens fördelningspolitiska profil av de som släpper ut mest och dessutom har ett 
större ekonomiskt utrymme att bidra till en grön omställning. ·   
�� Reformisternas reformbudget bygger på ett moderniserat finanspolitiskt ramverk som likt 
kommuner och regioner tillåter staten att särskilja drifts- och investeringsbudget. Idag 
tvingas politiken till ekonomiskt och samhälleligt skadliga prioriteringar mellan välfärdens 
kostnader och nödvändiga investeringar. Separationen gör det också tydligt att Reformister-
nas reformbudget inte finansierar driftskostnader såsom välfärdssatsningar och pensionshöj-
ningar med upplånade pengar.
�� Reformisternas reformbudget innebär en ansvarsfull finanspolitik. Reformbudgeten har 
ett sammanlagt underskott på 2% av BNP för långsiktig finansiering av investeringarna i 
investeringsbudgeten. Det ger god marginal till gränsen inom EU:s Stabilitets- och tillväxt-
pakt och håller den offentliga sektorns skuld nära skuldankaret på 35% av BNP. Det gör att 
reformbudgeten skulle stabilisera svensk ekonomi genom att ha en gynnsam påverkan på 
inflation, statsräntor och kronkurs. 
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(Miljarder kr) År 1 År 2 År 3

Driftsbudget 60,03 58,96 55,12

Summa reformer -224,07 -256,73 -313,98

Summa finansiering 284,10 315,70 369,10

Investeringsbudget -131,20 -137,50 -143,25

Reformbudgetens upplåning på årsbasis 71,17 78,53 88,13

Offentliga sektorns skuld som procent av BNP efter reform
budgetens upplåning 34,80% 34,90% 34,20%

Utrymme gentemot skuldankaret på 35% av BNP 10,31 5,32 44,45

Tabell 1. Nyckeltal från Vi har råd! Reformisternas reformbudget för en ny ekonomisk politik och ett starkare 
Sverige. Miljarder kronor. BNP och statsskuldprognoser baserat på siffror i den Ekonomiska Vårpropositionen 
2019 samt egna beräkningar.

Nyckeltal från budgetrapporten
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 1  SÅ VÄNDER VI KRISEN 
Reformisterna menar att man med rätta kan tala om ett krisläge – både för Sverige och världen i 
stort. De sociala klyftorna växer snabbt. I Sverige är de idag lika stora som på 1940-talet.1 Samtidigt 
fördjupas klimatkrisen. Koldioxidhalten i atmosfären är förmodligen den högsta på 3 miljoner år. 
Tiden blir allt knappare för att vända utvecklingen. 

Reformisterna har under våren presenterat ett reformprogram för hur Sverige kan ta sig an utma-
ningarna. Nu går vi vidare med en reformbudget. Grunden är en ny ekonomisk politik för åter-
uppbyggnad av den jämlikhetsskapande välfärden kombinerat med storskaliga investeringar i grön 
omställning och samhällets infrastruktur.

Sverige har på relativt kort tid gått från att vara ett av de mest jämlika länderna i världen till ett land 
där samhällsklyftorna växer i snabb takt. Internationellt sticker Sverige ut som ett av de länder där 
den ekonomiska ojämlikheten vuxit allra mest (se Figur 1). En del hävdar att utvecklingen beror på 
“oundvikliga faktorer” som globalisering, teknikutveckling eller EU-inträde. Men förändringarna 
har inte bara hänt. Brutaliseringen av det svenska samhället – ökad ojämlikhet, fler fattigpensionä-
rer, resurs- och personalbrist i välfärden, sjunkande skolresultat, konstant bostadsbrist – är i hög 
grad också konsekvenser av politiska beslut.

Figur 1 .Förändring i inkomstojämlikhet gini-koefficient]. Sverige är ett av de länder i 
världen där inkomstojämlikheten ökat allra mest mellan 1980-talet och 2010-talet – 
både i absoluta och relativa termer.2

Utvecklingen idag är inte unik. På 30-talet växte de högerextrema krafterna i takt med arbetslöshet 
och ekonomiska klyftor. En blind marknadstro förlamade politiken. De etablerade partierna satt 
fast i åtstramningspolitikens skruvstäd. I Tyskland blev konsekvenserna katastrofala. I andra länder 
utmanades dogmerna. I USA drev Roosevelt igenom en New Deal och i Sverige lanserade social-
demokratin liknande reformer. 

Efter andra världskriget växte en bred enighet fram om vikten av en aktiv stat och att reglera 
marknads krafterna. De gemensamma investeringarna växte och Sverige förvandlades till ett av 
värld ens mest jämlika länder. Utvecklingen bröts på 1970-talet. Det finns en rad skäl till detta, men 

1  Almqvist A, Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige, Landsorganisationen i Sverige, 2016
2  Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD, 2011, https://doi.org/10.1787/9789264119536-en
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en avgörande faktor är de politiska beslut som fattats sedan dess. Sedan 1980-talet har de offentliga 
satsningar som krävs för att ett jämlikt samhälle ska upprätthållas uteblivit (se figur 2). Lägre skatter, 
minskade offentliga investeringar och ett allt större individuellt ansvar för försörjning och välfärd 
har i stor omfattning bidragit till de växande samhällsklyftorna och dagens brister inom välfärd och 
infrastruktur. 

Figur 2. Historisk utveckling av offentliga investeringar.3

Idag saknas personal inom primär-, specialist- och förlossningsvård. Vårdköerna har blivit längre. 
Inom äldreomsorgen råder brist på äldreboenden. Skolan brottas med resursbrist, försämrade resul-
tat och växande ojämlikhet. Samtidigt undermineras förtroendet för det gemensamma av privatise-
ringsskandaler som Nya Karolinska och nedläggningar som BB Sollefteå. 

Samhällsutvecklingen har slagit mot många. Den ekonomiska situationen för en stor del av Sveriges 
pensionärer är idag ovärdig ett välfärdssamhälle. Sverige har den högsta andelen fattiga pensionärer 
i Norden. Drygt 12 procent av de äldre, 245 000 personer, hamnar numera under fattigdomsgränsen. 
En majoritet är kvinnor som haft arbetaryrken.4 

Den övergripande förklaringen till välfärdens kris är enkel: Den svenska välfärden saknar pengar. 
Skattekvoten (alltså skatter och sociala avgifter som andel av BNP) har minskat ända sedan 1990-ta-
let. 1999 låg andelen runt 49 procent. Idag är den nere på 44 procent, efter bottennoteringen 42,5 
procent under Alliansåren. Om skattekvoten hade legat på samma nivå som 1999 hade skatte intäk -
terna år 2017 varit 240 miljarder kronor högre – en summa som motsvarar tio svenska polisväsen-
den. 

3 Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000, R. Edvinsson, 2005; Nationalräkenskaper, SCB, 2019
4 https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/ny-rapport-aldre-med-laga-inkomster
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Figur 3 Sveriges skattekvot 1980–2018. Utvecklingen av Sveriges skattekvot sedan 1980.5

Sverige har under lång tid också fört en extremt stram budgetpolitik. Den här politiken var möjligen 
motiverad på 1990-talet. Idag har Sverige bland de lägsta statsskulderna i Europa6 – samtidigt som 
Sverige står inför stora samhällsutmaningar. Allt fler forskare påpekar att det här är till skada för 
Sveriges ekonomi och långsiktiga samhällsutveckling. 

Politikens tvångströja har också fått andra allvarliga konsekvenser. De växande klyftorna har gött 
högerpopulistiska krafter. Samtidigt står politiken rådvill inför klimatkrisen. Trots att det finns möj-
ligheter att ta itu med klimatproblemet satsas alldeles för litet på en grön omställning. 

Det stora problemet idag är att omställningstakten är alldeles för låg. För att klara Parisavtalets mål 
att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader måste utsläppen av koldioxid i värl-
den halveras till 2030 och vara i stort sett utraderade 2050.7 Globalt växer utsläppen av koldioxid 
alltjämt. Sveriges territoriella utsläpp minskar förvisso, men bara med ungefär 1 procent per år. För 
att klara vårt nationella klimatmål på noll nettoutsläpp 2045 måste minskningstakten öka fem till 
åtta gånger.8 För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver tempot förmodligen 
öka ytterligare. Inget parti har levererat en trovärdig plan för hur det här ska gå till. Det finns en 
underliggande förklaring till vilsenheten: En omställning i den takt som krävs är omöjlig utan en 
förändrad ekonomisk politik.

5 Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, SCB, 2019, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/na-
tionalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/pong/tabell-och-diagram/tabeller/skattekvot-och-skatteintakter/ 
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Figur 4 Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskar inte i den takt de borde.9

Enligt det internationella energiorganet IEA behöver världen under kommande decennier investera 
3 500 miljarder dollar per år för att klara omställningen – ett flerfaldigande från dagens nivåer.10 
Liknande skattningar saknas för Sverige. Med tanke på dagens låga omställningstakt är vår bedöm-
ning att de gröna investeringarna måste öka avsevärt, till minst 120 miljarder kronor per år. Det 
handlar exempelvis om investeringar i stärkta elnät, bioraffinaderier, elektrifiering av transporter, 
omställning av industrier, infrastruktur för koldioxidinfångning- och lagring, klimatrenovering av 
bostäder – listan är lång. 

Samtidigt är det uppenbart att Sverige också är i behov av omfattande investeringar för att komma 
till rätta med bostadsbrist och underfinansiering av samhällsnyttig infrastruktur. En stor del av 
dessa investeringar är ytterst kapitalintensiva och blir därmed billigare och mer ekonomiskt gång-
bara om de får tillgång till billigt och tålmodigt kapital.

Det har blivit smärtsamt uppenbart att vår tids färdriktning är ohållbar – både i ekologiskt och soci-
alt hänseende. De ekonomiska dogmerna har numera diskvalificerats av världens samlade expertis – 
från OECD och IMF till FN:s klimatpanel.11 Men politiken släpar ängsligt efter. Vi behöver återigen 
en New Deal. Och denna gång måste den vara grön.

I den här reformbudgeten pekar Reformisterna ut riktningen för en politik som tar ansvar. Där 
staten återigen börjar investera i det gemensamma för ett jämlikt samhälle. Och där de nödvändiga 
satsningar som krävs för att ta itu med klimatkrisen genomförs. 

9 Fördjupad analys av svensk klimatstatistik, Naturvårdsverket, 2018, http://www.naturvardsverket.se/Documents/publika-
tioner6400/978-91-620-6848-6.pdf?pid=23767 

10 IEA och IRENA, Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-Carbon Energy System, 2018
11 Cingano, F. (2014), Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 

No. 163, OECD Publishing, Paris; Ostry et al (2019), Confronting Inequality – How Societies Can Choose Inclusive Growth, Columbia University 
Press, New York; IPCC, Global Warming of 1.5 °C, Special Report SR15, 2018, https://www.ipcc.ch/sr15/
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 2  BEDÖMNING AV  
EKONOMISKT LÄGE

Trots stora samhällsutmaningar och orosmoln över den globala ekonomin talar flera faktorer för att 
det övergripande ekonomiska läget i nationen är gott: ett stort handelsbalansöverskott, låga offentliga 
skulder, en hanterbar arbetslöshetsnivå, stabila politiska institutioner och bevisad innovationskraft inom 
flera tillväxtsektorer. Ur ett inhemskt perspektiv lyfts dock ofta den kraftigt ökande privata skuldsätt-
ningen – delvis orsakat av bostadskrisen – som det största hotet mot svensk ekonomi. Det går inte heller 
att bortse från att inflationstrycket i Sverige är lågt sedan länge. Ur detta perspektiv kan fundamenten i 
den svenska ekonomin anses vara stabila, men med oroande aspekter som växer i styrka.

Hoten mot svensk ekonomi tornar också upp sig på den internationella horisonten. Världsekonomin 
har inte återhämtat sig sedan finanskrisen 2008–2009. I syfte att stimulera tillväxt och inflation har 
centralbanker hållit räntor låga vilket i sin tur lett till tillgångsbubblor i länder såsom Kina, Australien 
och USA, samt rekordhöga skuldnivåer. Dessutom kvarstår frågetecken kring hälsotillståndet för den 
europeiska ekonomin och den politiska stabiliteten inom EU. Utöver detta finns tydliga tecken på att 
världsekonomin håller på att svalna av. I dessa situationer är risken större för oförutsedda händelser 
såsom en ny finanskris. 

Dessa utmaningar skulle troligen kunna hanteras av ett enat internationellt samfund. De normer, regler 
och institutioner som format mellanstatliga relationer och handel sedan efterkrigstiden undermineras 
dock i detta nu av krafter såsom Trumps USA, Kina och Brexit. För Sverige som är ett litet och han-
delsberoende land, är denna utveckling särskilt oroväckande. Inte enbart för att rådande handelssystem 
är under attack, utan även då det internationella samfundets förmåga att gemensamt hantera kriser är 
kraftigt försvagat jämfört med finanskrisen 2008–2009.

Om den internationella kontexten, den avmattande konjunkturen och de underliggande 
samhällsutmaningarna ignoreras kan vissa bedömare förväntas argumentera för att Refor-
misternas reformbudget är för expansivt. För oss är det dock tydligt att en investeringsdri-
ven reformagenda bäst kan hantera och adressera: 

�� den skenande sociala och ekonomiska ojämlikheten

�� den allt mer tilltagande klimatkrisen, 

�� de skriande investeringsbehov som återfinns i Sverige och

�� effekterna av en möjlig kommande global lågkonjunktur.

För att få till stånd en sådan reformagenda krävs ett nytt finanspolitiskt ramverk i kombina-
tion med en entreprenöriell stat som mobiliserar såväl offentligt som privat kapital. 

 Vad Reformisterna föreslår: 
�� Nytt ramverk för den ekonomiska politiken

�� Reformförslag för en starkare välfärd och ett grönare Sverige

�� Skattereform för ökad jämlikhet och utbyggd offentlig sektor
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 3  NYTT RAMVERK FÖR DEN  
EKONOMISKA POLITIKEN

Förslag: Överskottsmålet ersätts med ett balansmål över konjunkturcykeln, löpande drift av det offentliga (drifts-
budget) separeras från offentliga investeringar (investeringsbudget) samt en statlig investeringsbank skapas.

Reformisterna vill reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör 
ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk 
kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat 
sätt kunna hantera framtida kriser. I stället föreslår Reformisterna ett modernt finanspolitiskt ram-
verk som både uppnår Socialdemokraternas målsättningar om sänkt arbetslöshet, ett ökat bostads-
byggande, en upprustning av infrastrukturen och inte minst – kraftigt sänkta koldioxidutsläpp.  
Det nya ekonomiska ramverket består av flera förändringar består av flera förändringar: att över-
skottsmålet ersätts med ett balansmål över konjunkturcykeln, en separation mellan löpande drift av 
det offentliga (driftsbudget) och offentliga investeringar (investeringsbudget) och skapandet av en 
statlig investeringsbank.

 3.1  Överge överskottsmålet 
Den första punkten, ett övergivande av överskottsmålet, är tämligen okontroversiellt, eftersom det 
idag endast ligger på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick den totala 
offentliga bruttoskulden (alltså om även kommuner, regioner och pensionssystem med mera inklu-
deras) till historiskt låga 38,8 procent12 och enligt Riksgäldens och Ekonomistyrningsverkets prog-
noser väntas den krympa till omkring 35 procent år 201913 och 28,5 procent år 202214. 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 alltså 
upphöra helt, och till och med ersättas med ett underskottsmål. Den separation mellan löpande 
drift av det offentliga och offentliga investeringar som Reformisterna föreslår bidrar till att lösa det 
problemet. Om investeringsbudgeten skiljs från driftsbudgeten, där balansmålet endast gäller den 
senare, är det möjligt att gå med underskott totalt sett, vilket ökar chanserna att nå det skuldankare 
som riksdagen beslutat om.

12 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/offent liga-forvaltnin-
gens-sparande-och-bruttoskuld-enligt-eu-s-konvergenskriterier/pong/statistiknyhet/offentliga-forvaltningens-sparande-och-brutto-
skuld-2018-enligt-eus-konvergenskriterier/

13 https://www.riksgalden.se/contentassets/f8a29b72d25d46a8a36b1ad7a8bc4328/statsupplaning-prognos-och-analys-2019-2.pdf
14 https://www.esv.se/contentassets/4c0c1934989e4da0b5a9d3d32c0552e0/prognostabeller-juni-2019.xlsx
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Figur 5 Sveriges konsoliderade bruttoskuld som procent av BNP 1995–2022. Historisk 
samt prognostiserad utveckling av den svenska konsoliderade bruttoskulden 
(Maastrichtskulden) som andel av BNP.15

Skuldankaret är viktigt av flera anledningar. En god likviditet på statspapper är viktigt för kapital-
marknaden i bred mening, eftersom en likvid marknad är förutsättning för att hålla levande relatio-
ner till köpare av statspapper och därmed stärka Sveriges möjlighet till finansiering i ett krisläge.16 

Med en tillräckligt stor offentlig skuld (och offentliga investeringar) ges pensionssparare även möj-
lighet att placera sina besparingar inför ålderns höst i ett billigt och säkert alternativ jämfört med 
aktier, företagsobligationer och bostadsobligationer – som alla innebär högre risker.17 

 3.2  Separera drift och investeringar i budgeten och 
skapa en statlig investeringsbank

Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar 
och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar i 
exempelvis infrastruktur. Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar, vilket medför 
att dessa ställs mot välfärdssatsningar. Detta har lett till otillräckligt underhåll av existerande infra-
struktur (se ex järnväg), otillräckliga nyinvesteringar och dessutom till komplicerade och impopu-
lära finansieringsmodeller (se exempelvis västlänken). Denna situation är problematisk, inte minst 
eftersom det ur ett statligt perspektiv är logiskt att lånefinansiera samhällsekonomiskt lönsamma 
investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det enbart än mer logiskt att lånefinansie-
ra snarare än anslagsfinansiera denna typ av verksamhet. För mer information se Statsfinansiella ef-
fekter. På ett liknande sätt är det för en privatperson självklart att låna till ett bostadsköp och åtnjuta 
fördelarna från bostadsägande istället för att vänta i åratal tills summan sparats ihop från lönen. 

I Reformisternas reformbudget görs därför en separation mellan löpande drift av det offentliga 
(driftsbudget) och offentliga investeringar (investeringsbudget). Driftsbudgeten bör liksom idag fi-
nansieras av de skatteintäkter som staten tar in. Detta tydliggör att löpande kostnader såsom löner, 

15 SCB, 2019, https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/financial-markets/financial-accounts/financial-ac-
counts-quarterly-and-annual/pong/tables-and-graphs/tables-yearly/con-solidated-debt-in-percent-of-gdp/; ESV, 2019, https://www.esv.
se/contentassets/4c0c1934989e4da0b5a9d3d32c0552e0/prognostabeller-juni-2019.xlsx

16 Riksgälden, 2019, Statsupplåning, prognos och analys 2018:1, https://www.riksgalden.se/contentassets/  
f1ea1a231649441e9366773f28f6a777/statsupplaaning-prognos-och-analys-2018-1.pdf 

17 Riksgälden, 2016, Fokusrapport: Statsskuldens roll i ekonomin, https://www.riksgalden.se/globalassets/dokument_sve/om_riksgalden/rapport-
er/fokusrapport/2016/fokusrapport_statsskuldens-roll-i-ekonomin.pdf 
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välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade pengar.

Enligt Reformisternas förslag bör investeringsbudgeten i sin tur bestå av tre delar. För det första 
bör Regeringens nuvarande investeringsplan lånefinansieras fullt ut. Detta frigör cirka 120 miljarder 
per år till driftsbudgeten. Observera dock att enbart 103 av totalt 120 miljarder inkluderats på grund 
av svårigheter att särskilja investeringsplanens allokerade kapital i budgetens anslagsposter. För det 
andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå 
i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför investeringsbanken som sä-
kerhet finansieras genom investeringsbudgeten. Säkerheten används för att kapitalisera banken som 
sedermera likt en privat bank mobiliserar kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. 

Sammantaget är vår storskaliga investeringsplan i investeringsbudgeten i kombination med starkt 
ökade resurser till välfärds- och klimatsatsningar inom driftsbudgeten en fullt finansierad grön ny 
giv för Sverige, även kallad Green New Deal. 

 3.3  Penningpolitiken och det moderniserade  
ekonomiska ramverket 

En del ekonomiska bedömare har uttryckt oro för ökade utgifter under rådande högkonjunktur. 
Reformisterna vill påminna om att Riksbankens mål om 2 procents inflation i genomsnitt över en 
konjunkturcykel knappt är uppnått. Det föreligger alltså inte någon överhettning i Sverige 2019. En 
expansiv finanspolitik kan däremot skapa utrymme åt Riksbanken att höja räntan, vilket är nödvän-
digt om Sverige ska komma upp till en historiskt hållbar räntenivå. Med nollränta och massiva och 
kontinuerliga stödköp av statspapper för att stötta svenska banker är Riksbankens möjligheter att 
hantera en ny finanskris begränsade. Internationellt talas det allt oftare om att penningpolitikens 
verktygslåda är nära uttömd. I det läget är det finanspolitiken som måste ta på sig ledartröjan.

En nollränta riskerar dessutom att cementera den höga privata skuldsättningsgraden i Sverige, vil-
ken utgör en stor risk för den finansiella och makroekonomiska stabiliteten – något som Riksban-
ken ständigt återkommer till i sina rapporter. Historiska data visar att privat och offentlig skuldsätt-
ning hör ihop, där en ökning av den ena ger en minskning av den andra. Om skuldsättningen får 
öka via en statligt garanterad investeringsbank, som finansierar reala investeringar i stället för en 
bostadsbubbla, kan denna däremot agera som ett substitut för ökad privat skuldsättning. I en sådan 
situation kan den privata skuldsättningen minska utan att vare sig den offentliga skulden ökar eller 
att den ekonomiska tillväxten mattas av.

 3.4  Ett finansmarknadsråd under  
statsministern tillsätts

Förslag: För att inrätta ett finansmarknadsråd som ska säkerställa att regeringen och de statliga myndigheterna 
arbetar för hållbara finansmarknader tillförs 10 000 000 kronor fr o m år 1.

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga. Den svenska sta-
tens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard som 
står fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och 
informella politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst 
statsvetenskap, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori tillsätts. Rådet ges 
ett årligt anslag om 10 miljoner kronor.
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4  REFORMFÖRSLAG FÖR EN  
STARKARE VÄLFÄRD OCH ETT 

 GRÖNARE SVERIGE 
Den svenska välfärden har länge varit underfinansierad. Detta har slagit hårt mot många – inte 
minst alla de pensionärer som fått se sin ekonomiska standard urholkas, alla de skolelever som 
drabbats av nedskärningar i skolan med sjunkande skolresultat till följd eller alla de patienter som 
väntar på operation eller på överbelastade akutmottagningar. Samtidigt finns ett skriande behov av 
investeringar i infrastruktur, att renovera och bygga nya bostäder samt ett akut behov av gröna in-
vesteringar för att tackla klimatkrisen.

Reformisternas förslag för en starkare välfärd och ett grönare Sverige har sammanfattats i 20  
reformförslag, som alla syftar till att få bukt med den kroniska underfinansieringen av svensk  
välfärd. De 20 reformförslagen kan alla sorteras in under något utav Reformisternas reformområden 
3 till 7, som finns att läsa om i Reformisternas Reformprogram. Dessa reformområden är: 

�� Nytt pensionssystem

�� Ny social bostadspolitik

�� Nytt demokratiserat arbetsliv

�� Ny välfärds- och regionalpolitik

�� Ny grön reformism

I återstoden av detta kapitel kommer de 20 reformförslagen att presenteras och förklaras.

 4.1  Ett kraftigt pensionslyft införs och  
differentierad pensionsålder utreds

Förslag: För att höja de lägsta pensionerna med upp till 5000 kronor per månad tillförs 65,5 miljarder kronor fr o 
m år 1. Regelverket för bostadstillägg anpassas efter höjningen och förutsättningarna för att införa en differentierad 
lägre pensionsålder för personer i slitsamma och tunga yrken utreds.
 

Sverige har alltför många fattiga äldre och ett illa utformat pensionssystem. Dagens undermåliga 
pensionssystem drabbar inte minst de många kvinnor som tagit huvudansvar för hemmet och ar-
betat i lönediskriminerade sektorer. Det drabbar även i princip alla som drabbats av svårare sjukdom 
eller arbetslöshet, eller inte haft möjlighet att lönearbeta så många år i Sverige. Det är därför centralt 
för jämlikheten och jämställdheten att pensionssystemet förbättras. Det nuvarande pensionssyste-
met har som främsta syfte att statens finanser inte ska påverkas, vilket har skett till priset av att ett 
stort antal pensionärer idag har en oacceptabelt låg pension. Mer än 600 000 svenskar har idag en 
pension på under 10 000 i månaden före skatt. Ytterligare nästan en miljon har en pension under 
15 000/mån.

Reformisterna vill därför se ett pensionslyft för de med lägst pensioner. Det innebär en höjning av 
pensionen med 5 000 kronor före skatt för de som har det sämst ställt. Nivån på höjningen av pensi-
onen trappas sedan av för dem som idag har en statlig pension över 10 000 per månad upp till nivån 
15 000 per månad. Det betyder att samtliga med en pension under 10 000 kr/mån får 5 000 kronor 
mer och att de med en pension mellan 10 000 kr/mån och 15 000 kr/mån får en förstärkning som 
innebär att man kommer upp till 15 000 kronor/månad. Sammanlagt får ca 1,7 miljoner svenskar en 
höjd pension.

Förslaget är tänkt att genomföras utöver de pensionsförslag som redan lyfts av Socialdemokraterna. För-
slaget påverkas ej heller av nivån på tjänstepension. På så sätt bevaras ett system där det märks i plånboken 
att ha lönearbetat samtidigt som de med allra lägst pension får en dräglig inkomst att leva på.
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Ökningen är lika för ensamstående och samboende. För att pensionshöjningen inte ska ”ätas upp” 
av ett lägre bostadstillägg ska justeringar av regelverket för bostadstillägg ske parallellt. Utöver pen-
sionslyftet vill Reformisterna även utreda förutsättningarna för att införa en differentierad lägre 
pensionsålder för personer i slitsamma och tunga yrken.

Pension/månad Antal Kostnad per månad för 
pensionslyft

Höjning per månad i 
snitt

Samtliga 2 201 729

1–2999 100 579 502 895 000 5000

3000–3999 22 064 110 320 000 5000

4000–4999 25 042 125 210 000 5000

5000–5999 38 092 190 460 000 5000

6000–6999 44 704 223 520 000 5000

7000–7999 95 503 477 515 000 5000

8000–8999 139 834 699 170 000 5000

9000–9999 156 984 784 920 000 5000

10000–10999 182 812 639 842 000 4501

11000–11999 195 602 586 806 000 3502

12000–12999 186 800 467 000 000 2503

13000–13999 187 303 374 606 000 1504

14000–14999 174 277 261 415 500 505

Merkostnad per år före skatt 65 507 080 932

 
Tabell 2. Pensionsökning av pensionslyftet samt den offentligfinansiella kostnaden. Egna beräkningar utifrån pensions-
myndighetens data.

  4.2 Förstärkning av kommunerna och  
regionernas ekonomi

Förslag: För att säkra förutsättningarna att leverera välfärd och service till samtliga kommuner och regioner i 
Sverige tillförs 50 miljarder kronor år 1 och 60 miljarder fr o m år 2 till det i kommunala utjämningssystemet 
utöver ökade skatteintäkter på minst 28 miljarder som tillfaller kommuner och regioner tack vare Reformisternas 
övriga satsningar.

Sverige består av 290 kommuner och 20 regioner där förutsättningarna att leverera välfärd och ser-
vice varierar kraftigt. Det finns stora skillnader vad gäller allt från demografi och geografi till skat-
tekraft. Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att skapa likvärdiga förutsättningar för 
kommuner och regioner att tillhandahålla välfärdstjänster. Enligt SKL behövs 24 miljarder tillföras 
till kommunerna 2022 för att kunna upprätthålla välfärden.1 Reformisterna gör bedömningen att det 

1 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-547-9.pdf?issuusl=ignore
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inte räcker att endast upprätthålla nuvarande nivå i välfärden utan att medel också behövs för att 
den ska utvecklas och förbättras.

Förutom skillnaderna i kvalitet är även skillnaderna i nivån på kommunala och regionala skatter 
orimligt stora. Utjämning behövs för att kompensera för strukturella olikheter mellan kommuner 
och regioner och skillnader i skatt. Kommunalskatt bör enbart reflektera skillnader i service, effek-
tivitet och avgiftsnivå. Så är inte fallet idag.

Förutom den föreslagna ökningen av statens inbetalningar i det kommunala utjämningssystemet 
kommer den föreslagna höjningen av pensioner, försörjningsstöd, sjukpenning samt aktivitets- och 
sjukersättning dessutom att leda till högre skatteintäkter för kommunsektorn. Dessa intäkter kan 
tack vare deras fördelningspolitiska struktur förväntas ha en utjämnande effekt på kommunernas 
skatteinkomster. 

Reformisterna föreslår att tillföra utjämningssystemet mellan kommuner och regioner 50 miljarder 
kronor år 1 och 60 miljarder kronor fr o m år 2. Utöver detta innebär de reformer Reformisterna 
föreslår ökade skatteintäkter för kommunerna och regionerna på minst 28 miljarder kronor.

 4.3  Barnbidraget höjs med 1000 kr per månad
Förslag: För att stärka barnfamiljernas ekonomi och kompensera de barnfamiljer som ser högre 
livsmedels- och boendekostnader höjs barnbidraget med 1000 kr per barn per månad till 2250 kr. 
Kostnaden beräknas till 22 miljarder fr o m år 1.

Enligt en rapport från Rädda barnen levde nästan 200 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet 
2016.2 För många av dessa familjer spelar barnbidraget en avgörande roll för att få ekonomin att gå 
ihop. Grundidén att samhället är med och tillsammans bär de ökade kostnaderna det innebär att 
skaffa barn gäller samtidigt alla familjer oavsett inkomstklass. Utformningen av dagens barnbidrag, 
där bidraget är universellt och knyts till barnet istället för föräldrars inkomst, undviker samtidigt 
negativa marginaleffekter. Vid inkomstskiktade barnbidrag skulle till exempel en barnfamilj kunna 
få det ekonomiskt sämre efter en löneökning. 

Reformisterna gör bedömningen att en kraftig förstärkning av barnbidraget behövs för att bättre 
motsvara behoven i familjer med låga inkomster samt bättre kompensera för den faktiska merkostnad 
det innebär i alla inkomstklasser att skaffa barn. Med en förstärkning på 1000 kr per barn per månad 
kompenseras barnfamiljerna också mer än väl för de ökade livsmedels- och boendekostnader som 
uppstår efter Reformisternas föreslagna skatteförändringar. Reformen beräknas kosta 22 miljarder 
kronor från och med år 1. 

2 https://www.raddabarnen.se/nyheter/2018/barnfattigdomsrapport-2018/
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4.4 Upprättandet av en statlig  
investeringsbank samt ökad belåning av 

 infrastruktur genom riksgälden
Förslag: För att etablera en statlig investeringsbank för finansiering av omställning, grön nyindustrialisering och 
nybyggnation avsätts 200 miljoner kronor år 1, 500 miljoner kronor år 2 och 250 miljoner kronor år 3 ur inves-
teringsbudgeten. För att kapitalisera investeringsbanken och öka statliga investeringar avsätts 20 miljarder kronor 
år 1, 30 miljarder år 2 och 40 miljarder år 3 ur investeringsbudgeten.

 
Sverige har i grund och botten goda förutsättningar att klara en grön omställning. Vi är ett rikt land 
med stort tekniskt kunnande och omfattande förnybara energiresurser. De stora utmaningarna hand-
lar bland annat om att ställa om transportsektor och industri. Och det stora problemet idag är, som 
påpekats i inledningen, att omställningstakten är alldeles för låg. Dagens politik är otillräcklig för att 
klara klimatmålen – ett problem som belysts i en rad rapporter från Naturvårdsverket och Klimatpo-
litiska rådet.3

För att driva på omställningen föreslår Reformisterna därför ett paket av reformer som bland annat 
omfattar kraftigt stärkta gröna investeringar, nya ekonomiska styrmedel, skärpta regelverk för att stry-
pa klimatskadliga investeringar, samt nya mål och åtgärder för att gå mot en mer hållbar konsumtion 
och cirkulär ekonomi. 

Vårt centrala förslag är en statlig investeringsbank efter Europeiska Investeringsbankens (EIB) och den 
tyska federala investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) modell. EIB har utvecklat 
lån och garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken kan utformas 
enligt en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare som pensionsfonder att 
investera i projekt.4 Förslaget ligger också i linje med policyrekommendationer från EU och OECD. 

Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose aktörer med billigt 
och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för lån 
på den internationella kapitalmarknaden. I nedanstående förslag är bankens hävstångseffekt x10. Det 
betyder att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för varje krona i eget 
kapital).

I tabell 3 presenteras bedömt investeringsbehov och lämplighet för finansiering via investeringsbank 
eller statlig upplåning genom Riksgälden. Investeringsbehoven är utöver redan fastställda infrastruk-
tur- och finansieringsplaner. Exempelvis exempelvis bör 500 miljarder investeras i järnvägen över en 
tioårsperiod – utöver de medel som återfinns i Trafikverkets nationella plan. 

Det specificerade investeringsbehovet i budgeten är 3 732 miljarder kronor över de kommande 10 åren. 
Det totala investeringsbehovet, när samtliga sektorer specificerats, är förmodligen i storleksklassen 4 
000 miljarder på tio år. Av detta kapital bedöms investeringsbanken lämpligen finansiera 3 143 miljar-
der kronor. Resterande 560 miljarder kronor i investeringar bör lånas upp genom Riksgälden. Detta 
eftersom svenska myndigheter fortsatt förutsätts låna genom Riksgälden. Av 3 743 miljarder kronor 
har 1 203 miljarder kategoriserats till gröna investeringar, 32% av det totala utlånade kapitalet. 

Den genomsnittliga årliga påverkan på statsbudgetens investeringsbudget under 10 år bedöms vara 
87,43 miljarder kronor. Eftersom det kommer ta tid att etablera investeringsbanken och genomföra 
nya infrastruktursatsningar görs bedömningen att investeringsbudgeten bör öka till 20 miljarder år 1, 
30 miljarder år 2 och 40 miljarder år 3. Därefter kommer investeringsbudgeten öka i takt med efterfrå-
gan. För att etablera själva investeringsbanken har 200 miljoner kronor avsatts ur investeringsbudgeten 
år 1, 500 miljoner kronor år 2 och 250 miljoner kronor år 3. På sikt förväntas investeringsbanken bli 
inkomstbringande.

3 Naturvårdsverket, Begränsad klimatpåverkan – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen, Rapport 6859, januari 2019 samt 
Klimatpolitiska rådet, Klimatpolitiska rådets rapport 2019, mars 2019

4 För mer information om hur en sådan struktur kan se ut, se sid 416 i SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer.
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Sektorer Uppskattat investeringsbehov 
över 10 år i svenska kronor 
(miljarder)

Lämplig för investeringsbank Lämplig för upplåning 
genom riksgälden

Nybyggnation av bostäder 2 500 Ja Nej
Upprustning av bostäder 450 Ja Nej
Järnväg 500 Nej Ja
Utbyggt elnät 60 Nej Ja
Batterifabriker 160 Ja Nej
Bioraffinaderi 22,5 Ja Nej 
CCS infrastruktur 10,5 Ja Nej
Lån till försäljning av verk
samhet till anställda

20 Ja Nej

Totalt investeringsbehov över 
10 år

3723

Tabell 3. Uppskattat investeringsbehov och lämplighet för finansiering via investeringsbank eller statlig upplåning genom 
Riksgälden. Period på 10 år.5

 4.5  Ekonomiska och regulativa styrmedel  
för klimatmålsuppfyllelse samt stöd  

till CCS och minusutsläpp
Förslag: För att införa styrmedel som ska bidra till att Sverige uppnår klimatmålen tillförs 6 miljarder år 1, 11 
miljarder år 2 och 16 miljarder år 3.

En förstärkning av de gröna investeringarna är ett nödvändigt första steg för att öka omställnings-
takten. Men det finns också ett tydligt behov av ytterligare reformer.

För det första behövs fler riktade ekonomiska och regulativa styrmedel för att minska de territori-
ella utsläppen i snabbare takt, i synnerhet för transportsektor, industri och jordbruk. Reformisterna 
föreslår också upprättande av sektorsvisa mål för utfasning av utsläpp, inklusive slutdatum för an-
vändning av fossila bränslen. 

Troligen kommer det även finnas ett behov av att subventionera utbyggnad och användning av 
CCS-teknik (Carbon Capture and Storage, teknik för koldioxidavskiljning och lagring). CCS och Bio-
CCS (där tekniken nyttjas på biobränsleeldade utsläppskällor, vilket ger negativa utsläpp) förväntas 
nödvändiga för att ta hand om utsläpp från svårhanterliga sektorer, som cementtillverkning, samt 
för att generera de negativa utsläpp som sannolikt krävs för att klara Parisavtalets målsättningar.6

Ytterligare analys behövs för att besluta om vilka specifika styrmedel som bör användas. En ökad 
omställningstakt inom transportsektorn bör emellertid prioriteras i närtid. Styrmedlen bör också 
utformas på ett sådant sätt att de stimulerar till industriell utveckling inom landet. 

Mot denna bakgrund föreslår Reformisterna att 6 miljarder tillförs år 1, 11 miljarder år 2 och 16 mil-
jarder år 3. Dessa medel läggs till utöver redan avsatta medel för exempelvis klimatklivet. Medlen 
tillförs genom öronmärkta, gröna skatter (se förslagen om att införa en klimatvärnskatt samt en grön 
arvs- och gåvoskatt) som tillgodoser att kostnaderna för omställningen framför allt belastar de delar 
av befolkningen som har störst ekonomiskt utrymme och generellt sett också står för de största 
utsläppen. Under de kommande 10 åren behöver ytterligare medel tillföras. Bedömningen är dock 
att det kommer ta tid att få till stånd ett system som kan fördela medel på ett kostnadseffektivt vis. 
5 Notera att tabellen inte har inkluderat investeringsbehov för elproduktion och lagring, laddinfrastruktur och infrastruktur för kollek-

tivtrafik eftersom det ännu saknas uppskattningar och/eller antaganden kring investeringsbehov inom dessa områden. 
6 Johnsson, Filip och Kjärstad, Jan, Avskiljning, transport och lagring av koldioxid i Sverige – Behov av forskning och demonstration, Chalmers Tekniska 

Högskola, 2019
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För att lyckas med omställningen räcker det emellertid inte att fokusera på territoriella utsläpp och 
utveckling av grön teknik. Det krävs ett helhetsgrepp som tillgodoser att de utsläpp som svensk 
ekonomi genererar som helhet verkligen pressas ned mot noll. 

För det första finns ett behov av skärpt reglering av investeringar. I likhet med Klimatpolitiska rådet 
föreslås därför bl.a. förändrad lagstiftning som möjliggör prövning av investeringar i nya anlägg-
ningar och infrastruktur gentemot klimatmålen.7 Lagstiftningen bör gälla alla verksamheter som kan 
försvåra möjligheterna för Sverige att uppnå de nationella klimatmålen – även verksamheter som 
omfattas av EU:s utsläppshandel. 

Vi ser också ett behov av kompletterande styrmedel för att ta itu med Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp och driva ekonomin som helhet i mer cirkulär riktning. Bl.a. behöver dagens territoriel-
la klimatmål kompletteras med motsvarande etappmål för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, 
som också inkluderar utsläpp från internationella transporter och importerade varor. 

 4.6 Striktare miljö och klimatkrav vid offentlig 
upphandling inom statliga myndigheter  

införs och finansieras
Förslag: Statliga myndigheters verksamhet behöver klimatanpassas. Därför bör striktare miljö- och klimatkrav 
vid offentlig upphandling av tjänster och produkter inom statliga myndigheter införas. I syfte att täcka ökade 
kostnader tillförs 2 miljarder kronor fr o m år 1. 

Offentlig konsumtion står för en relativt liten del av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Icke 
desto mindre genererar offentlig upphandling idag nästan lika stora utsläpp som inrikes transpor-
ter.8 Klimatmålen bör självklart vara vägledande för offentlig upphandling och statliga myndigheters 
verksamhet. Staten har ett moraliskt ansvar att vara ett föregångsexempel. Staten är dessutom en 
lämplig kund för innovativa tekniker. Därför bör striktare klimatkrav införas vid offentlig upphand-
ling av tjänster och produkter inom statliga myndigheter. Därtill ska kommuners och regioners 
förmåga att ställa klimatkrav i sina upphandlingar höjas. Ambitionen bör vara att hela den offentliga 
sektorn sätter enhetliga klimatmål för upphandling. Därtill bör ytterligare delmål sättas för att sä-
kerställa att offentlig sektors infrastruktur är klimatneutral år 2045. I syfte att täcka ökade kostnader 
tillförs 2 miljarder kronor fr o m år 1.

 4.7  Inrätta ett omställningsråd  
under statsministern

Förslag: För att inrätta ett omställningsråd som ska säkerställa att regeringen och de statliga myndigheterna 
arbetar ändamålsenligt med omställningen av det svenska samhället tillförs 25 miljoner kronor fr o m år 1.

Klimatomställningen innebär den största strukturomvandlingen sedan industrialiseringen. Utma-
ningarna ofta är tvärsektoriella och det finns idag betydande brister i Regeringskansliets samt myn-
digheters arbete inom detta område. Exempelvis är nationella styrmedel och medel från EU:s struk-
turfonder otillräckligt samordnade. Därför föreslås ett omställningsråd inrättas enligt den modell 
som använts för innovationsrådet. Rådet får i uppgift att samordna åtgärder på europeisk, nationell, 
regional och lokal nivå och ska även säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att ta fram och 
administrera styrmedel. Slutligen ska rådet i samverkan med relevanta statliga aktörer, inklusive 
statliga offentliga utredningar, förbereda och föreslå nya styrmedel till Riksdagen.

 4.8 Etablera byggbolaget ”Folkhemmet AB”
7 Klimatpolitiska rådet, Klimatpolitiska rådets rapport 2019, mars 2019
8 Naturskyddsföreningen, Klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp, 2017
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Förslag: För att etablera bolaget Folkhemmet AB som i egen regi bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter och 
specialboenden, bland annat på mark som ägs och/eller anvisas av staten/regionen, budgeteras 8 miljarder år 1 
och 4 miljarder år 2 ur investeringsbudgeten.

Sverige har tidigare haft en mycket framgångsrik social bostadspolitik. Idag har vi istället ett kro-
niskt underskott på bostäder både i förhållande till medborgarnas behov och betalningsvilja, vilket 
är ett resultat av en av den industrialiserade världens mest marknadsliberala bostadssektorer. Mo-
nopoliserande och oligopoliserande krafter i bank- och fastighetssektorerna, tillsammans med det 
kommunala planmonopolet, dominerar och stryper utbudet av bostäder. Ytterligare ett bevis på att 
bostadsmarknaden inte fungerar är de höga vinstmarginalerna bland bank-, fastighetsförvaltnings- 
och delar av byggsektorn.

I syfte att stärka konkurrensen och innovationskraften inom sektorn samt tillgodose att medborga-
res behov av bostäder tillmötesgås avsätts 8 miljarder från investeringsbudgeten för etableringen av 
bolaget Folkhemmet AB. Bolaget ska i egen regi bygga, äga och förvalta hyreslägenheter samt spe-
cialboenden, bland annat på mark som ägs och/eller anvisas av staten/regionen. Kapitalet kommer 
huvudsakligen att användas till att köpa upp ett par medelstora byggbolag i tillväxtregioner eller 
finansiera tillväxt genom rekrytering. I detta förslag ingår att statliga fastighets- och markinnehav 
ska användas för etableringen av bostäder i det fall det anses relevant och lämpligt.

 4.9 Konkurrensgranskning inom finanssektorn, 
byggsektorn och fastighetsmäklarbranschen

Förslag: För att komma till rätta med icke-fungerande marknader inom byggnad, finans, och fastighetsförsäljning 
tillförs Konkurrensverket och Fastighetsmäklarinspektion 500 miljoner kronor fr o m år 1.
 

Utöver etablerandet av ett statligt ägt byggbolag behövs en hårdare konkurrensgranskning av bo-
stadssektorn. Den bristande konkurrensen missgynnar innovationskraften. En bättre fungerande 
marknad förväntas bland annat leda till lägre kostnader för konsumenter, lägre byggkostnader och 
lägre kostnader för räntor och mäklaravgifter. I förlängningen förväntas detta skapa en bättre fung-
erande bostadsmarknad och bättre tillgång till lån och sparande.

 4.10  Sjukpenningsamnesti
Förslag: För att införa en allmän sjukpenningsamnesti sedan ikraftträdandet av Försäkringskassans reglerings-
brev för 2016 tillförs tillförs Försäkringskassan 10,3 miljarder kronor fr o m år 1 och 5 miljarder år 2. Reglerna 
ändras också långsiktigt för att undvika att problemet återkommer.

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2016 infördes hårdare krav på bedömningarna av sjukpen-
ning. Flera rapporter9 har visat att bedömningarna som har gjorts sedan dess inte är tillförlitliga och 
att många som egentligen haft rätt till ersättning inte har beviljats stöd. Alla de som nekats sjukpen-
ning, sjuk- och aktivitetsersättning under åren 2016–2019 skall ha rätt att omprövas av försäkrings-
kassan enligt nytt regelverk och ersättning skall kunna erhållas retroaktivt.

Vid utgången av 2019 beräknas amnestin omfatta upp till 160 000 fall inom sjukpenningen, omkring 
60 000 fall inom sjukersättning och 15 000 fall inom aktivitetsersättning.10 Amnesti skall begäras av 
den enskilde och skall medges när antingen tolkning av prövning mot ”normalt förekommande 
arbete”, krav på läkarintygs beskrivningar av nedsatt arbetsförmåga eller krav på ”objektiva fynd” har 
angetts av Försäkringskassan eller domstol som motiv för avslag. Ansökningar om amnesti skall 
göras under 2020. Vår bedömning är att 50 000 individer kan komma att inkluderas i amnestin 
och att den totala statsfinansiella kostnaden uppgår till 10,3 miljarder kronor år 1, varav 300 mil-
9 ISF 2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen 

av sjukpenning
 ISF 2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att 

bidra till att målet uppnås.
 Riksrevisionen 2018:9. Nekad sjuk- och aktivitetsersättning–effekter på inkomst och hälsa.
10 Försäkringskassans årsredovisning 2018 och egna beräkningar.
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joner är Försäkringskassans administrationskostnad. År 2 budgeteras 5 miljarder för att ta höjd för 
eftersläpningar i bedömning och resterande stadigvarande sjukskrivningar. Långsiktiga kostnader av 
regeländringar beräknas in i föreslagna höjningar av sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.

 4.11  Höjning av sjukpenningen
Förslag: Sjukpenningen tillförs 3,7 miljarder kronor fr o m år ett för att finansiera en höjning av ersättnings-
nivåerna

De senaste decennierna har sjukförsäkringen sett stora förändringar. Sedan 90-talet har ersättnings-
nivån fallit från 90 till 80 procent av tidigare inkomst och taket i sjukförsäkringen har inte hängt 
med i inkomstutvecklingen. Jobbskatteavdragen har också bidragit till att sjukskrivna fallit efter i 
inkomstutvecklingen. Därför föreslår Reformisterna en höjning av ersättningen i sjukpenningen. 
Tillskottet på 3,7 miljarder motsvarar en 10 procentig höjning av utbetalningarna, det vill säga en 
höjning av ersättningsgraden med 8 procentenheter samt en motsvarande höjning av taket. Exakt 
utformning av höjningen bör analyseras närmare.

 4.12  Höjning av sjuk och aktivitetsersättning
Förslag: Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med ungefär 1000 kronor per månad fr o m år 1. För att finansie-
ra detta tillförs 3,84 miljarder kronor. 

För att säkra att ersättningen kan garantera ett drägligt liv och att momshöjningen inte slår mot de 
svagaste föreslår reformisterna en höjning av sjuk- och aktivitetsersättningen. Vår bedömning är 
att omkring 285 000 individer kommer att erhålla sjukersättning och 35 000 individer aktivitets-
ersättning.11 Den statsfinansiella kostnaden för ersättningshöjningen blir då 3,84 miljarder kronor. 
Det motsvarar 1000 kr extra per månad för en person med sjuk- eller aktivitetsersättning. Exakt 
utformning av höjningen bör analyseras närmare.

 4.13  Höjning av tak och golv i Akassan
Förslag: Maxbeloppet i a-kassan höjs till 1200 kronor per dag de första 100 dagarna och därefter till 800 kro-
nor per dag. Dessutom höjs grundbeloppet från 365 till 400 kronor per dag. För att finansiera detta tillförs 1,5 
miljarder för år 1, 1,6 miljarder för år 2 och 1,7 miljarder fr o m år 3.

Svensk a-kassa är idag bland de minst generösa i OECD.12 I genomsnitt ersätts 66 procent av den 
tidigare inkomsten, vilket kan jämföras med 80 procent i Finland och 76 procent i Danmark. En 
fjärdedel av de som får a-kassa får inte en ersättning på 80 procent av inkomsten.13 Det betyder att 
a-kassan i praktiken inte fungerar som en säkring av inkomsten vid arbetslöshet för de flesta lönta-
gare. Dessutom visar forskning från bland annat OECD att en ordentlig ersättning vid arbetslöshet 
har positiva effekter på ekonomin i stort. Därför föreslår Reformisterna en höjning av taket på a-kas-
san till 1200 kronor per dag de första 100 dagarna, motsvarande en höjning från 20 200 kr/månad till 
25 250 kr/månad. För att säkra att även löntagare med lägre inkomster eller som varit medlemmar 
i a-kassa en kortare tid får en anständig levnadsstandard vid arbetslöshet höjs grundbeloppet från 
360 till 400 kronor per dag. Den statsfinansiella kostnaden beräknas bli 1,5 miljarder för år 1, 1,6 
miljarder för år 2 och 1,7 miljarder för år 3.14 

11 Försäkringskassans årsredovisning 2018 och egna beräkningar.
12 https://www.dagensarena.se/innehall/svensk-kassa-botten-jamfort-med-oecd/
13 https://arbetsloshetsrapporten.se/ersattning-akassa/#5-12
14  Riksdagens utredningstjänst 2018:835 Arbetslöshetsförsäkringen
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 4.14  Kompensation för höjda kostnader 
 för försörjningsstöd

Förslag: För att kompensera kommuner för höjda kostnader från försörjningsstöd tillförs 1,7 miljarder kronor i 
generella statsbidrag fr o m år 1. 

Den föreslagna höjningen av momsen måste mötas med en höjning av nivån på det kommunala 
försörjningsstödet. Ca 215 000 hushåll mottog någon gång under 2017 försörjningsstöd till en total 
kostnad för kommunerna om 10,7 miljarder kronor. Här räknas med en höjd kostnad på 10 procent 
av utbetalningarna, vilket motsvarar 1,7 miljarder kronor. Staten skjuter till motsvarande belopp 
inom ramen för det kommunala utjämningssystemet.

 4.15  Höjt underhållsstöd
Förslag: För att höja underhållsstödet tillförs Försäkringskassan 360 miljoner kronor miljarder kronor fr o m år 
1. 

Den föreslagna höjningen av momsen måste mötas med en höjning av nivån också av underhålls-
stödet till ensamförsörjande föräldrar. Ca 127 000 föräldrar mottog någon gång under 2018 under-
hållsstöd till en total kostnad för staten om 3,6 miljarder kronor. Här föreslås en höjning på 10 
procent av utbetalningarna, vilket motsvarar 360 miljoner kronor. Försäkringskassans anslag ökar i 
enlighet med detta. Nytt högsta utbetalningsbelopp blir 1730 kronor per månad.

 4.16  Arbetstidsreform med sikte  
på 35timmarsvecka

Förslag: För att ta steg mot att införa en 35-timmarsvecka tillförs 2,5 miljarder år 1, 5 miljarder år 2 och 7,5 
miljarder fr o m år 3 för att kompensera för ökade kostnader. 

Vi menar att ett framtidsinriktat politiskt projekt måste utmana rådande föreställning om att all 
produktivitetstillväxt ska omsättas i ökad materiell konsumtion. Många tvingas idag lägga så mycket 
tid på sitt arbete att det går ut över andra aspekter i livet. Arbetstidsfrågan var ett centralt inslag i 
arbetarrörelsens frihetskamp och mellan 1920 och 1973 förkortades arbetsveckan från 56 till 40 tim-
mar. Sedan dess har ingen förkortning av den lagstadgade arbetsveckan genomförts. Reformisterna 
menar att det nu är dags för en reform som sänker arbetstiden för heltidsanställda till 35 timmar 
per vecka.

En sådan reform måste införas med ansvar för att säkerställa att den offentliga servicen inte påver-
kas. Hänsyn måste tas till att vård och omsorg idag har svårt att täcka sina personalbehov. Därför tas 
första steg mot en arbetstidsförkortning som sänker arbetstiden med en halvtimme per år över tio 
år. Den exakta reformtakten måste utredas så att kompetensförsörjningen i offentlig sektor säkras. 
Det är samtidigt värt att påpeka att offentlig sektor präglas av en hög andel deltidsarbetande vilket 
förenklar genomförandet av en arbetstidsförkortning – detta eftersom bortfallet i arbetade timmar 
till stor del kan neutraliseras genom uppjusterad sysselsättningsgrad och oförändrad absolut arbets-
tid. För att säkerställa att den offentliga servicen inte påverkas införs också ett riktat statsbidrag för 
att kompensera kommuner och landsting för ökade kostnader.15 Flera studier tyder på att sänkt ar-
betstid kan medföra positiva följdeffekter som minskade sjukskrivningar, lägre personalomsättning 
och ökad produktivitet per arbetad timme, men i detta förslag används en försiktighetsprincip som 
endast tar med kostnader. 

15 https://www.katalys.org/wp-content/uploads/2017/03/katalys_no._24.pdf 
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 4.17  Satsningar för en demokratiserad ekonomi 
Förslag: För att förbättra den ekonomiska demokratin föreslår reformisterna att 2 miljarder kronor tillförs från 
investeringsbudgeten för lån till försäljning av verksamhet till anställda fr o m år 1. Utöver detta införs möjlig-
heten till sociala lån riktade till kooperativa initiativ som en del av investeringsbanken. Dessutom tillsätts en 
utredning för att utforska möjligheterna till utökad arbetsplatsdemokrati.

Det tas för givet att alla beslut om styret av vår komplexa statsapparat ska tas gemensamt, men 
inom ekonomin och på arbetsplatsen har anställda jämförelsevis lite att säga till om. Sedan 1980 har 
ägande-, makt och kapitalkoncentrationen accelererat. Den rikaste hundradelen av befolkningen 
har fördubblat sin andel till cirka 40 procent av de samlade förmögenheterna.

2 miljarder kronor avsätts ur investeringsbudgeten för att underlätta för anställda att köpa de företag 
där de arbetar. Pengarna lånas ut på förmånliga villkor till stiftelse skapad av de anställda. Pengarna 
ska i första hand gå till att underlätta generationsskiften.

Sverige har bland Europas äldsta företagare. Samtidigt är det allt färre i den efterföljande generatio-
nen som vill ta över verksamheten. Konsekvensen blir alltför ofta att företag avvecklas i onödan, 
särskilt i gles- och landsbygdsområden. För att bryta denna utveckling föreslår Reformisterna att 
underlätta för de anställda att ta över ägandet av företag. Förutom att garantera fortsatt drift av 
verksamheten bidrar löntagarägande också till mindre sociala klyftor och en demokratisering av 
ekonomin.

Investeringsbanken ska som en del av sina investeringar låna ut till kooperativa initiativ. Dessutom 
tillsätts en utredning för att utreda möjligheterna till ökad arbetsplatsdemokrati och ökat inflytande 
över den ojämlika kapitalkoncetrationen.

 4.18  Avdragsrätt för fackföreningsavgift
Förslag: För att gynna arbetstagarnas organisering i fackföreningar samt likställa arbetstagarnas avdragsmöjlig-
heter med arbetsgivarna föreslås att en rätt till avdrag om 25% av medlemsavgifter till fackförening införs fr.om. 
år 1. Den statsfinansiella kostnaden i form av minskade skatteintäkter beräknas till 3 miljarder kronor.

Förslaget innebär ett återinförande av den skattereduktion som avskaffades av alliansregeringen 
2007 och sedan igen av M och Kd:s budgetreservation för 2019. Att göra det billigare att vara medlem 
i en fackförening bidrar till att skydda den svenska modellen och motverka den negativa utveck-
lingen i anslutningsgraden inom många fackföreningar. Det är också en fråga om rättvisa då arbets-
givarparten kan dra av för medlemsavgifter till sin arbetsgivarorganisation. Kostnaden för reformen 
beräknas till 3 miljarder kronor fr o m år 1.16

 4.19  Ett arbetslivsinstitut upprättas
Förslag: För upprättandet av ett arbetslivsinstitut tillförs 100 miljoner kronor år 1, 300 miljoner kronor år 2 och 
500 miljoner kronor år 3.

Sveriges tidigare ledande ställning inom arbetsmiljöforskning skall återtas genom återskapande av 
ett nationellt arbetslivsinstitut, som lades ner av alliansregeringen 2006. Det nya institutet beräk-
nas ha ca 350 anställda, ska bedriva forskning inom arbetsorganisation och hälsoeffekter, däribland 
fysiska belastningsskador, kemiska skador och psykosociala skador kopplade till lönearbete, arbets-
miljöteknik, arbetsmedicin, arbetsmarknad och arbetsrätt. Verksamheten lokaliseras utanför Stock-
holmsregionen. Summan baseras på det tidigare arbetslivsinstitutet.17

16 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/02/prop.-20181945/
17 (Bilaga 1, Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005) https://www.regerin gen.se/49bb11/contentassets/

99f704e7848e4132b1daff3189c09577/bilaga-1-specifikation-av-statsbudgetens-utgifter-och-inkomster-2005
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 4.20  Förstärkning av arbetsmiljöinspektionen
Förslag: För att förstärka arbetet med inspektion och förhindra fusk och olyckor tillförs Arbetsmiljöverket 500 
miljoner kronor fr.om. år 1.

Arbetsmiljön vid svenska arbetsplatser har försämrats samtidigt som det är lätt att komma undan 
med att fuska. I dagsläget är det endast hälften av arbetsgivarna som följer arbetsmiljölagen enligt de 
kontroller som genomförs. Detta är inte bara en fråga om en dräglig arbetsmiljö utan också en fråga 
om liv och död – antalet dödsolyckor vid svenska arbetsplatser ökade från 38 till 50 mellan 2016 
och 2018. Enligt arbetsmiljöverket är det dessutom ca 500 personer som dör varje år i sjukdomar 
som orsakas av arbetsrelaterad stress18. Inspektionskapaciteten behöver därför stärkas avsevärt för att 
säkerställa att lagar och regler följs. 

18 https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/av-mer-an-halften-av-alla-arbetsgivare-foljer-inte-lagen
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 5 SKATTEREFORM FÖR ÖKAD  
JÄMLIKHET OCH  

UTBYGGD OFFENTLIG SEKTOR
Nästan alla partier är överens om att Sverige är i behov av en större skattereform. I Reformisternas 
reformbudget har de föreslagna skatteförändringarna två utgångspunkter:

�� Finansiera utgiftsökningar i driftsbudgeten för ett samhälle där välfärdens resurser räcker till

�� Göra skatteuttaget mer progressivt för att minska ojämlikheten i Sverige

Reformisternas skatteförändringar skulle uppskattningsvis långsiktigt öka skattekvoten från om-
kring 43,4 procent 2019 till omkring 46,1 procent av BNP. Det är under den genomsnittsnivå som 
skattekvoten hade 1985–2006 och fortfarande långt från den skattekvot på över 50 procent som 
gällde år 1990. En ökning av skattekvoten i linje med Reformisternas förslag är absolut nödvändigt 
för att finansiera den välfärdsnivå befolkningen efterfrågar. De föreslagna skatteförändringarna gör 
det också möjligt för Reformisterna att finansiera våra satsningar i driftsbudgeten. Tack vare den 
föreslagna moderniseringen av det finanspolitiska ramverket frigör reformbudgeten därutöver bety-
dande kapital för fler samhällsnyttiga satsningar som behövs, men som ligger utanför Reformister-
nas fokus på ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling.

Figur 6 Skattekvoten i Sverige 1985–2019 följt av prognos framåt med Reformisternas 
förslag.1

I utformningen av Reformisternas skatteförändringar väger skattesystemets jämlikhetsskapande ef-
fekter tungt. Fokus ligger på ökad beskattning av kapitalinkomster och ägande samt borttagande av 
nedsättningar och avdrag som idag gynnar höginkomsttagare mer än låginkomsttagare. Där föränd-
ringen även förväntas påverka pensionärer, barnfamiljer eller andra grupper i samhället med låga 
marginaler kompenseras dessa genom Reformisternas övriga reformförslag. Därför bör skatteför-

1 Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, SCB, 2019, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrak-
enskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/pong/tabell-och-diagram/tabeller/skattekvot-och-skat-
teintakter/ 
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ändringarna läsas tillsammans med de stora reformer de möjliggör. Den samlade fördelningspolitis-
ka effekten av Reformisternas samlade reformbudget är starkt progressiv – alltså från rika till fattiga. 

Reformisternas förslag på skattereform har sammanfattats i 10 reformförslag. I återstoden av detta 
kapitel kommer dessa 10 reformförslag att presenteras och förklaras.

 5.1  Höjda och enhetliga kapitalinkomstskatter 
Förslag: Ta steg mot en harmonisering av skattesatserna för inkomst av kapital till den konventionella kapi-
talbeskattningssatsen på 30 procent. Förslaget beräknas höja statens inkomster med 5 miljarder kronor år 1, 10 
miljarder kronor år 2 och 15 miljarder kronor fr o m år 3. 

De senaste 25 åren har hushållens kapitalinkomster ökat kraftigt: från några procent till omkring 15 
procent av hushållens totala disponibla inkomster 2016. Trots kapitalinkomsternas kraftiga ökning 
jämfört med andra inkomstslag har kapitalskatternas andel av skatteintäkterna varit relativt stabil. 
Kapitalinkomsterna dominerar bland de med absolut högst inkomster, vilket bidrar till den ökade 
ojämlikheten. 

I en internationell jämförelse sticker Sverige ut som ett av de länder med snedast fördelning mellan 
skatt på arbete och skatt på kapital. Det senaste decenniet har förändringar i 3:12-reglerna dessutom 
förenklat för personer med hög inkomst att minska sina skatteinbetalningar genom att ta ut pengar 
som inkomst av kapital istället för arbete.

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. Reformisterna bedömer därför att 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.

Reformisternas reformbudget har tagit fasta på de kapitalskatteförändringar där utredningar eller 
andra uppskattningar av effekt redan finns. Där ingår bland annat en skärpning av 3:12-reglerna och 
en höjning av den effektiva skattesatsen på ISK- och kapitalförsäkringskonton. Över treårsperioden 
sker en gradvis höjning av dessa och övriga nedsatta skattesatser. Målet är att höjningen av statens 
kapitalskatteinkomster ska uppgå till 5 miljarder kronor första året, 10 miljarder andra året och 15 
miljarder tredje året. Det är möjligt att ytterligare förändringar kan krävas efter treårsperioden för 
att nå upp till målet om en harmoniserad kapitalinkomstskatt.

 5.2  Gör fastighetsskatten enhetlig och ta bort 
maxtaket

Förslag: Beskatta småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter med 0,75 procent av taxeringsvärdet utan maxtak 
oavsett byggnadsår. Räntebeläggningen av uppskjuten kapitalvinst slopas och stämpelskatt och lagfartsavgift sänks 
så att de endast täcker administrationskostnader. Utöver detta införs ett fastighetsskatteavdrag på 1000 kr och steg 
tas för att underlätta för fastighetsskattens löpande inbetalning via lönen. Dessa förslag beräknas samlat öka de 
statliga intäkterna med 15 miljarder kronor. 

Inom EU sticker Sverige ut som ett av de länder med lägst inkomster från skatt på fastigheter. Det 
är ett resultat av att Sverige de senaste åren kraftigt frångått den västeuropeiska trenden av ökad fast-
ighetsbeskattning. 2008 förändrades den statliga fastighetsskatten och bytte namn till kommunal 
fastighetsavgift. Trots namnet utgör nuvarande fastighetsavgift en skatt på 0,3 procent av fastighe-
tens taxeringsvärde för bostadsrätter i flerbostadshus och 0,75 procent för småhus. 

Den stora skillnaden mot innan 2008 är att ett maxtak för skatten har införts, 1 315 kr per år för bo-
stadsrätter respektive 7 812 kr per år för småhus år 2018. Detta maxtak gör nuvarande fastighetsskatt 
kraftigt regressiv: det skiljer endast några hundralappar mellan årsavgiften för ett hus värt en miljon 
kronor i Hällefors och en villa värd 20 miljoner kronor på Djursholm. Nybyggda bostäder har också 
helt undantagits fastighetsskatt under en längre tid.
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Reformisterna menar att en återinförd marknadsbaserad fastighetsskatt skulle medföra flera positiva 
effekter. Förutsatt att bostadsutbudet ökar kan en fastighetsskatt mildra prisuppgångar och således 
dämpa den privata skuldökningstakten. Skatten är progressiv och till skillnad från finansiella till-
gångar är fastigheter svåra att gömma. Denna analys delas av Finanspolitiska rådet samt flera ex-
pertorganisationer, forskare och ekonomer som föreslagit liknande förändringar2 3 4. Fastighetsskatter 
kan även inbringa betydande mängder kapital till statskassan som kan användas för välfärdssats-
ningar och transfereringar. 

Reformisternas förslag på en fastighetsskatt uppfyller flera av de punkter som finanspolitiska rådet 
anser utgör en önskvärd bostadsbeskattning. Bland annat tar den bort skillnaden i beskattning mel-
lan nya och gamla bostäder samt mellan bostadsrätter och småhus. Ytterligare en fördel är att Re-
formisternas fastighetsskatt minskar skatteklyftan mellan hyrda bostäder och ägda bostäder. Utöver 
ovanstående förändringar vill Reformisterna införa ett fastighetsskatteavdrag på 1000 kronor i syfte 
att göra reformen ännu mer fördelningspolitiskt rättvis. Det innebär att hushåll med lågt värderade 
småhus kommer får sänkt fastighetsskatt jämfört med dagens läge.

Reformisterna vill också underlätta fastighetsskattens inbetalning för småhusägare genom att tyd-
ligare möjliggöra att betala den löpande via lönen, liknande källskatten för inkomster. För bostads-
rättsägare betalas fastighetsskatten oftast redan löpande genom månadsavgiften till bostadsrättsför-
eningen.

Förslaget är anpassat för att undvika ett alltför kraftigt prisfall på bostadsmarknaden och efterföljan-
de makrofinansiell oro. Det kan efter närmare konsekvensbedömningar behöva fasas in över längre 
tid och Reformisternas driftsbudget har tagit höjd för detta.

Reformisternas förslag på fastighetsskatt på 0,75 procent av taxeringsvärdet för småhus, bostadsrät-
ter och ägarfastigheter utan maxtak och oavsett byggnadsår skulle efter avräkningar för avskaffad 
stämpelskatt, begränsningsregel och avdrag inbringa omkring 15 miljarder i skatteintäkter. Huvud-
delen av dessa ökade skatteintäkter skulle komma från den rikare halvan av bostadsägare.

 5.3  Avskaffande av nedsatt moms på livsmedel,  
restauranger och catering

Förslag: Nedsättningen av mervärdesskatten på livsmedel, restauranger och catering tas bort. Momssatsen ham-
nar då på 25 procent. Förslaget beräknas höja statens inkomster med 42 miljarder kronor. 

Mervärdeskatten (momsen) är en av statens viktigaste inkomstkällor och är en i grunden väl fung-
erande form av beskattning. De olika momssatser som nu finns saknar goda ekonomisk-teoretiska 
och fördelningspolitiska motiv och är i resultatet av mindre lyckade politiska beslut där det breda 
allmänintresset fått ge vika för snävare intressen och svaga argument. Riksrevisionen konstaterade 
2018 att den nedsatta momsen är ineffektiv fördelningspolitiskt.5 Det skulle vara bättre att ta bort 
momsnedsättningarna och använda en liten del av de pengarna för att kompensera låginkomsthus-
håll och barnfamiljer fullt ut för prishöjningarna.

Därför föreslår Reformisterna att i ett första steg höja momsen på livsmedel, restauranger och cate-
ring från 12 procent till 25 procent. Intäkterna från denna förändring beräknas landa på 42 miljarder 
kronor. Dessa används till finansiering både av utbyggd välfärd och stärkta transfereringar. Den för-
ändring av momsen som Reformisterna föreslår förutsätter en progressiv fördelningspolitisk profil, 
något som åstadkoms genom att momshöjningen sker tillsammans med pensionslyft, barnbidrag-
2 http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.45182a5f16a84e95fac68069/1560259031361/Friare%20hyress%C3%A4ttning%20och%20

likformig%20bostadsbeskattning.pdf
3 https://wwwsnsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/01/konjunkturradets-rapport-2018-kapitalbeskattningens-forutsattningar.pdf
4 https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2017/11/2019_3-Skillnad-p%C3%A5-marginalen.pdf
5 https://www.riksrevisionen.se/download/18.339cbb87165e841d4222cef1/1537351905040/RiR_2018_25_ANPASSAD.pdf
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lyft, förstärkning av försörjningsstöd, a-kassa, sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Det 
gör att dessa grupper kompenseras mer än fullt ut för kostnadshöjningar. 

 5.4  Förstärka myndighetsarbetet mot och skärpa 
straffen för skattefusk och annan  

ekonomisk brottslighet 
Förslag: För att stärka arbetet med indrivning av skatter i enlighet med gällande lagregler tillförs Skatteverkets, 
Kronofogdemyndighetens och Ekobrottsmyndighetens anslag sammanlagt 2 miljarder kronor år 1 i kombination 
med skärpta sanktioner och straff för skattefusk. För att stärka den enskildes rätt till juridiskt expertstöd i skat-
teärenden tillförs 500 miljoner kronor år 1. I slutet av Reformisternas budgetperiod beräknas förändringen vara 
helt självfinansierande genom ökade skatteintäkter.

Reformisterna menar att det idag är alldeles för lätt att undkomma att betala den skatt som alla är 
ålagda att göra för att bidra till samhällsbygget. Det gäller både privatpersoner och företag. Detta är 
inte bara en fråga om rättvisa, utan kan även på sikt bidra till att finansiera viktiga reformer. I ett 
första steg vill Reformisterna tillföra 2 miljarder årligen till berörda myndigheter i kombination 
med skärpta straff och sanktioner för skattebrott. 

Indrivning av skatter i enlighet med gällande lagregler är en krävande uppgift för det offentliga. Den 
enskilde åtnjuter ett betydande skydd i förhållande till statens myndigheter och ska så göra. Detta 
skydd gäller dock i praktiken olika för den som själv kan finansiera juridiska ombud och experthjälp 
jämfört med den som företräder sig själv som privatperson eller egenföretagare. Därför vill Refor-
misterna samtidigt tillföra 500 miljoner för att säkra möjligheten till juridiskt expertstöd till den 
enskilde i skatteärenden i högre instans. 

Reformerna uppskattas sammanlagt i slutet av år 3 vara helt självfinansierande genom ökade skat-
teintäkter.

 5.5  Ränteavdraget fasas ut och RUT och  
ROTavdragen avskaffas

Förslag: Ränteavdraget fasas ut på 10 år. RUT-avdraget och ROT-avdraget avskaffas. Avskaffandet av RUT och 
ROT förväntas förstärka statens intäkter med 5 respektive 10 miljarder årligen. Utfasningen av ränteavdraget 
förväntas förstärka statskassan med 2 miljarder år 1, 4 miljarder år 2 och 6 miljarder år 3.

Många av dagens skatteavdrag för arbetsinkomster skapar ovälkomna sido- och inlåsningseffekter 
och underminerar progressiviteten i skattesystemet. Ett exempel är ränteavdraget som subventione-
rar olika typer av räntekostnader för privatpersoner, inte minst bolån. Ränteavdraget ger mest till de 
med högst inkomster eftersom dessa erhåller de största lånen. Skattebetalaren i hyresrätt, ofta med 
mindre ekonomiska resurser, hjälper därigenom till att subventionera bostadsägarens boendekostna-
der. Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) samt avdraget för reparation, underhåll, ombyggnad och 
tillbyggnad (ROT) är av en liknande anledning orienterade mot den halva av befolkningen med högst 
inkomster.

Hushållen i den tiondel som tjänar mest fick i genomsnitt nästan 21 000 kronor i ROT-, RUT- och 
ränteavdrag 2016 medan hushållen hos de 20 % som tjänar minst fick mindre än 2 000 kronor6. Utöver 
denna ojämlika fördelning bidrar ränteavdraget bidrar till att öka bostadspriser och hushållsskulder. 
Detta har fått Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Internationella Valutafonden (IMF), Bank of Inter-
national Settlements (BIS) och EU-kommissionen att uppmana Sverige att trappa av ränteavdragen, 
vilket just nu sker i vissa europeiska länder. 

För att inte belasta hushåll med små marginaler och undvika makrofinansiell oro vill Reformisterna 
att ränteavdraget successivt fasas ut med fördelningspolitisk hänsyn över 10 år och kompensationer i 
form av höjda barnbidrag och andra reformer som nämns i denna reformbudget. Avskaffandet av RUT 
6 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/

pong/statistiknyhet/inkomstrapport-2016-individer-och-hushall/
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och ROT förväntas förstärka statens intäkter med 5 respektive 10 miljarder årligen. Utfasningen av 
ränteavdraget förväntas förstärka statskassan med 2 miljarder år 1, 4 miljarder år 2 och 6 miljarder år 3. 3.

 5.6  Trappa av jobbskatteavdrag
Förslag: Avskaffa det jobbskatteavdrag som infördes i M och KD:s budgetreservation för 2019. Detta förväntas ge 
en inkomstförstärkning på 10 miljarder kronor fr o m år 1.

 Jobbskatteavdrag har införts i flera steg sedan alliansregeringens tillträde 2006. I M/KD:s budge-
treservation för 2019 infördes ett sjätte jobbskatteavdrag. 2019 beräknas den samlade kostnaden för 
jobbskatteavdragen uppgå till nästan 130 miljarder kronor per år. Reformisternas utgångspunkt är att 
dylika skattesänkningar inte är lösningen på de utmaningar samhället står inför. Fr o m år 1 föreslås 
därför ett avskaffande av det sjätte jobbskatteavdraget vilket förväntas inbringa 10 miljarder kronor 
årligen.

 5.7  Inför en klimatvärnskatt
Förslag: En klimatvärnskatt införs på höga inkomster. Detta beräknas öka de statliga intäkterna med 6 miljarder 
kronor. Inkomsterna från skatten öronmärks för klimatsatsningar.

Värnskatter i olika former har funnits runt om i Europa för att finansiera försvarssatsningar. I 
Sverige infördes värnskatten på 90-talet som ett led i saneringen av de offentliga finanserna. Värn-
skatten är planerad att avskaffas från och med 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.7 En klimatvärnskatt hanterar därför flera problem på 
samma gång. Den bidrar till att dämpa utsläppen där utsläppen är som störst och följer därför logi-
ken i “förorenaren betalar”-principen. Den bidrar samtidigt till att minska de ekonomiska klyftorna. 
Och den tillgodoser att de löpande kostnaderna för klimatomställningen inte läggs på dem som 
idag saknar ekonomiska marginaler. 

Klimatvärnskatten förväntas inbringa 6 miljarder kronor. Intäkterna öronmärks tillsammans med 
intäkterna från den gröna arvs- och gåvoskatten för klimatsatsningarna under avsnittet Ekonomiska 
och regulativa styrmedel för klimatmålsuppfyllelse. 

 5.8  Utred och inför en grön arvs och gåvoskatt 
Förslag: En grön arvs- och gåvoskatt ska utredas och sedan införas. Detta uppskattas långsiktigt öka de statliga 
intäkterna med 7,8 miljarder kronor. Inkomsterna öronmärks för klimatsatsningar.

Arvs- och gåvoskatter är vanliga runt om i världen och finns i flera av Sveriges grannländer, bl.a. 
Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Grundtanken bakom skatt på arv fören-
ar den socialdemokratiska och liberala synen på rättvisa: att var och en ska födas lika in i samhället. 
Att gåvor och arv jämställs i detta hänseende är nödvändigt för att skatten inte ska gå att kringgå. 

Sverige hade fram till januari 2005 en arvs- och gåvoskatt. Det fanns legitima problem med den tidi-
gare arvsskatten som bör åtgärdas. Samtidigt finns starka skäl för ett återinförande. 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. Ar-
gumenten är likartade som för en klimatvärnskatt. De som genererat mest utsläpp betalar generellt 
sett mest. Och de som har minst marginal att bekosta omställningen betalar generellt sett minst. 

7 Andersson et al, Low-carbon lifestyles and subjective well-being: An analysis of Swedish households, Ecological Economies, 2014; Nils-
son et al, Consumption-Based Carbon Accounting of Swedish and Stockholm Households, KTH, 2013; samt Nässén et al, Explaining the 
Variation in Greenhouse Gas Emissions Between Households Socioeconomic, Motivational, and Physical Factors, Journal of Industrial 
Ecology, 2014
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Därför föreslår Reformisterna en återinförd, grön arvs- och gåvoskatt, där intäkterna 
öronmärks för grön omställning. Liknande förslag har bland annat lyfts av Tysklands 
Advisory Council on Global Change.8 För att ta itu med de problem som fanns med den 
tidigare svenska arvs- och gåvoskatten utreds utformningen före införandet. En grön 
arvs- och gåvoskatt uppskattas leda till en långsiktig inkomstförstärkning på 7,8 miljar-
der kronor. Intäkterna öronmärks tillsammans med intäkterna för klimatvärnskatten för 
klimatsatsningarna under avsnittet Ekonomiska och regulativa styrmedel för klimatmål-
suppfyllelse.

 5.9  Utred och inför en förmögenhetsskatt
Förslag: En förmögenhetsskatt ska utredas och sedan införas. Detta uppskattas långsiktigt öka de statliga intäk-
terna med 4 miljarder kronor.

År 2013 visade den prisade nationalekonomen Thomas Piketty i sin bok Kapitalet i tjugoförsta år-
hundradet att ökad förmögenhetskoncentration tenderar att bli självförstärkande och därmed leder 
till fortsatt växande ekonomiska klyftor. För att motverka den trenden föreslår Piketty bland annat 
användning av förmögenhetsskatter. Förmögenhetsbeskattning finns redan i olika varianter i ett 
antal europeiska länder och har dessutom seglat upp som ett hett ämne i den amerikanska primär-
valsdebatten.

För att vara säkra på att förmögenhetsskatten bäst är anpassad till dagens behov och förmögen-
hetskoncentration föreslår Reformisterna att den först ska utredas före införandet. 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. En försiktig uppskattning är att en 
förmögenhetsskatt långsiktigt kan öka de statliga intäkterna med 4 miljarder kronor. 

Det finns en potential att införa en betydligt offensivare förmögenhetsskatt än vad som skulle be-
hövas för att möta de prognostiserade inkomster som finns i denna reformbudget. Reformisternas 
bedömning är dock att detta är avhängigt av att ett system för större kontroll av globala kapitalrö-
relser utvecklas.

 5.10  Inför en exitskatt
Förslag: En exitskatt för fysiska personer införs i likhet med Skatteverkets tidigare förslag anpassat för att bemöta 
de synpunkter som inkom i remissprocessen. Skatteintäkterna beräknas öka med 100 miljoner per år upp till en 
miljard per år.

I dagsläget blir en person som flyttar ut från Sverige skattskyldig för vinst som uppkommer av sål-
da aktier m.m. upp till tio år efter aktieägarens utflyttning från Sverige. Regeln tillkom under bred 
politisk enighet och skärptes senast under Alliansregeringens tid. Problemet med reglerna är att de 
länge varit lätta att undgå genom specialiserade upplägg med utländska brevlådeföretag. Undandra-
gandet beräknas leda till ett skattebortfall på upp till 1 miljard kronor per år. 

I november 2017 kom Skatteverket med ett förslag på en lagändring som syftade till att täppa igen 
hålet i likhet med vad som redan gjorts i flera andra EU-länder.9 Förslaget lades aldrig fram men 
Reformisterna gör bedömningen att problemet fortfarande bör åtgärdas. Tillsammans med experter 
på området gör Reformisterna bedömningen att de konstruktiva synpunkter och den kritik som 
inkom i förslagets remissprocess går att möta med mindre förändringar i exitskattens utformning. 
Exitskattens införande bedöms öka skatteintäkterna med 100 miljoner per år upp till en miljard per 
år långsiktigt.

8 German Advisory Council on Global Change (WBGU), Special Report – Development and Justice Through Transformation: The Four Big ‘I’s, 2017
9 https://www.skatteverket.se/download/18.b1014b415f3321c0de40ae/1511955988202/PM%2020171127.pdf
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 6  EFFEKTER
 6.1  Effekter på statsskulden

Tack vare det underskott som möjliggörs genom lånefinansiering av investeringar i investeringsbud-
geten kommer Sveriges offentliga skuld ligga bättre i linje med det beslutade skuldankaret. Reform-
budgeten håller också över treårsårsperioden stort avstånd till EU:s gränser för totalt underskott på 
3 procent av BNP. En del av det utrymmet bör användas för ytterligare satsningar på exempelvis 
skolväsende och polis. Dessa siffror finns redovisade i tabell 1. Över treårsperioden beräknas reform-
budgeten bidra positivt till BNP-utvecklingen i Sverige. Detta gör att statsskuldens minskning kan 
förväntas bli kraftigare än beräknat. Av försiktighetsskäl har dock den prognostiserade BNP-utveck-
lingen utan Reformisternas satsningar använts.

 6.2  Effekter av ökad upplåning för  
samhällsinvesteringar

Idag kan den svenska staten låna på 10 år till en ränta på minus 0,1 procent. Det öppnar helt nya möj-
ligheter. Om en investering på 100 miljoner kronor i exempelvis infrastruktur så som idag finansieras 
med skattemedel när den genomförs så blir kostnaden 100 miljoner kronor. Om investeringen istället 
finansieras med 10-åriga lån är kostnaden idag ingenting, och om inflationsmålet på två procent upp-
rätthålls betalar staten istället tio år senare tillbaka 87 miljoner kronor, räknat i det penningvärde som 
gällde när investeringen gjordes. Om investeringen istället finansieras med 30-åriga obligationslån, 
som staten idag får till en ränta på 0,35 procent, blir statens ”rabatt” hela 40 procent av investerings-
kostnaden. Att i dagens läge finansiera samhällsinvesteringar genom långsiktiga lån på det sätt Refor-
misterna föreslår är därigenom ekonomiskt motiverat genom effektivt resursutnyttjande.

 6.3  Effekter på sysselsättningen
Reformisternas reformbudget beräknas ge en kraftig förstärkning till den industrialiseringsstrategi 
som lanserades 2016. I denna rapport finns inga kvantitativa modeller för att beräkna effekter på 
sysselsättning – men ett grundläggande antagande är att de omfattande investeringar som föreslås 
kommer att leda till en stor ökning i antalet sysselsatta. Bara inom byggsektorn förväntas tiotusentals 
behöva anställas. En starkt påverkande faktor som kommer bestämma effekter på sysselsättning är 
utbildningssektorns förmåga att tillförse utbildat yrkesfolk. Om en kraftfull utbildningssatsning ge-
nomförs finns en potential att kraftigt minska arbetslösheten. 

Sysselsättningseffekterna beräknas synas i både privat och offentlig sektor. Reformisternas statliga in-
vesteringsbank i kombination med ekonomiska styrmedel för grön omställning kommer bidra till en 
väsentlig utbyggnad av den privata sektorn i områden utanför storstäder, något som i sin tur ytterliga-
re förstärker offentliga budgetar och kan medföra nyanställning även i offentlig verksamhet utanför de 
stora städerna. Reformisternas reformbudget bör ses som ett första större steg i en ännu mer långsiktig 
strategi för att överbrygga det gap mellan stad och land som har vidgats under många år.

 6.4  Effekter på skattesystemet
Se avsnittet  För ökad jämlikhet och utbyggd offentlig sektor för en redogörelse av föreslagna skatteförändring-
ars effekt på skattekvot. Skatteförändringar är inte alltid uppskattade av alla och är förenade med nega-
tiva konsekvenser. Samtidigt finansierar de viktiga satsningar. Våra reformförslag innebär tillsammans 
att såväl barn- som äldrefattigdom i Sverige kraftigt bekämpas, att såväl jämlikhet som jämställdhet 
i ekonomisk mening ökar påtagligt, att Sverige ställer om från individuell klimatskam till kollektiv 
klimatstolthet och att jobb och jämlik välfärd över hela landet säkras för lång tid framöver. Höj-
da matpriser och en nedgång i tillgångsmarknadspriser, däribland fastighetspriser, finns också bland 
konsekvenserna. Det är priset några av oss måste betala för ett bättre samhälle, men som i slutändan 
gynnar oss alla.
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 6.5  Klimateffekter
Reformisternas reformbudget är skapat för en måluppfyllelse av klimatmålen. Förstärkningarna av 
de klimatpolitiska satsningar och investeringar är omfattande: 120 miljarder kronor per år i gröna 
investeringar utgör sannolikt ett flerfaldigande av dagens investeringsvolymer. 18 miljarder kronor 
mer till klimatsatsningar och nya ekonomiska styrmedel i driftsbudgeten innebär också det ett 
flerfaldigande jämfört med dagens nivåer. Därtill kommer regelförändringar som prövning av större 
investeringar mot klimatmålen. Tyvärr är det svårt att skatta de omedelbara effekterna över reform-
budgetens treårsperiod. Klimatpolitiska reformer får i allmänhet effekt först efter ett antal år. Detta 
gäller i synnerhet den kraftfulla förstärkning av gröna investeringar som föreslås. Teoretiskt sett kan 
emellertid effekterna av de budgeterade nya ekonomiska styrmedlen bli stora. Minskningstakten av 
de territoriella utsläppen uppskattas kunna stärkas från dagens minskning på 1 procent till 5 procent 
under reformbudgetens 3 år. Därefter förväntas omställningstakten öka ytterligare under 2020-talet. 

 6.6  Fördelningspolitiska effekter
Reformisternas reformbudget innebär en kraftig förstärkning av de disponibla inkomsterna för 
låginkomsttagare, till stor del genom stärkta pensioner, barnbidrag och ett påbörjat återupprättande 
av trygghetssystemen. Förstärkningen finansieras framför allt av höjda skatter på förmögenheter, 
kapital och ägande för dem med högst inkomster. I figuren nedan anges en uppskattning av de 
fördelningspolitiska effekterna av förslagen på de hushåll med lägst inkomst (inkomstdecil 1) till de 
med högst inkomst (inkomstdecil 10) i kronor (blått) och procent (rött).

Figur 7.  Uppskattning av effekterna av Reformisternas Reformbudget i kronor (blått) 
och procent (rött) på hushållens disponibla årsinkomst efter avdragen moms på 
konsumtion.

Reformbudgeten skulle minska inkomstklyftorna i samhället märkbart. Gini-koefficienten för dis-
ponibel inkomst inklusive inkomster från kapitalvinster uppskattas minska med omkring 10 pro-
cent. Jämfört med 2017 skulle detta ge en gini-koefficient på 0.29. Det är samma nivå som 2006 
innan regeringen Reinfeldt tillträdde. Minskningen motsvarar en tredjedel av vad som krävs för att 
nå den nivå på jämlikhet som rådde före 90-talskrisen. 

Samtliga beräkningar av reformbudgetens fördelningspolitiska effekter är ungefärliga och baseras 
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huvudsakligen på data från Statistiska Centralbyrån (SCB). Resultatet bör ses som en indikation på 
de fördelningspolitiska effekterna av reformbudgeten. Beräkningarna är statiska och tar inte hänsyn 
till mer indirekta och långsiktiga effekter. Exempelvis kan man förvänta sig att de samhällsnyttiga 
investeringar och satsningar på offentlig välfärd som reformbudgeten möjliggör på sikt minskar 
den ekonomiska ojämlikheten. Dessutom kan kostnadsbilden för hushållen förändras, exempelvis 
genom förändrat ränteläge och en förändrad bostadsmarknad.
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 7  METODBEGRÄNSNINGAR OCH 
ANTAGANDEN

Vi är en socialdemokratisk förening helt driven av ideellt arbete. Denna reformbudget har tagits 
fram av föreningsmedlemmar på deras fritid. I arbetet har vi ej haft tillgång till ett Finansdeparte-
ment eller ens Riksdagens utredningstjänst. Till nästa år är vårt mål att reformbudgeten ska bli ännu 
bättre och vi uppmanar alla sympatisörer som vill bidra till detta arbete att kontakta oss.

Inkomster och utgifter från de reformer som föreslås samt prognoser för statsskuld, gini-koefficient 
med mera har inte tagits fram med Regeringskansliets särskilda modelleringsverktyg (till exempel 
FASIT). Istället har en prioriteringsordning fastställts. Där det funnits utredningar, promemori-
or, departementsskrivelser eller rapporter från Regeringskansliet, dess utredare, myndigheter eller 
riksdagens utredningstjänst har resultat från dessa använts. I andra fall har Reformisterna använt 
rapporter från erkända experter och/eller organisationer. Utöver detta har egna beräkningar gjorts 
utifrån offentlig statistik tillgänglig från berörda myndigheter. Ofta har en kombination av dessa tre 
metoder brukats för att säkerställa rimligheten i uppskattade kostnader och intäkter. Alla kostnader/
intäkter från reformer är uppskattade utifrån 2018/19 och har inte räknats upp med förväntad BNP 
eller skattebastillväxt. Det gör att uppskattningarna för år 1 är mer säkra än uppskattningarna för 
år 3. En försiktighetsprincip har använts för att säkerställa att uppskattningarna år tre inte ligger i 
överkant.

Ekonomiska prognoser är alla tagna från den Ekonomiska Vårpropositionen 2019 eftersom detta var 
de senaste siffrorna tillgängliga under framtagandet av denna produkt. De uppdaterade prognoserna 
kommer bland annat beröra BNP och det prognostiserade finansiella sparandet. Eventuella sänk-
ningar i prognoserna går att hantera genom att antingen öka andelen lånefinansierade investeringar 
inom ramen för EU:s underskottsregler alternativt revidera budgeten som helhet.

Reformisterna har inte haft tillgång till en detaljerad beskrivning av vilka utgiftsposter och/eller 
andelar i procent av utgiftsposter som regeringens investeringsbudget består av (120 miljarder). Efter 
att ha gått igenom anslagskoder har 103 miljarder identifierats. Detta är inte helt korrekt. Nästa år är 
målet att använda mer detaljerad information direkt från Finansdepartementet.



 8 . SAMMANSTÄLLNING AV REFORMFÖRSLAG
ALLA SIFFROR I MIL JONER KRONOR (MKR)

REFORMER I DRIFTSBUDGET UPPSKATTAT VÄRDE ÅR 1 UPPSKATTAT VÄRDE ÅR 2 UPPSKATTAT VÄRDE ÅR 3

Pensionslyft som omfattar ca 1,5 miljoner pensionärer 65 500 mkr 65 500 mkr 65 500 mkr

Statligt tillskott till det kommunala utjämningssystemet 50 000 mkr 60 000 mkr 60 000 mkr

Barnbidragslyft 22 000 mkr 2 000 mkr 22 000 mkr

Avskaffad stämpelskatt 12 000 mkr 12 000 mkr 12 000 mkr

Sjukpenningsamnesti 10 300 mkr 5 000 mkr 0 kr

Ekonomiska styrmedel för klimatmåluppfyllelse 6 000 mkr 11 000 mkr 16 000 mkr

Höjning av sjuk- och aktivitetsersättning 3 840 mkr 3 840 mkr 3 840 mkr

Höjd ersättning i sjukpenningen 3 700 mkr 3 700 mkr 3 700 mkr

Återinförande av avdrag för fackföreningsavgift, 25% 3 000 mkr 3 000 mkr 3 000 mkr

Arbetstidsreform, steg mot 35 timmarsvecka 2 500 mkr 5 000 mkr 7 500 mkr

Förstärka myndighetsarbetet mot skattefusk och annan ekonomisk 
brottslighet 2 000 mkr 2 000 mkr 2 000 mkr

Striktare miljö- och klimatkrav vid offentlig upphandling inom 
statliga myndigheter införs och finansieras 2 000 mkr 2 000 mkr 2 000 mkr

Kompensation för höjda kostnader för försörjningsstöd 1 700 mkr 1 700 mkr 1 700 mkr

Höjning av tak och golv i A-kassan 1 500 mkr 1 600 mkr 1 700 mkr

Rätten till juridiskt expertstöd till den enskilde i skatteärenden 
stärks 500 mkr 500 mkr 500 mkr

Fördubbling av Arbetsmiljöverkets inspektionskapacitet 500 mkr 500 mkr 500 mkr

Höjt underhållsstöd 365 mkr 365 mkr 365 mkr



Konkurrensgranskning inom den finanssektorn, byggsektorn och 
fastighetsmäklarbranschen 100 mkr 100 mkr 0 kr

Återinförande av arbetsmiljöinstitut 100 mkr 300 mkr 500 mkr

Omställningsråd inrättas under statsministern 25 mkr 25 mkr 25 mkr

Tillsättning av ett finansmarknadsråd under statsministern 10 mkr 10 mkr 10 mkr

Övriga satsningar utanför Reformisternas program 36 431 mkr 56 597 mkr 111 145 mkr

SUMMA UTGIFTER I DRIFTSBUDGETEN 224,071 mkr 256 737 mkr 313 985 mkr

Varav nya gröna reformer 8 025 mkr 13 025 mkr 18 025 mkr



FINANSIERING DRIFTSBUDGETEN
Statens investeringsplan flyttad till investeringsbudget 103 000 mkr 103 000 mkr 103 000 mkr

Finansiellt sparande (Prognos VP19) 69 000 mkr 87 000 mkr 126 000 mkr

25% moms på livsmedel och restaurang 42 000 mkr 42 000 mkr 42 000 mkr

Fastighetsskatt kopplad till marknadsvärde 27 000 mkr 27 000 mkr 27 000 mkr

Sjätte jobbskatteavdraget avskaffas 10 000 mkr 10 000 mkr 10 000 mkr

ROT avdraget tas bort 10 000 mkr 10 000 mkr 10 000 mkr

Klimatvärnskatt (öronmärkt) 6 000 mkr 6 000 mkr 6 000 mkr

Mot enhetliga kapitalskatter (30%) 5 000 mkr 10 000 mkr 15 000 mkr

RUT avdraget tas bort 5 000 mkr 5 000 mkr 5 000 mkr

Investeringsstöd till bostäder ersätts med satsning inom  
investeringsbanken 3 200 mkr 3 200 mkr 3 200 mkr

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande ersätts med satsning 
inom investeringsbanken 1 300 mkr 1 300 mkr 1 300 mkr

Ränteavdraget för bolån trappas ned på 10 år 2 000 mkr 4 000 mkr 6 000 mkr

Effektivare skatteindrivning. 500 mkr 1,000 mkr 2,500 mkr

Exitskatt (bekämpa skatteflykt) 100 mkr 200 mkr 300 mkr

Förmögenhetsskatt 0 kr 2 000 mkr 4 000 mkr

Klimatarvs- och gåvoskatt (öronmärkt) 0 kr 4 000 mkr 7 800 mkr
SUMMA, FINANSIERING I DRIFTBUDGETEN 284 100 mkr 315 700 mkr 369 100 mkr



REFORMER I INVESTERINGSBUDGET
Statens investeringsplan flyttad till investeringsbudget 103 000 mkr 103 000 mkr 103 000 mkr

Kapitalisering av investeringsbank & additionella statliga  
investeringar genom riksgälden 20 000 mkr 30 000 mkr 40 000 mkr

Etablera byggbolaget ”Folkhemmet AB” 8 000 mkr 4 000 mkr 0 kr

Etablera investeringbanken 200 mkr 500 mkr 250 mkr
SUMMA UTGIFTER I INVESTERINGSBUDGETEN 131 200 mkr 137 500 mkr 143 250 mkr

Varav nya investeringar 28 200 mkr 34 500 mkr 40 250 mkr

SAMLAD NETTOPÅVERKAN PÅ STATSSKULD 71,171 mkr 78 537 mkr 88,135 mkr

Varav nettopåverkan från statens driftbudget 60 029 mkr 58 963 kr 55 115 mkr

Nettopåverkan på statens investeringsbudget 131 200 mkr 137 500 mkr 143 250 mkr

Offentligfinansiellt sparande (inkl. kommunernas sparande och pensionssystemet) 103 171 mkr 106 537 mkr 111 135 mkr

Konsoliderad offentlig bruttoskuld efter Reformisternas förslag 34,80% 34,90% 34,20%

Utrymme för övriga satsningar gentemot skuldankaret på 35% 10 317 mkr 5 327 mkr 44 454 mkr

Kommunekonomiska skatteffekter av satsningar 19 491 mkr 19 058 mkr 18 043 mkr

Regionekonomiska skatteffekter av satsningar 10 819 mkr 10 578 mkr 10 015 mkr

Totala skatteinkomstökningar för kommun och regionsektorn 30 310 mkr 29 636 kr 28 059 mkr

Skattekvot, Reformbudgeten 45,58% 45,85% 46,14%

Ökning av skattekvot jämfört med 2019 (procentenheter) 2,18% 2,45% 2,74%

Medeltal skattekvot 1985–2006 47,51%
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