
   

   

Pressmeddelande 
 
Stockholm 16 april 2012 

Avvaktande vårbudget  
 
Arbetsmarknadsfrågorna är det regeringen främst lyfter upp i årets vårproposition. 
Inga förslag läggs för innevarande år. I stället aviseras vad som kan gälla från 2013.  
- Det kan finnas anledning att också se över ersättningen vid arbetslöshet, menar 
Ylva Yngveson vid Institutet för Privatekonomi på Swedbank. Bara sedan 
alliansregeringens första budget kom 2007 har ersättningen urholkats. 
  
Några aviserade förslag är lärlingsprovanställning för dem som är yngre än 23 år, att 
etableringsersättning för nyanlända inte ska räknas av krona för krona mot lön och en del 
ändringar på bostadsmarknaden för att göra det lättare att hyra ut. 
 
A-kassan 
Taket i arbetslöshetsförsäkringen ligger fast i kronor räknat, vilket innebär en automatisk  
urholkning med åren. Sedan förra valet då alliansregeringen tillträdde har nivån på högsta 
dagpenning, 680 kronor, legat stilla. Bara under dessa få år har lönerna stigit med 17 procent.  
 
Den som 2007 hade 25 800 kronor i lön hade cirka 58 procents ersättning vid arbetslöshet.  
Lönen kan nu ligga på 30 000 kronor och ersättningsgraden har därmed sjunkit till knappt 50 
procent. För att motsvara vad 680 kronor betydde då skulle dagersättningen behöva ligga  
på 790 kronor. Tyckte regeringen 2006-2007 att nivån var rimlig då, så borde den inte vara det idag. 
 
Jobben  
För att underlätta för unga att ta jobb på annan ort vill regeringen att andrahandsuthyrningen 
ökar. Samtidigt ska den som hyr ut även kunna få ersättning för kapitalkostnaden.  
- Risken är stor att hyrorna blir högre, menar Ylva Yngveson. Men ökar utbudet genom detta 
är det ändå positivt för både unga och dem som annars har problem att hitta en bostad. 
 
Höga ingångslönerna sägs hindra arbetsgivare att anställa unga utan arbetslivserfarenhet. 
Regeringen tänker sig att lärlingsprovanställningar ska göra det lättare för unga att få jobb. 
Lönen blir förmodligen lägre. De ungdomar som är i åldern 16-20 år och som inte pluggar 
vidare bor säkerligen kvar hemma.  
- En låg lön innebär en klar förbättring jämfört med att gå på försörjningsstöd, även om 
man betalar hemma för sig, menar Ylva Yngveson. 
 
Med en månadslön på exempelvis 14 500 kronor har man cirka 11 600 kronor efter skatt.  
Betalar man 3 500 kronor för sig hemma så har man ändå 8 100 kronor kvar för egna utgifter  
och sparande till framtida investeringar och större inköp. Se bilaga. 
 
Bostäderna 
Fastighetsavgiften på flerbostadshus föreslås bli lägre. Tiden för skattefrihet för nyproducerade 
fastigheter föreslås bli 15 år i stället för som idag, fem år.  
 
För ytterligare information: Ylva Yngveson, telefon 08-5859 0245, 070-200 1245 
Maria Ahrengart, telefon 08-5859 0252, 076-790 1615 
Kristian Örnelius, telefon 08-5859 0251, 076-790 1638 
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Bilaga 
 
Aviserade förslag: 

 Energiskatten på diesel höjs med 20 öre 2013 

 Ny miljöbilsdefinition 2013. Kopplat till koldoxidutsläpp och fordonets vikt 

 Höjd fordonsskatt för icke miljöbilar 

 Sänkt bolagsskatt, från 26,3 till 25,3% 

 Ev skatteincitament för forskning och utveckling kan komma 

 Minskad möjlighet till skatteupplägg med ränteavdrag 

 Sänkt fastighetsskatt från 0,4 till 0,3% (flerbostadshus, högskoleorter) och sänkt 
tak från 1 400 kronor till 1 200 kronor per lägenhet (flerbostadshus), men med årlig 
uppräkning 

 Förlängd fastighetsskattefrihet på nyproduktion från 5 år till 15 år 

 Gränsen för skattefri uthyrning höjs från 21 000 kronor till 40 000 kronor 

 Behovet av utveckling av arbetsmarknadsutbildningar, yrkesinriktad komvux och 
yrkeshögskolan nämns 

 Förslag ska komma under 2013 om att endast en del av arbetsinkomster ska 
minska försörjningsstödet 

 Etableringsersättning till nyanlända ska inte avräknas krona för krona mot 
arbetsinkomst. 

 Indexering av högkostnadsskydden för vård och mediciner kan eventuellt införas. 
Likaså höjning av slutenvårdsavgiften 

 Stärka konsumentens ställning. Översyn av gränsdragning mellan rådgivning och 
försäljning inom finansiella sektorn pågår. Regeringen vill också ha förbud mot 
ersättning till investeringsrådgivare för rekommendation om placering. Tydligare 
information till konsument. Utredning ser över och vill öka möjligheten till flytt av 
försäkringssparande 

 
Om reformutrymme finns: 

 Femte jobbskatteavdrag och höjd nedre gräns för statlig skatt 

 Sänkt skatt för pensionärer 
 
Budget för den som har fått jobb och bor kvar i föräldrahemmet 
 

Lön 14 500 

Skatt -2 900 

Nettolön 11 600 

  Betala hemma 
 Bostad 1 500 

Mat (ej lunch) 1 500 

Tvätt, hygien 280 

Tele, tv, tidning, internet 220 

 
3 500 

  Kvar för personliga utgifter  

och sparande 8 100 
 
Förutsättningar: Genomsnittlig kommunalskatt i landet, inkl kyrkoavgift, 32,79. 


