
 
 

Analys - Så påverkar politiken hushållens plånböcker 
 
Över hälften av svenskarna uppger att frågor som påverkar den privata ekonomin är ganska eller 
mycket viktiga när man väljer vilket politiskt parti man ska rösta på i höstens val till riksdag, kommun 
och landsting. Därför har Swedbank analyserat hur riksdagspartiernas politik påverkar hushållens 
plånböcker.  
 
Om du är en av dem som tycker att de privatekonomiska frågorna spelar roll för hur du väljer att 
rösta, kan den här analysen fungera som en vägledning, tillsammans med annan information.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att ett hushålls sammansättning och ekonomiska förutsättningar ser 
väldigt olika ut, så ta reda på mer om vad som gäller för dig och din eventuella familj i de frågor du 
tycker är viktiga.  
 
Tänk också på att analysen inte omfattar partiernas samtliga ekonomisk-politiska förslag. Swedbank 
har inte heller granskat hur respektive parti har för avsikt att finansiera sina förslag. Det finns 
dessutom mycket annat som påverkar hushållens ekonomi, som till exempel arbetsmarknadspolitik, 
penningpolitik och konjunktur.  
 
En annan sak att tänka på är att resultaten i vår analys bygger på effekten om varje parti fick 
igenom sina förslag. Men efter en regeringsbildning sker förhandlingar om budget och vilka förslag 
som ska lämnas vidare till riksdagen. Det finns alltså inte någon garanti om att partiernas förslag går 
igenom efter en sådan förhandling. Siffrorna ska alltså tolkas utifrån vad varje parti har för avsikt att 
driva om de kom att ingå i en regering. 
 
 

Metod 
För att undersöka hur de politiska partiernas politik påverkar hushållens plånböcker har Swedbank 
låtit partierna skicka in sina ekonomisk-politiska förslag inom följande områden: 
 

 Skatt på arbete 

 Pension och skatt på pension 

 Bostadsbidrag och bostadstillägg till pensionärer 

 Barnbidrag, studiebidrag 

 Underhållsstöd 

 Studiemedel 

 Arbetslöshetsförsäkringen 

 Boende (fastighetsavgift, ränteavdrag, reavinstbeskattning) 

 Övriga trygghetsförsäkringar (t ex sjukförsäkring, föräldraförsäkring) 

 Övriga skatter (t ex skatt på bränsle och energi) 

 Övriga avdrag (t ex RUT-avdrag) 
 
De olika partiernas förslag har tolkats och analyserats utifrån ett urval av Swedbanks typhushåll, se 
bilaga för information om de typhushåll som har analyserats.  
 
 
Avgränsningar 
Analysen tar enbart hänsyn till de politiska förslag, definierade av de politiska partierna själva, som 
har en direkt effekt på hushållens plånböcker. Analysen omfattar inte partiernas samtliga förslag och 
tar inte hänsyn till annat som påverkar hushållens ekonomi, som till exempel arbetsmarknadspolitik, 
penningpolitik och konjunktur. I de fall förslagen inte är skarpa har de inte kunnat inkluderas i 
analysen.  
 



 
Swedbank har inte granskat hur respektive parti har för avsikt att finansiera sina förslag. Politiska 
förslag som partierna eventuellt går ut med efter enkätperioden (16 augusti-31 augusti), är inte 
inkluderade i analysen.  
 
 
Plånbokseffekt för urval av typhushåll 
Nedan presenteras plånbokseffekten för ett antal typhushåll av de politiska partiernas 
privatekonomiska förslag. Typhushållen är just typhushåll och stämmer därför inte på alla hushåll.  
 
Resultaten bygger på effekten om varje parti fick igenom sina förslag. Men efter en 
regeringsbildning sker förhandlingar om budget och vilka förslag som ska lämnas vidare till 
riksdagen. Det är alltså inte någon garanti att partiernas förslag går igenom efter en sådan 
förhandling. Siffrorna ska alltså tolkas utifrån vad varje parti har för avsikt att driva om de kom att 
ingå i en regering. I tabellen nedan inkluderas effekt av förändringar av inkomstskatt, pension, 
bostadsbidrag/bostadstillägg, barnbidrag/studiebidrag, arbetslöshetsersättning och studiemedel. 
Effekt av eventuella förslag gällande boende, övriga trygghetsförsäkringar, avdrag och skatter 
redovisas under respektive parti.  
 
 
Effekt, kronor per månad 
 V S MP C L M KD SD 

Enpersonhushåll 210 0 0 170 50 500 160 220 

Tvåbarnsfamilj 380
1 

0 0 340 90 800 1 270 50 

Tonårsfamilj -250
1 

0 0 870 1 520 1 200 2 360 420 

Ensamstående förälder 240
1 

150 550
5 

-430
6 

250 400 1 060 -110 

Pensionärspar 470 420 0 290 40 490 150 390 

Pensionärspar, högre inkomst 1 080 610 610 610 700 1 400 820 1 050 

Garantipensionär 240
2 

670 670 670 670 730 870 910 

Arbetslös 1 810
3 

0 0 -1 520 -2 070 -2 070 -2 030 4 050 

Studerande 
4 

0 0
5 

-300 0 0 0 0 

 
Anmärkningar: 
1 

V vill införa ytterligare höjningar av barnbidrag/studiebidrag och underhållsstöd, men har för avsikt att återkomma om 
nivåer. Då förslagen inte är skarpa, har de inte kunnat inkluderas i beräkningarna. 
2
 V vill höja garantipensionen, men har inte tagit ställning till nivå än. Vill även att taket i bostadstillägget ska följa 

utvecklingen av boendekostnaderna. Då förslagen inte är skarpa, har de inte kunnat inkluderas i beräkningarna. 
3
 V vill höja nivån på a-kassan, målet är att 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. 

Då förslagen inte är skarpa, har de inte kunnat inkluderas i beräkningarna. 
4
 V vill införa semestertillägg för studerande som betalas ut i juni, max motsvarande två veckors studiebidrag (knappt 

1 600 kronor). Då förslagen inte är skarpa, har de inte kunnat inkluderas i beräkningarna. 
5 

MP anser att bostadsbidraget behöver höjas, ses över och anpassas för att underlätta för individen på 
bostadsmarknaden. Då förslagen inte är skarpa, har de inte kunnat inkluderas i beräkningarna. 
6
 C underhållsstödet sänks till 1 273 kronor per barn och månad. Grundavdraget höjs i stället till 120 000 kronor per år för 

bidragsskyldig förälder. 
 
Analysen utgår från att förslagen gäller under kommande mandatperiod och att förslag om höjda brytpunkter är utöver 
indexeringen.  
 
De partier som ingår i pensionsuppgörelsen antas stå bakom det förslag som lagts där gällande garantipension och 
bostadstillägg till pensionärer. Några partier har lagt förslag om ytterligare förbättringar för pensionärerna, utöver det 
förslaget, det har tagits hänsyn till i analysen. 
 
Utöver ovan har MP förslag på sänkt inkomstskatt för boende i vissa glesbygdskommuner. För enpersonhushållet innebär 
det 100 kronor mindre i skatt varje månad, för tvåbarnsfamiljen drygt 300 kronor. 
 
M, C och L vill slopa avdragsrätten för fackavgift, så om typhushållen ovan är medlemmar i fackföreningar ökar skatten 
med ca 100 kronor per månad och person. V vill införa skattereduktion för avgift till a-kassa, så om typhushållen ovan är 
medlemmar i a-kassa minskar skatten med ca 25 kronor per månad och person. 

 
Förslag gällande bostadstillägg till pensionärer får inte fullt genomslag på Swedbanks typhushåll för en garantipensionär. I 
vårt typhushåll antas garantipensionären bo i en hyreslägenhet för knappt 5 500 kronor per månad. Förslaget om 
höjningen av BTP får större effekt för de med högre hyra. 



 

De politiska partiernas förslag som påverkar hushållens ekonomi 
Underlag inskickat av respektive parti under perioden 16-31 augusti 2018. 
 
 

Vänsterpartiet 
 
Skatt på arbete 
Sänkt skatt med 237 kronor per månad på inkomst upp till 30 000 kronor per månad, 
därefter avtrappning till 40 000 kronor. Högre skatt för de med inkomst över 40 000 kronor, 
genom nedtrappning av jobbskatteavdrag. Statlig inkomstskatt höjs med fem 
procentenheter på inkomster över 65 000 kronor per månad. 
 
Skattereduktion för avgift till a-kassan, 25 procent av avgiften (ca 25 kronor per månad). 
 
Princip lika skatt på inkomst från lön, pension och bidrag. Det innebär lägre skatt på 
pensioner och på till exempel ersättning från a-kassan. 
 
Pension 
V vill höja garantipensionen och att taket för bostadstillägg ska följa utvecklingen av 
boendekostnaderna, men inget skarpt förslag. 
 
Höjd a-kassa 
Målet är att höja a-kassan till 80 procent av inkomsten för 80 procent av löntagarna, men 
inget skarpt förslag. 
 
Studiemedel 
Semestertillägg för studerande motsvarande två veckors studiebidrag (knappt 1 600 
kronor) om heltidsstuderande under vårterminen.  
 
Kapitalskatt 
Höjd skatt på kapitalinkomster över 75 000 kronor per år. Progressiv beskattning från 30 till 40 
procent. Inför progressiv beskattning på nettoförmögenhet över sex miljoner kronor och inför arvs- 
och gåvoskatt på dödsbon över tre miljoner kronor. 
 
Höjd fastighetsavgift/skatt på småhus, 1,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger fyra 
miljoner kronor. För en fastighet med ett taxeringsvärde på fem miljoner kronor innebär det 15 000 
kronor i skatt per år. 
 
Övrigt 
Avtrappning av ränteavdraget med en-två procentenheter per år i fem år. För ett lån på två 
miljoner kronor innebär en sänkning med en procenthet en höjning av skatten med 450 
kronor per år. 
 
V vill avskaffa RUT och fasa ut ROT. 
 
 

Socialdemokraterna 
 
Pension 
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.  
 
Höjd pension med max 600 kronor per månad. Gäller de med pension 9 000-17 000 
kronor per månad, men främst de med 11 000-14 000 kronor per månad. 
 



 
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt 
bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per 
månad. 
 
Underhållsstöd 
Höjt underhållsstöd för barn 11-14 år, med 150 kronor per månad och barn (till 1 723 kronor). 
Tidigare aviserats. 
 
Övrigt 
Familjevecka införs, innebär en veckas extra ledighet för föräldrar inom föräldraförsäkringen. 
 
 

Miljöpartiet 
 
Skatt på arbete 
Höjt grundavdrag till 120 000 kronor per år för boende i vissa glesbygdskommuner. 
 
Pension 
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.  
 
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt 
bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per 
månad. 
 
Bostadsbidrag 
Bostadsbidraget behöver höjas, men inget skarpt förslag. 
 
Underhållsstöd 
Underhållsstödet höjs med ytterligare 200 kronor per månad och barn (alla åldrar), utöver tidigare 
aviserad höjning med 150 kronor per månad för barn 11-14 år. 
 
Övrigt 
Avtrappning av ränteavdraget med en procentenhet per år (oklart hur många år). För ett lån på två 
miljoner kronor innebär det en sänkning av avdraget, och därmed höjning av skatten, med 450 
kronor per år. 
 
 

Centerpartiet 
 
Skatt på arbete 
Återställa avtrappning av jobbskatteavdraget för inkomster över 50 000 kronor per månad. 
Bred skattesänkning för alla som jobbar, med särskilt fokus på låga och normala 
inkomster. Höjda skiktgränser. Förstärkt jobbskatteavdrag för de över 64 år som arbetar (i 
st f som idag, de över 65 år). Slopa skattereduktionen för fackavgift. 
 
Pension 
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort. 
 
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt 
bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per 
månad. 
 
Sänkt tak och golv i a-kassan 
Taket i a-kassan sänks, från 910 till 800 kronor per dag de 100 första dagarna. Även golvet sänks, 
från 365 till 350 kronor per dag. 



 
 
Barnbidrag 
C motsätter sig höjningen av flerbarnstillägget för tredje barnet på 126 kronor per månad. 
 
Underhållsstöd 
Underhållsstödet ska vara 1 273 kronor per månad och barn. I stället höjs grundavdraget till 
100 000 kronor för den förälder som är underhållsskyldig. 
 
Studiemedel 
C motsätter sig höjningen av bidragsdelen i studiemedlen med 300 kronor per fyraveckorsperiod. 
 
Utökat RUT-avdrag 
RUT-avdrag höjs från max 25 000 till 75 000 kronor per person och år. För en familj med 
två inkomster innebär det att man kan köpa ca 12 timmar hushållsnära tjänster per vecka i 
stället för fyra, med 50 procents avdrag. 
 
Övrigt 
Sänkt tak i sjukförsäkringen, från 8 till 7,5 prisbasbelopp. Innebär sänkning från 774 till 726 
kronor per dag om maximal ersättning. 
 
 

Liberalerna 
 
Skatt på arbete 
Återställa avtrappning av jobbskatteavdraget för inkomster över 50 000 kronor per månad. 
Höjd brytpunkt och slopad värnskatt. Bred skattesänkning för alla med låga 
arbetsinkomster, 550 kronor per år. Slopad skattereduktion för fackavgift.  
 
Riktad skattesänkning till de som lämnar försörjningsstöd för arbete. Dagens 
jobbstimulans utökas från 25 till 50 procent, dvs. hälften av inkomstökningen ska få 
behållas utan att bidrag påverkas. 
 
Pension 
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort. 
 
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt 
bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per 
månad. L har tidigare lagt förslag till pensionsgruppen om att höja bostadstillägget 
ytterligare. 
 
Sänkt tak i a-kassan 
Taket i a-kassan sänks, från 910 till 760 kronor per dag de 100 första dagarna. Därefter 680 kronor 
per dag. 
 
Bostadsbidrag 
Höjt bostadsbidrag om hemmavarande barn, med 100 kronor per barn. 
 
Utökat RUT-avdrag 
RUT-avdrag höjs från max 25 000 till 75 000 kronor per person och år. För en familj med 
två inkomster innebär det att man kan köpa ca 12 timmar hushållsnära tjänster per vecka i 
stället för fyra, med 50 procents avdrag. 
 
 
 
 



 
Övrigt 
Avtrappning av ränteavdraget med en procentenhet per år i tio år. För ett lån på två 
miljoner kronor innebär det en sänkning av avdraget, och därmed höjning av skatten, med 
450 kronor per år. Även ändrade uppskovsregler, bland annat möjlighet att skjuta 
betalning av ränta på uppskovet på framtiden. 
 
Slopad skatt på sparande i investeringssparkonto (ISK) upp till 100 000 kronor. Lite 
förenklat ger det en skatterabatt på knappt 400 kronor per år. 
 
Skattegynnat bosparande, oklart hur men inspirerat av norska systemet. Det innebär ett 
subventionerat sparande upp till 25 000 kronor. Sparas det skattefritt i ISK blir 
skatterabatten omkring 100 kronor per år. Subventioneras det enligt det norska systemet, 
med 20 procent, innebär det en skatterabatt på 20 kronor per år. 
 
Slopa skärpta amorteringskravet. 
 
 

Moderaterna 
 
Skatt på arbete 
Sänkt skatt på arbete, genom jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt. På en 
månadsinkomst på 20 000 kronor blir skattesänkningen ca 300 kronor, på månadsinkomst 
på 40 000 kronor blir den 700 kronor per månad. 
 
Skattereduktionen för fackavgift slopas. Motsvarar omkring 100 kronor per månad för 
medlemmar i fackförening. 
 
Pension 
Skatten på pension sänks 200-300 kronor per månad på pensioner mellan 13 000 och 
17 000 kronor per månad. Men även skattesänkning för de med lägst pensioner. 
 
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt 
bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per 
månad. 
 
Sänkt tak i a-kassan 
Taket i arbetslöshetsförsäkringen sänks från 25 000 till 20 900 kronor per månad. 
Ersättningen uppgår till 80 procent av lönen upp till taket, vilket innebär att den maximala 
ersättningen blir 760 kronor per dag (jämfört med 910 kronor per dag). 
 
Utökat RUT-avdrag 
RUT-avdrag höjs från max 25 000 till 75 000 kronor per person och år. För en familj med 
två inkomster innebär det att man kan köpa ca 12 timmar hushållsnära tjänster per vecka i 
stället för fyra, med 50 procents avdrag. 
 
Höjd momssats från 12 till 14 procent 
Momsen höjs på varor och tjänster som idag beskattas med 12 procent moms, till 14 
procent. Det innebär att till exempel livsmedel, restaurangbesök och hotellvistelser blir 
något dyrare. För en tvåbarnsfamilj innebär det omkring 120 kronor mer i matkostnad per 
månad. 
 
Övrigt 
Slopad extra indexering av skatt på bensin innebär en minskning av kostnaden med 
knappt 200 kronor per 1 500 mil. 
 



 
Slopa uppskovataket helt vid bostadsförsäljning, och sänk uppskovsräntan. 
 
 

Kristdemokraterna 
 
Skatt på arbete 
Jobbskatteavdrag på 500 kronor per månad för förälder. Utöver det en bred 
skattesänkning om 0,5 procent på inkomster upp till 40 000 kronor per månad. Gäller även 
pension. På bidrag blir skattesänkningen 0,25 procent. Dubbelt jobbskatteavdrag för 
särskilda grupper. 
 
Återställa nedtrappningen av jobbskatteavdraget för de med inkomst över 50 000 kronor 
per månad. Höjd brytpunkt för statlig skatt. 
 
Pension 
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort. 
Utöver det en skattesänkning på 0,5 procent på pension upp till 40 000 kronor per månad. 
 
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt 
bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per 
månad. KD vill höja bostadstillägget ytterligare, utöver förslaget inom pensionsgruppen. 
 
Bostadsbidrag 
Höjt bostadsbidrag till de barnfamiljer som har sämst ekonomi, med 350 kronor per månad 
om ett barn, 425 kronor om två barn och 600 kronor om tre eller fler barn. 
 
Underhållsstöd 
Underhållsstödet ska vara 1 573 kronor per månad och barn, oavsett barnets ålder. 
 
Studiemedel 
Slopa höjningen på 300 kronor av studiebidraget, skifta i stället till 300 kronor mer i 
studielån. Studenten får ut samma summa varje månad, men får en högre studieskuld 
(12 000 kronor mer för fyra års heltidsstudier). 
 
Sänkt tak i a-kassan 
Taket i arbetslöshetsförsäkringen sänks från 25 000 till 20 900 kronor per månad. 
Ersättningen uppgår till 80 procent av lönen upp till taket, vilket innebär att den maximala 
ersättningen blir 760 kronor per dag (jämfört med 910 kronor per dag). 
 
Utökat RUT-avdrag 
RUT-avdrag höjs från max 25 000 till 75 000 kronor per person och år. För en familj med 
två inkomster innebär det att man kan köpa ca 12 timmar hushållsnära tjänster per vecka i 
stället för fyra, med 50 procents avdrag. 
 
Övrigt 
Avtrappning av ränteavdraget med en procentenhet per år (oklart hur många år). För ett 
lån på två miljoner kronor innebär det en sänkning av avdraget, och därmed höjning av 
skatten, med 450 kronor per år. Även ändrade uppskovsregler, bland annat möjlighet att 
skjuta betalning av ränta på uppskovet på framtiden. 
 
Sänkt tak i sjukförsäkringen, från 8 till 7,5 prisbasbelopp. Innebär sänkning från 774 till 726 
kronor per dag om maximal ersättning. 
 
Sänkt skatt på sparande i investeringssparkonto (ISK). Lite förenklat ger det en 
skattesänkning på 75 kronor per år på ett sparkapital på 100 000 kronor. 



 

Sverigedemokraterna 
 
Skatt på arbete 
Justera gränser för jobbskatteavdrag, bred skattesänkning. Återställa nedtrappningen av 
jobbskatteavdraget för de med inkomst över 50 000 kronor per månad. Justera nedre 
skiktgräns för statlig skatt, utan begränsad uppräkning från 2016 och framåt. 
 
Pension 
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.  
 
Höjd garantipension med 1 000 kronor per månad. Även höjt tak för bostadstillägg för 
pensionärer med 400 kronor per månad. 
 
Barnbidrag 
SD säger nej till 2018 års höjning av barnbidraget, 200 kronor per månad och barn. 
 
Underhållsstöd 
Indexera underhållsstödet med kpi. 
 
Höjt tak i a-kassan 
Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs. Den maximala ersättningen blir 1 200 kronor per 
dag (jämfört med 910 kronor per dag). Under de 100 första dagarna, därefter 800 kronor. 
 
Utökat RUT-avdrag 
RUT-avdrag höjs från max 25 000 till 50 000 kronor per person och år. För en familj med 
två inkomster innebär det att man kan köpa ca åtta timmar hushållsnära tjänster per vecka 
i stället för fyra, med 50 procents avdrag. För personer över 65 år höjs det till 100 000 
kronor per person och år. 
 
Övrigt 
Avtrappning av ränteavdraget med en procentenhet per år under fem år. För ett lån på två 
miljoner kronor innebär det en sänkning av avdraget, och därmed höjning av skatten, med 
450 kronor per år. Även ändrade uppskovsregler, bland annat möjlighet att skjuta 
betalning av ränta på uppskovet på framtiden. 
 
Sänkt skatt på sparande i investeringssparkonto (ISK). Lite förenklat ger det en 
skattesänkning på 75 kronor per år på ett sparkapital på 100 000 kronor. 
 
Återinför avdragsrätt för individuellt pensionssparande. 
 
Vill sänka priset på drivmedel, med 70 öre (lite oklart hur). Det skulle innebära en 
kostnadsminskning på knappt 750 kronor per 1 500 mil för en normalstor bil. 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 

http://www.swedbank.se/privatekonomi


 
Bilaga. Swedbanks typhushåll 
 
Analysen bygger på ett urval av Swedbanks typhushåll: 
Lönerna är bruttolöner, dvs löner före skatt. 

 
 
Enpersonshushåll 
Förvärvsarbetande man, lön 31 000 kronor per månad. Inga barn. 
 
Tvåbarnsfamilj 
Förvärvsarbetande par, en heltid och en deltid (75 procent). Löner 34 000 respektive 19 400 kronor 
per månad. Två barn, 4 år och 6 år. 
 
Ensamstående förälder 
Förvärvsarbetande med lön på 26 400 kronor per månad, samt bostadsbidrag. Två barn, 10 och 12 
år. 
 
Tonårsfamilj 
Förvärvsarbetande par, löner 60 000 respektive 38 300 kronor per månad. Två barn, 16 och 18 år. 
 
Pensionärspar 
Allmän pension, 17 400 respektive 12 600 kronor per månad. 
 
Pensionärpar, något högre pension 
Inget av de typhushåll Swedbank följer, men här antas ett par med allmän pension, något högre än 
det andra pensionärsparet. Pensioner 22 000 respektive 20 000 kronor per månad. 
 
Garantipensionär 
Pensionär med garantipension och bostadstillägg. Bor i hyreslägenhet med en hyra på 5 450. Född 
1938 eller senare. 
 
Arbetslös 
Samma antaganden som för enpersonshushåll, men arbetslös med maxersättning från a-kassa. 
 
Student 
Heltidsstuderande med fullt bidrag och studielån, samt bostadsbidrag. 
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Skatt på arbete

Sänkt skatt på inkomst 

upp till 30 000 kronor per 

månad, därefter 

avtrappning till 40 000.

Högre skatt på inkomst 

över 40 000 kronor per 

månad.

Höjd statlig inkomstskatt 

på inkomst över 65 000 

kronor per månad.

Skatt på bidrag likställs 

med skatt på arbete, dvs 

skattesänkning

Skattereduktion för del av 

avgift till a-kassa

Grön skatteväxling med 

högre skatt på 

miljöförstöring mot lägre 

skatt på arbete

Höjt grundavdrag till 120 

000 kr för boende i vissa 

glesbygdskommuner

Sänkt skatt med fokus på 

lägre inkomst

Ta bort utfasning av JSA + 

höjda skiktgränser

Slopad skattereduktion 

för fackavgift

Förstärkt JSA för äldre från 

64 år (i st f 65)

Höjd brytpunkt

Slopad värnskatt

Bred skattesänkning på 

låga inkomster

Slopad skattereduktion 

för fackavgift

Riktad skattesänkning för 

de som går från 

försörjningsstöd till 

arbete

Ta bort utfasning av JSA

Förhöjt JSA från 63 år

Återställ SINK till 20 

procent

Höjt JSA

Höjd brytpunkt

Slopad skattereduktion för 

fackavgift

Höjt JSA för föräldrar + för 

särskilda grupper

Bred skattesänkning på 

inkomster under 40 000 

kronor.

Höjd brytpunkt för statlig 

inkomstskatt samt påbörja 

återställning av JSA för de 

med inkomst över 50 000 

kr per mån.

Slopa avtrappningen i JSA

Justera nedre skiktgräns 

utan begränsad 

uppräkning från 2016 och 

framåt

Bred skattesänkning på 

pension och 

arbetsinkomst.

Skatt på pension

Skatt på pension likställs 

med skatt på 

arbetsinkomst

Skatt på pension likställs 

med skatt på 

arbetsinkomst

Skatt på pension likställs 

med skatt på 

arbetsinkomst

Skatt på pension likställs 

med skatt på 

arbetsinkomst

Skatt på pension likställs 

med skatt på 

arbetsinkomst

Sänkt skatt på pension, ingen 

skillnad mellan skatt på 

pension och arbetsinkomst. 

Skatten sänks även på de 

med lägst pension.

Skatt på pension likställs 

med skatt på 

arbetsinkomst. Utöver det 

ytterligare sänkning på 

pension.

Premiepensionen ska 

automatiskt delas lika 

mellan män och kvinnor 

som är gifta och har barn 

under 12 år

Skatt på pension likställs 

med skatt på 

arbetsinkomst

Pensioner + BTP Höjd garantipension

Vill att taket för 

bostadstillägg ska följa 

utvecklingen av 

boendekostnaderna.

Upp till 600 kr per mån i 

tillägg till pensionen

Höja inbetalningar till 

pension från 17,21 tillo 

18,5 procent

Förstärkt grundskydd 

(garantipension+BTP) 

enligt förslag 

Pensionsgruppen

Förstärkt grundskydd 

(garantipension+BTP) 

enligt förslag 

Pensionsgruppen

Förstärkt grundskydd 

(garantipension+BTP) 

enligt förslag 

Pensionsgruppen

Förstärkt grundskydd 

(garantipension+BTP) 

enligt förslag 

Pensionsgruppen

L vill höja BTP mer än 

förslaget, ska ge upp till 2 

000 kr mer per månad

Förstärkt grundskydd 

(garantipension+BTP) enligt 

förslag Pensionsgruppen

Förstärkt grundskydd 

(garantipension+BTP) 

enligt förslag 

Pensionsgruppen

KD  vill höja BTP mer än 

förslaget i 

Pensionsgruppen

Garantipensionen höjs 

med 1 000 kr

Taket för bostadstillägg 

höjs med 400 kr

Bostadsbidrag
Vill höja bostadsbidraget

Höjt särskilt bidrag för 

hemmavarande barn

Höjt särskilt bidrag för 

hemmavarande barn

Barnbidrag

Vill höja ytterligare, men 

inget förslag om nivåer

Motsatt sig höjningen av 

flerbarnstillägget på 126 

kronor per månad för 

tredje barnet

Slopa 2018 års höjning på 

200 kr  
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Studiebidrag/studiemedel
Vill höja studiebidrag 

ytterligare, men inget 

förslag om nivåer

Semestertillägg vid högre 

studier, motsvarande max 

två veckors studiebidrag

Motsatte sig 

bidragshöjningen på 300 

kr

Möjlighet till studielån 

högre upp i ålder

Möjlighet till delvisa 

avskrivningar av studielån 

om man efter examen 

flyttar till vissa 

landsbygdskommuner

Höjt fribelopp och höjt tak 

för tilläggslån

Skifta den höjning av 

bidraget på 300 kr som 

gjorts till lån i stället

Ta bort fribelopp

Underhållsstöd
Vill höja ytterligare, men 

inget förslag om nivåer

Underhållsstöd för barn 11-

14 år höjs till 1 723 kronor

Vill fortsätta höja 

underhållsstödet med 200 

kr utöver regeringens 

höjningar

Motsatt sig höjningar, vill 

att det ska vara 1 273 kr 

per mån + GA på 100 000 kr 

för bidragsskyldig förälder 1 573 för alla oavsett ålder

Underhållsstödet ska 

indexeras med kpi

Boende (fastighetsskatt, 

ränteavdrag, reavinstskatt)

Avtrappning av 

ränteavdraget med en-två 

procentenheter per år i 

fem år.

Höjd fastighetsskatt på 

småhus, 1,5 procent på 

den del av 

taxeringsvärdet som 

överstiger 4 mnkr

Vill trappa ner 

ränteavdraget

Bred översyn av skatter 

för att köpa, äga och sälja 

boende

Trappa ner ränteavdraget 

från 30 till 20 procent 

under en tioårsperiod (en 

procentenhet per år)

Sänkt tak från 100 000 till 

75 000 kr

Slopa ränta på 

uppskovsbelopp och ta 

bort tak för 

uppskovsbelopp 

permanent

Ta bort det skärpta 

amorteringskravet

Slopa uppskovstaket 

permanent och sänk 

uppskovsräntan.

Avtrappning ränteavdrag 

med en procentenhet per 

år

Ändrade uppskovsregler

Ränteavdraget sänks med 

en procentenhet per år 

under fem års tid

A-kassa

Målet är höjd a-kassa till 

80 procent för 80 procent 

av löntagarna. Inget skarpt 

förslag.

Sänkt tak, maxersättning 

800 kronor per dag

Sänkt tak, maxersättning 

760 kronor per dag.

Gör a-kassan obligatorisk

Sänkt tak, maxersättning 760 

kronor per dag. Färre 

ersättningsdagar

Sänkt tak, maxersättning 

760 kronor per dag.

Höjt tak, maxersättning 1 

200 kr per dag under 

första 100 dagarna.

Övriga bidrag

Familjevecka, fem extra 

dagar till föräldrar med 

barn 4-16 år

Sänkt grundnivå i 

föräldrapenningen. 

Återinföra 

jämställdhetsbonus

Sänk taket i 

sjukförsäkringen till 7,5 

pbb. Återinför bortre 

tidsgräns + inför 

karensdag efter dag 14

Sänkt sjuk- och 

aktivitetsersättning

Öka jobbstimulansen i 

försörjningsstödet

Ökad avtrappning i 

sjukförsäkringen + införa 

karensdag vid övergången 

mellan sjuklön till 

sjukpenning.

Återinför bortre gräns 

sjukförsäkringen. Taket i 

sjukförsäkringen sänks till 

7,5 pbb

Barnomsorgspeng på 6 000 

kr per mån och barn  
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Övriga avdrag
Avskaffa RUT och fasa ut 

ROT

Reformera ROT-avdraget, 

oklart hur

Höj taket för RUT. Införa 

grönt avdrag för 

klimatsmarta 

investeringar i hemmet

Höj taket för RUT + höjd 

avdragsrätt för personer 

över 80 år Höj taket för RUT Höj taket för RUT

Höj taket till 50 000 kr per 

år för personer under 65 

år, 100 000 kr per år för 

personer över 65 år

Övriga skatter

Höjd skatt på 

kapitalinkomst. Progressiv 

skatt på 30-40 procent på 

nettoförmögenhet på 6 

mnkr eller mer.

Arvs- och gåvoskatt på 

dödsbon över 3 mnkr.

Öka miljöstyrningen inom 

fordonsskatten

Höjd moms från 12 till 14 

procent

Avskaffa uppräkningen av 

bensin- och dieselskatt

Sänkt skatt på bensin, -70 

per liter på priset

Slopa flygskatten

Slopa bonus/malus 

fordonsskatt

Höjd milersättning med 5 

kr per mil

Sparande

Främja grönt sparande, 

oklart hur

Inför ett skattegynnat 

bosparande

Inför skattefrihet på 

sparande upp till 100 000 

kr på ISK

Sänk skatten på ISK 

(tillbaka)

Sänk skatten på ISK och 

kapitalförsäkringar 

(tillbaka)

Återinför avdragsrätt för 

pensionssparande, 6 000 

kr per år

Övrigt

Personal i hemtjänst inte 

längre bekosta sina 

arbetskläder, det ska 

arbetsgivaren  
 
 



 
 


