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1 Sammanfattning
En levande demokrati står under ständig förändring. Makten behöver 
alltid utmanas av människor som organiserar sig för att föra in nya 
kunskaper och erfarenheter. Feministiskt initiativ är en demokra-
tirörelse, vuxen ur gräsrotsrörelser. Vi är en del av en demokratisk 
process när vi visar hur hierarkiska, rasistiska och patriarkala makt-
strukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling. 
Feministiskt initiativs budget utmanar i grunden och föreslår sys-
temförändrande åtgärder. Den omfördelar resurser från dem som har 
mycket till dem som har lite och från privat konsumtion till offentlig 
konsumtion. Det är en offensiv budget som satsar stort i början för att 
investera i en inkluderande och hållbar framtid för alla.

Feministiskt initiativ tillför nya perspektiv i politiken. Vi förhåller oss 
till och vidgar visionen om vad politik kan vara. Med ett feministiskt 
och antirasistiskt perspektiv ser vi hållbara lösningar på politiska 
konflikter - i Sverige och globalt. Vår politik är en vision om att en 
annan och bättre värld är möjlig. Ett samhälle som ser och omfamnar 
alla människor. 

Sverige har under större delen av 2000-talet haft en ekonomisk po-
litik där den gemensamma ekonomiska plattformen, konkret uttryckt 
i skattekraften, har minskat. Den generella välfärden hotas, social-
försäkringssystemen urholkas och ekonomisk grundtrygghet för barn 
och gamla är inte säkrad. Nuvarande regering accepterar detta med 
fortsatt åtstramade och försiktiga budgetar trots högkonjunktur och 
god ekonomi i landet.

Att nå målen för svensk politik 

Riksdagen antog 2006 fyra jämställdhetspolitiska mål; en jämn 
fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 2016 antogs  ytterligare två mål; om 
jämställd hälsa och jämställd utbildning. Inget av dessa sex mål har 
uppnåtts. På liknande sätt så antog riksdagen 16 miljöpolitiska mål 
redan 1999 och en majoritet av dessa har inte heller uppnåtts trots att 
nästan 20 år gått. Likadant ser det ut med många andra målsättningar 
inom bland annat skolpolitik, energipolitik, kulturpolitik och bistånds-
politik. Feministiskt initiativ vill att riksdagens beslutade målsättningar 
ska bli mer än ord på papper. Vi vill se en politik som tar konsekven-
serna av besluten och gör prioriteringar för att nå dem. Riksdagens mål 
är nåbara men det kräver att resurser frigörs och omfördelas. 
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Den rosa tråden

Genomgående i denna budget är tanken om att satsa i början leder 
till hållbarhet i längden. Välfärd är inte ett skyddsnät utan ett verktyg 
för att bygga ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle fritt från 
diskriminering, våld och exploatering av människor och miljö. Detta 
är kittet som håller oss samman. En god förlossningsvård är en bra 
start på ett nytt liv för såväl föräldrar som barn. Förskola, skola och 
fritidshem med hög kvalitet lägger en ovärderlig grund för vuxenlivet. 
En generell arbetstidsförkortning svarar på dagens och framtidens ut-
maningar vad gäller fördelning av privilegier, fritid, betalt och obetalt 
arbete. En kraftfull politik för inkludering är nödvändig för att bygga 
ett samhälle där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter 
och rättigheter. En aktiv klimatpolitik är av yttersta vikt för att förhin-
dra oåterkalleliga miljökatastrofer. En tillgänglig och förebyggande 
primärvård och äldrevård gynnar individens hälsa och hushållar med 
vårdens resurser. En reformering av pensionssystemet är absolut nöd-
vändig och mest akut är det att se till att ingen pensionär faller under 
fattigdomsstrecket.

En ansvarsfull ekonomisk politik

Den ekonomiska politiken som har förts under 2000-talet har varit 
en omfördelningspolitik från de som har lite till dem som har mycket. 
Skatteintäkterna från arbete har ökat betydligt mer än de på kapital. 
Skattesubventioner har under denna period ökat från 18 miljarder år 
2000 till 224 miljarder år 2014. Dessa utnyttjas främst av dem med 
kapital, egendom, god inkomst och fast anställning då subventioner-
na huvudsakligen består av jobbskatteavdrag, ränteavdrag samt RUT- 
och ROT-avdrag.

En feministisk fördelningspolitik syftar till en jämställd, jämlik och 
ekologiskt hållbar ekonomisk politik. En stark välfärdsstat, ekonomisk 
grundtrygghet för alla, internationell solidaritet, en rättvis beskatt-
ning mellan grupper och inkomstslag samt en transparent skatte-
politik är grundläggande principer för denna budget. En feministisk 
ekonomisk politik omfördelar också makt och resurser från gruppen 
män till gruppen kvinnor. 

Politiken sätter ramarna för marknaden och ekonomin ska i högre 
grad styras med mänskliga rättigheter och ett hållbart användande 
av resurser som grund. Ekonomi är ett verktyg för att skapa ett inklu-
derande samhälle för alla och inte ett mål i sig.
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Vi visar att ekonomi och etik inte står i motsättning till varandra, att 
vi har råd att göra prioriteringar som baseras på en inkluderande 
välfärd, och att sådana prioriteringar i längden också är ekonomiskt 
hållbara. Det handlar inte om resursbrist, utan om hur resurser förde-
las, om styrning och regelverk – och därför om politik.

Skatt som politiskt verktyg

Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett de-
mokratiskt, jämställt, jämlikt och hållbart samhälle fritt från diskrimi-
nering, våld och exploatering av miljö och människor.    
  

Skatter möjliggör genomförandet av en visionär feministisk politik 
som ser till helheten och ska därför utformas för att uppfylla målsätt-
ningarna i vår välfärdspolitik. Detta är en utgångspunkt som knyter 
väl an till de sex jämställdhetspolitiska mål som antogs av Sveriges 
riksdag 2006 och 2016 samt de 16 miljöpolitiska mål som antogs av 
Sveriges riksdag 1999. Riksdagens mål går att nå men det kräver att 
resurser frigörs och omfördelas.  

Ett feministiskt budgetalternativ

Feministiskt initiativ presenterar i denna budget ett kraftfullt alterna-
tiv till regeringens budget. Det är en budget som inte bara är plåster 
på såren efter de genomgripande förskjutningar från offentlig kon-
sumtion till privat konsumtion, från dem med lite till dem med myck-
et, som Alliansregeringarna genomförde. Denna budget presenterar 
istället förslag som är systemförändrande och som sätter stopp för 
bidrag och subventioner till de med mycket resurser, och omfördelar i 
stället dessa till de mest utsatta och med störst behov. Nu tar vi ste-
get. Vi visar intäkter och utgifter för fyra år framåt i en ambitiös och 
fullt finansierad satsning på ett mer jämställt, jämlikt och hållbart 
samhälle. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar mak-
ten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt 
att ta plats. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti.  

Fokusområden för budgeten
Budgeten innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik 
i prioriterade förslag. Tillsammans representerar de en satsning på väl-
färd, hållbarhet, mänsklig säkerhet och jämställda och jämlika villkor.  
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Ekonomi som verktyg

Vi utformar ekonomiska verktyg och strategier som främjar sociala 
och ekologiska värden så att dessa blir en drivkraft för en jämställd, 
jämlik och hållbar samhällsutveckling. I det perspektivet finns det tre 
vägar att gå: att höja nivån och progressiviteten i skattesystemet, att 
ta fram nya intäkter via skatt på finanssektorn, energi och på resur-
sanvändning i syfte att styra globaliseringen i en ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbar riktning, samt att ge viktiga samhällsorgan, 
myndigheter och verk nya direktiv som leder deras verksamhet och 
åtgärder i önskad riktning.

Vi vill använda samtliga dessa verktyg för att skapa ett jämställt, 
jämlikt och hållbart samhälle. Feministisk ekonomisk politik handlar 
inte bara, eller ens i första hand, om nya inkomstkällor utan om att 
använda de ekonomiska och politiska resurser som finns för att nå de 
mål vi sätter upp. 

Ökad skattekraft och omfördelning: 

Vi presenterar ett flertal omfördelande intäktsreformer för att finan-
siera en kraftfull politik för jämställdhet och jämlikhet. Framför allt 
fasar vi ut skattesubventioner för att få ett tydligt och rakt skatteut-
tag. Vidare återställer vi en del av skattekraften genom ökade intäkter 
från skatt på finanssektorn, inkomst av kapital och ägande. Några av 
de viktigaste är:

 • påbörja en utfasning av de skattesubventioner som omfördelar från 
dem som har lite till dem som har mycket, exempelvis jobbskatteav-
drag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag

 • införa en transaktionsskatt på finansmarknaden i samarbete med 
andra EU-länder för ökad finansiell stabilitet

 • återinföra förmögenhetsskatt och en låg statlig fastighetsskatt

 • arbeta mer aktivt mot skatteflykt och stänga skatteparadis

 
Liv och arbetsliv

I den traditionella ekonomin har värde i första hand tillmätts löne-
arbete och produktion. Även den traditionella politiken har haft sitt 
fokus på arbete och pengar. Sverige har en starkt könssegregerad ar-
betsmarknad som också avspeglar sig i lönesättning och ekonomiska 
villkor. Det som är manskodat anses ha ett högre värde och det som 
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är kvinnokodat ett lägre, eller ibland inget alls. Lönearbete är grun-
den för tillgång till socialförsäkringar och ekonomisk trygghet och 
därför reproduceras och förstärks orättvisorna. Vi vet också att många 
grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Unga, gamla och  
de med namn eller utseenden som uppfattas som icke-svenska dis-
krimineras. Effektiviseringar och produktivitetsvinster tas ut i högre 
löner och ökad konsumtion.

Feministiskt initiativ vill vända den utvecklingen. Likvärdigt arbete 
borde får lika lön. Produktivitetsvinster tas ut i tid istället för ökad 
konsumtion. Vi behöver säkra en ekonomisk grundtrygghet för alla, 
och mest akut är det för pensionärer. Några av våra viktigaste refor-
mer på området är därför:

 • Arbetstidsförkortning: Påbörja en reduktion av normalarbetstid 
till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar i bristyrken.

 • Höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garan-
tera ekonomisk grundtrygghet för äldre.

 • Jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv, starta 
en jämställdhetsfond och minska lönegapet mellan män och kvin-
nor.

En inkluderande och trygg skola

Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam, jämställd och jämlik 
undervisning. Såväl förskola och skola som fritidshem har en viktig 
funktion när det gäller att lägga grunden för att skapa villkor och 
förutsättningar som garanterar alla människors lika värde och möjlig-
heter. Därför måste dagens system som bygger på konkurrens mellan 
elever och mellan skolor förändras i grunden. 

Feministiskt initiativ ser skolan och förskolan som ett kollektivt pro-
jekt där samhället vinner på att alla lyckas. Med en grund i ett för-
statligande av skolan där staten återtar ansvaret över skolekonomin 
och därutöver större satsningar på elevhälsa, fritidshem, bemannade 
skolbibliotek, kulturskola, fortbildning för personal och minskad stor-
lek på barngrupper tar vi ett första steg mot en skola  och förskola där 
varje människa ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. 
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Några viktiga reformer är:

 • Kvalitativa insatser i förskolan: Mindre barngrupper, kompetenshöj-
ning hos personalen.

 • Kvalitativa insatser i skolan: Satsningar på elevhälsa, fritidshem, 
bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola och fortbildning av 
personal.

God vård genom hela livet

Vården och omsorgen har de senaste decennierna präglats av höjda 
krav på såväl kvalitet och medicinsk kunskap som på effektivise-
ringar, utan att ges förutsättningar att möta dessa krav. Idag utmärks 
stora delar av vården av en miljö där tid saknas för det enskilda 
mötet, där arbetsbelastningen är hög och patientsäkerheten bristan-
de. Majoriteten av de som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor 
och det är bland dem som sjukskrivningstalen ökar mest. När sam-
hällskontraktet sviker är det framförallt kvinnor som täcker upp och 
vårdar närstående, vilket ytterligare ökar kvinnors totala arbetsbörda 
och drabbar den enskildes ekonomi. De som drabbas hårdast när vår-
den och omsorgen brister är de som behöver välfärdens insatser allra 
mest. De låga lönerna inom vård och omsorg äventyrar personalför-
sörjningen och i och med det hela systemet.

Feministiskt initiativ nöjer sig inte med enbart riktlinjer om att alla 
ska ha rätt till en personcentrerad, jämställd och jämlik vård, utan vill 
skapa förutsättningar att göra verklighet av orden. 

Några viktiga reformer:

 • Stärkt primärvård och förlossningsvård, organisatoriska för-
ändringar samt utökat antal vårdplatser. En kraftig ökning av 
riktade statsbidrag till vården.

Inkludering och förebyggande arbete

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där makt och re-
surser fördelas jämställt och jämlikt. Vi stärker den sociala samman-
hållningen genom inkludering och tidiga sociala investeringar i soci-
oekonomiskt missgynnade områden. Antirasistisk feministisk politik 
ökar den interkulturella interaktionen och förbättrar levnadsvillkoren 
i dessa områden. När fattigdom och segregation växer, ökar också be-
hovet av nya åtgärder för att möta aktuella och framtida utmaningar.
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Fattigdom är starkt koncentrerad till vissa områden, ofta miljonpro-
gramsområdena, med hög andel utrikesfödda. För att bryta utveck-
lingen behövs en fungerande välfärdspolitik och en omfördelning 
av våra gemensamma resurser. Mycket av den lokala service från 
myndigheter och företag som tidigare funnits på dessa platser har 
med tiden försvunnit. Feministiskt initiativ återupprättar levande och 
funktionella lokala samhällen på dessa platser.

 • Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt 
utsatta områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, 
lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet 
ska göra Orten till en tryggare plats.

 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för 
unga, äldre och socioekonomiskt utsatta, satsning på ”Bostad först” 
vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer.

Hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor

En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och 
betonar vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar 
både mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung i att delar av 
världens befolkning har tagit sig rätt att överutnyttja jordens resurser, 
och i ett ekonomiskt system som fortfarande gör det lönsamt att göra 
så.

Feministiskt initiativ vill driva en politik som tar samhället i en rikt-
ning som  där vi tillsammans lever inom vår enda planets gränser.

 • Solidarisk klimatpolitik: Klimatskatter på kött och flyg, sänkt 
moms på frukt och grönt, omställning mot avgiftsfri kollektivtrafik 
samt satsningar på järnväg.

Mänsklig säkerhet 

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs 
hjärtefrågor.  Det sammanlänkar vår socialpolitik, kriminalpolitik, 
försvarspolitik och utrikespolitik. Dessa frågor hänger ihop - och delar 
många av samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma 
feministiska lösningar.

 • Mänsklig säkerhet: Omrustning från ett militärt territorialförsvar 
till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhälls-
hot. 
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 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boen-
den och jourverksamheter. Satsning för kunskapsbaserade och mer 
effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrättande av specialen-
het mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscen-
trum mot människohandel för sexuella ändamål.

Öppna gränser

Feministiskt initiativ har en vision om en värld med öppna grän-
ser. På vägen dit måste vi värna om de mänskliga rättigheter som 
vi gemensamt beslutat. I detta ingår asylrätten. Att söka skydd från 
krig och terror är en grundläggande rättighet och inte något vi kan 
förhandla med. Nuvarande regering har istället valt att strypa möj-
ligheterna för människor som flytt på liv och död, att söka skydd och 
stöd i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört åt-
gärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. Följden har varit 
påtvingat lidande för enskilda utan någon påtaglig fördel för någon 
tredje part. Detta måste ändras. Feministiskt initiativ vill se att Sve-
rige står upp för asylrätten och genomför en rad åtgärder för en mer 
mänsklig migrationspolitik.

 • Stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familje-
återförening, amnesti för asylsökande som väntat länge.



F!:s statsbudget 2018

12

2 Inledning
En levande demokrati står under ständig förändring. Makten behöver 
alltid utmanas av människor som organiserar sig för att föra in nya 
kunskaper och erfarenheter för att vidga perspektiven. Feministiskt 
initiativ är en demokratirörelse, vuxen ur gräsrotsrörelser. Vi är en del 
av en demokratisk process när vi visar hur hierarkiska, rasistiska och 
patriarkala maktstrukturer står i vägen för såväl mänsklig som sam-
hällelig utveckling.

Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur 
behovet av förändring. Den klassiska höger-vänster-skalan i politiken 
förmår inte att synliggöra alla de maktstrukturer som både begrän-
sar människors individuella rättigheter och hindrar en samhälleligt 
hållbar utveckling. Ett öppet, jämställt och jämlikt samhälle, fritt från 
diskriminering, kräver en ny politik som sätter mänskliga rättigheter 
i fokus. Feministiskt initiativ tillför en analys av de strukturer som 
fördelar resurser och inflytande ojämställt och ojämlikt i Sverige och i 
resten av världen.

Feministiskt initiativs budget utmanar i grunden och föreslår sys-
temförändrande åtgärder. Den omfördelar resurser från dem som har 
mycket till dem som har lite och från privat konsumtion till offentlig 
konsumtion. Det är en offensiv budget som satsar stort i början för att 
investera i en inkluderande och hållbar framtid för alla.  

Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde. Dessa 
rättigheter samt ekologisk och social hållbarhet måste gå före snäva 
och kortsiktiga ekonomiska intressen. På samma sätt måste mänsklig 
säkerhet, med individens trygghet i fokus, gå före nationell territoriell 
säkerhet. 

Sverige har under större delen av 2000-talet haft en ekonomisk po-
litik där den gemensamma ekonomiska plattformen, konkret uttryckt 
i skattekraften, har minskat. Den generella välfärden hotas, social-
försäkringssystemen urholkas och ekonomisk grundtrygghet för barn 
och gamla är inte säkrad. Nuvarande regering accepterar detta med 
fortsatt åtstramade och försiktiga budgetar trots högkonjunktur och 
god ekonomi i landet. 

Att nå målen för svensk politik 

Riksdagen antog 2006 fyra jämställdhetspolitiska mål; en jämn för-
delning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn för-
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delning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Liksom andra demokratirörelser bildades 
Feministiskt initiativ ur behovet av förändring. Den klassiska hö-
ger-vänster-skalan i politiken förmår inte att synliggöra alla de makt-
strukturer som både begränsar människors individuella rättigheter 
och hindrar en samhälleligt hållbar utveckling. Ett öppet, jämställt 
och jämlikt samhälle, fritt från diskriminering, kräver en ny politik 
som sätter mänskliga rättigheter i fokus. Feministiskt initiativ tillför 
en analys av de strukturer som fördelar resurser och inflytande ojäm-
ställt och ojämlikt i Sverige och i resten av världen.  
 
Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde. Dessa 
rättigheter samt ekologisk och social hållbarhet måste gå före snäva 
och kortsiktiga ekonomiska intressen. På samma sätt måste mänsklig 
säkerhet, med individens trygghet i fokus, gå före nationell territoriell 
säkerhet.

Sverige har under större delen av 2000-talet haft en ekonomisk po-
litik där den gemensamma ekonomiska plattformen, konkret uttryckt 
i skattekraften, har minskat. Den generella välfärden hotas, social-
försäkringssystemen urholkas och ekonomisk grundtrygghet för barn 
och gamla är inte säkrad. Nuvarande regering accepterar detta med 
fortsatt åtstramade och försiktiga budgetar trots högkonjunktur och 
god ekonomi i landet.  Likadant ser det ut med många andra mål-
sättningar inom skolpolitik, energipolitik, kulturpolitik och bistånds-
politik. Vi vill se en politik som tar konsekvenserna av besluten och 
gör prioriteringar för att nå dem. Riksdagens mål är nåbara men det 
kräver att resurser frigörs och omfördelas. 

Den rosa tråden

Genomgående i denna budget är tanken om att satsa i början leder 
till hållbarhet i längden. Välfärd är inte ett skyddsnät utan ett verktyg 
för att bygga ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle fritt från 
diskriminering, våld och exploatering av människor och miljö. Detta 
är kittet som håller oss samman. En god förlossningsvård är en bra 
start på ett nytt liv för såväl föräldrar som barn. Förskola, skola och 
fritidshem med hög kvalitet lägger en ovärderlig grund för vuxenlivet. 
En generell arbetstidsförkortning svarar på dagens och framtidens ut-
maningar vad gäller fördelning av privilegier, fritid, betalt och obetalt 
arbete. En kraftfull politik för inkludering är nödvändig för att bygga 
ett samhälle där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter 
och rättigheter. En aktiv klimatpolitik är av yttersta vikt för att förhin-
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dra oåterkalleliga miljökatastrofer. En tillgänglig och förebyggande 
primärvård och äldrevård gynnar individens hälsa och hushållar med 
vårdens resurser. En reformering av pensionssystemet är absolut nöd-
vändig och mest akut är det att se till att ingen pensionär faller under 
fattigdomsstrecket.

En ansvarsfull ekonomisk politik

Den ekonomiska politiken som har förts under 2000-talet, har va-
rit en omfördelningspolitik från dem som har litet till dem som har 
mycket. Skatteintäkterna från arbete har ökat betydligt mer än dem 
på kapital. Skattesubventioner har under denna period ökat från 18 
miljarder år 2000 till 224 miljarder år 2014. Dessa utnyttjas främst av 
dem med kapital, egendom, god inkomst och fast anställning då sub-
ventionerna huvudsakligen består av jobbskatteavdrag, ränteavdrag 
samt RUT- och ROT-avdrag.

En feministisk fördelningspolitik syftar till en jämställd, jämlik och 
ekologiskt hållbar ekonomisk politik. En stark välfärdsstat, ekonomisk 
grundtrygghet för alla, internationell solidaritet, en rättvis beskatt-
ning mellan grupper och inkomstslag samt en transparent skatte-
politik är grundläggande principer för denna budget. En feministisk 
ekonomisk politik omfördelar också makt och resurser från gruppen 
män till gruppen kvinnor. 

Politiken sätter ramarna för marknaden och ekonomin ska i högre 
grad styras med mänskliga rättigheter och ett hållbart användande 
av resurser som grund. Ekonomi är ett verktyg för att skapa ett inklu-
derande samhälle för alla och inte ett mål i sig.

Vi visar att ekonomi och etik inte står i motsättning till varandra, att 
vi har råd att göra prioriteringar som baseras på en inkluderande 
välfärd, och att sådana prioriteringar i längden också är ekonomiskt 
hållbara. Det handlar inte om resursbrist, utan om hur resurser förde-
las, om styrning och regelverk – och därför om politik.

Skatt som politiskt verktyg 
 
Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett de-
mokratiskt, jämställt, jämlikt och hållbart samhälle fritt från diskrimi-
nering, våld och exploatering av miljö och människor.  

Skatter möjliggör genomförandet av en visionär feministisk politik 
som ser till helheten och ska därför utformas för att uppfylla målsätt-
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ningarna i vår välfärdspolitik. Detta är en utgångspunkt som knyter 
väl an till de sex jämställdhetspolitiska mål som antogs av Sveriges 
riksdag 2006 och 2016 samt de 16 miljöpolitiska mål som antogs av 
Sveriges riksdag 1999. Riksdagens mål går att nå men det kräver att 
resurser frigörs och omfördelas.  

Vi utformar  ekonomiska verktyg och strategier som främjar sociala 
och ekologiska värden så att dessa blir en drivkraft för en jämställd, 
jämlik och hållbar samhällsutveckling. I det perspektivet finns det tre 
vägar att gå: att höja nivån och progressiviteten i skattesystemet, att 
ta fram nya intäkter via skatt på finanssektorn, energi och på resur-
sanvändning i syfte att styra globaliseringen i en ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbar riktning, samt att ge viktiga samhällsorgan, 
myndigheter och verk nya direktiv som leder deras verksamhet och 
åtgärder i önskad riktning. 
Vi vill använda samtliga dessa verktyg för att skapa ett jämställt, 
jämlikt och hållbart samhälle. Feministisk ekonomisk politik handlar 
inte bara, eller ens i första hand, om nya inkomstkällor utan om att 
använda de ekonomiska och politiska resurser som finns för att nå de 
mål vi sätter upp. 

Ett feministiskt budgetalternativ

Feministiskt initiativ presenterar i denna budget ett kraftfullt alterna-
tiv till regeringens budget. Det är en budget som inte bara är plåster 
på såren efter de genomgripande förskjutningar från offentlig kon-
sumtion till privat konsumtion, från dem med lite till dem med myck-
et, som Alliansregeringarna genomförde. Denna budget presenterar 
istället förslag som är systemförändrande och som sätter stopp för 
bidrag och subventioner till de med mycket resurser, och omfördelar i 
stället dessa till de mest utsatta och med störst behov. Nu tar vi ste-
get. Vi visar intäkter och utgifter för fyra år framåt i en ambitiös och 
fullt finansierad satsning på ett mer jämställt, jämlikt och hållbart 
samhälle. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar mak-
ten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt 
att ta plats. Sverige är redo för ett rosa riksdagsparti. 

Så här läser du budgeten

Detta är Feministiskt initiativs statsbudget. Kostnader och inkomster 
redovisas i sin helhet för de reformer vi vill genomföra, reform för 
reform, samt sammanställda i kapitel 7. I övrigt utgår vi från reger-
ingens statsbudget för 2018, såsom presenterad 2017-09-20 i bud-
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getproposition, om inget annat anges. I den bemärkelsen är detta en 
tilläggsbudget, justeringar gjorda i förhållande till regeringens budget 
återfinns i kapitel 8 och 9. Vi delar regeringens syn på statsfinansiel-
la förutsättningar och analys av det ekonomiska läget.

Vår budget sträcker sig över fyra år, 2018-2021, men visar planer på 
ett flertal långsiktiga reformer som löper över åtta eller tolv år. Gene-
rellt så är kostnader och intäkter beräknade på direkta effekter utan 
hänsyn till positiva eller negativa dynamiska effekter, annat än i de 
fall då detta anges.

Översikt över samtliga reformer över fyra år finns i kapitel 7 Reform-
tabell och finansiering. Statsbudgetens utgifter redovisas i kapitel 8 
Förslag till utgiftsramar och intäkter i kapitel 9 Beräkning av stats-
budgetens inkomster. Budgeten är fullt finansierad och håller sig 
inom riksdagens budgetramverk, även om vi på sikt vill sikt vill ändra 
detta (se 3.2 Utgiftstaket & statsbudgetens regelverk).
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3 Ekonomin som verktyg för förändring
Ett samhälle som bygger på en feministisk grund prioriterar målen 
jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering och ekologisk hållbarhet 
framför en syn som sätter tillväxten – oavsett om den består av oänd-
lig materiell konsumtion eller av gränslös finansiell expansion – som 
överordnat mål. För att uppnå detta behöver Sverige genomföra en 
ekonomisk omställning.  
Feministiska ekonomer har länge påpekat att den traditionella natio-
nalekonomin vilar på generaliserade och patriarkala antaganden om 
ekonomiskt beteende och värde. Traditionell nationalekonomi har på 
så sätt bidragit till att skapa och förstärka strukturell ojämställdhet 
och ojämlikhet. Feministisk ekonomisk analys gör dock mer än att 
analysera och föreslå åtgärder mot den ekonomiska ojämställdhet 
som råder mellan män och kvinnor. Ett feministiskt perspektiv på 
ekonomi pekar vidare mot mer genomgripande systemförändring för 
ett hållbart samhälle med värdiga villkor för alla.  

En grundläggande kritik är att obetalt hem- och omsorgsarbete läm-
nas utanför ekonomiska analyser och välfärdsmått såsom BNP, vilket 
leder till felaktiga bilder av hur värde skapas och hur olika traditio-
nellt könade arbetsuppgifter värderas. Ett annat exempel är att eko-
nomiska aktörer förväntas agera utifrån egenintresse och vinstmaxi-
mering snarare än omsorg och samverkan. 
Den feministiska ekonomiska teorin har tydliggjort att alla ekonomis-
ka system formas av sociala val, politik, maktrelationer och normer. 
Den konventionella nationalekonomin (och politiken) tenderar att se 
ekonomin som ett mål i sig själv, medan feministiska ekonomer ser 
ekonomi som ett verktyg för att uppnå sociala och ekologiska mål. 
Ekofeminismen har visat hur djur och natur betraktas som objekt, 
resurser och varor, snarare än subjekt. Postkolonial feministisk kritik 
pekar på hur den nyliberala ekonomiska globaliseringen har drabbat 
kvinnor i det globala syd särskilt hårt.

En av anledningarna till att Feministiskt initiativ bildades är att par-
tier och rörelser som sagt sig verka för generell jämlikhet konsekvent 
underprioriterat frågan om jämställdhet. Feministisk ekonomisk po-
litik syftar till att bryta könsmaktsordningen och förändra de grund-
läggande mekanismer som styr en orättvis fördelning mellan gruppen 
män och gruppen kvinnor  i samhället av rättigheter, representation, 
makt och resurser. En feministisk ekonomisk politik säkerställer alla 
människors lika rätt till försörjning, ekonomisk jämställdhet och jäm-
likhet, lika möjlighet till utbildning, lika rätt till kroppslig integritet 
och hälsa samt  frihet från våld.
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3.1 Ett feministiskt förhållningssätt till ekonomi

Kapitalism, patriarkat, rasism, nationalism, militarism, kolonialism, 
funktionsmaktsordning, hetero- och cis-sexism, storstadsnorm, antro-
pocentrism. En lång rad komplicerade ord som försöker beskriva olika 
maktordningar. Alla dessa strukturer – och fler än så – är faktorer 
som tillsammans präglar hur våra ekonomiska system ser ut. Faktorer 
som samspelar med varandra och som i hög grad avgör vilka resurser 
och möjligheter vi tilldelas i livet. Dessa strukturer delar in människor 
och samhällen i mycket ojämlika klasser och grupper, och bidrar till 
att exploatera såväl människor som vår planet. Maktordningar som är 
både materiella och kulturella.

Ekonomiska maktordningar är av en annan karaktär, men inte nöd-
vändigtvis överordnade, andra maktordningar. Människors klasspo-
sition har tydliga utfall vad gäller livschanser, hälsa och status. Det 
skiljer 18 år i genomsnittlig livslängd mellan en högutbildad person 
i Danderyd och en lågutbildad person i Vårby1. Den intersektionella 
feminismen visar hur klass är sammanvävt med andra maktordning-
ar, och att det inte finns en enskild “rot” till alla former av ojämlik-
het – många faktorer samspelar på olika sätt i olika sammanhang. Vi 
vet att förändring kräver kortsiktigt och långsiktigt arbete för både 
erkännande, omfördelning och systemförändring. Vi vet också att det 
krävs en kraftfull omställning av de ekonomiska systemen för att vi 
ska kunna leva inom ramen för jordens resurser, och att denna pro-
cess behöver vara feministisk, solidarisk och rättvis för att lyckas. 

Många avgörande ekonomiska reformer är tydliga och behöver ge-
nomföras idag, och flera av dessa tar vi upp i denna budget. Men 
långsiktigt arbetar vi också med de stora systemfrågorna där svaren 
ännu inte är helt utkristalliserade. Vi vet att en annan värld är möjlig 
och vill föra samhället i den riktningen. Feministiskt initiativ arbetar 
på kort sikt för nödvändiga ekonomiska reformer, och lång sikt som 
en del av en bred och progressiv rörelse som utarbetar alternativ för 
framtiden; för en jämställd, jämlik, demokratisk, avkoloniserad, bio-
centrisk, fredlig och hållbar ekonomi. 

3.2 Utgiftstaket & statsbudgetens regelverk

Feministiskt initiativ vill ändra på riksdagens regelverk för statsbud-
get. Varken utgiftstak, överskottsmål eller avsaknad av investerings-
budget är det bästa sättet att hantera statsbudgeten, statens viktigas-
te styrmedel. Det sätter ekonomism i centrum och omöjliggör en bred 
ideologisk diskussion om vilket samhälle vi vill se.

1 Burström  
  (2014).
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Feministiskt initiativ vill verka för att dela upp statens budget i en 
driftsbudget och en investeringsbudget. Investeringsbudget skall inte 
ingå under utgiftstak, utan det skall vara möjligt för staten att med 
lånade medel investera långsiktigt i samhällsbyggande och invånare.

Även det nyligen reviderade överskottsmålet i statens finanser är 
problematiskt då det bakbinder politikens makt och låser fast den 
ekonomiska politik vid så kallad svångremspolitik. Det politiska ut-
rymmet för mer expansiv stimulanspolitik måste breddas, och Femi-
nistiskt initiativ vill därför se över att slopa överskottsmålet.

För att detta ska ske krävs en längre process med bred politisk enig-
het. Därför väljer Feministiskt initiativ i denna budget hålla sig till 
riksdagens beslutade ramverk för statsbudget. För 2018 så redovisar 
vi ett överskott på 48,5 miljarder kronor, vilket är en förstärkning 
med cirka 5 miljarder kronor jämfört med regeringen. Även sett över 
en fyraårsperiod redovisar Feministiskt initiativ ett fortsatt överskott i 
statens budget. 

De reformer som beskrivs i den här budgeten behövs för att samhäl-
let, miljön och i längden också samhällsekonomin ska kunna frodas. 
Vi tror på att det samhälle som klarar sig bäst ekonomiskt är ett rätt-
vist och jämlikt samhälle, där ingen människa hindras från att nå sin 
fulla potential på grund av  kön, klass, könsidentitet, etnicitet,  sexu-
ella läggning eller funktionsvariation. För att kunna nå den visionen 
krävs kraftiga investeringar i välfärden.

3.3 Feministisk skattepolitik

Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett  jäm-
ställt, jämlikt och hållbart samhälle fritt från diskriminering, våld och 
exploatering av miljö och människor.

Skatter är ett viktigt redskap för att möjliggöra genomförandet av en 
visionär feministisk politik som ser till helheten, och ska därför utfor-
mas för att uppfylla målsättningarna i vår välfärdspolitik. En feminis-
tisk skattepolitik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och 
insikten om planetens ändliga resurser. En unik utgångspunkt som 
erkänner att målsättningar om en hållbar ekonomi måste integreras 
med mänsklighetens största utmaningar. En utgångspunkt som kny-
ter väl an till de sex jämställdhetspolitiska mål, som antogs av Sveri-
ges riksdag 2006 och 2016, och de 16 miljöpolitiska mål som antogs 
av Sveriges riksdag 1999. Riksdagens mål går att nå men det kräver 
att resurser frigörs och omfördelas.
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3.3.1 En stabil bostadsmarknad

Den svenska bostadsmarknaden är inte välfungerande. Ett eftersatt 
byggande av hyresbostäder kopplat med ett generöst statssubventio-
nerande av privatägda bostäder har dragit isär den svenska bostads-
marknaden och skapat en omfattande segregation mellan innerstad 
och förort, mellan storstad och landsbygd, mellan personer födda i 
Sverige och personer med utrikes ursprung. 

Samtidigt har priserna på bostadsmarknaden ökat i alltför hög takt 
under lång tid och hushållens belåningsgrad är oroväckande hög. Det 
medför onödiga risker för svensk ekonomi, och staten bör ta ansvar 
för att bryta denna utveckling.

Genom en rad reformer vill Feministiskt initiativ se till att stimulera 
byggandet och rusta upp stora bostadsvolymer av hyreslägenheter (se 
4.8 samt 5.1.4). Feministiskt initiativ vill även minska den ekonomis-
ka skillnaden mellan hyrt och ägt boende.

Slopat ränteavdrag

Idag kan den som lånar pengar, för att till exempel köpa bostad, göra 
avdrag på skatten med 30% av räntekostnaden. Reformen infördes 
för att underlätta ägandet av bostäder men har idag utvecklats till ett 
stort inkomstbortfall för staten. 

 • Ränteavdraget bidrar till en orättvis bostadsmarknad där de som 
äger sin bostad får subventioner via avdraget medan de som bor i 
hyresrätter inte får det. Ränteavdraget gör att boende anser sig ha 
råd med ett dyrare inköpspris för sin bostad. Ränteavdraget bidrar 
till artificiellt höga priser på bostadsmarknaden och ökar hushål-
lens belåningsgrad till osunda nivåer. 

 • Fördelningen av subventionen är skev över då  med högre rän-
tekostnader, det vill säga högre lån, får större avdrag. Det finns 
även en tydlig uppdelning mellan stad och land, mellan högin-
komsttagare och låginkomsttagare.  Feministiskt initiativ anser att 
det är orimligt att statens pengar används till att förstärka den bo-
stadsbubbla som finns framförallt i storstäderna samt subventionera 
de dyraste boendeformerna.

 • Inkomstbortfallet för staten är för närvarande avsevärt, speciellt vid 
en ökande ränta vilket prognostiseras för. Reformen har därför även 
stor påverkan på samhällsekonomin. 
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Figur 1: Skattereduktion för underskott av kapital.2

Feministiskt initiativ vill sänka ränteavdragen med 2,5% per år från 
den nuvarande nivån på 30% under tolv år tills de är helt borttagna. 

En långsiktig och jämn sänkning gör att bostadsmarknaden får tid 
att anpassa sig och privatpersoner kan planera sin ekonomi med god 
framförhållning.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 202¹

Slopat ränteavdrag (besparing) -6 934 000 -9 476 000 -12 991 000 -17 939 000

Återinför fastighetsskatt

Den statliga fastighetsskatten på bostadshus avskaffades 2007 och 
ersattes därefter delvis av en kommunal fastighetsavgift. Avskaffan-
det av fastighetsskatten har bidragit till  ökad  ekonomisk ojämlikhet,  
framförallt  mellan de som äger sitt boende och de som hyr det.

Feministiskt initiativ vill återinföra hälften av den statliga fastighets-
skatten. Den låg tidigare på 1% av taxeringsvärdet. Vi  föreslår att 
den återinförs till en nivå på 0,5% av taxeringsvärde över en period 
om fyra år. Låginkomsttagare ska dock skyddas genom att denna 
nya version av fastighetsskatten föreslås kunna högst uppgå till 4% 
av hushållens inkomst. Feministiskt initiativ vill att bostadsrätter ska 
taxeras på samma sätt som fastigheter. Den kommunala fastighets-
avgiften ska finnas kvar oförändrad. Den utgjorde aldrig en fullgod 
ersättning för den statliga fastighetsskatten men är nu en väl inar-
betad del av kommunernas ekonomi. Till skillnad från den statliga 

2 SCB, Statistik-          
  databasen
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fastighetsskatten  har den kommunala fastighetsavgiften karaktär av 
en fast avgift och saknar inkomstskydd.  

Sammantaget vill Feministiskt initiativ således komplettera den kom-
munala fastighetsavgiften med ett återinförande av halva den statliga 
fastighetsskatt som fanns fram till år 2007, men med inkomstskydd 
för låginkomsttagare. Tillsammans återställer detta skattekraften från 
fastighetsägare.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Fastighetsskatt (intäkt) 5 125 000 5 125 000 5 125 000 5 125 000

3.3.2 Minska skattesubventioner för resursstarka 

Återinför förmögenhetsskatt 

Att Sverige avskaffade förmögenhetsskatten och insamlingen av 
förmögenhetsdata år 2007 var ett stort misstag. Istället skulle den 
moderniserats och utvecklats. Ett flertal ekonomer har pekat på att 
samhället sedan flera decennier nu drivs isär av klyftor i kapital och 
ägande, inte bara av yrke och inkomst. Att allt mer välstånd koncen-
treras hos de rikaste är en farlig utveckling och har gett upphov till 
växande missnöje. För att begränsa en fortsatt utveckling av förmö-
genhetskoncentration måste vi återigen börja beskatta landets allra 
största förmögenheter.

Själva ägandet av stora förmögenheter kan inte vara helt skattebefri-
at, varken nationellt eller globalt.  Eftersom förmögenhetskoncentra-
tion driver på accelererande ojämlikhet i betydligt större utsträckning 
än skillnader i inkomster från arbete, bör Sverige  öka sin andel av 
skatteintäkter från skatter på ägande. Att arbete beskattas i så myck-
et högre grad än kapital är inte rimligt. Skatt på förmögenheter är 
viktigt både som en symbolfråga och som en praktisk reform.
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Figur 2: Inkomstslag. Kvinnors andel av mäns inkomst, per inkomst-
slag år 2015.3

Figur 3: Lön/kapitalinkomst och födelseland. Genomsnittlig hushålls-
inkomst uppdelad på lön respektive kapitalinkomster 2011-2015.4

Feministiskt initiativ vill se en återinförd förmögenhetsskatt, på en 
nivå som berör bara de rikaste i samhället. Förmögenheter över fem 
miljoner kronor ska beskattas med en procent. Förmögenhet mellan 
15 till 30 miljoner kronor beskattas med ytterligare en procent och 
den förmögenhet som överstiger 30 miljoner kronor beskattas med 
ytterligare en procent för en högsta skattesats på 3%.  Skattebasen är 
individens samtliga tillgångar minus dess skulder. Det gäller således 
både fast egendom, lösöre, värdepapper och kontanta medel.

En återinförd förmögenhetsskatt beräknas ge statskassan cirka fyra 
miljarder i inkomst samtidigt som den endast kommer att påverka den 
mest förmögna 1-2% av Sveriges befolkning.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Förmögenhetsskatt (intäkt) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

3  SCB,  
   Inkomst- och      
   taxeringsre- 
   gistret.

4 SCB,  
  Hushållens     
  ekonomi         
  (HEK).
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Avveckla rut och rot  

Ett centralt syfte med riktade skattesubventioner såsom rut och rot är 
att stimulera efterfrågan på tjänster i lågkonjunktur. Problemet är att 
dessa har kommit att bli bestående och ses som en universallösning 
för brister i till exempel jämställdhet och bidrar till en ohållbar kon-
sumtion. Då subventionerna är utformade så att personer med en viss 
inkomstnivå får störst användning av dem, trots att de finansieras 
med gemensamma medel, får de en snedfördelande effekt, både i in-
komstklasser och mellan könen, vilket tenderar att stärka strukturella 
orättvisor. Feministiskt initiativ vill stödja de som arbetar inom dessa 
sektorer, men vi vill inte premiera ett beteende som innebär att de 
som har råd att nyttja dessa tjänster ska behöva en morot för att inte 
skattefuska.

Figur 4: Rut och rot. Skattereduktion för rut och rot 2015 efter be-
skattningsbar förvärvsinkomst i tsk.

Därför kommer rut- och rotavdragen stegvis att avvecklas. För 2018 
års budget innebär det att de utökade ruttjänster som tillkommit 
under 2016 och 2017 tas bort (tjänster inom traditionellt manskodade 
sektorer såsom flytthjälp, enklare IT-stöd, trädgårdsskötsel och repa-
ration av vitvaror) samt att procentsatsen för rotavdraget halveras från 
30% till 15%. År 2019 tas rotavdraget bort helt och den subventio-
nerade skattesatsen för ruttjänster sänkas till 25%. År 2020 är båda 
avdragen helt utfasade.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Avveckla rot och rut (besparing) -6 080 000 -12 280 000 -13 664 000 -13 664 000
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3.3.3 Snabbare utfasning av jobbskatteavdragen

Jobbskatteavdragen infördes i fem steg under Alliansregeringen 
2006-2014 och har varit mycket kostsamma. Dessa kostar nu staten 
cirka 112 miljarder kronor årligen. Jobbskatteavdragen har haft en 
motsatt omfördelningspolitisk effekt då skattelättnaderna inte inne-
fattar personer som får sina inkomster via transfereringar dvs. arbets-
lösa, studerande, sjukskrivna, föräldralediga och pensionärer, trots att 
avdragen finansierats med gemensamma medel. Avdraget, som står 
i proportion till inkomsten, har dessutom ytterligare förstärkt skill-
naderna i disponibel inkomst mellan kvinnor och män samt mellan 
personer födda i Sverige och utomlands. Effekten har blivit kraftigt 
ökade inkomstklyftor.

Figur 5: Jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdraget i förhållande till brut-
tolön.5

Figur 6: Inkomstgrupper. Fördelning över inkomstgrupp med avse-
ende på födelseland6. Inkomstgrupperna innebär att populationen (7 
134 955 personer 20 år eller äldre) delas in i tio grupper med lika 
många personer i varje. Decil 1 är den grupp som består av de 10% 

5  SCB  
   Fördelnings- 
   analytiskt  
   statistik- 
   system för  
   inkomster  
   och transfe- 
   reringar  
   (FASIT) samt  
   Ekonomifak-
   ta.se om  
   Jobbskat- 
   teavdraget  
   (2017).

6 SCB,  
  Inkomster och  
  skatter (IoS)      
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av populationen som har de lägsta inkomsterna, medan decil 10 be-
står av de 10% av populationen som har de högsta inkomsterna.

Feministiskt initiativ kommer därför att minska jobbskatteavdragen 
för att återställa skattekraften. Redan i dag minskar jobbskatteav-
dragen vid en månadsinkomst vid cirka 50 000 kr/mån men är inte 
helt borta förrän vid en månadsinkomst på 125 000 kr/mån. I 2018 
års budget tar vi det första steget för att minska jobbskatteavdragen, 
som innebär att jobbskatteavdragen för dem som tjänar över 30 000 
kronor i månaden börjar fasas ut med 5%. De är då helt bort vid en 
inkomst på cirka 75 000kr/mån. En bred majoritet av löntagare får 
alltså behålla avdragen i nuläget.

Feministiskt initiativ beräknar att en denna skatteändring minskar 
jobbskatteavdragens kostnad med cirka 10 miljarder kronor från år 
2018.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Fasa ut jobbskatteavdragen (besparing) -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000
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3.3.4 Finansiell transaktionsskatt för en  
stabil finansmarknad

Finansmarknaden utgör en allt större del av vår ekonomi och att stora 
delar av denna marknad fortfarande är oreglerad gör den globala 
ekonomin instabil. Vi har sett återkommande kreditkriser och förete-
elser som högfrekvens-trading och derivathandel skapa en spekula-
tionsmarknad som i många fall inte gynnar den reella ekonomin utan 
utsätter den för hot.

Feministiskt initiativ vill se att Sverige ansluter sig till de tio län-
der i EU som vill införa en skatt på finansiella transaktioner, den så 
kallade European Financial Transaction Tax (FTT). Den nuvarande 
svenska regeringen har valt att förhålla sig avvaktande till förslaget 
medan länder som Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien har varit 
drivande i utformningen. Ett uttalat syfte från EU-kommissionen med 
FTT är att låta finanssektorn bidra med en rättvis del till samhället då 
sektorn tidigare har varit underbeskattad och dessutom åtnjutit kraf-
tiga subventioner vid ekonomiska kriser. Det är en uppfattning som 
Feministiskt initiativ delar och vi ser det som viktigt att fler länder 
ansluter sig till förslaget för att det ska bli riktigt framgångsrikt. Skat-
ten planeras gå till de deltagande ländernas statsbudgetar och stärka 
dessa samtidigt som det skapar ett stabiliserande och harmoniserat 
regelverk på den europeiska finansiella marknaden.

Om beslut om FTT på EU-nivå fördröjs så är vi villiga att låta Sverige 
gå före i att införa en sådan skatt.

Skatteintäkten från FTT är enligt EU-kommissionen cirka 0,4-0,5 
procent av BNP, vid ett införande 2019 innebär detta för Sveriges del 
cirka 18,5 miljarder kronor.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Finansiell transaktionsskatt (intäkt) 0 18 570 000 18 940 000 19 320 000
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3.3.5 Enhetliga skatteregler för bolag

Den svenska bolagsbeskattningen behöver vara enhetlig, tydlig och 
transparent. Feministiskt initiativ vill harmonisera skatten inom EU 
för att förenkla för företag och uppnå en fungerande inre marknad. Vi 
vill också rikta skattesystemet mot en utjämning av skatt på arbete 
och kapital och uppmuntra småföretagare att i högre grad ta ut peng-
ar som lön än utdelning och på så sätt i större utsträckning ta del av 
trygghetssystem.

Bolagsskatt på OECD:s genomsnittsnivå

Bolagsskatten har sänkts kraftigt de senaste åren vilket skapat ett 
urholkande “race-to-the-bottom” för flera länder. För att stoppa denna 
utveckling vill Feministiskt initiativ verka för införandet av en harmo-
niserad bolagsskatt inom EU i enlighet med EU:s arbete med CCCTB 
(Common Consolidated Corporate Tax Base). Sverige bör vara ett gott 
exempel för detta arbete och Feministiskt initiativ vill se en höjning 
av den svenska bolagsskatten till OECD:s genomsnittsnivå på 25%. 
Detta ger statsbudgeten en beräknad ökad intäkt på 15 miljarder 
kronor. 

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Bolagsskatt (intäkt) 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

3:12 regler

De så kallade 3:12-reglerna är ett lapptäcke som få idag kan över-
blicka. Feministiskt initiativ vill på sikt utjämna beskattning av arbe-
te och kapital vilket skulle förenkla dessa regler kraftigt, och till och 
med göra dem helt överflödiga.

Ett första steg blir dock att ansluta sig till rekommendationerna från 
SOU 2016:75, ‘Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföre-
tag’, i syfte att harmonisera och förenkla regelverket. Det innebär ett 
gemensamt takbelopp för utdelningar och vinster, att sätta en gemen-
sam skattesats på utdelning och vinst till 25%, ta bort kapitalandel-
skravet och öka löneuttagskravet vilket tillsammans beräknas ge 4,8 
miljarder kronor till statskassan.
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

3:12 regler (intäkt) 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000

3.3.6 Åtgärder mot skatteflykt och skatteundandragande

Skatteundandragande och skatteflykt utgör i nuläget ett globalt eko-
nomiskt problem och innebär stora kostnader för Sverige och an-
dra länder. Det är ett hål genom vilket pengar till vår gemensamma 
välfärd försvinner. Enligt EU-kommissionens uppskattningar förlorar 
EU-länderna 50 miljarder euro årligen på endast momsbedrägerier7. 
För att motverka skattefusk och skatteflykt krävs omfattande arbete 
på både den nationella och den internationella nivån. 

Skatteverket har inte kvantitativt uppskattat undanhållen skatt sedan 
2007, men beräknade det då till 133 miljarder kronor, varav interna-
tionella relaterade skattefel beräknades uppgå till  46 miljarder kro-
nor. Ett särskilt problem är placeringar av kapital i så kallade skatte-
paradis för att undgå svensk beskattning.

Feministiskt initiativ föreslår därför att:

 • Internationellt samarbete förstärks när det gäller avtal om informa-
tionsutbyte av skatteinformation och information om ägarstrukturer 
– fler länder inkluderas i samarbetet, automatiskt informationsutby-
te blir en global standard.

 • Informationsskyldighet införs för skatterådgivare – de ska vara 
skyldiga att upplysa Skatteverket om kundernas skatteplanerings-
upplägg för att öka transparens.

 • Självrättelsesystemet reformeras – bristande kontroll vid självrät-
telse resulterar i nuläget i straffrihet vid även grovt skattefusk och 
öppnar för penningtvätt. Skatteverkets möjligheter till kontroll av de 
bakomliggande omständigheterna vid självrättelse ska förbättras.

 • Skatteflyktslagstiftningen ses över – gränsen mellan skatteflykt och 
skatteplanering är för tillfället flyktig samtidigt som skatteflykt inte 
är ett brott – utredning på området behövs.

 • Anslaget till Skatteverket för skatteflyktsutredningar ökas.

 • Anslaget till Ekobrottsmyndigheten för utredning och lagföring av 
ekobrott ökas.

7   Regeringen  
    (2016 b).
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Genom dessa offensiva satsningar mot skatteflykt och skattefusk är en 
försiktig kalkyl att minska skattefelet med 4 miljarder kronor årligen, 
dvs en minskning av undanhållen skatt med ca 3%.

Påverkan budget
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Ökat anslag till Skatteverket 150 000 150 000 150 000 150 000

Ökat anslag till Ekobrottsmyndigheten 50 000 50 000 50 000 50 000

Intäkt av minskat skattefel med cirka 3% 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

 

3.3.7 Övriga skattereformer

Feministiskt initiativ föreslår även en rad gröna skatteförändringar 
inom miljöpolitiken för att styra utveckling och nå politiska mål. Det 
redovisas under respektive kapitel.

5.1.2 Klimatskatt för omställning från kött till vegetabilier 
5.2.4 Reformerat reseavdrag 
5.2.2 Järnvägssatsningar (omfördelning av intäkter från trängselskatt) 
5.2.5 Flygskatt

Vidare föreslås en förändring i arbetsgivaravgift som direkt går till-
baks till löntagare. 
4.6.2 Jämställda löner

3.4 Feministisk näringspolitik

De fyra övergripande näringspolitiska målen – Sveriges konkurrens-
kraft, Näringslivets utveckling, Förutsättningar för företagen att ut-
vecklas och Innovation bland svenska företag – förutsätter förnyelse 
av näringslivet. Förnyelse kommer med en breddning av vilka som 
verkar i näringslivet och deras olika idéer och former för organisering. 
Kvinnor, unga och utrikes födda är de som i hög grad står för den för-
nyelse som behövs, samtidigt som dessa grupper diskrimineras och 
möter högre grad av inträdeshinder och motstånd i sitt företagande. 

Ska Sverige nå de övergripande näringspolitiska målen måste vi 
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stimulera ett jämställt, jämlikt och hållbart företagande som möjliggör 
för fler att starta och driva verksamheter.  Vi behöver undanröja hin-
der i form av diskriminering, utöka trygghetssystemen, skapa fung-
erande infrastruktur i hela landet och uppmuntra nya organisations-
former. De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå de 
globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Förutom att 
genom en rimlig statlig styrning förändra näringslivet, kan närings-
livet i sig också driva förändringar i samhället. I många politiska rum 
och debatter behandlas mänskliga rättigheter och miljö som särin-
tressen, medan Feministiskt initiativ vänder på det och ser alla poli-
tiska områden som tänkbara verktyg för förändring – det gäller även 
näringslivet.

Figur 7: Inkomst kvinnor/män, inrikes/utrikes födda. Genomsnittlig 
disponibel inkomst 1997-20158.

Näringslivets aktörer är mycket olika till sin karaktär och storlek. 
Demokratiska personalkooperativ, idéburna företag med vinstutdel-
ningsbegränsning, frilansare och försörjningsföretagare samsas med 
multinationella företag, storbanker och militära producenter inom 
samma begrepp: ”näringsliv”. En dynamisk mångfald av verksam-
heter, organisationer, innovationer, varor och tjänster är avgörande 
för ett levande samhälle, samtidigt som kortsiktiga vinstintressen, 
koncentrerat ägande, privatisering av gemensamma resurser, skatte-
flykt och exploatering av människor, djur och natur motverkar våra 
gemensamma mål.

Feministiskt initiativs näringspolitik handlar om att uppnå förutsätt-
ningar för företagande som både till form, innehåll och målsättning 
gynnar en samhällelig och ekonomisk helhet. Vi vill verka för jäm-
ställda och demokratiska verksamheter som samverkar för ett hållbart 
samhälle – lokalt och globalt – för vår enda planet. Att alla som vill 
ska ha lika möjligheter att förverkliga sina ambitioner genom att driva 

8   Regeringen  
    (2016 b).
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verksamheter i företagsform är självklart, men detta ska vara ett val, 
inte på grund av att arbetsgivare erbjuder för dåliga anställningsvill-
kor, uppdragsgivare avsäger sig ansvar genom att kräva fakturering, 
eller som en följd av diskriminering på arbetsmarknaden.

Näringslivets ägar- och organisationsformer är sammankopplade med 
ökande ekonomisk ojämlikhet, och Feministiskt initiativ vill se ökat 
utrymme för ekonomisk demokrati. I kooperativ tillämpas principen 
om en röst per medlem, de som arbetar i verksamheten äger och 
beslutar gemensamt kring den. Engagemang i kooperativ kan främja 
demokratisk och social delaktighet, och demokratiska företag ten-
derar att vara engagerade i att utveckla sin lokala sociala miljö och 
sammanhang och främja goda anställningsvillkor framför kortsiktiga 
vinster. Därför föreslår vi ett antal satsningar för att främja kooperativt 
och samhällsnyttigt företagande, vilket innebär steg mot ökad arbets-
platsdemokrati, samt lokal och hållbar ekonomi.

3.4.1 Näringslivets roll – ett näringsliv som gagnar alla

För att utveckla näringslivets roll i samhället i en riktning som gagnar 
människor och miljö, vill Feministiskt initiativ över en fyraårsperiod 
avsätta 400 miljoner kronor till en rad satsningar på informations-
spridning, myndighetsanslag, utredningar samt ändrade myndighets-
direktiv:

 • Kunskapsspridning om kvinnors företagande, ungas företagande 
samt företagande på landsbygden via Tillväxtverket.

 • Prioritera medel till kooperativt företagande, socialt entreprenör-
skap samt övrig idéburen verksamhet via Tillväxtverket.

 • Större synliggörande av idéburen sektor i forskning och statistik om 
välfärden via till exempel Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-
ringar och analyser.

 • Könsuppdelade statliga analyser och forskning om statliga insatser 
i näringslivet.

 • Utökat uppdrag för berörda myndigheter att rekrytering till styrelser 
ska återspegla mångfalden av människor som lever i Sverige.

 • Införande av lagstadgad genusbalans för styrelser i börsnoterade 
bolag.

 • Inrättande av ett råd/institut för jämställd, demokratisk och allmän-
nyttig ekonomi, med uppdrag att samordna och rikta insatser mel-
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lan till exempel Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Vinnova och ALMI.

 • Tydligare direktiv om genusbalans i alla större regionalutveck-
lingsprojekt.

 • Tydligare jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i frågor som rör 
innovationsupphandling.

 • Tillsättande av en ny expertenhet inom mänskliga rättigheter inom 
Kommerskollegium.

 • Översyn av direktiv till myndigheter med uppdrag att stimulera ex-
port och handel utomlands i syfte att öka hållbarhet och mänskliga 
rättigheter i de verksamheter som berörs.

 • Sänkt krav på aktiekapital för att sänka tröskeln för företagande.

 • Utredning av förutsättningarna att införa allmännyttiga kooperativ 
som ny organisationsform, det vill säga kooperativ med vinstutdel-
ningsbegränsning och allmännyttigt ändamål.

 • Utredning om ändring av Lagen om offentlig upphandling (LOU) för 
att motverka diskriminering samt främja social och ekologisk håll-
barhet.

 • Utredning av lagstiftning kopplad till innovation och digitalisering 
med syfte att främja innovationstakten.

 • Utredning av vinstuttag i olika skattefinansierade verksamheter, 
utöver vård, skola och omsorg, med en genusanalys som grund, i 
syfte att lyfta frågan om vinstuttagsbegränsning inom all skattefi-
nansierad verksamhet. 

   Påverkan budget
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

2.15 Riksrevisionen 5 000 5 000 5 000 5 000

2.17 Upphandlingsmyndigheten 10 000 10 000 10 000 10 000

24.1.4 Tillväxtverket 20 000 15 000 15 000 10 000

24.1.6 Myndigheten för tillväxt- 
politiska utvärderingar och analyser 30 000 30 000 15 000 10 000

24.1.22 Ny myndighet för samordning 
 av insatser för jämställda, demokratiska  
och allmännyttiga näringsverksamheter 50 000 40 000 40 000 40 000

24.2.2 Kommerskollegium 5 000 5 000 5 000 5 000

TOTALT 120 000 105 000 90 000 85 000
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3.4.2 Tillgängligt och tryggt småföretagande

Diskriminering, omoderna trygghetssystem och bristande tillgång 
till fungerande infrastruktur gör idag företagande svårtillgängligt för 
många. Behoven för företagande ser i grunden lika ut hos alla, men 
då de företagsfrämjande systemen utformats då svenskfödda män ut-
gjorde normen för företagare behöver de riktas om för att företagande 
ska vara tillgängligt på lika villkor för alla.

Samma diskriminering som finns på arbetsmarknaden finns också 
i de företagsfrämjande systemen. Stereotyper och förlegade normer 
påverkar finansiärers beslut om hur offentlig finansiering fördelas. 
Av Almis och Norrlandsfondens nyutlåning 2016 gick 31% respektive 
19% till kvinnor. Olika villkor, som att kvinnor betalar högre ränta än 
män, spär på snedfördelningen. Feministiskt initiativ vill utöka och 
följa upp statligt och regionalt stöd till de grupper som idag missgyn-
nas; Kvinnors och utrikes föddas företagande, företagande för eko-
logisk hållbarhet samt företagande på landsbygden. Regeringen har 
i sin budget angivit anslag på 125 miljoner kronor under fyra år för 
ungt entreprenörskap och utrikes födda kvinnors företagande. Femi-
nistiskt initiativ vill utöka detta till 600 miljoner kronor för samtliga 
ovan nämnda grupper samt se över de medel som tilldelas inom ra-
men för Näringslivsutveckling ur ett intersektionellt perspektiv.

Trygghetssystemen för företagare släpar fortfarande efter. För att få 
tillgång till samma socialförsäkringssystem som en anställd behöver 
skattesystemet riktas om så att det blir gynnsamt att som företagare 
ta ut lön och därmed också ta del av trygghetssystem så som sjuk-
försäkring, pension och sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Det 
finns också en trygghet i att kunna växa och utveckla sin verksam-
het. Feministiskt initiativ ställer sig bakom regeringens förslag att fler 
företag ska kunna få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin 
första medarbetare samt skattelättnader för personaloptioner för att 
stötta små, snabbväxande och innovativa företag. Utöver det vill vi 
göra det lättare att anställa genom att minska sjuklöneansvaret för 
företag med mindre än tio anställda.

Fungerande infrastruktur är en avgörande faktor för företagande på 
landsbygden. Då mycket av förenkling och tillgänglighet idag sker 
med hjälp av digitalisering är det av största vikt att se tillgången till 
digitaliseringen som en demokratifråga och främst säkra utbyggnad 
och tillgång till bredband varför Feministiskt initiativ vill förstärka 
anslagen till Landsbygdsprogrammet och Bredbandsforum, se 4.9.2 
Utbyggnaden av bredband.  
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Påverkan budget
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

1.5 Näringslivsutvecking, riktade  
anslag till missgynnade grupper 125 000 175 000 175 000 125 000

Minskat sjuklöneansvar för små företag 750 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

3.4.3 Nya direktiv för hållbart ägande inom AP-fonderna

Idag placeras pensionskapitalet i våra gemensamma pensionsfonder, 
AP-fonderna, på finansmarknaden. Medborgarna har ingen möjlighet 
att påverka hur de förvaltas. De svenska AP-fonderna har nyligen fått 
kritik av FN för att inte ha tillräckliga kontrollsystem för att försäkra 
sig om att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter. 
Direktiven till AP-fonderna måste skrivas om så att investeringarna 
sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till 
internationella klimatmål. Idag ska sådana mål först mötas i andra 
hand, efter det att avkastningen, oavsett varifrån den kommer, säk-
rats.

Feministiskt initiativ vill dessutom att pensionskapitalet används 
aktivt för att ställa om den svenska ekonomin mot jämställdhet, jäm-
likhet och hållbarhet. Pensionskapitalet ska sättas i arbete för den 
nödvändiga ekonomiska omställningen genom att kapital placeras på 
ett sätt som stärker och stimulerar produkter, lösningar och verksam-
heter som tar socialt ansvar och som vi behöver för en framtid som är 
ekologiskt hållbar.

Påverkan budget
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Hållbart ägande inom pensionsfonderna 0 0 0 0
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3.5 Feministisk finanspolitik i en global värld

3.5.1 Ökat demokratiskt inflytande inom finans och handel

I den första av de svenska grundlagarna, regeringsformen, står det att 
”[d]et allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande 
inom samhällets alla områden9”. Ekonomin är ett av de viktigaste och 
samtidigt mest odemokratiska samhällsområdena, styrt av kapitalis-
tisk logik (inflytande efter insatt kapital) snarare än demokratisk (en 
röst per person). Både i Sverige10 och i de flesta andra länder11 ökar 
den ekonomiska ojämlikheten och därmed även och ojämlikhet vad 
gäller ekonomisk makt. Koncentrationen av ägande till de allra rikas-
te sätter demokratin ur spel. Ändå tas få konkreta politiska initiativ 
till att demokratins idéer ska bli vägledande inom samhällsekonomin, 
inom framtagande av handelsavtal och inom utvecklingen av finans-
sektorn.

En systemförändrande och klassmedveten feminism motarbetar alla 
former av dominans och förtryck. De nuvarande globala ekonomiska 
systemen skapar ekonomiska klyftor och maktmissbruk, samt norma-
liserar dominans, klasskillnader och hierarkiska relationer. Feminis-
tiskt initiativ menar att det – utöver omfördelning av befintliga re-
surser, jämställdhet och jämlikhet i vem som har tillgång till politisk 
makt, och en omställning till en ekonomi inom planetens gränser – 
behövs konstruktiva alternativ på ekonomisk system- och infrastruk-
turnivå. Därför har Feministiskt initiativ antagit en principförklaring 
om att verka för en högre grad av ekonomisk demokrati. 

I detta ingår motstånd mot handelsavtal som TTIP och CETA. Interna-
tionella handelsavtal måste förhandlas under transparens, och med 
ökat inflytande från civilorganisationer och från folket. De riskerar 
annars att bidra till en motsatt utveckling - att det demokratiska in-
flytande över samhällsekonomin minskar på bekostnad av ökad makt 
för stora företag.

Även inom näringspolitiken föreslår vi flera satsningar för att främja 
demokratiskt och samhällsnyttigt företagande (se 3.4.1), vilket inne-
bär steg mot större arbetsplatsdemokrati, lokal och hållbar ekonomi, 
liksom strategiskt arbete för ökad ekonomisk makt för diskriminerade 
grupper. 

9 SFS         
  1974:152,     
  1 kap.
 
10 SCB,  
   Inkomst-      
   rapport 2015  
   – individer  
   och hushåll  
   (2017) 
 
11 UN  
   Economic      
   and Social  
   Council  
   (2016). 
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3.5.2 Den finansiella sektorn

Feministiskt initiativ ska verka för en ansvarsfull finanssektor som 
bidrar till en jämställd, jämlik och hållbar utveckling. Den finansiella 
sektorns roll i en omställningsekonomi ska inte undervärderas, men 
bör inte lämnas oreglerad och okontrollerad. 

Samhället måste se till att det råder konkurrens på finansiella mark-
nader som annars hotar att monopoliseras eller underordnas kortsik-
tiga vinstmotiv med kända negativa konsekvenser i form av ineffek-
tivitet, höga vinstuttag och orimliga ersättningar som följd. Samtidigt 
måste finanssektorn styras så att den inte på egen hand skapar 
återkommande spekulationskriser där samhället får betala slutnotan. 

Feministiskt initiativ vill främja och utveckla de demokratiska och 
medlemsägda bankerna. I dessa möjliggörs en annan form av demo-
kratisk kontroll än i de kommersiella storbankerna eftersom de med-
lemsägda bankerna ofta fokuserar på social och ekologisk hållbarhet, 
omställning, lokal utveckling och rättvis ekonomi.

Feministiskt initiativ vill:

 • Ansluta Sverige till den grupp av EU-länder som förhandlar om FTT 
(Financial Transaction Tax), se 3.3.4.

 • Främja utveckling och tillväxt av demokratiska och medlemsägda 
banker.

 • Verka för proportionalitet i regelverk och krav för banker, så att 
de tar hänsyn både till bankens omsättning, risk- och vinstnivåer 
samt inriktning mot social och ekologisk hållbarhet.

 • Skärpa regleringen av finanssektorn med krav på bankernas reser-
ver som varierar efter konjunkturcykeln (högre i uppsving, lägre i 
nedgång).

 • Skärpa gränser för bonus inom finanssektorn och en bonus som 
beräknas över en konjunkturcykel så att inte spekulativa vinster 
premieras.

 • Öka rollen för det offentliga i finanssektorn, som till exempel kon-
kurrenshöjande institutioner för konsumtionskrediter och bostads-
lån (som SBAB).
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 • Utreda möjligheter och former för en offentligt ägd infrastruktur för 
betalningar, transaktioner och kontanthantering, till exempel ge-
nom att Riksbanken erbjuder digitala betalningssystem (så kallade 
‘digitala kontanter’).

 • Utreda hur e-legitimation ska kunna utfärdas av offentliga aktörer 
och inte bara av privata banker och företag.

Ovanstående punkter bedöms inte påverka budgeten för 2018 efter-
som de inledningsvis kräver utredningar och eventuella lagändringar.

3.6 Feministiskt initiativs inställning till  
regeringens reformförslag
Den budget som regeringen presenterat för 2018 är ett steg i rätt 
riktning för Sverige och världen. Många av de föreslagna reformerna 
är sådant vi länge velat se förslag på och stödjer. Andra är en felaktig 
prioritering av statens resurser eller en inte långsiktigt hållbar politik.

Feministiskt initiativ anser att regeringens statsbudget överlag är 
lovvärd, men för försiktig. Den gör inte tillräckligt för miljön, för att 
stärka välfärden och utsatta grupper och att värna demokratin och 
säkerheten. Sverige behöver en mer feministisk budget.

I detta kapitel redovisas översiktligt Feministiskt initiativs syn på 
regeringens reformförslag med referens till var i denna budget det går 
att läsa om vår förslag på området. Regeringens förslag presenteras 
med den indelning och titlar de valt.

Fler skall komma i arbete

Feministiskt initiativ ser positivt på regeringens reformförslag på det-
ta område, men menar att de är otillräckliga. Inga satsningar finns för 
sänkt normalarbetstid eller kraftfulla förslag för att komma till rätta 
med klyftorna mellan kvinnor och män samt mellan inrikes- respek-
tive utrikesfödda när det gäller sysselsättning och inkomst.

Vi välkomnar speciellt satsningen på glesbygdsfrågor och förslaget för 
skattereduktion för fackföreningsavgift.

Lär mer om vår syn på området i framförallt 4.5 En modern arbets-
marknad för alla, 4.7 Inkludering och förebyggande arbete i socioeko-
nomiskt missgynnadeutsatta områden samt 4.9 Lika rättigheter över 
hela landet.
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Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola

Feministiskt initiativ välkomnar generellt regeringens skolsatsningar 
och ställer sig bakom dessa. Det är framförallt positivt att skolpoliti-
ken nu tillåts styras utifrån värderingar såsom jämlikhet istället de 
gammaldags krav på lydnad och disciplin som fick alltför stort utrym-
me under Alliansens år i regeringsställning. Feministiskt initiativ ser 
dock att jämlikhetsarbetet kan stärkas ytterligare, vilket vi också har 
flera egna förslag på. Vi anser också att den utökade statliga finansie-
ringen av skolan endast bör ses som ett första steg mot ett förstatli-
gande av skolan.

Läs mer om våra skolreformer i 4.3 En inkluderande och trygg skola – 
för alla.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland

Feministiskt initiativ ser mycket positivt på att regeringen väljer att 
använda en så stor del av sitt reformutrymme till satsningar på miljö 
och klimat. Vi är dock kritiska till att dessa frågor inte sätts i till-
räckligt tydligt samband med viktiga områden som global och lokal 
rättvisa och solidaritet. Mest av allt saknar vi politiska åtgärder inom 
olika konsumtionsrelaterade områden. Feministiskt initiativ säger nej 
till regeringens bonus malus-system för nya fordon då finansieringen 
blir beroende av att alla former av nybilsförsäljning, även de dåliga, 
ska fortsätta.

Läs mer om Feministiskt initiativs miljö- och klimatpolitik i 5 Ett jord-
klot – en rättvis miljöpolitik.

Välfärden ska stärkas

Feministiskt initiativ ansluter sig till samtliga de satsningar regering-
en presenterar på detta område. Men har utöver dessa en rad andra 
reformer och satsningar, och fördelar avsevärt mer pengar i stats-
budgeten till välfärdssatsningar. Vår syn är att genom satsa tidigt på 
välfärden kan vi både undvika framtida större samhällskostnader och 
samtidigt ge invånare i Sverige högre livskvalité.

Vi ser speciellt med glädje att regeringen satsar på förlossnings-
vården, och på bättre förutsättningar för barn och unga. Detta är 
områden som länge varit eftersatta. Vi riktar kritik mot otillräckliga 
satsningar för ökat antal vårdplatser och för äldreomsorg. Även inom 
kulturområdet är regeringens föreslagna reformer otillräckliga.
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Läs mer om Feministiskt initiativs för välfärd i 4 Färdas väl genom 
livet samt i 6.3 Human asyl- och migrationspolitik.

Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del

Feministiskt initiativ ser positivt på regeringens satsningar på syftar 
till att jämna ut klyftor i levnadsstandard och ekonomisk trygghet, 
även om vi generellt vill föra in mer feministiskt antirasistiskt fokus 
även i fördelningspolitiken. I och med att vi vill se en utfasning av 
jobbskatteavdragen, säger vi därför dock nej till regeringens skatte-
sänkningar för pensionärer. Vi anser att det är fel väg att gå att per-
manenta jobbskatteavdragen, och föreslår istället en kraftig höjning 
av garantipensionen.

Läs mer om vår syn på försörjning i 4.11 Rätten till ekonomisk trygg-
het men även i till exempel 4.1 Feministisk familjepolitik.

Sverige ska vara tryggt

Feministiskt initiativs syn på säkerhet skiljer sig från alla nuvarande 
riksdagspartiers, inklusive regeringens. Istället för nationalism och 
gränsförsvar, omoderna tankar i dagens globala värld, vill vi tala om 
mänsklig säkerhet. Regeringens ökade finansiering av totalförsvaret 
säger vi nej till. Även om vi ställer oss bakom regeringens trygg-
hetsreformer generellt, anser vi att bristen på politik mot exempelvis 
mäns våld eller ökande nationalism är stor. Tvärtom ser vi att reger-
ingens satsningar på  militärmakt och stängda gränser riskerar att 
förstärka just dessa.

Läs mer om hur vi bygger ett fredsinriktat och inkluderande samhälle 
i framförallt 6 Mänsklig säkerhet men även i till exempel 4.7 Inklude-
ring och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områ-
den.

Finansiering

Feministiskt initiativ har en helt skild syn på reformer för finansiering 
jämfört med regeringen. Vi kritiserar starkt att regeringen i sin sis-
ta höstbudget under mandatperioden lägger finansieringsförslag på 
enbart 3,4 miljarder kronor. Feministiskt initiativ anser att vi måste 
återställa delar av den förlorade skattekraften för att stärka den of-
fentliga sektorn och välfärden.
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Vi välkomnar regeringens föreslagna skatt på flygresor, men vill se en 
något högre flygskatt. Vi ställer oss även bakom den föreslagna höjda 
beskattningen på investeringssparkonton och en rad andra mindre 
justeringar i skatter.

Vi säger nej till regeringens förslag om bonus-malus-system för lätta 
fordon, då vi anser att det finns bättre lösningar som inte låser fast 
oss vid finansiering via nybilsförsäljning.

Läs mer om vår syn på skattepolitik och ekonomi i 3.3 Feministisk 
skattepolitik.

4 Färdas väl genom livet
Politikens roll ska vara att ge alla möjligheter att färdas väl genom 
livets olika skeenden, från vaggan till graven. Vi behöver se välfärden 
som ett verktyg i skapandet av jämställdhet, jämlikhet och demokrati 
- inte reducerad till ett skyddsnät. Att satsa mycket i början leder till 
hållbarhet i längden. 

Mot bakgrund av det synsättet väljer vi inledningsvis att prioritera 
satsningar på en trygg förlossningsvård, en feministisk familjepoli-
tik och på kvalitetshöjande insatser inom flertalet olika områden vad 
gäller förskola, skola och fritidshem, då dessa är grundbultar för att 
ge alla människor en god start i och resa genom livet. 

Arbetslivet blir allt tuffare för många, i synnerhet inom kvinnokodade 
yrken, och sjukskrivningstalen rusar åter i höjden. Vår syn på välfärd 
ställer vi mot den arbetslinje som syftar till att disciplinera människor 
till arbete för arbetets skull, med ohållbar stress och utslitning som 
konsekvens.  För att människor ska erbjudas rimliga förutsättning-
ar att fortsätta färdas väl genom livet föreslår vi därför en generell 
arbetstidsförkortning som svar till dagens och framtidens utmaningar 
vad gäller fördelning av privilegier, fritid, betalt och obetalt arbete. 

Alla människor ska känna sig trygga över att våra gemensamma 
resurser finns där den dag vi behöver dem. Efter många år av en förd 
ekonomisk politik där kraftigt sänkt skattetryck kombinerats med 
höjda skattesubventioner, där de som redan haft gynnats mest, har 
vår gemensamma välfärd urholkats. En feministisk skatte- och för-
delningspolitik ser att en annan väg är möjlig och därför föreslår vi 
en mängd olika satsningar i att förstärka vår gemensam välfärd, inte 
minst genom införandet av en gemensam social försäkring samt kraf-
tigt höjda garantipensioner. 
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Vi ser välfärden som ett tryggt golv för alla att stå på och som ger oss 
som individer ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. 
Det innebär en generell välfärdspolitik som inkluderar ett systema-
tiskt motverkande av strukturell diskriminering på alla plan och att 
samhället, det vill säga vi tillsammans, säkrar allas rätt till hälsa, 
arbete, bostad, utbildning, kultur, social omsorg och trygghet.

4.1 Feministisk familjepolitik

Dagens lagstiftning utgår från en heteronormativ syn på föräldraska-
pet och en idé om kärnfamiljen hårt knuten till tvåsamhetsnormen. 
Väldigt många familjer i dagens samhälle faller utanför den normen. 
Ensamstående föräldrar, ombildade familjer och regnbågsfamiljer är 
några exempel. Feministiskt initiativ vill skapa ett samhälle som upp-
värderar och underlättar för en mångfald i levnadssätt, både kulturellt 
och strukturellt. Detta innebär bland annat att det ska vara möjligt att 
leva i ekonomisk trygghet som ensamstående förälder, att hbtq-famil-
jer inte diskrimineras och att fler än två personer kan erkännas som 
vårdnadshavare för ett barn.

Vi vill öppna upp för nya lösningar som stärker barnens position i 
samhället. Feministisk politik utgår från att föräldrar kan kombinera 
föräldraskap och arbete på ett harmoniskt sätt. För att bryta tradi-
tionella könsmönster måste insatser göras när mönstren etableras, 
nämligen under den allra första tiden som föräldrar. Även om dagens 
föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verk-
ligheten helt annorlunda ut. 82% av all föräldraledighet under bar-
nets första två år tas ut av mammorna. Invanda mönster och förlegade 
attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är i själva 
verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en indivi-
dualiserad föräldraförsäkring måste införas.

Ett välfärdssamhälle måste värna alla barn och möjliggöra för alla 
slags familjer att blomstra - oavsett civilstånd eller biologiska band.  
Vi ser även att grundtryggheten för de ekonomiskt mest utsatta famil-
jerna måste stärkas. Därför vill Feministiskt initiativ höja  underhålls-
stödet, undanta barnbidraget i ekonomiska beräkningar för försörj-
ningsstöd och avsätta pengar till postadoptionsstöd.

4.1.1 Individualiserad föräldraförsäkring

Forskning visar att jämställdheten minskar när vi blir föräldrar12. 
Traditionella könsmönster förstärks och resultatet är ökade löneskill-
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nader och ökad ohälsa bland kvinnor13. Insatser behövs när mönst-
ren etableras, nämligen under den allra första tiden som föräldrar. 
Även om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig 
att dela, ser verkligheten helt annorlunda ut. En stor majoritet av all 
föräldraledighet tas ut av mammorna. Under barnets första år tar 
mammorna ut 92% av alla föräldradagar, och under barnets andra år 
tar mammorna ut 67% mot pappornas 33%14. Invanda mönster och 
normer, såväl i hemmet som i arbetslivet dikterar villkoren och det 
så kallade fria valet blir inte fritt när den sammanlagda strukturella 
diskrimineringen av kvinnor i samhället gör att förutsättningarna är 
så långt ifrån jämlika mellan kvinnor och män.

Figur 8: Uttag av föräldrapenning, 1980-2015, kvinnor och män. Ut-
taget av föräldrapenning över vissa år 1974-2016 uppdelat på mäns 
andel (grå) och kvinnors andel (färg).15

Feministiskt initiativ anser att en helt individualiserad föräldraförsäk-
ring måste införas. För statsfinanserna så ser vi möjlighet att genom-
föra detta kostnadsneutralt, där extra kostnader och besparingar på 
övergripande nivå tar ut varandra.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Individualiserad föräldraförsäkring 0 0 0 0

4.1.2 Postadoptionsstöd

Barn som adopteras har inte valt sin situation själva, varken de som 
adopteras på etiska grunder eller de som adopteras på oetiska grun-
der. Möjligheten att lära sig om sitt ursprungsland och träffa sina bio-

12  Stanfors,  
    Maria    
    (2017). 
 
13 Boyre,  
   Katarina    
   (2011). 
 
14 SCB (2016). 

15 Försäkrings- 
   kassan,  
   Statistik om  
   föräldrapen- 
   ning. 
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logiska föräldrar måste finnas för de som vill. Det kan bli väldigt dyrt 
för adopterade att söka sina rötter och återresa. Det kan till exempel 
behöva göras flertalet resor till länder som ligger långt bort. Tillgång-
en till postadoptionstjänster ska inte vara beroende av de ekonomiska 
möjligheterna en individ har. Adopterade måste få stöd från staten för 
postadoptionstjänster. Vi föreslår att det ska finnas ett statligt bidrag 
för postadoptionsservice som adopterade över 18 år kan söka.

År 2013 fanns sammanlagt 56 047 personer som blivit adopterade 
från utlandet i Sverige16. Antalet som blir 18 år kommer att öka varje 
år. Intresset för att söka detta engångsstöd på upp till 40 000 kr/per-
son kan räknas med vara störst de första åren för att därefter minska.

Feministiskt initiativ vill under en fyraårsperiod avsätta 700 miljoner 
kronor till det statliga bidraget till postadoptionstjänster för personer 
som är 18 år.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Adoption 420 000 280 000 0 0

4.1.3 Stärkt underhållsstöd

Antalet kvinnor som är ensamstående föräldrar med hemmaboende 
barn är fortfarande mellan dubbelt och tre gånger så stort som anta-
let ensamstående män i samma situation17. Detta tillsammans med att 
kvinnor fortfarande har så pass mycket lägre inkomst än män gör att 
av de ensamstående som är beroende av underhållsstöd är hela 87% 
kvinnor.18

Underhållsstödet till ensamstående föräldrar med hemmaboende barn 
låg länge stilla på 1 173 kronor per månad. Det har nu höjts ett par 
gånger, med 100 kronor 2006 och 300 kronor 2015. Detta räcker inte 
för att matcha reallöneökningen i samhället – under de senaste 20 
åren har denna varit 47%. Detta innebär en allt djupare ojämlikhet,  
som bidrar till ekonomisk utsatthet för barn till ensamstående föräld-
rar. Feministiskt initiativ vill därför höja underhållsstödet till 2 000 
kronor per månad, och på så vis kompensera för samhällets generella 
reallöneökningar. Kostnaden för detta för statens finanser beräknas 
inledningsvis till 730 miljoner kronor per år.

16  SCB (2014). 
 
17  SCB (2016).
 
18  Försäkrings- 
    kassan  
    (2016).
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Stärkt underhållsstöd 730 000 730 000 730 000 730 000

4.1.4 Barnbidraget ska inte påverka ekonomiskt bistånd

Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport visar att barnfattigdo-
men i landet ligger oförändrad på 12%19. Det motsvarar ungefär  
234 000 barn som växer upp i fattigdom.

2015 beslutade regeringen att höja riksnormen i försörjningsstödet, 
en höjning som syftade till att stärka de mest ekonomiskt utsatta 
barnfamiljernas ekonomi och kompensera för borttagandet av fri-
tidspengen. I praktiken innebar det en höjning på 100 kronor per 
månad för barn i åldrarna 0-6 år och 250 kronor per månad för barn 
i åldrarna 7-18 år och hemmavarande skolungdomar upp till 20 år. 

Feministiskt initiativ vill ytterligare stärka ekonomin för de cirka  
143 000 barn vars familjer får ekonomiskt bistånd. Vi  föreslår ett 
tillägg i Socialtjänstlagen 4 kap 1 a § under de inkomster som “inte 
beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd” för att slopa barnbi-
drag och CSN-bidrag för hemmavarande skolungdomar upp till 20 år, 
som inkomster vid beräkning av hushållets sammantagna inkomster. 
En ändring i lagen innebär att de barn som befinner sig i ekonomiskt 
utsatta hushåll får tillgodoräkna sig barnbidragets och CSN-bidra-
get och därmed åtnjuta av den utjämnande effekt som är bidragens 
huvudsyfte. Kostnaden för detta för statens finanser beräknas inled-
ningsvis till 693 miljoner kronor per år.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Barnbidraget ska inte minska ekonomiskt bistånd 693 000 693 000 693 000 693 000

19   Salonen et  
     al (2015).
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4.2 Kvalitet i vården för patienter  
och personal
Vården och omsorgen har de senaste decennierna präglats av höjda 
krav på såväl kvalitet och medicinsk kunskap som på effektivise-
ringar, utan att ges förutsättningar att möta dessa krav. Idag utmärks 
stora delar av vården av en miljö där tid saknas för det enskilda 
mötet, där arbetsbelastningen är hög och patientsäkerheten bristan-
de. Majoriteten av de som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor 
och det är bland dem som sjukskrivningstalen ökar mest. När sam-
hällskontraktet sviker är det framförallt kvinnor som täcker upp och 
vårdar närstående, vilket ytterligare ökar kvinnors totala arbetsbörda 
och drabbar den enskildes ekonomi. De som drabbas hårdast när vår-
den och omsorgen brister är de som behöver välfärdens insatser allra 
mest.

Feministiskt initiativ nöjer sig inte med enbart riktlinjer om att alla 
ska ha rätt till en personcentrerad, jämställd och jämlik vård, utan vill 
skapa förutsättningar att göra verklighet av orden. Vi vill därför göra 
stora och fasta höjningar av statens bidrag till dessa viktiga samhäll-
sinstitutioner, till skillnad från de tillfälliga reformer som regeringen 
föreslår. För att kunna skapa och upprätthålla god kvalitativ vård 
behöver det ekonomiska stödet till verksamheterna vara stabilt och 
förutsägbart.

På sikt behöver större omorganiseringar göras för att vården ska bli 
likvärdig över hela landet. Vi anser att landstingen måste avveck-
las som huvudman för vården. Stat och kommun ska istället dela på 
ansvaret för sjukhusvård respektive primärvård, offentlig såväl som 
privat, för att uppnå likvärdig vård i landet. Det skulle även lösgöra 
resurser. Kostnaden för administration skulle minska radikalt och 
så även tröskeln för att få vård på annan ort. Upphandlingar skulle 
göras billigare med stora volymer. Ett nationellt journalsystem med 
gemensam läkemedelslista skulle revolutionera patientsäkerheten; så 
även fler nationella medicinska riktlinjer. Kommuner och landsting 
uppvisar idag stora skillnader sinsemellan vad gäller ambitionsnivå, 
tillgänglighet och kvalitet. Förstatligande skulle möjliggöra ekonomisk 
utjämning över landet, vilket möjliggör utjämnande av klyftor.

När den svenska vården ges förutsättningar att möta samhällets höga 
krav kommer jämställd och jämlik vård att vara möjlig.
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4.2.1 Förstärk förlossningsvården

Feministiskt initiativ vill se en likvärdig förlossningsvård för alla 
invånare. Resurserna ska fördelas jämlikt och rättvist över landet. 
Det behövs ett långsiktigt förändringsarbete för att säkerställa att 
alla som föder dels får plats på en förlossningsavdelning och dels får 
en medicinskt säker förlossningsvård, utformad efter den födandes 
behov och önskemål. Ett värdigt barnafödande kräver en lugn och 
trygg miljö och möjlighet att fokusera på födande utan tidspress. När 
förlossningen sker i ett lugnare tempo minskar risken för skador och 
komplikationer som riskerar att ge långvariga problem och kostnader-
na för medicinska ingrepp under och efter förlossningen minskar20. 
För att säkerställa detta behövs tillräcklig bemanning. Målsättningen 
är en barnmorska för varje födande i aktiv förlossning och för att upp-
nå det krävs fler förlossningsplatser och fler anställda barnmorskor. 
För att det ska vara möjligt att anställa fler barnmorskor behövs fler 
nya utbildningsplatser och bättre arbetsvillkor så att utbildade barn-
morskor väljer att stanna kvar inom yrket. 

För att förlossningsvården ska vara jämställd, jämlik och tillgänglig 
för alla behöver både geografiska och språkliga distanser minska. 
Finska studier visar att om avståndet till BB är mer än 35 kilometer 
eller tar mer än 40 minuter så ökar risken för oplanerade förlossning-
ar utanför sjukhus, vilket medför en sex gånger högre risk att barnet 
dör21. För att minska de risker som geografiska avstånd innebär ska 
de förlossningsavdelningar som stängts de senaste åren åter öppnas.
Extra resurser ska gå till att säkra användning av tolk, doula eller 
annat särskilt stöd under både graviditet och förlossning för utrikes-
födda gravida kvinnor från låginkomstländer, som enligt studier löper 
ökad risk för att dö under eller efter förlossningen.22

Barnmorskeprofessionens beprövade erfarenhet och kunskap behöver 
i större utsträckning tas tillvara och det är viktigt att barnmorskor är 
representerade på alla nivåer i rådgivande och beslutande organ som 
styr förlossningsvården och hur resurser fördelas. 

För att ge förlossningsvården möjlighet att jobba långsiktigt med 
att förstärka verksamheten, med målet en barnmorska per födande, 
ställer sig Feministiskt initiativ bakom regeringens satsning med en 
miljard till förlossningsvården. Feministiskt initiativ anser att det eko-
nomiska stödet behöver vara mer långsiktigt än till 2022 som föreslås 
av regeringen. 

20  Edqvist et  
    al (2017). 
21  Ovaskainen  
    et al (2015). 
22  Esscher, A.  
    (2014)
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Förstärk förlossningsvården 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

4.2.2 En utbyggd primärvård

En sammanställning av forskningsläget visar att det ur både etiska, 
medicinska och hälsoekonomiska perspektiv lönar sig att satsa på 
primärvården. Ökad tillgång till primärvård kan leda till lägre sjuk-
lighet samtidigt som den förväntade livslängden ökar. En väl utbyggd 
primärvård med god kontinuitet leder till att färre patienter med 
kroniska sjukdomar måste sjukhusvårdas i samband med försäm-
ringsepisoder. Kvaliteten bibehålls och patientnöjdheten ökar, samti-
digt som  sjukvårdskostnaderna minskar jämfört med specialistvård. 
23 En utbyggd primärvård främjar enligt forskning även en rättvis 
fördelning av vårdresurserna efter behov.24 

För närvarande råder en stor brist på specialistläkare i allmänmedicin 
i Sverige och detta spås fortsätta på grund av bristande föryngring. 
Enligt siffror som Sveriges Läkarförbund tagit fram fattas det cirka 
1400 heltidsarbetande specialistläkare för att Sverige ska nå upp 
till riksdagens mål om en specialistläkare i primärvården per 1 500 
invånare.25 Våra satsningar ska riktas mot arbetsstyrkan och utbild-
ningarna, med mål att locka vårdpersonal även till platser som för 
närvarande anses mindre attraktiva.

Feministiskt initiativ väljer därför att avsätta 3 miljarder kronor årli-
gen som riktat statligt stöd för att utöka primärvården och göra vård-
centraler till attraktiva arbetsplatser. Detta kan uppnås genom exem-
pelvis möjlighet till bra lön med god löneutveckling, erbjudanden om 
vidareutbildning genom hela arbetslivet inklusive forskningsmöjlig-
heter, betald specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, sex timmars 
arbetsdag samt bra och medicinskt kompetent arbetsledning.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Primärvård 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
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4.2.3 Vårdplatsreformen

För att god vård ska kunna erbjudas behövs tillgängliga vårdplatser 
på sjukhus. Sverige har idag enligt OECD lägst antal vårdplatser i hela 
Europa.26 År 2016 var antalet vårdplatser för Sverige som helhet 1,75 
per 1000 invånare enligt SKL, vilket kan jämföras med genomsnittet i 
EU på 5,3 platser per 1000 invånare.27

Bristen på vårdplatser förvärras av att kommunerna har allt färre 
platser för äldre i särskilt boende vilket leder till fler och längre sjuk-
husvistelser för multisjuka äldre. Regeringens egna rapport Effektiv 
vård28 beräknar att beläggningsgraden på svenska sjukhus idag är 
90-105% och menar att den behöver vara betydligt lägre för att upp-
rätthålla patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Bristen på vårdplat-
ser leder till överbeläggningar, långa väntetider för behandlingar och 
bristande patientsäkerhet, med vårdskador och felmedicineringar som 
följd. Den stressiga arbetsmiljö som idag råder på många avdelningar 
ger konsekvenser i form av personalflykt och höga sjukskrivningstal. 

För att möta den svåra situationen på sjukhusen idag vill Feministiskt 
initiativ 2018 ge ett riktat statsbidrag för att öka antalet vårdplatser 
på sjukhus, utöver det tidigare nämnda statsbidraget till förlossnings-
vården. Detta skulle öka tillgången på god sjukhusvård och minska 
belastningen för de anställda, förbättra arbetsmiljön och därigenom 
kunna bidra till mer attraktiva arbetsplatser. I takt med att reformer 
som förväntas minska trycket på vårdplatser, såsom förstärkt primär-
vård och fler platser på äldreboenden, verkställs så kommer vård-
platsbidraget under senare mandatperioder successivt att minska.

Det är inte endast en utökning av antalet vårdplatser som behövs för 
att komma till rätta med problemen inom svensk sjukvård. Genom 
förändringar kring hur vård prioriteras och organiseras kan trycket på 
vårdplatser29 minska utan att kvaliteten på vården äventyras. Kom-
munikation och samverkan mellan olika vårdaktörer måste förbätt-
ras, primärvården byggas ut, dagvård/öppenvård utökas och antalet 
platser på patienthotell utökas. Genom minskade överbeläggningar 
och utökad primärvård kommer läkemedelsbiverkningar och vårdska-
dor minska, vilket i sig lättar trycket på vårdplatser. Vården kan bli 
mer effektiv med förbättrad logistik och fördelning av vårdplatser 
på sjukhus, bättre arbetsplanering med rätt kompetens på rätt plats, 
samt närvarande chefer med hög medicinsk kompetens som kan stöt-
ta medarbetare i svåra prioriteringar.30  Vi anser att dessa förslag bör 
införlivas i verksamheterna parallellt med initiala ekonomiska tillskott 
till vårdplatser. Feministiskt initiativ väljer därför att rikta ytterligare 

23  Engström et 
al (2001).
 
24  Shi et al 
(2002).

25  Pettersson, 
Svante och 
Jaktlund, Åsa. 
(2013).
 
26  OECD 
(2013).

27   SKL (2017). 
 
28   Regeringen 
(2016 c).

29   Van Loenen 
et al (2014).
 
30   Regeringen 
(2016 c).
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ett ekonomiskt stöd till vårdens huvudaktörer på sammanlagt 1,75 
miljarder kronor över mandatperioden för att möjliggöra organisato-
riska förändringar.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Vårdplatser och vårdpersonal 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Organisatoriska förändringar inklusive 

bidrag till kommunerna 250 000 500 000 500 000 500 000

4.2.4 Papperslösa och asylsökandes rätt till sjukvård

Idag har asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, 
så kallade “papperslösa”, rätt till vård som inte kan anstå. Att på detta 
sätt begränsa vården för vissa individer leder till att sjuka människor, 
som redan lever i osäkra livssituationer och ofta i stor utsatthet, 
tvingas vänta med att söka vård tills tillståndet är akut. Detta leder 
inte enbart till stort lidande för enstaka individer, det skapar även 
ökade kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och är riskfyllt 
ur ett smittskyddsperspektiv. Många sjukdomstillstånd kan behandlas 
med mindre insatser och kostnader i ett tidigt skede av sjukdomsför-
loppet men blir betydligt mer kostsamma vid ett senare och mer akut 
skede. Begreppet ”vård som inte kan anstå” har även fått kritik från 
vårdprofessionerna som menar att det är ett luddigt begrepp, svårt 
att tillämpa, som strider mot yrkesetik och svensk sjukvårds centrala 
princip om att vård ska ges utifrån medicinska behov.31

För Feministiskt initiativ är det självklart att alla människor har rätt 
till vård på lika villkor och att vården ska prioriteras utifrån behov, 
utan strukturell diskriminering utifrån medborgarstatus. Vi ser det 
som helt oacceptabelt att individer idag inte får tillgång till förebyg-
gande vård utan istället tvingas vänta tills deras sjukdomstillstånd 
är akut. De kostnader som utökad vård till dessa grupper eventuellt 
skulle innebära kompenseras genom de höjda statsbidrag till vården 
som vi anslår genom ovanstående reformer.

4.2.5 Fullständigt högkostnadsskydd för tandvård

Idag har barn och ungdomar upp till 22 år rätt till fri tandvård och 
regeringen föreslår från 2018 en fördubbling av det ekonomiska stöd 
som resterande befolkning får i tandvårdsbidrag, från 150-300 kro-

31   Regeringen 
(2012).
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nor per år till 300-600 kronor per år. Fi ställer sig positiva till denna 
satsning men anser att den inte är tillräcklig. Regelbundna tandun-
dersökningar förbättrar inte munhälsan för de som då finner behov 
av behandling men inte har råd att genomföra den. Det högkostnads-
skydd som finns gällande tandvård börjar gälla när den enskilde 
betalat 3000 kronor för tandvård under mindre än tolv månader och 
täcker då endast delar av kostnaden. Feministiskt initiativ ställer sig 
kritiska till den ojämlikhet i munhälsa som blir följden. Tillgången 
till god tandvård ska inte vara beroende på tjockleken på din plån-
bok. Feministiskt initiativ vill att tandvården ska ingå i det allmän-
na högkostnadsskyddet för vård. Vi vill därför tillsätta en utredning 
som tar fram tänkbara alternativ för hur detta skall organiseras och 
genomföras. Men redan i väntan på detta vill vi, utöver regeringens 
reform om fördubblat allmänt tandvårdsbidrag, införa ett fullständigt 
högkostnadsskydd där statliga medel står för 100% av kostnaderna 
för tandvård över 3000 kr per år.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Tandvårdsförmåner 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
 
 

4.3 En inkluderande och trygg skola – för alla

Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam, jämställd och jämlik 
undervisning, med utrymme för pedagogisk utveckling och respekt 
för varje individs behov och möjligheter att kunna utveckla självstän-
dighet i livets alla skeden. Såväl förskola och skola som fritidshem 
har en viktig funktion när det gäller att lägga grunden för att skapa 
villkor och förutsättningar som garanterar alla människors lika värde 
och möjligheter. Därför måste dagens system som bygger på konkur-
rens mellan elever och mellan skolor förändras i grunden. Alla barn 
ska ha tillgång till en bra skola och förskola i sitt närområde.

Feministiskt initiativ ser skolan och förskolan som ett kollektivt pro-
jekt där samhället vinner på att alla lyckas. För att lyckas behövs 
goda pedagoger som arbetar långsiktigt med barns lärande, både i 
förskolan, skolan och i fritidshemmen. Med en grund i ett förstatli-
gande av skolan där staten återtar ansvaret över skolekonomin och 
därutöver större satsningar på elevhälsa, fritidshem, bemannade 
skolbibliotek, kulturskola, fortbildning för personal och minskad stor-
lek på barngrupper tar vi ett första steg mot en skola  och förskola där 
varje människa ges möjlighet att utveckla sin fulla potential.
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4.3.1 Elevhälsa – fler kuratorer och specialpedagoger

Den psykiska ohälsan och stressen går allt längre ner i åldrarna och 
elev-/barnhälsoarbetet är idag viktigare på skolor och förskolor än 
någonsin. Vi vet också att de barn och unga som kommit nyanlända 
till Sverige de senaste åren bär med sig trauman och kommer behö-
va fortsatt utökat stöd under kommande år. Det höga söktrycket på 
medel avsatta för personalförstärkningar inom elevhälsan visar på ett 
stort behov och Feministiskt initiativ avsätter betydligt mer än reger-
ingens 150 miljoner kronor för detta. 

Såväl de förebyggande och främjande insatserna på organisations- 
och gruppnivå samt de individstödjande insatserna behöver stärkas 
upp för att fånga upp och erbjuda stöd tidigt i livet. Det behövs även 
tid och resurser för en mer strukturerad uppföljande verksamhet som 
samtal med elever/barnen och deras föräldrarna, remisser till övriga 
samhälleliga stödfunktioner samt stöd till pedagogerna i det dagli-
ga arbetet. Feministiskt initiativ vill öka stödet till elev/barnhälsan 
för att skapa en utbildning där alla får möjlighet att må bra och ha 
likvärdiga studiemöjligheter, att alla skolor och förskolor ska kunna 
erbjuda specialpedagogiskt stöd inom kollegiet och låta lärandemil-
jöerna utvecklas gemensamt samt för att förebygga ungas ohälsa och 
ungdomskriminalitet.

Idag reglerar skollagen tillgången till kuratorer på skolorna men när-
varo av kuratorer på förskolor är inte lika utbrett. Alla barn och unga 
ska ha tillgång till en kurator. Lagen reglerar dock inte hur stor till-
gången ska vara och skolkuratorers arbetsbörda ser olika ut på olika 
skolor i landet. En undersökning från Novus32 visar att fler än hälften 
av dagens skolkuratorer ansvarar för 500-3000 elever, istället för det 
rekommenderade 300-400 elever. Denna rekommendation stöds ock-
så av Sveriges Skolläkares förening.33 Undersökningen visar också att 
skolkuratorernas arbete idag till största delen handlar om akuta åt-
gärder i stället för förebyggande vilket motiverar satsningen ytterliga-
re. Novus beskriver också att skolkuratorerna anger det ökade antalet 
elever i behov av särskilt stöd som orsak till ökad arbetsbelastning. 
Det är även svårare att ansvara för många elever om du åker runt på 
flera mindre skolor, vilket ofta sker på landsbygden. 

Idag ser organiseringen av det specialpedagogiska stödet, vars främ-
sta uppgift är att arbeta förebyggande och för en trygg undervis-
ningsmiljö, väldigt olika ut.  En gemensam utmaning för både skolor 
och förskolor är samverkan av det specialpedagogiska stödet mellan 
ordinarie- och specialundervisningen.

32    Novus, 
Kartläggning 
Skolkuratorer 
(2016).

33    Arrhenius 
et al (2014).
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Feministiskt initiativ vill under en fyraårsperiod satsa 1,3 miljarder 
för att utöka antalet kuratorer och specialpedagoger inom förskola och 
skola.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Elevhälsa 250 000 300 000 350 000 400 000

4.3.2 Barngruppernas storlek i förskolan

Att Sverige har en bra förskola är grundläggande för att samhället ska 
kunna utvecklas i en riktning med mer jämställdhet och jämlikhet. 
Förskolan bidrar till barnens utveckling samtidigt som den ska göra 
det möjligt för föräldrar att studera och förvärvsarbeta. Feministiskt 
initiativ strävar efter en förskola som är meningsfull och avgiftsfri och 
där barnen ska känna sig trygga, stimuleras och utmanas till utveck-
ling och lärande.

För att förskolan i Sverige ska vara en verksamhet för alla barn som 
innehåller omsorg, utveckling och lärande är det av största vikt att 
förskolan håller högsta kvalitet. Eftersom förskolan har gått från att 
tidigare handla om omsorg till att idag fokusera på utveckling och 
lärande så har många förskolor personalgrupper som inte stämmer 
överens med uppdraget. Därför blir det viktigt med en särskild sats-
ning för att komma till rätta med personalens utbildningsbehov och 
se till att det i varje arbetslag finns personal med kunskaper och 
kompetens inom läroplanens mål samt har kompetens att föra dialo-
ger med barn kring lärande.

Utöver det behöver barngruppernas storlek anpassas efter vad som 
är bäst för de barn som befinner sig i verksamheten. Här måste varje 
förskola se till de individuella barnen som förskolan har i sin verk-
samhet och anpassa barnantalet till barnens bästa. Barn som har 
särskilda svårigheter behöver en mindre barngrupp jämfört med barn 
utan inlärningssvårigheter, barn med svagt stöd i hemmet har an-
nat behov än de med fungerande stöd, barn med flera språk behöver 
mycket språkträning för att utveckla ett eget språk. För alla barn är 
det viktigt att varje dag ha möjlighet till personal som har tid att se, 
möta och engagera sig i dem samt att kunna fördjupa sig i sitt utforsk-
ande och lärande. För många barn i barngrupperna påverkar rela-
tionerna i gruppen, både anknytningen till personalen och de andra 
barnen. Feministiskt initiativ vill därför göra en satsning för att säkra 
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förskolornas kvalitet och skapa utrymme för barnen. Ett första steg är 
att göra en kunskapshöjning av förskolornas befintliga personal samt 
se över så att kvaliteten är hög oavsett barn eller vilket socioekono-
miskt område förskolan finns i. Ett riktmärke för barngruppernas stor-
lek är en gruppstorlek om 10-12 barn för barn ett till tre år och 15-17 
barn för barn tre till fem år.34

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Kvalitetsshöjande insatser i förskolan;  
kompetenshöjning, mindre barngrupper 475 000 475 000 475 000 475 000

4.3.3 Fortbildning av pedagoger och skolledning i  
normkritik och mänskliga rättigheter

Normkritisk pedagogik har sedan mitten av 2000-talet utvecklats 
som en pedagogisk metod för att utveckla det förebyggande arbetet 
kring kränkningar i skolan. Den normkritiska pedagogiken lyckas 
till skillnad från till exempel genuspedagogik och andra likabehand-
lingsmetoder synliggöra flera normer och maktstrukturer som ligger 
till grund för kränkande behandling.35 Normkritik handlar om att, 
istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta grupper, förstå 
varför människor diskrimineras och få verktyg att bryta de strukturer 
som skapar maktobalans i samhället.

Genom att se mekanismerna bakom diskriminering kan vi även se 
hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra. Genom 
att veta varför diskriminering sker istället för att bara konstatera den, 
har normkritisk pedagogik förutsättningar att hjälpa oss att förändra 
samhället i grunden. Feministiskt initiativ vill därför att alla peda-
goger samt ledare i skola och förskola ges möjlighet till fortbildning i 
intersektionalitet, normkritik och antidiskrimineringsarbete.

Skolverket och Skolinspektionen redovisar en rad områden där skolan 
behöver utveckla det normkritiska arbetet.36 Detta arbete ska för-
hindra och förebygga de sexuella trakasserier och kränkningar som 
drabbar framförallt flickor, barn med könsöverskridande identitet eller 
uttryck och pojkar som utmanar normen. Det ska också motarbeta 
den antipluggkultur och maskulinitetsnorm bland pojkar som påver-
kar elevernas hälsa och studieresultat, där flickor har sämre psyko-
social hälsa än pojkar, men når högre resultat i samtliga ämnen.37 
Normkritiskt arbete ökar möjligheten till ett fritt yrkesval och mot-

34     Skolver-
ket (2016 a) 
och Skolverket 
(2017).

35   Shutts et al. 
(2017). 
 
36      Statens 
skolverk  
 
37   SOU 
2015:86.
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verkar de könsstereotypa studie- och yrkesval som flickor och pojkar 
gör. De skillnader som märks mellan kön i skolan förklaras med de 
förväntningar som samhället har på hur flickor och pojkar ska upp-
träda. Dessa förväntningar och också könsstereotypt bemötande från 
vuxenvärldens håll motverkar utvecklingen av ett jämställt samhälle. 
Det normkritiska arbetet kan även höja personalens kunskaper om 
rasism så att de kan motverka att rasism får fäste i barnens vardag. 
Det här arbetet kan inte invänta skolåldern utan behöver påbörjas 
redan i förskolan för att ge barn flera möjligheter att utvecklas till sin 
fulla potential.

Regeringens aviserade 1,5 miljarder för en jämlik kunskapsskola 
ligger helt i linje med vad Feministiskt initiativ vill men för att nå 
jämlikhet behöver vi prioritera normkritisk pedagogik. Feministiskt 
initiativ vill stärka möjligheten till utbildningsinsatser inom normkri-
tiskt förhållningssätt och mänskliga rättigheter genom att rikta finan-
siering om 350 miljoner kronor årligen till kommuner. Bidraget ska 
också utformas på ett sådant sätt att det utbildningsinsatserna kom-
mer samtliga yrkesgrupper inom skolan och förskolan till del.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Fortbildning av lärare i normkritik 

och mänskliga rättigheter 350 000 350 000 350 000 350 000

4.3.4 Förstatligande av skolans ekonomi

Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam, jämställd och jämlik 
skola, med utrymme för pedagogisk utveckling och respekt för varje 
individs behov och möjligheter att kunna utveckla självständighet i 
livets alla skeden. Skolan har en nyckelroll i en samhällsutveckling 
som har som mål jämställdhet, jämlikhet och frihet från alla former av 
diskriminering. 

Skolans kommunalisering och decentralisering under 1990-talet har 
tydligt misslyckats och gjort att framförallt likvärdigheten i skolan har 
sjunkit.38 Skolan måste kunna ge jämställda och jämlika livschanser 
och för att minska segregationen och öka likvärdigheten vill Femi-
nistiskt initiativ att skolan ska förstatligas och att staten tar ansvar 
för att satsa resurser på människor som helhet. Resurstillgången ska 
vara behovsprövad och likvärdig och staten behöver återta ansva-
ret över skolekonomin som idag utgörs av skolpengssystemet. Innan 

38    Nätverket 
för en likvärdig 
skola (2015).
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kommunaliseringen (och skolpengssystemet) var det Skolöverstyrel-
sen som distribuerade skolornas pengar. Då Skolöverstyrelsen inte 
längre finns och Skolverket har andra uppgifter behövs en ny form av 
centralmyndighet alternativt ändrade direktiv till Skolverket.

Feministiskt initiativ ställer sig bakom förstärkningen av den statliga 
finansieringen av skolan genom det nya föreslagna statliga stödet om 
sex miljarder, för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, i enlig-
het med Skolkommissionens förslag. Resurserna ska i större utsträck-
ning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik 
kunskapsskola, vilket också ställer krav på ett enklare system för att 
söka pengarna. Förstärkningen av den statliga finansieringen ser vi 
som ett steg mot ett förstatligande av skolan. 

4.3.5 Satsningar på fritidshemmen

Fritidshemmen är den del av skolväsendet som genomgått de störs-
ta förändringarna under de senaste decennierna – dels i form av 
specificerade krav på innehåll och planering i styrdokumenten när 
fritidshemmen har gått mot att vara undervisning, och dels i form av 
försämrade förutsättningar med ökande antal elever i grupperna i 
samma lokaler.39

2016 fick de ett eget kapitel i läroplanen där det framgår vilket inne-
håll fritidshemmen ska arbeta med förutom att arbetet ska genomsy-
ras av skolan allmänna värdegrund och uppdrag samt övergripande 
mål och riktlinjer.40 Med de förändringar som skett så har det även 
inneburit, på många håll, att personalgruppens utbildning inte följt 
med de krav som numera finns i läroplanen samtidigt som andelen 
högskoleutbildad personal på fritidshemmen sjunkit. 2006 var 58% 
av de anställda högskoleutbildade, 2016 hade andelen sjunkit till 
42%.

När utvecklingen gått så fort har inte forskning följt med för att kart-
lägga och se över hur förändringarna påverkar barnen och vilka 
utmaningar och möjligheter som finns. Därför vill Feministiskt initia-
tiv göra en satsning på forskning rörande barns fritid, både inom och 
utom fritidshemmen för att se hur fritidshemmen kan arbeta kompen-
satoriskt och förebyggande tillsammans med skolan.

De allt tuffare förutsättningarna för fritidshemmen gör det ibland 
omöjligt att leva upp till kraven. Därför vill Feministiskt initiativ under 
budgetperioden påbörja en satsning på ett fritidslyft för personalen 
inom fritidshemmen, för att förbättra förutsättningarna att bedriva 

 
39      Skolverket, 
Jämförelsetal. 
 
40   Skolverket 
(2016 b).
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verksamhet i enlighet med styrdokumenten. Dels genom att se till att 
det finns utbildade pedagoger i varje arbetslag och att barngrupperna 
är så indelade att det finns tid och resurser så att varje barn blir sett, 
mött och lyssnat till under tiden på fritidshemmet. Fritidshemmet är 
och kan i högre utsträckning också vara en del i att höja måluppfyl-
lelsen i skolan, här bör särskild hänsyn tas till nyanländas behov.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Utökat antal fritidspedagoger i skolan 945 000 945 000 945 000 945 000

4.3.6 Avgiftsfri kulturskola

Kulturskolan startade som en kommunal musikskola på 1940-talet 
och var avsedd för alla barn. Genombrottet kom på 1960-talet och 
idag har skolan bytt namn till Kulturskolan på de flesta håll och er-
bjuder förutom musik även dans, teater, bild och form, film och slöjd 
med mera. Endast i ett fåtal kommuner saknas idag en kulturskola. 
Barns rätt till kultur är en del av Barnkonventionen.

Den kommunala kulturskolan är ingen obligatorisk uppgift för kom-
munerna och har heller inte haft några statsbidrag. Regeringens 
tidigare satsningar ersattes av en utredning om hur kulturskolan ska 
bli mer tillgänglig för alla. En utredning som kom fram till förslag om 
flera olika typer av statsbidrag för att förstärka kulturskolan.41 Femi-
nistiskt initiativ ser positivt på att denna utrednings förslag återspeg-
las i kommande budgetar.

Vidare vill Feministiskt initiativ se en avgiftsfri kulturskola utan långa 
köer. Vi ser också gärna styrmedel såsom statsbidrag för att styra kul-
turskolan i en riktning som främjar jämställdhet och jämlikhet.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Avgiftsfri kulturskola 300 000 300 000 300 000 300 000

41     SOU 
2016:69.
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4.3.7 Stärka skolbibliotekarierollen

Den nuvarande skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till 
ett skolbibliotek, men lägger fokus i första hand på själva lokalerna. 
Feministisk initiativ ser en möjlighet att bättre tillvarata den kompe-
tens som finns inom bibliotekarieyrket, framförallt inom demokratiskt 
viktiga områden som exempelvis källkritik och främjande av barns 
läsande och för integrationen mellan media och innehållet i under-
visningen.

Feministiskt initiativ vill öka stödet till skolbiblioteken i form av per-
sonalförstärkningar och då inkludera förskolan i satsningen. Det är  i 
de tidiga barnåren grunden läggs för läsning och vetgirighet. Barn i 
förskola behöver säkrad tillgång på skolbibliotikarier som inspirerar 
lusten till lärandet.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Bemannade skolbibliotek 175 000 175 000 175 000 175 000

4.4 Dubbla stödet till ungdomsorganisationer

De statliga medel som ska fördelas mellan ungdomsorganisationerna 
har inte ökat på över 10 år. Summan som en organisation får baseras 
på medlem santal och eftersom antalet medlemmar i ungdomsorga-
nisationer har ökat mycket har det i praktiken inneburit att det delas 
ut hälften så mycket bidrag per medlem idag jämfört med för 10 år 
sedan.

Förra året gick företrädare för 27 ungdomsorganisationer ut och po-
ängterade vikten av ökat stöd.42 Landsrådet för Sveriges Ungdomsor-
ganisationer (LSU) driver dubblat stöd till ungdomsorganisationer som 
en av sina viktigaste frågor, en syn som Feministiskt initiativ delar.

En fördubbling av stödet till ungdomsorganisationer genom Myndig-
heten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) skulle innebära 
en ökning med 212 miljoner kronor per år.43

För att behandla stödet till kvinno-, etniska och hbtq-organisationer 
likvärdigt med ungdomsorganisationerna vill Feministiskt initiativ 
även tillföra en ökning av stödet till dessa med 50 miljoner kronor per 
år.

42      Hallberg 
(2016).

43         MUCF, 
Myndigheten 
för ungdoms 
och civilsam-
hällesfrågor 
(2017)
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Stöd till ungdomsorganisationer 212 000 212 000 212 000 212 000

Stöd till kvinno-, etniska och  
hbtq-organisationer 50 000 50 000 50 000 50 000

4.5 En modern arbetsmarknad för alla

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har fastnat på den nivå 
det var för trettio år sedan och senast normalarbetstiden förändrades 
var för fyrtiofem år sedan. Allt fler människor får stå med mössan i 
hand och be om att få jobba några timmar, som daglönarna i början 
på förra seklet. Den allmänna tekniska utvecklingen kommer inte till 
de tunga kvinnokodade jobben. Kraven ökar, och allt mer ska göras 
av allt färre anställda. Arbetsmarknaden är omodern och inte anpas-
sad efter människors behov, vilket har lett till en utbredd ohälsa. 

Feministiskt initiativ vill ändra på detta. Vi vill bygga ett samhälle 
där människorna har makten över tiden, istället för att alltid stå till 
arbetslivets förfogande. Arbete är centralt i de flesta människors liv, 
för försörjning och utveckling, men det kräver i sin tur att arbetet och 
dess villkor moderniseras. Livet har också andra värden. Att värna 
egenutveckling, hälsa, social sammanhållning, miljö och engage-
mang i civilsamhället måste också få plats menar Feministiskt initia-
tiv.

Figur 9: Kvinnors inkomst av tjänst, i procent av mäns, 2000-2015.44

44    SCB, 
Inkomster och 
skatter (IoS).
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4.5.1 Arbetstidsförkortning

Normalarbetstiden har fastnat på 40 timmar i veckan och inte gene-
rellt förkortats sedan 1973. Utbredd stress och höga ohälsotal talar för 
att det är dags för nästa steg för att göra arbetslivet mer hållbart för 
alla. Svenska kvinnors förvärvsfrekvens är högst av OECD-länderna, 
samtidigt som kvinnokodade branscher fortfarande kännetecknas av 
nedskärningar, dåliga arbets- och anställningsvillkor samt jämförel-
sevis låga löner. Normer i samhället ställer samtidigt krav på obetalt 
hemarbete samt ansvar för barn och familj. Följden blir ökande ohälsa 
och rekordhöga kostnader för sjukskrivningar.

 

Figur 10: Stressrelaterade sjukskrivningar, 2010-2015. Antalet starta-
de sjukfall ökade med 98 000 från det historiskt låga 2010 till 2015. 
Sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade mest och utgjorde 59 pro-
cent, av ökningen. Inom de psykiatriska diagnoserna har den största 
ökningen skett i diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på 
svår stress, som ligger bakom ungefär hälften av alla startade sjuk-
skrivningar.45

Sverige bör växla in på ett spår som leder mot en kortare normal 
arbetsvecka, med målet att nå sex timmar om dagen, 30 timmar i 
veckan efter en övergångsperiod på åtta år.

En kortare arbetsvecka leder till:

 • En fördelningsvinst. Produktivitetsökningen tillfaller löntagare i 
högre grad.

 • En sysselsättningsvinst. Kortare arbetsvecka ger fler människor 
arbete.

 • En miljövinst. Att ta ut ökad produktivitet i sänkt arbetstid istället 
för ökad konsumtion gynnar miljön.

45      Försäk-
ringskassan, 
Korta analyser 
2017:1
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 • En folkhälsovinst. Stressen minskar och folkhälsan förbättras, sjuk-
skrivningar går ner och utbrändhet blir mindre vanligt.

För att förhindra att det blir arbetskraftsbrist bör reformen inledas 
med en kraftig utbildningssatsning som mynnar ut i att arbetstiden 
kortas med 2,5 timmar per vecka år 2021 och de följande 4 åren. 
Vilket skulle innebära att normalarbetstiden är 30 timmar per vecka 
år 2025.  
Det argumenteras ibland för att en förkortning av arbetstiden i första 
hand skulle ske för yrkesgrupper med både fysiskt och/eller psykiskt 
betungande arbete, exempelvis undersköterskor och socialsekrete-
rare. Eftersom arbetsmarknaden är så pass könssegregerad som den 
är, skulle dock ett sådant upplägg i praktiken innebära att det i första 
hand blir kvinnor som får kortare arbetstid och att män fortsätter att 
undantas från ansvar för hem och barn. En av de stora poängerna 
med att genomföra en generell arbetstidsförkortning är just att om 
både män och kvinnor arbetar mindre så ökar de reella förutsättning-
arna för att dela på hemarbete och familjeansvar.

Figur 11: Obetalt hemarbete, fördelning över kvinnor och män. Tim-
mar som används på obetalt hemarbete av kvinnor respektive män 
(tv). Andel män respektive kvinnor av de sysselsatta som arbetar 
deltid på grund av vård av barn eller anhörig, totalt 170 000 personer 
(th).46

Skillnaden mellan kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarkna-
den i Sverige kvarstår efter decennier av jämställdhetsarbete. Kvinnor 
tvingas ofta in i deltidsarbete för att hinna med det obetalda privata 
omsorgsarbetet. Kvinnor är oftare sjukskrivna, inte minst i stressre-
laterade sjukdomar. På gruppnivå är det stora skillnader, en svensk 
man förvärvsarbetar ca 37 timmar per vecka, en svensk kvinna ca 
30 timmar per vecka.47 Liknande skillnader kan ses mellan många 
grupper i samhället.

46    SCB  
(2016 a). 

47      SCB  
(2016 a).
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Målet är inte att få kvinnor att förvärvsarbeta mer, målet är att ändra 
normen för heltid så att den närmar sig en rimlig nivå som är möjlig 
för fler att uppnå.

Feministiskt initiativ har som mål att förkorta arbetstiden till i genom-
snitt 30 timmar i veckan med bibehållen lön.  Men vi menar att det 
realistiska är att göra det successivt. Ett alltför snabbt införande av 
förkortad arbetstid kommer att skapa arbetskraftsbrist på redan efter-
traktade yrkesgrupper. Det kan tyckas konstigt, när Sverige samtidigt 
har en betydande arbetslöshet. Förklaringen ligger i hur utbildnings-
systemet förändrats av tidigare makthavare, utan hänsyn till landets 
framtida behov.

Det som kommer till att fattas är yrkesgrupper där vi redan idag har 
brist, exempelvis undersköterskor, elektriker, rörläggare, boendestöd-
jare, sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, busschaufförer och in-
genjörer för att nämna några. För att möjliggöra sänkning av arbetstid 
krävs först en bred och generös satsning på utbildningar och omskol-
ningar vilket måste ske innan arbetstiden kan börja förkortas.

När arbetstiden förkortades senast 1973 kompenserades arbets-
kraftsbristen av kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Nu har vi 
förmånen att ta emot många utrikes födda, varav många har både 
yrkesutbildning och efterfrågad kompetens. För de som saknar en 
yrkesutbildning behöver vi skapa möjligheter att skaffa sig en sådan.

Det finns en risk att en arbetstidsförkortning kan leda till allvar-
lig kompetensbrist i glesbygden, där man har svårare att rekrytera 
medarbetare med högre utbildning. Särskilda insatser behöver därför 
göras för att stödja företag och myndigheter i glesbygden att ställa om 
till kortare normalarbetstid. Feministiskt initiativ föreslår därför en 
lägre arbetsgivaravgift under den åttaårsperiod som arbetstidsförkort-
ningen kommer att genomföras. Vi föreslår också ett särskilt etable-
ringsstöd för uppbyggnad och drift av utbildningscentrum i glebygd-
skommuner, för att befolkningen ska kunna läsa yrkeshögskole- och 
universitetsutbildningar på distans.

Att förkorta normalarbetstiden handlar om att på ett modernt sätt 
anpassa arbetsinsats och arbetstid till mänskliga behov, och inte låta 
företag och organisationers behov av flexibilitet styra samhällsut-
vecklingen.

Kostnaderna för en generell förkortning av normalarbetstiden 
innehåller både direkta och indirekta kostnader. Det gäller behov av 
nyanställningar, kraftigt ökad antal utbildningplatser inom bristyr-
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ken, minskade skatteinkomster på grund av något lägre tillväxt, samt 
sänkta arbetsgivaravgifter (och egenavgifter) i glesbygdsområden. 
Detta vägs till viss del upp av minskade kostnader för sjukskrivningar 
samt något ökade skatteintäkter på grund av minskad arbetslöshet.

Feministisk initiativ föreslår en nedtrappning av normalarbetstid, där 
utbildningsinsatser för bristyrken påbörjas snarast, och där normal-
arbetstiden som första steg sänks år 2021 med 2,5 timmar per vecka, 
och lika mycket åren 2022-2024 och som resulterar i en normalar-
betstid på 30 timmar per vecka år 2025.

Feministiskt initiativ har år 2015 uppskattat en liknande reform till 
att kosta 110 miljarder över 10 år.48 Vi höjer nu kostnadsberäkning  
för offentliga finanser för denna reform sammanlagt till 184 miljarder 
över 8 år, inräknat ökade utbildningskostnader.  Av dessa kostnader 
redovisas 106 miljarder i denna budget för år 2018-2021.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Kortare arbetstid 12 000 000 21 000 000 27 000 000 46 000 000

4.5.2 Jämställda löner

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige har inte föränd-
rats nämnvärt på ungefär 30 år.49  Den lönebildnings strategi som 
praktiseras i Sverige tycks helt enkelt inte tillräcklig för att skapa 
jämställda löner.

Figur 12: Löneskillnad mellan kvinnor och män. Löneskillnaden mätt 
som kvinnors lön i procent av mäns lön år 2016. Rosa staplar visar 
ovägd löneskillnad, genomsnittslönen (omräknad till heltidslön) för 

48     Hermele 
(2015).

49      SCB  
(2016 b).
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alla kvinnor som en andel av mäns genomsnittslön (omräknad till 
heltidslön). Grå staplar visar standardvägd löneskillnad, dvs den 
skillnad som kvarstår efter att hänsyn tagits till att män och kvinnor 
arbetar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildningsnivå, olika 
arbetstid och olika ålder. Rosa staplar visar således mer på kvinnors 
lägre ekonomiska makt i samhället trots anställning och antagan-
de om heltidslön, medan grå staplar visar olika löner för lika arbete. 
Båda måtten visar skillnaden som om att kvinnor och mäns deltagan-
de på arbetsmarknaden skulle vara lika stort, medan i själva verket är 
andelen förvärvsarbetande ungefär lika stor (88% respektive 89% för 
kvinnor och män år 2013) men andelen heltids- och helårsarbetande 
skiljer sig markant (52% respektive 68% kvinnor och män).50

För att skapa tryck på arbetsmarknadens parter vill Feministiskt 
initiativ ge Medlingsinstitutet ett nytt uppdrag. Medlingsinstitutet ska 
uppmana parterna till att aktivt arbeta för jämställda löner, även i 
förhållande till lönemärket, och stimulera arbetsmarknadsparterna att 
utjämna rådande löneskillnader mellan kvinno- respektive mansko-
dade branscher.

Hela arbetsgivarkollektivet föreslås dessutom att tillsammans med 
staten finansiera en jämställdhetsfond för att snabba på utvecklingen 
mot jämställda löner. Fondens medel skapas av en arbetsgivaravgift 
och ett statligt anslag och fondens kommer första året få en totalin-
täkt på 5,6 miljarder kronor första året för att under en fyraårsperiod 
gradvis öka till en årlig intäkt på 6,3 miljarder kronor.

Parallellt med Medlingsinstitutets uppdrag vill Feministiskt initiativ 
förstärka Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete mot av löne-
diskriminering vad gäller granskning, nedslag och sanktioner. Detta 
gäller till exempel möjligheter att utdöma sanktioner mot de som ej 
genomför lönekartläggningar eller åtgärdar påvisade orättfärdiga 
löneskillnader.

Kostnaden för reformen grundar sig i höjd kostnad för arbetsgivarav-
gift för offentlig sektor och statligt bidrag till jämställdhetsfonden. 

50     Medlingsin-
stitutet (2017).
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Statens bidrag till jämställdhetsfond -2 797 000 -2 907 000 -3 017 000 -3 138 000

Statens kostnad för höjd arbetsgivaravgift -1 638 000 -1 702 000 -1 767 000 -1 838 000

Höjd arbetsgivaravgift +2 797 000 +2 907 000 +3 017 000 +3 138 000

Arbetsgivares bidrag till jämställdhetsfond -2 797 000 -2 907 000 -3 017 000 -3 138 000

TOTALT -4 434 000 -4 609 000 -4 784 000 -4 976 000

4.5.3 Ökad trygghet i anställningsformer

Allmän visstidsanställning är ett stort problem för framförallt kortut-
bildade och låginkomsttagare. Anställningsformen används mest i 
arbetsmarknadssektorer där kvinnor är i majoritet.  Högst andel korta 
visstidsanställningar finns inom vård- och omsorgssektorn, och såväl 
privata vårdföretag som kommuner och landsting ligger i topp när det 
gäller att anställa på visstid. Inom tjänstepersonsyrken är visstidsan-
ställningar som vanligast inom media- och kulturbranscher.

Allmän visstidsanställning infördes i Lagen om anställningsskydd 
(LAS) 2007. Innan dess kunde visstids (tidsbegränsade) anställning-
ar endast göras om det fanns sakliga skäl för det, exempelvis vid en 
tillsvidareanställds frånvaro på grund av studier, föräldraledighet 
eller sjukdom, vid arbetstoppar samt för tidsbegränsade projekt.

Feministiskt initiativ vill revidera LAS så att nuvarande regler för all-
män visstid ersätts med möjligheten att visstidsanställa endast på så 
kallad objektiv grund. Syftet med detta är att arbetsgivare ska kunna 
avvika från det som är regeln (det vill säga från tillsvidareanställ-
ning)  enbart då det är fråga om ett begränsat antal objektiva skäl 
som vikariat, tidsbegränsat projekt eller tillfälliga arbetstoppar.

4.6 Omsorg och socialt arbete

Socialpolitikens och omsorgens yttersta mål är att värna den enskilda 
människans värdighet. Att grundläggande sociala rättigheter respekt-
eras och skäliga levnadsvillkor tillgodoses är en förutsättning för att 
människor ska kunna utöva också andra rättigheter, som aktivt del-
tagande i ett demokratiskt samhälle. Socialpolitiken är på så sätt en 
av hörnstenarna i demokratin. Sverige är ett av världens rikaste och 
mest jämlika länder, men också det OECD-land som de senaste de-
cennierna sett snabbast ökande klyftor. En kursändring är nödvändig 
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för att vända denna utveckling och för att återupprätta socialpolitiken. 
En väl utbyggd generell välfärd, omfördelning av resurser via skatter 
och en effektiv politik för att minska ekonomiska och andra klyftor 
är en förutsättning för att de som arbetar professionellt inom socialt 
arbete och omsorg ska kunna uppfylla sitt uppdrag att hjälpa enskilda 
och att bidra till ett mer jämlikt samhälle. 

De socionomer som arbetar inom socialtjänsten är en grupp som 
sedan flera decennier särskilt drabbats av nedskärningar, persona-
lomsättning, sjukskrivningar och ökning av hot och våld i arbetet.51 

Detta samtidigt som ökade klyftor och en ökad social utsatthet bland 
flera grupper i samhället inneburit ett krympande handlingsutrymme 
och allt större utmaningar att utföra socialt arbete med hög kvalitet. 
Forskare, fackförbund och andra organisationer påtalar återkomman-
de dessa brister och svårigheter. Arbetsvillkoren inom detta viktiga 
arbete är oacceptabla och kräver rejäla satsningar.

Feministiskt initiativ prioriterar inom politikområdet omsorg och so-
cialt arbete särskilt att möta de ökade behoven inom äldreomsorgen, 
stärka social barnavården, säkerställa rätten till LSS samt att motver-
ka hemlöshet.

4.6.1 Stärkt social barnavård och kortade köer till barn- och 
ungdomspsykiatrin

Sverige är på många sätt ett av världens mest barnvänliga länder, 
men den ökande ojämställdheten och ojämlikheten och stressen i 
samhället drabbar även barn. Den psykiska ohälsan har ökat hos 
barn och unga.52 Alltför många barn lever därtill i social utsatthet, 
med exempelvis papperslösa, missbrukande, psykiskt sjuka eller 
våldsutövande föräldrar. Feministiskt initiativ vill stärka det barn-
rättsliga arbetet inom socialtjänst och psykiatri och avsätter 3 miljar-
der per år i riktade bidrag till kommunernas arbete med social barn-
avård och förebyggande/uppsökande socialt arbete med barn och 
unga. 

Feministiskt initiativ vill speciellt se möjlighet för socialtjänsten att 
betala hyresskulder antingen i form av bistånd eller som lån med 
återbetalningsskyldighet om det finns betalningsmöjlighet, för att 
hindra att barnfamiljer med barn upp till 20 år vräks för att familjen 
saknar ekonomiska förutsättningar att betala hyra.

Att förebyggande socialt arbete med unga i själva verket är för sam-
hället stora investeringar, som förutom att spara mänskligt lidande 

51    Arbets-
miljöverket 
2011:16 och 
Stockholms 
Universitet 
(2011).

52      MUFC 
(2016) och BRIS 
(2017). 
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även är samhällsekonomiskt lönsamt är välbelagt.53 Detta riktade 
bidrag ska möjliggöra en rad satsningar på ökad tillgänglighet, kom-
petens och bättre tillämpning av socialtjänstlagen - också för pap-
perslösa barn och barn till utsatta EU-medborgare som vistas i kom-
munerna. 

Behoven ser olika ut i olika kommuner, men vi vet att socialtjänstens 
barnavårdsutredare på många håll är en särskilt belastad grupp, där 
personalomsättning ofta försvårar både för de anställda och för kli-
enter att få kontinuitet, vilket kan vara särskilt viktigt för att bygga 
förtroenden med barn i utsatthet.54 Feministiskt initiativ vill därför 
prioritera satsningar på den sociala barnavården, inklusive utred-
ningarna. Förbättringar av arbetsvillkor och rimligare arbetsbörda för 
socialtjänstens barnavårdsutredare genom bland annat högre per-
sonaltäthet och handledning brådskar. Av särskild vikt är att att alla 
utredare i familjerättsärenden och barnavårdsärenden ges fortbild-
ning om barnfrid, kvinnofrid, våld i nära relationer, bemötande och 
metoder att samtala med barn. 

Dessutom avsätter Feministiskt initiativ 500 miljoner kronor per år för 
att korta köerna och utveckla arbetet inom barn-och ungdomspsykia-
trin, BUP, inklusive första linjens psykiatri i primärvården.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Satsning på social barnavård 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Korta köer på BUP 500 000 500 000 500 000 500 000

4.6.2 Stärkt politik för LSS och personlig assistans

Sedan ett antal år är Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) under attack, från såväl regeringen som Försäkrings-
kassan och förvaltningsdomstolarna. Fokus ligger på påstått fusk och 
överutnyttjande, trots att det helt saknas stöd i fakta för att vare sig 
fusk eller brottslighet skulle vara särskilt vanligt förekommande inom 
personlig assistans, eller inom någon annan av rättigheterna enligt 
LSS.

Feministiskt initiativ vill bryta samhällsutvecklingen där människor 
med funktionsnedsättningar och stora behov antingen får sitt stöd 
ifrågasatt och indraget, eller lever i skräck inför en omprövning där 
stödet kan tas ifrån dem.

53     Nilsson 
(2012). 

54     Svendsen 
(2016) och 
Arbetsmiljö-
verket (2016).
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Undergrävandet av  rättigheterna för människor med funktionsned-
sättningar får allvarliga konsekvenser både för enskilda och för sam-
hället i stort. Anhöriga, oftast kvinnor, tar ett större oavlönat ansvar 
när det allmänna sviker, och tvingas exempelvis gå ner i arbetstid 
eller helt sluta arbeta. Personer med funktionsnedsättningar, som får 
indraget stöd, kan inte längre arbeta och ta hand om hem och familj. 
Det innebär också att kostnader för personlig assistans vältras från 
staten till kommunerna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 
detta destruktivt, och ur ett demokratiskt perspektiv är det minst lika 
problematiskt.

Feministiskt initiativ värnar rättigheterna  för personer med funk-
tionsnedsättning och avsätter därför 2 miljarder kronor årligen till 
stärkt LSS och personlig assistans, som successivt under en fyraårs-
period ökar till 3 miljarder kronor per år.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Stärkt politik för LSS och  
personlig assistans 2 000 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

4.6.3 “Bostad först” – en grund för fortsatta insatser

Enligt Socialstyrelsens senaste stora kartläggning av hemlöshet, 
befinner sig cirka 34 000 personer i hemlöshet i Sverige. Av dessa 
är ca 13 000 personer med beroendeproblematik och 10 200 upp-
ges i samma rapport lida av psykisk ohälsa.55 Siffrorna är troligtvis 
i underkant då många hemlösa är okända för myndigheter eller hos 
frivilligorganisationer. Bostad först är en evidensbaserad insats som 
finns idag, och som främst riktar sig till personer som är hemlösa, ofta 
i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem. Insat-
sen innebär att den som är hemlös utan några krav på att först ha 
genomgått behandling eller uppvisat nykterhet och drogfrihet erbjuds 
en varaktig bostadslösning. Idag är det enbart 20 procent av kommu-
nerna som erbjuder Bostad först. I ett steg mot icke-stigmatiserande 
och evidensbaserade metoder inom socialtjänsten vill Feministiskt 
initiativ avsätta riktade statsbidrag till kommunerna om 300 miljoner 
kronor på insatser mot hemlöshet, varav 250 miljoner på Bostad först 
och 50 miljoner till härbärgen endast för kvinnor (se 4.6.4). Göteborgs 
satsningar på Bostad först visar att detta alternativ erbjuder stöd 
dygnet runt mot en betydligt lägre kostnad än socialtjänstens akut-
boenden – cirka 500 kronor per dygn jämfört med akutboenden som 
kostar cirka 1 250 kronor per dygn.

55      Socialsty-
relsen (2012).
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Bostad först 250 000 250 000 250 000 250 000

4.6.4 Fler härbärgen för kvinnor

Enligt Socialstyrelsen utgör gruppen kvinnor en tredjedel av dem som 
definieras som hemlösa i Sverige. Bland dem går två procent, eller 
234 kvinnor, till härbärgen – av Socialstyrelsen kallat för akutboen-
den. Motsvarande siffra bland männen är fyra procent. För många 
hemlösa kvinnor är hot och konflikter vardag när de tvingas övernat-
ta på mixade härbärgen för både män och kvinnor. Det är en orsak 
till att det är färre kvinnor som övernattar. Av de 300 miljonerna som 
vi avsätter varje år till statsbidrag för att motverka hemlöshet vill vi 
därför öronmärka 50  miljoner kronor om året till härbärgen endast 
för kvinnor.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Fler härbärgen för kvinnor 50 000 50 000 50 000 50 000

4.6.5 Fler platser på äldreboenden

Feministiskt initiativ delar socialstyrelsens bedömning om att äldres 
behov inte tillgodoses.56 Myndighetens tillsyn visar att äldres an-
sökan om särskilt boende ofta ligger vilande tills det finns en plats. 
På så sätt redovisas ingen egentlig kö och den äldre kan inte heller 
överklaga. Antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat kon-
tinuerligt och minskningen fortsätter. År 2010 bodde 94 000 äldre i 
särskilt boende, och 2015 var antalet nere i 87 900.57 Mellan 1994 
och 2013 har ca 36 000 platser i särskilt boende försvunnit samtidigt 
som antalet äldre över 80 år har ökat.58 Idag är andelen av personer 
över 80 år som bor i särskilt boende är nere i cirka 13 procent. An-
delen äldre kommer att fortsätta öka kraftigt – idag finns drygt en 
halv miljon personer som är 80 år eller äldre i Sverige, i  mitten av 
2040-talet beräknas de vara över en miljon.59

I detta läge väljer regeringen att minska anslagen för åtgärder inom 
äldreområdet med 2 miljarder från 2019, pengar som tidigare varit 

56  Socialstyrel-
sen (2016 a). 

57   Socialstyrel-
sen (2016 b)

58  Boverket 
2013:7. 

59  SCB (2016 c) 
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avsatta för att öka bemanning, kompetens och kvalité inom äldreom-
rådet samt öka antalet platser på särskilda boenden för äldre. Femi-
nistiskt initiativ vill istället öka det statliga stödet till kommunerna för 
att förstärka äldreomsorgen.

Feministiskt initiativs vision är att alla äldre som upplever behov av 
särskilt boende ska kunna få det. Det är en lång väg dit men ett första 
steg är att vända utvecklingen och se till att öka antalet platser på 
äldreboenden. Feministiskt initiativ satsar därför på långsiktiga stöd 
till kommunerna för att främja byggande av nya äldreboenden och 
avlasta kommunerna i de kostnader som drift av äldreboenden inne-
bär. Staten ska gå in och medfinansiera byggande av nya äldreboen-
den med 50% samt ersätta kommunerna för 10% av driftkostnaden 
av de nytillkomna platserna.

Att fler äldre skulle få möjlighet för att flytta in på äldreboende skulle 
inte enbart vara viktigt för enskilda individer och deras närstående, 
det skulle även få en rad andra positiva effekter för samhället. Om en 
större andel av de äldre fick möjlighet till plats på äldreboenden skul-
le ett stort antal bostäder bli tillgängliga för andra samt vårdplatser 
på sjukhus frigöras då det skulle leda till färre och kortare sjukhus-
vistelser för äldre med multisjuklighet och/eller minnesproblematik.60

Påverkan budget:
Tusentals kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

50 procent av investeringskostnad 0 1 067 770 2 135 540 2 135 540

10 procent av driftkostnad 0 40 200 123 200 208 500

TOTAL 0 1 107 970 2 258 740 2 344 040

4.7 Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt 
missgynnade områden

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där makt och re-
surser fördelas jämställt och jämlikt. Vi stärker den sociala samman-
hållningen genom inkludering och tidiga sociala investeringar i soci-
oekonomiskt missgynnade områden. Antirasistisk feministisk politik 
ökar den interkulturella interaktionen och förbättrar levnadsvillkoren 
i dessa områden. När fattigdom och segregation växer, ökar också be-
hovet av nya åtgärder för att möta aktuella och framtida utmaningar.

Fattigdom är starkt koncentrerad till vissa områden, ofta miljonpro-
gramsområdena, med hög andel utrikesfödda. För att bryta utveck-

60   Regeringen 
(2016 c).
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lingen behövs en fungerande välfärdspolitik och en omfördelning av 
våra gemensamma resurser. Mycket av den lokala service från myn-
digheter och företag som tidigare funnits på dessa platser har med 
tiden försvunnit. Feministiskt initiativ vill återupprätta levande och 
funktionella lokala samhällen på dessa platser.

4.7.1 Sociala insatsgrupper

Andelen unga som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet är 
dubbelt så stor i socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med riket 
totalt. En kvalitativt bra förskola och en god skolgång lägger grun-
den för möjligheten till ett fortsatt bra liv.  En antirasistisk feministisk 
skolpolitik driver på skolans kompensatoriska uppdrag för att skapa 
jämställda och jämlika uppväxtvillkor för alla. Att tidigt se och gå in 
och bryta en ung människas väg in i våld och kriminalitet är avgö-
rande. Sociala insatsteam, ett samarbete mellan socialtjänst, skolan 
och polisen har visat sig vara en effektiv väg att arbeta för att fånga 
upp dessa unga.

4.7.2 Närpolis med lokal förankring

Den offentliga debatten om våld i miljonprogrammen kännetecknas 
ofta av krav på polisiära åtgärder. Lag och ordning ska givetvis upp-
rätthållas, men polisen kan inte som ensam aktör skapa levande och 
funktionella lokala samhällen. Närpolis med god kännedom om och 
förankring har större möjligheter att nå goda resultat. Lokalt dialog-
baserat arbete, där polisen känner till områdets förutsättningar och 
problem och bygger upp kontakter med de boende har större möj-
ligheter att skapa förtroende hos de boende. På så sätt ökas polisens 
möjligheter att i samarbete med de boende arbeta förebyggande mot 
brott och otrygghet.61

4.7.3 Mentorsprogram mot våld

En antirasistisk feministisk politik för mänsklig säkerhet verkar för 
social rättvisa och för att människor ska ha samma möjligheter att 
leva ett liv utan kriminalitet, våld, fattigdom och arbetslöshet. Det 
konkreta arbete med våldsprevention som visat sig mest effektivt är 
det som utgår från en feministisk grundsyn och som motverkar köns-
stereotypa normer. Mentorsprogram mot våld har provats på några 
ställen med gott resultat. 

61    BRÅ 
2016:20.
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4.7.4 Arbete mot narkotika och kriminalitet

Mycket av den kriminalitet och gängbildning som etablerats i utsatta 
områden har kopplingar till narkotikamissbruk och narkotikahante-
ring. Centralt är att arbeta preventivt mot drogmissbruk, men också 
att snabbt kunna erbjuda rådgivning, stöd och behandling för dem 
som söker hjälp. En kriminell livsstil kan även utvecklas självständigt 
och även här är det viktigt att snabb kunna erbjuda relevant rådgiv-
ning, stöd och behandling för avhoppare från kriminella gäng. 

4.7.5 Lokal demokratiutveckling

Tilliten till traditionella politiska och demokratiska institutioner i 
utsatta områden är låg. Valdeltagandet är långt lägre än i riket to-
talt. Det civila samhällets organisationer har stor betydelse för social 
inkludering, gräsrotsorganisering och demokratiutveckling. En anti-
rasistisk feministisk politik verkar för att fler tillvaratar sina demokra-
tiska rättigheter och får möjlighet att påverka politiken. Vi vill avsätta 
resurser till lokal demokratiutveckling, stärka kvinnors organisering 
och ungdomsverksamhet. Det kan bland annat ske genom ökad till-
gänglighet till möteslokaler och föreningsstöd.

4.7.6 Lokal service

Förbättrad service är något som efterfrågas. Såväl offentlig verksam-
het som lokalt näringsliv stärker ett område. Riktade stöd till nya och 
gamla företag samt myndigheter som vill etablera sig i området kan 
bidra till en sådan utveckling. Lokala arbetsförmedlingsfilialer med 
särskilt uppdrag att fånga upp unga som varken studerar eller arbetar 
kan göra en stor skillnad.

Feministisk initiativ vill avsätta 10,5 miljarder under de närmaste 
fyra åren för att stärka socioekonomiskt utsatta områden. Kommuner, 
myndigheter och civila organisationer kan ansöka om riktade statsbi-
drag för genomförandet av dessa reformer.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Inkludering och förebyggande arbete 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
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4.8 Bygg bostäder som människor behöver

Behovet av någonstans att bo är gemensamt och grundläggande för 
alla människor och är därför en rättighet fastslagen i svensk lag. Den 
förda bostadspolitiken är däremot en starkt bidragande faktor till de 
växande klyftor och uppdelningen av människor i grupper av de som 
har och de som inte har i samhället.

Idag är det svårt för många människor att få en bostad. De som inte 
har stora resurser eller ärvda tillgångar har inte möjlighet att köpa en 
egen bostad utan är hänvisad till hyresmarknaden. Personer med an-
nan hudfärg än vit eller med ett namn som inte uppfattas som tradi-
tionellt svenskt diskrimineras på bostadsmarknaden. Ensamstående, 
lågavlönade och andra ekonomiskt utsatta gruppers möjligheter till 
ekonomisk självständighet minskar då bostäder med rimliga hyresni-
våer saknas. Ungdomar har inte råd att flytta från sina föräldrar och 
många EU-medborgare har inte tak över huvudet. Människor som på 
olika sätt inte uppfyller normen har svårare att få en bostad.62

Nyproduktionen sker främst på attraktiva platser och med dyr inred-
ning och utrustning, något som är lönsamt för byggbolagen och som 
riktar sig till en välmående och resursstark grupp i landets städer 
som kan betala de höga hyror som blir till följd.

Behovet av bostäder för dem som behöver det mest, unga, socioeko-
nomiskt utsatta, nyanlända, fattigpensionärer och andra, tillgodoses 
inte genom den förda bostadspolitiken. Köerna hos de kommunala 
bostadsförmedlingarna är orimligt långa och lägenheterna som för-
medlas alldeles för få. Dessa grupperna hänvisas till en rå och hän-
synslös andrahandsmarknad eller till områden med eftersatt under-
håll.

         

Figur 13: Boendeform, per bakgrund 2016. Boendeform i Sverige 2016 62  DO (2008).



F!:s statsbudget 2018

74

för människor med svensk bakgrund (tv) och utländsk bakgrund (th). 
En person med utländsk bakgrund är utrikes född eller inrikes född 
med två utrikes födda föräldrar. En person med Svensk bakgrund är 
inrikes född med minst en inrikes född förälder. Med ägande avses 
småhus-äganderätt, småhus-bostadsrätt samt flerbostadshus-bo-
stadsrätt. Med hyres avses småhus-hyresrätt samt flerbostadshus-hy-
resrätt.63

Figur 14: Strukturell diskriminering på bostadsmarknaden. Expe-
rimentet innebar att samma kontakt togs till utlysta hyresobjekt på 
Internet, men undertecknades med tre olika namn. Rosa staplar visar 
andel av kontakterna som ledde till att den intresserade blev upp-
ringd, grå staplar visar andel av intresseanmälningar som ledde till 
att den intresserade senare bjöds in till visning av bostaden.64 
 
4.8.1 Samhällets ansvar för bostadsförsörjningen

Feministiskt initiativ vill se ett fokusskifte i bostadsfrågan från mark-
nadsintressen till en fråga om mänskliga rättigheter och långsiktig 
hållbarhet. För att bostadsmarknaden ska bli mer jämställd och jämlik 
behövs fler bostäder med lägre boendekostnader och att diskrimi-
nerande hinder som försvårar för vissa grupper som inte uppfyller 
normen tas bort. Sedan det statliga ansvaret för bostadsbyggandet 
avskaffades i början av 1990-talet har Sverige byggt avsevärt fär-
re bostäder än våra grannländer till en av de högsta kostnaderna i 
Europa.65

Kommunerna bör ta större ansvar i samband med markanvisning-
ar och detaljplanering och utgå från samhällets långsiktiga behov. 
Staten behöver ta sitt ansvar genom att stimulera bostadsbyggande, 
inte minst av hyresrätter med bra standard till rimliga priser. Allmän-
nyttans roll som prispressare behöver återetableras genom att ta bort 
avkastningskravet. 

63   SCB, Hus-
hållens ekono-
mi (HEK) 

64    Ahmed och 
Hammarstedt 
(2008).

65  Boverket 
(2011).
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Kommunala bostadsförmedlingar ska återinföras i alla kommuner och 
kösystemen reformeras så att behovet av bostad i större utsträckning 
styr samt att kraven på inkomst för att få en bostad sänks. 

Tydligare krav på byggbolag
Kommunerna behöver ställa tydligare krav på byggbolag i samband 
med markanvisning på att bostäderna ska motsvara invånarnas be-
hov. Till exempel kan kommunen kräva att en andel av de nybyggda 
lägenheterna ska ha låga hyror och att de planerade bostäderna står 
färdiga inom avtalad tid. Den avtalade tiden innefattar tid för hand-
läggning och eventuella överklaganden men ger inte bolaget som 
ska bygga möjlighet att enbart invänta att det ska bli mer ekonomiskt 
gynnsamt att bygga på den anvisade platsen. Markanvisningar och 
detaljplanering ska utgå från samhällets långsiktiga behov.

Byggandet av hållbara bostäder
För att säkra ett hållbart byggande på lång sikt är det viktigt att välja 
material och byggnadsteknik av hög kvalitet. Bostäder byggda med 
ett miljövänligt fokus i byggprocessens alla delar skonar miljön, håller 
längre och ger hälsosammare bostäder. För att hålla nere boende-
kostnaderna är det att föredra att bygga något mindre lägenheter och 
med en enklare standard när det gäller ytskikten i lägenheterna.

Ett ändamålsenligt bostadsbestånd i hela landet
Feministiskt initiativ ifrågasätter också den norm och det vinstintresse 
som gör att bostäder byggs framför allt på attraktiva platser med dyra 
hyresrätter i storstadsregionerna som resultat. Nya ändamålsenliga 
bostäder behövs i alla landets kommuner för att upprätthålla en rim-
lig bostadsstandard och möta befintliga behov.

4.8.2 Investeringsstöd till bostadsbyggande till unga, äldre 
och missgynnade

Feministiskt initiativ vill se en bostadspolitik som i första hand stöttar 
dem som idag har små eller inga möjligheter att få en egen bostad. 
Vi vill se ett utökat investeringsstöd för byggande av ändamålsenliga 
och billiga hyresrätter. Vidare vill vi att delar av stödet ska öronmär-
kas till studentlägenheter och äldreboenden, med generöst tilltagna 
gemensamma lokaler.

Vi vill under de närmaste fyra åren avsätta 600 miljoner per år utö-
ver regeringens satsning för ett totalt tillskott på 2,4 miljarder under 
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perioden 2018-2021 för investeringsstöd till hyresrätter för dessa 
grupper. Lägenheter som byggs med investeringsstöd ska förmed-
las av de kommunala bostadsförmedlingarna. 0,5 miljarder av dessa 
ska särskilt riktas till lägenheter för äldre. Feministiskt initiativ vill 
genomföra en stor bostadssocial utredning för att se till att de peng-
ar som avsätts i budget används på bästa möjliga vis för att uppfylla 
dessa mål.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Stöd till kommuner för ökat  
bostadsbyggande 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Investeringsstöd hyresrätter  
och studentbostäder 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000

Investeringsstöd äldreboenden 500 000 500 000 500 000 500 000

4.9 Lika förutsättningar över hela landet

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan fär-
das väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beak-
tar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, 
bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Dessa rättigheter ska 
aldrig vara villkorade av var i landet en bor. Feministiskt initiativ vill 
att samhällsservice och trygghet ska göras tillgängligt utifrån idén 
om byn som bas där makt och inflytande över närområdet behålls 
lokalt.

En feministisk analys av samhället innebär en kritik och förändring 
av de politiska och ekonomiska processer som bidrar till att allt mer 
makt och ekonomiska resurser samlas i centrum. Storstadsnormen 
fungerar både legitimerande och tenderar att dölja dessa djupt orätt-
visa förhållanden som Feministiskt initiativ vill förändra. Som Lands-
bygdskommittén 2018 konstaterar är urbanisering inte en naturkraft 
- det är resultat av förd politik både på ekonomins och övriga sam-
hällets områden.

Det är mot bakgrund av detta glädjande att regeringen i budgetpro-
positionen 2018 aviserar en till våren kommande proposition om en 
sammanhållen landsbygdspolitik med en egen utgiftsram. Även att 
regeringen initierar ett arbete att utjämna dessa skeva förhållanden 
redan nu genom sin Hela Sverige satsning är mycket välkommet och 
förslag som vi ställer oss positiva till. Samtidigt lägger regeringen en 
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nästan lika stor ekonomisk satsning på gröna städer i budgeten som 
den tänka ramen för landsbygdspolitiken. Vilket med all tydlighet 
visar på behoven av en mer djuplodande systemkritik där maktför-
hållanden mellan land och stad vägs in. Staden hämtar mat, energi 
och rekreationsområden från omlandet. Mot bakgrund av detta är de 
respektive satsningarnas storleksordningar djupt problematiskt. Vi i 
Fi vill därför att utgiftsramen för den sammanhållna landsbygdspoli-
tiken ska fördubblas 2019 och 2020 så att den omsluter minst 1500 
miljoner. Vi ser också behov av att justera andra delar av regeringens 
satsningar för att stärka arbetet med omställning och omfördelning av 
resurser i landet.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

UO 23 1.17 Åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur 100 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

4.9.1 Stärkt service i hela landet

En fungerande och effektiv infrastruktur är grundläggande för ett de-
mokratiskt och jämlikt samhälle där människor kan färdas väl genom 
livet. Feministiskt initiativ vill bidra till att skapa förutsättningar för 
ett fungerande samspel mellan arbete, fritid, samvaro och familje-
liv. Tillgången till välfärd och service ska därför finnas nära och där 
människor lever sina liv. Det handlar dels om att stärka demokratin 
och se till att tillgången till nödvändig samhällsservice är jämlikt 
och rättvist fördelad i hela landet men också om att minska onödigt 
resande över stora geografiska områden.

Regeringen tar genom sin Hela Sverige satsning vissa steg i rätt rikt-
ning och satsningen på en samlad serviceorganisation är en utveck-
ling som vi i Feministiskt initiativ stödjer även om det krävs andra 
mer kraftfulla åtgärder och förändringar i de sociala transfererings-
systemen för att nå en myndighetsservice där det personliga mötet på 
riktigt kan sättas i centrum. Den sammanhållna landsbygdspolitiken 
är ett steg i rätt riktning, likväl som de särskilt avsatta statsbidra-
gen till kommuner med särskilt stora utmaningar. Dessa förslag och 
politiska lösningar ifrågasätter dock på intet sätt den politiska och 
ekonomisk ordning som gör att vissa kommuner hamnar i sådana 
situationer. Urbaniseringen är som sagt ingen naturlag, utan resultatet 
av både statens och marknadens förmåga att koncentrera makt och 
resurser.
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I väntan på omläggningarna av skattepolitiken, förändringar i det 
kommunala utjämningssystemet samt inte minst ett system som ser 
till att de platser där nyttigheter produceras skäligen ersätts, är det 
dock viktigt att staten omfördelar medel i så hög utsträckning som 
den kan. 

Tidigare satsningar har visat sig vara betydelsefulla för länens arbete 
med att utveckla och samordna kommersiell och offentlig service.66 

Bland de län som tidigare inte har satsat så mycket på serviceområ-
det, på grund av mindre tillgång av det statliga 1:1-anslaget, menar 
Tillväxtverket i sin rapport för åren 2011-2014 att de utökade medlen 
har varit av helt avgörande betydelse för insatser till service och ut-
veckling på landsbygden.67 

Feministiskt initiativ vill därför, förutom regeringens satsningar, ytter-
ligare stärka tillgången till och utbyggnaden av kommersiell service 
i hela landet genom att fördubbla den nationella budgeten för dessa 
ändamål. 

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Kommersiell service i glesbygd 70 000 70 000 70 000 70 000

4.9.2 Utbyggnaden av bredband

Bredbandsutbyggnaden är den i modern tid viktigaste infrastruktur-
satsningen, att jämföra med när Sverige fick el. Där hamnade vissa 
landsbygdsområden långt efter, och det ska inte få hända igen. Det 
offentliga kan inte stå bredvid och lita helt till marknadens aktörer, 
även om dessa nu äger mycket av det som byggts. Staten måste se till 
att alla får del av digitaliseringens möjligheter. Allt mer service sker 
digitalt och samhället digitaliseras snabbt. Bredband är en förutsätt-
ning för att landsbygden ska utvecklas och för att landsbygdsbor ska 
få tillgång till service digitalt. Det handlar om att alla invånare ska 
kunna delta i samhället på lika villkor och undvika en klyfta mellan 
stad och land. 

När det fasta kopparnätet för telefoni släcks är bredband avgörande 
för att många hushåll ska ha telefon. Detta gör utbyggnad av bred-
bandsnätet i ännu högre utsträckning till en rättighetsfråga. Genom 
kraftigt ökade ambitioner i vår bredbandssatsning är målet att alla 

66  TIllväxtver-
ket (2015).

67  TIllväxtver-
ket (2015).
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invånare ska ha tillgång till digital infrastruktur med hög kapaci-
tet. Vi vill också i enlighet med Landsbygdskommitténs betänkande 
föreslå riksdagen att anta ett nytt delmål: att alla i hela landet ska ha 
tillgång till digital infrastruktur med hög kapacitet (100 Mbit/s) senast 
2025.68

Det är viktigt att samordna bredbandsutbyggnaden. Idag är många 
aktörer inblandade och det finns brister i både samordningen och 
marknadsaktörernas agerande.69 I den svenska modellen ska markna-
dens aktörer bygga ut där det är lönsamt. Det offentliga ska stå redo 
att bygga där marknaden inte tar ansvar. För att det här ska fungera 
måste civilsamhället få mer stöd, både ekonomiskt och administrativt. 
Bredbandsstöd från staten och EU får därför inte gå till kommersi-
ellt lönsamma projekt, vilket har hänt enligt Riksrevisionen.70 Staten 
måste ta ansvar för det som inte är kommersiellt lönsamt, exempelvis 
lands- och glesbygdsområden. Det är därför viktigt att kontrollera att 
dylika satsningar verkligen kommer dessa till del.

Feministiskt initiativ vill satsa 750 miljoner kronor per år under 
perioden 2018-2021, vilket innebär totalt 3 000 miljoner kronor för 
perioden.71 Därutöver vill vi ge totalt 490 miljoner kronor extra anslag 
till Post- och telestyrelsen. Satsningen ska riktas till byanät (lokala 
fiberföreningar), ett nationellt supportkansli (för lokala fiberföreningar 
inom Bredbandsforum) samt till tydligare statliga direktiv och sam-
ordning i frågan om bredbandsutbyggnad. Totalt under perioden är 
vår satsning 3490 miljoner kronor större än regeringens.72  

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

UO 23 1:17 Förstärkning av medel  
till Landsbygdsprogrammet (2018-2020)  
(utöver satsning på UO 23 1:17  i kapitel 4.9) 750 000 750 000 750 000 750 000

Extra anslag till Bredbandsforum  
hos Post- och telestyrelsen 122 500 122 500 122 500 122 500

4.10 Dags att lyfta kulturen

En feministisk och antirasistisk kulturpolitik ska verka för ett demo-
kratiskt, jämlikt och inkluderande kulturliv. Kulturen ska ge utrymme 
för en mångfald av idéer och möjlighet till både identifikation, över-
skridande och olikhet. Feministiskt initiativ utgår från alla männ-
iskors rätt till medskapande och deltagande, liksom en demokratisk 
fördelning av resurser. Vi vill stärka det kulturpolitiska området och 

68   SOU 
2017:1, Lands-
bygdskommit-
téns betänkan-
de.

69    Riksrevi-
sionen (2017).

70    Riksrevi-
sionen (2017).

71    Statsbudget 
2017: Utgifts-
område 22 och 
23.

72    Post- och 
telestyrelsen 
(2017). 
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förverkliga en reell och fördjupad demokratisering av kulturlivets alla 
deltagande och utövande aspekter, inflytande och resursfördelning. 
Detta gäller inte minst jämställdhet och jämlikhet ur intersektionella 
perspektiv, samt jämlik kultur i hela landet. 

4.10.1 Enprocentsreformen

Ett levande, fritt och rikt kulturliv är fundamentalt för en levande 
demokrati, men kulturområdet har under lång tid urholkats ekono-
miskt på grund av stagnerade anslag och politisk underprioritering.73 

Feministiskt initiativ vill att en gradvis uppräkning sker så att minst 
en procent av statens utgifter avsätts till kulturlivet år 2021, vilket 
innebär en ökning med 3 miljarder kronor när reformen är genom-
förd. Feministiskt initiativ välkomnar flera av regeringens aviserade 
förstärkningar av kulturbudgeten, och vill för 2018 öka det statliga 
anslaget på budgetposterna 17.1–17.10 med ytterligare 460 miljoner 
kronor och lyfter särskilt satsningar på det fria kulturlivet, stärkt in-
frastruktur för kultur i hela landet, ökad tillgänglighet och demokrati-
serat deltagande i kulturlivet.

Under 2018 lyfter Feministiskt initiativ följande satsningar inom ra-
men för enprocentsreformen:

 • Uppräkning av statens del av Kultursamverkansmodellen: 100 
miljoner kronor. Kultursamverkansmodellen är en nyckelfråga för 
ett jämlikt kulturliv i hela landet. Enligt Kulturrådet har de statli-
ga årliga bidragen inom modellen bara ökat med knappt 2 procent 
mellan 2010 och 2015, medan de regionala och kommunala har 
ökat med 19 respektive 20 procent.74 För att säkerställa modellens 
utveckling krävs en uppräkning av de statliga bidragen, med priori-
tering av mindre landsting/regioner och kommuner.

 • Höjda anslag till fria kulturaktörer inom alla konstformer, 
samt nya anslag till gränsöverskridande konst och alternativa 
kulturformer: 100 miljoner kronor. Centralt i Feministiskt initi-
ativ:s kulturpolitik är att stärka de småskaliga och fria kulturaktö-
rerna inom alla konstformer, samt att göra plats för fler verksam-
heter och uttryck som idag inte ryms inom stödstrukturerna. För 
att påbörja detta arbete föreslås höjda anslag till fria dans-, musik- 
och teateraktörer (sammanlagt 35 miljoner mer än regeringen), den 
fria bild- och formkonsten (8 miljoner kronor mer än regeringen), 
liksom till litteratur och kulturtidskrifter (12 miljoner kronor mer än 
regeringen). Vi vill dessutom instifta ett helt nytt stöd till gräns-
överskridande och tvärkonstnärliga verksamheter på 15 miljoner 

73    Kulturrådet 
2017:3.

74    Kulturrådet 
(2016).
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kronor. För att stödja hela den bredd och som finns inte minst i 
deltagarkulturella former bland unga, i stigmatiserade områden och 
på landsbygderna, satsar vi även 30 miljoner kronor på att lyfta in 
fler kulturformer i de kulturpolitiska stödstrukturerna.

 • Ökad tillgänglighet till kulturlokaler ur funktionalitetsper-
spektiv: 215 miljoner kronor. Trots existerande krav går utveck-
lingen för långsamt vad gäller tillgänglighetsanpassning av kultur-
lokaler. Stödet föreslås fördelas ut till kommunerna, och ska kunna 
sökas av kulturaktörer för anpassning såsom viss ombyggnation, 
ramper, skyltning, hörselslingor, anpassning av akustik, utbildning 
av personal, tolkning osv. 

 • Pilotprojekt – Gratis kulturkväll: 30 miljoner kronor. Kultu-
ren finansieras till största delen av människors privata konsum-
tion. Samtidigt är kostnaden för kulturevenemang ett hinder för 
många människor att odla en relation till konsten som en del av 
livet. Feministiskt initiativ föreslår ett pilotprojekt för att undersöka 
effekterna av att tillgängliggöra utvalda evenemang ur ordinarie 
program på offentligt finansierade verksamheter kostnadsfritt över 
hela landet. Summan motsvarar ca 300 evenemang i stort format 
eller ca 1000 evenemang i litet format.

 • Chefsutbildningar riktade till underrepresenterade grupper 
och fortbildningsinsatser kring icke-diskriminerande rekry-
tering: 15 miljoner kronor. För att förändra maktbalansen och 
demokratisera kulturlivet krävs riktade utbildningar till grupper 
som idag är underrepresenterade på inflytelserika positioner. Lik-
nande satsningar har tidigare med goda resultat framgång riktats 
till kvinnliga ledare. Feministiskt initiativ avsätter 10 miljoner 
kronor för utbildning av 80-100 personer. För att förändra diskri-
minerande rekryteringsförfaranden och informell rekrytering krävs 
utbildningsinsatser i icke-diskriminerande rekrytering. Vi avsätter 
5 miljoner kronor till detta ändamål, vilket beräknas bekosta ca 
500 utbildningsplatser. 

Exempel på prioriterade satsningar 2018 som inte beräknas påverka 
budgeten:

 • Utredning kring hur kulturområdet ska integreras i den nationella  
jämställdhetspolitiken

 • Skärpta direktiv om krav på demokratisering av kulturinstitutioner, 
liksom skärpta krav på nolltolerans mot diskriminering och sexuella 
trakasserier.
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 • Utred hur stipendier på kulturområdet ska göras SGI-grundande.

 • Bibliotekskort till papperslösa

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

17.1-17.10 Enprocentsreformen 1 197 303 1 500 000 2 000 000 3 000 000

4.10.2 Folkbildningslyftet

Folkbildningen är såväl en grundbult i demokratin som en källa till 
kollektivt lärande och inflytande. Självorganiserad och bred bild-
ningsverksamhet har historiskt sett stärkt till exempel arbetarklassen 
och bidrog till att förändra maktbalansen under 1900-talet. Historiskt 
och fram till idag stärker kvinnor och andra grupper sina positioner 
på liknande sätt, men med mer flerdimensionella, kritiska och in-
kluderande förhållningssätt till begreppet bildning. Syftet med en 
feministisk bildningspolitik är att människor tillsammans ska kunna 
utveckla de verktyg som krävs för att förstå och analysera samt för-
ändra sin omvärld. Feministisk folkbildning har ett särskilt fokus på 
den allmänbildning och kunskap som krävs för att förstå och analy-
sera samhället på en strukturell nivå och engagera sig för ökad jäm-
ställdhet och jämlikhet.

Gemensamt lärande bygger på nyfikenhet och viljan att förstå världen 
i hela sin komplexitet. Eftertänksamhet och förståelse för det vi inte 
redan känner igen eller håller med om kan i sin tur skapa gränsö-
verskridande sammanhållning och kärleksfullt samhällsengagemang 
– något som i sin tur till viss del kan fungera som vaccin mot de 
antidemokratiska krafter som arbetar aktivt för att försvaga bildnings-
rörelser. Feministiskt initiativ vill vitalisera, modernisera och bredda 
folkbildningen med ett folkbilningslyft för samtidens och framtidens 
demokratiska utmaningar genom ett utökat statligt grundanslag om 
150 miljoner kronor för 2018, utöver regeringens aviserade satsning-
ar, och därefter en årlig höjning med 50 miljoner kronor.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

17.14 Folkbildningslyftet 671 000 721 000 771 000 771 000
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4.10.3 En social kultur

I Sverige idag finns en utbredd upplevelse av ensamhet och isolering. 
Många människors

vardag präglas av en strävan efter att få tillträde till gemenskap och 
livskraft. Feministiskt initiativ vill vidga synen på vad som ger livet 
mening och kulturen spelar här en viktig roll. Vi vill inrätta ett nytt 
tvärpolitiskt område med utgångspunkt i kulturpolitiken – En social 
kultur. 

Det finns idag en mängd verksamheter och initiativ av stor betydel-
se som har svårt att överleva och växa för att de befinner sig mitt i 
gränslandet mellan kulturell och social verksamhet. Inte sällan drivs 
denna typ av verksamhet ideellt av och för kvinnor eller marginali-
serade grupper. Många verksamheter som idag räknas som sociala 
saknar å sin sida de estetiska och intellektuella dimensioner som är 
positiva för att ensamma, utsatta eller marginaliserade människor ska 
uppleva en känsla av värdighet, ömsesidighet och respekt. Feminis-
tiskt initiativ vill verka för nya sätt att se till hela människans kom-
plexa behov.

För 2018 års budget innebär reformen först och främst en utredning 
som tar fram förslag på hur det nya politikområdet bäst kan organi-
seras mellan berörda departement. För 2019-2021 budgeteras för en 
gradvis ökande satsning.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

(Nytt utgiftsområde) En social kultur 0 150 000 300 000 400 000

4.11 Rätten till ekonomisk trygghet

Vi har under en tid haft en utveckling med kraftiga skattesänkning-
ar och samtidigt ett urholkande av socialförsäkringssystemen. Dessa 
nedmonteringar av det sociala skyddsnätet drabbar framförallt dem 
som redan är mest utsatta i samhället, som inte kvalat in till a-kas-
san, inte jobbat tillräckligt länge för att uppnå en hyfsad sjukpen-
ninggrundande inkomst (SGI) eller inte har varit tillräckligt länge 
i Sverige för att uppfylla kraven för garantipension. Samtidigt som 
nivåerna i socialförsäkringarna sänks, byggs parallella system upp, 
med privata socialförsäkringssystem för de som redan har en relativt 
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trygg position. Tjänstepensioner, företagshälsovård, privata sjuk-
försäkringar och arbetslöshetsförsäkringar urholkar den allmänna 
välfärden och ökar klyftorna i samhället.

Figur 15: Åldersgrupper, hushåll och disponibel inkomst. Förändring 
av disponibel inkomst i olika hushåll och åldersgrupper 2011-2015. 
Förändring i disponibel inkomst för olika hushållstyper och åldrar. 
Medianinkomst i tusentals kronor i 2015 års priser.75

Figur 16a och 16b: Ekonomisk ojämlikhet i Sverige, 1990-2013 samt 
2011-2015. Gini-koefficienten, ett mått på ekonomisk ojämlikhet som 
är 0 då alla har exakt lika mycket och 1 då en person får alla in-
komster, har ökat senaste åren. Inkomstskillnaderna har ökat med 
8 procent bara mellan 2011 och 2015, och cirka 40 procent senaste 
decenniet. Regeringen förklarar i vårpropositionen Sveriges ökade 
inkomstklyftor med att inkomsterna för dem med allra högst inkom-
ster ökat kraftigt, främst till följd av ökade kapitalinkomster (Reger-
ingens proposition 2016/17:100; 2017 års ekonomiska vårproposition 

75     SCB, 
Inkomster och 
Skatter (IoS).
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http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/04/prop.-
201617100/ sid 13-14). 

Feministiskt initiativ skjuter till medel för satsningar inom en rad 
områden för ekonomisk trygghet för alla i samhället. Att garanteras 
en grundläggande ekonomisk överlevnad och trygghet är en av FN 
definierad mänsklig rättighet76 som ofta förbises i arbetslinjens spår.

4.11.1 Deltidssjuksskrivning för studenter

Sjukförsäkringssystemet för studenter har hittills endast möjliggjort 
att vara sjukskriven på heltid. Det innebär att studenter som skulle 
behöva vara sjukskrivna på deltid får välja mellan att avstå från att 
sjukskriva sig, avbryta studierna eller sjukskriva sig på heltid. Bud-
skapet från Sveriges Förenade Studentkårer har under många år varit 
att detta är #heltsjukt77 och Feministiskt initiativ vill som ett första 
steg möjliggöra deltidssjukskrivning och se vidare på andra delar i 
sjukförsäkringssystemet. Regeringen har i juli 2017 presenterat att de 
vill möjliggöra för studenter att vara deltidssjukskrivna, och från juli 
2018 blir det möjligt för en studerande att, vid särskilda skäl, kunna 
vara deltidssjukskriven i en sådan omfattning som motsvarar hälften 
av heltidsstudier med en heltidsersättning från studiemedelssystemet. 
Feministiskt initiativ möjliggör deltidssjukskrivning som ett första steg 
i denna budget och räknar framåt med att koppla sjukförsäkringen till 
studier (inte studiemedel som idag) och en förkortning av karenstiden 
från 30 till 7 dagar.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Deltidssjukskrivning för studenter 10 000 15 000 25 000 35 000

4.11.2 Gemensam social försäkring

Oro för ekonomin utgör ett stort hinder för utveckling. Att ta sig fram i 
dagens djungel av olika inkomstrelaterade, försörjningsrelaterade och 
behovsrelaterade bidrag tenderar att skapa långa passiva perioder i 
sökandes liv. För att kunna behålla ett tydligt sikte på en återgång till 
ekonomisk självständighet vill Feministiskt initiativ verka för en sam-
lad social försäkring med enhetliga regler. Som ett första vill vi utreda 
en samordning av verksamheterna inom Försäkringskassan, arbets-
förmedlingen och socialtjänsten. Med utgångspunkt i varje människ-

76   FN, Allmän 
förklaring om 
mänskliga rät-
tigheter, artikel 
22 (1948)

77    Sveriges för-
enade student-
kårer (2017).
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as behov av stöd och utveckling samordnas olika specialkompetenser 
i speciella resursteam, som sedan följer individen hela vägen fram till 
målet. Ekonomisk grundtrygghet skapas genom en miniminivå, som 
omfattar alla, vilken följs av en inkomstrelaterad utbetalning, med 
samma tak som i föräldraförsäkringen.

4.11.3 Ekonomiskt bistånd 

Feministiskt initiativ vill se en generell höjning av riksnormen för 
ekonomiskt bistånd. Riksnormen infördes 1998 som en miniminivå i 
hela landet.  Vi satsar 2 miljarder kronor genom kommunerna för en 
tvåprocentig höjning av riksnormen. Reformen innebär att beloppet 
för personliga kostnader för vuxna höjs från 2980 kronor till 3576 
kronor för ensamstående och från 5370 kronor till 6 444 kronor för 
sammanboende.

Påverkan budget:

i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Ekonomiskt bistånd 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

4.11.4 Pensioner att leva på

Ekonomisk grundtrygghet på äldre dagar borde vara en självklarhet. 
Dagens pensionssystem bygger på felaktiga antaganden och förut-
sättningar som inte finns. Systemet är byggt på en patriarkal norm 
där lönearbete – på heltid, genom hela livet, i Sverige – krävs för att 
uppnå en god pension. Feministiskt initiativ vill se ett nytt pensions-
system där staten garanterar en rimlig ekonomisk grundtrygghet för 
alla, inte bara för vissa.

Många av dagens pensionärer lever i akut fattigdom och klarar inte 
ens de nödvändigaste av utgifter. Den första åtgärden behöver vara 
att höja garantipensionen till 11 800 kronor för att möta EU:s gräns 
för fattigdom. Under kommande fyraårsperiod innebär detta ökade 
kostnader för statens finanser på 32,98 miljarder kronor fördelade 
över de fyra åren.
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Figur 17: Garantipensionärer, antal kvinnor och män, samt årsbe-
lopp/12 per person. Antal kvinnor och män som uppbar garantipen-
sion i december 2016 (tv). Årsbeloppet av den allmänna pensionen i 
december 2016 dividerad med 12 (antal månader för ett genomsnitt 
över året) och antal personer som uppbar allmän pension (th).78

Figur 18: Kvinnors allmänna pension/tjänstepension, i procent av 
mäns 2000-2015.79

Feministiskt initiativ har ett genomgripande program för att komma 
tillrätta med den snabbt växande katastrof som dagens pensions-
system är. Det är ett program med åtgärder på kort och lång sikt för 
ett pensionssystem som är hållbart för såväl människor som staten. 
Några av punkterna: 

 • Förändringar i pensionssystemet med verkningar på kort sikt

 • Att höja garantipensionen till 11.800 kronor.

 • Att stärka äldreförsörjningsstödet.

78   Pensions-
myndigheten, 
SF0301.

79    SCB, Inkom-
ster och skatter 
(IoS).
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 • Att höja riktåldern för full pensionsrätt till 67 år, sedan successivt i 
takt med ökad livslängd. Utvärderas och justeras vart 5:e år.

 • Att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna 
sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till 
internationella klimatmål.

På lång sikt behöver vi ett helt nytt pensionssystem, som ersätter det 
nuvarande.80

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på lång sikt

 • Att avskaffa premiepensionen. Pengarna ska stärka AP-fonden för 
tryggare pensioner. 

 • Att den allmänna pensionen ska ha en kompensationsgrad på 
minst 60 % av den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa 
åren.

 • Att avsätta pensionsgruppen. Debatten om kommande generatio-
ners pensionssystem behöver vara öppen.

 • Återinföra möjligheten till full avdragsrätt för pensionssparande upp 
till 12 000 kronor per år.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Pensioner att leva på 8 230 000 8 230 000 8 250 000 8 270 000

5 Ett jordklot – en rättvis miljöpolitik
En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och 
betonar vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar 
både mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung i att delar av 
världens befolkning har tagit sig rätt att överutnyttja jordens resurser, 
och i ett ekonomiskt system som fortfarande gör det lönsamt att göra 
så. Därför måste grunden i en rättvis miljöpolitik bygga på att den 
som förorenar ska stå för de samhällsekonomiska kostnaderna. Detta 
innebär även att människors välbefinnande och naturvärdens lång-
siktiga bevarande alltid ska stå före kortsiktiga ekonomiska vinstin-
tressen.

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande.81 Ett 
förändrat klimat och andra miljöproblem drabbar redan utsatta grup-

80   Se rappor-
ten “Pensioner 
– en patriarkal 
historia: En 
feministisk, 
normkritisk 
och system-
kritisk analys 
av det svenska 
pensionssys-
temet” (Sunna, 
2016) för en 
fördjupning av 
Feministiskt 
initiativs pen-
sionspolitik.

81    WWF 
Living Planet 
Report (2016).
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per hårdast. Därför måste resursuttaget hos höginkomstländer minska 
samtidigt som välfärden ökar i låg- och medelinkomstländer. Femi-
nistiskt initiativ vill driva en politik som tar samhället i en riktning 
där vi tillsammans lever inom vår enda planets gränser. I vår budget 
presenterar vi satsningar för att förändra vårt produktions- och lev-
nadssätt så att vi bevarar den livsmiljö som utgör förutsättningen för 
jordens och vår egen fortlevnad. Vi ser att en omställning krävs, där 
ansvaret för förändring inte kan läggas på privatpersoner och deras 
individuella val. 

En feministisk miljöpolitik strävar efter att tydliggöra att ansvaret 
främst ligger hos politiker och producenter, och att de ska möjliggöra 
för privatpersoner att fatta de beslut som är mest hållbara.

Därför föreslår vi bland annat ett högre skatteuttag på kött samtidigt 
som vi halverar momsen på frukt och grönt. Vi vill införa en flygskatt 
samtidigt som kollektivtrafiken görs avgiftsfri och järnvägsnätet 
byggs ut.

Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att 
dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Fe-
ministiskt initiativ vill se en värld där vi inte konsumerar mer resur-
ser än det som vår planet kan producera. Där all resursförbrukning 
bygger på globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedi-
mensioner och där den feministiska och antirasistiska maktanalysen 
utgör självklara perspektiv.

Feministiskt initiativ vill driva en politik som tar samhället i en rikt-
ning där vi tillsammans lever inom vår enda planets gränser. 

5.1 Omställning

Hur vi producerar och konsumerar kommer att avgöra vår och plane-
tens framtid. Det är nödvändigt att fasa ut fossil energi och frigöra oss 
från dagens produktions- och konsumtionssätt som bygger på att vi 
förbrukar planetens resurser. Det är inget mindre än ett ekonomiskt 
vansinne som utarmar vår planet och hotar framtida generationers 
existens och välfärd. Feministisk initiativ anser att vi behöver nya 
ekonomiska modeller som baseras på förnybar energi och som strävar 
efter att bevara och upprätthålla värdet av alla naturresurser i stället 
för att konsumera dem.

Idag lever vi enligt en produktions- och konsumtionsmodell där en 
resurs utvinns, förädlas till en produkt, förbrukas och sedan slängs på 
soptippen. Nya modeller behöver drivas av förnybar energi och in-
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spireras av naturens egna kretslopp – där målet är noll avfall, giftfria 
materialflöden och hundra procent förnybar energi (sol, vind, vatten 
och hållbar biomassa). I denna omställning har en levande landsbygd 
stor betydelse. Feministiskt initiativ anser att en ökad inhemsk pro-
duktion av ekologisk mat och förnybar energi är en förutsättning för 
ett hållbart Sverige, för mat- och energisuveränitet. Detta innebär att 
nya jobb kan skapas lokalt – vilket innebär en lokalisering av ekono-
min från det globala till det lokala.

5.1.1 Energipolitik

Feministiskt initiativ verkar för ett hållbart energisystem byggt på 
förnybara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är 
ett system där vi hushåller med resurser och fördelar dessa rättvist 
mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. Riks-
dagen har beslutat att till år 2020 ska andelen förnybar energi utgö-
ra minst 50 procent av den totala energianvändningen, att andelen 
förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent samt att 
energianvändningen ska vara 20 procent mer effektiv.82 I den ram-
överenskommelse som träffats av Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om ener-
gipolitiken är målet hundra procent förnybar elproduktion år 2040 
och ytterligare 18 TWh ska tillföras inom elcertifikatsystemet till 
2030. Feministiskt initiativ ställer sig bakom regeringens ambitioner 
för förnybar energi och anser därutöver att Sverige ska ha ett energi-
system som är hundra procent förnybart senast år 2030.

I Sverige har vi med våra stora förnybara naturresurser och vår glesa 
befolkning ovanligt goda förutsättningar att skapa ett hållbart en-
ergisystem och därmed också ett stort ansvar för att verkligen göra 
detta. En progressiv energipolitik är ett viktigt verktyg för att minska 
utsläppen och på så sätt minimera de effekter av den globala upp-
värmningen som syns redan idag. Framtidens energisystem är ett 
decentraliserat system där det är enkelt och billigt för privatpersoner, 
bostadsrättsföreningar, kooperativ och företag att vara småskaliga 
producenter av förnybar elektricitet och värme. 

Feministiskt initiativ ställer sig bakom regeringens satsning, med en 
ökning om en halv miljard kronor till utgiftsområde 21, Energi, med 
särskild förstärkning till stödet för solceller. Samtidigt bär offentliga 
aktörer det största ansvaret för omställning och effektivisering. Att in-
vestera i förnybara energikällor, driva statliga och kommunala bolag 
miljömässigt hållbart, samt avsluta subventionering av verksamheter 

82   Närings-
utskottets 
betänkande 
2008/09:NU25, 
Riksdags-
skrivelse 
2008/09:301.
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med negativ klimatpåverkan är exempel på detta. En viktig del i ett 
hållbart energisystem är ett aktivt arbete med energieffektivisering 
och förbrukningsminskning då all producerad energi har någon typ 
av miljöpåverkan. Den mest miljö- och klimatvänliga energin är den 
som inte används.

5.1.2 Klimatskatt för omställning från kött till vegetabilier

Världen står inför en klimatkris som vi måste begränsa omfattning-
en av. Jordbruket står globalt för omkring 18 procent av de globala 
utsläppen av växthusgaser. Men i denna siffra ryms inte alla utsläpp 
som jordbruket orsakar, till exempel utsläpp från transporter, produk-
tion av konstgödsel och avskogning för att bereda plats åt åkermark. 
Djurhållningen är den enskilt största källan till jordbrukets utsläpp.83

Trots att de miljömässiga följderna är välkända är matsektorn undan-
tagen styrmedel för klimatarbete som omfattar många andra sektorer. 
Produktionen och konsumtionen av kött och mejeriprodukter ökar. I 
Sverige ökade köttkonsumtionen med drygt 40 procent mellan 1990 
och 2012.84 Försäljningen, vilket innefattar prisökningar, har sedan 
år 2000 ökat med nästan 85 procent.85 Totalkonsumtionen av kött 
är idag drygt 87 kg kött per person och år (slaktad vikt, vilket även 
inkluderar svinn)86, varav ungefär hälften är importerat.87 Vi äter mer 
kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl. En person bosatt i Sve-
rige förbrukade drygt 15 kg mer kött än den genomsnittlige EU-med-
borgaren 2016, och då framför allt nötkött88, som är det köttslag som 
är förknippat med störst utsläpp. 

Det är tydligt att Sverige för att nå klimatmålen behöver införa ekono-
miska styrmedel för att påskynda en övergång till minskad konsum-
tion av animalier och ökad konsumtion av vegetabilier. Vi beräknar 
att de bästa effekterna gällande minskade utsläpp, mer hälsosam 
matkonsumtion, och ekonomisk jämlikhet kan uppnås om en kon-
sumtionsskatt på kött, fisk, ägg och mejeriprodukter kombineras med 
styrmedel som sänker priserna på vegetabilier. Feministiskt initiativ 
föreslår därför en sådan skatteväxling, där en klimatskatt på anima-
lier fasas in under en tioårsperiod, och momsen på frukt och grönt 
sänks från 12 procent till 6 procent år 2019.

Den föreslagna konsumtionsskatten på animalier (kött, fisk, ägg och 
mejeriprodukter) är utformad med ett pris per kilo som korresponderar 
till respektive varas koldioxidutsläpp. Efter genomförd infasning på tio 
år innebär reformen i dagens prisläge exempelvis en skatt på 24 kr/
kg på nötkött , 4 kr/kg på fläsk, 10 kr/kg på ost, 2 kr/kg på ägg och 

83    Lööv et al 
(2013).

84    Jordbruks-
verket (2013).

85    SCB (2015).

86    Jordbruks-
verket (2017).

87      Jordbruks-
verket (2013)

88      Jordbruks-
verket (2017).
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1 kr/liter mjölk.89 År 2027 beräknas skatten ge en intäkt på drygt 7,5 
miljarder kronor. Samhällets ekonomiska vinster i form av minskade 
kostnader för ohälsa och miljöförstöring kan även de bli betydande. 

Störst påverkan beräknas animalieskatten ha på nöt-, får- och ost-
konsumtionen då dessa får den högsta beskattningen. Vi beräknar att 
reformen kan komma att minska Sveriges klimatpåverkan med minst 
600 miljoner ton per år efter fullt genomförd reform, vilket motsvarar 
ca 10% av utsläppen från animalieproduktionen. En klimatskatt på 
animalier ska inte ses som en reform som främjar import av kött, då 
en generell skatt per kilo bidrar till att jämna ut relativa priser mellan 
importerat kött (som ofta är billigare) och inhemskt producerat kött. 
Infasningsperioden på tio år bedöms som nödvändig för att gradvis 
utveckla analysen av hur reformen kan komma att påverka jordbruket 
och livsmedelssektorn på kort och lång sikt, samt ge matproducen-
ter en rimlig chans till förutsägbarhet i omställningen. Vi ser behov 
av att utreda vilka ytterligare reformer som bör riktas mot produk-
tionsledet för att uppnå en parallell omställning till en högre grad 
av klimateffektiv, småskalig, närproducerad, ekologisk och djuretisk 
produktion, liksom en större inhemsk försörjning av frukt, grönt och 
spannmål som möter en ökad efterfrågan. Vi föreslår därför vidare 
utredning kring en optimal utformning då även konsumtionsmönstren 
är svåra att förutspå, och vi följer det forskningsprojekt med finansie-
ring från Naturvårdsverket som undersöker klimatskatter på livsmedel 
och som presenteras 2019.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Animalieskatt (intäkt) +815 000 +1 616 000 +2 404 000 +3 179 000

Sänkt moms på frukt, grönt och 
spannmål (bortfall av intäkt) 0 -4 157 000 -4 364 000 -4 583 000

5.1.3 Hållbar livsmedelssektor för ökad självförsörjning

Sverige behöver en jordbrukspolitik som beaktar jordbrukets betydel-
se för ett öppet och varierat landskap med en mångfald av naturliga 
växt- och djurarter. Feministiskt initiativ står för en social, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar jordbrukspolitik som ska säkra matsuverä-
nitet och biologisk mångfald. Ett hållbart jordbruk sätter också folk-
hälsa, djurvälfärd och bra arbetsvillkor i fokus, såväl nationellt som 
globalt. Jordbruksstöden behöver riktas om och ökade resurser satsas 
så att omställning för hållbarhet och ökad självförsörjning främjas, 

89      Beräk-
ningar av 
utsläpp, pris 
och förväntad 
konsumtions-
minskning för 
nötkött, fläsk, 
fågel, mjölk, 
ost och grädde 
är baserade på 
Säll och Gren 
(2015). Kom-
pletterat med 
egna beräk-
ningar för får, 
fisk och ägg.
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istället för global konkurrenskraft och exportmarknader.

Sveriges matproduktion kan bli mer hållbar och inom hela livsmed-
elskedjan från produktion till matbord behövs åtgärder för en ökad 
hushållning med resurser. Förutom ekonomiska styrmedel riktade 
mot konsumtionsledet vill vi även aktivt stödja övergången till ett mer 
ekologiskt och småskaligt jordbruk. Att stödja ekologiska producenter 
genom olika former av ekonomiska styrmedel ger möjlighet att på-
skynda övergångsprocessen till ett mer hållbart jordbruk.

Feministiskt initiativ utökar därför resurserna inom ramen för bud-
getpost 23 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor om sammanlagt 
704 miljoner kronor mer än regeringen över fyraårsperioden, och vill 
skifta fokus i livsmedelsstrategin till omställning för hållbarhet samt 
ökad självförsörjning.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

UO 23 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 200 000 300 000 350 000 350 000

5.1.4 Energieffektiviserande åtgärder i områden med stort 
behov av upprustning

För att Sverige ska klara de mål som har satts upp i Parisöverenskom-
melsen samt den nyligen beslutade klimatlagen om nollutsläpp till år 
2045 kommer det inte att räcka med att enbart ställa om till förny-
bar energi och i övrigt minska utsläppen. Vår användning av energi 
måste också effektiviseras. Bostadssektorn har där en viktig roll att 
spela, totalt står sektorn bostäder och service för knappt 40 procent 
av Sveriges energianvändning.90 Lösningarna finns sedan länge men 
har inte implementerats.

Feministiskt initiativ vill att Sverige ska sätta upp ännu tuffare kli-
matmål och då blir energieffektivisering ännu viktigare. Det gör också 
att vi på sikt kan producera ett överskott av förnybar el för export och 
på så sätt bidra till att våra grannländer att snabba på sin omställ-
ning.

Genom särskilda stöd för energieffektiviserande åtgärder i områden 
med stort behov av upprustning kan det ge positiva effekter för såväl 
klimat som boendestandard. Feministiskt initiativ ser dock med oro 
på tendensen att hyresvärdar använder renoveringar för att driva ige-
nom hyreshöjningar, vilket drabbar redan ekonomiskt utsatta perso-

90  Energimyn-
digheten 
(2017).
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ner extra hårt. Genom ett statligt stöd till energieffektivisering på 200 
miljoner kronor årligen, utöver regeringens anslagna 233 miljoner, 
vill Feministiskt initiativ driva på processen med energieffektivise-
ringar. Det är dock viktigt att det samtidigt skapas bättre regler för 
att hindra att energieffektivisering blir ett verktyg för hyresvärdar att 
chockhöja hyrorna.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Energieffektiviserande åtgärder 433 000 433 000 433 000 433 000

5.1.5 Rättvis mineralavgift

Mineraler och bergmalmer är ändliga resurser som vi behöver hus-
hålla med, återvinna så långt som möjligt. Mineralbrytning innebär 
exploatering av mark samt miljöförstöring utan nämnvärda intäkter 
till vare sig stat eller berörda kommuner. Dessutom bedrivs de flesta 
gruvorna i Sverige inom det koloniserade Sápmi. Lokalbefolkningen 
får generellt mycket lite inflytande över gruvor, medan kommunled-
ningar i gles- och landsbygder ofta välkomnar gruvverksamheter 
med hopp om ökade skatteintäkter.

Mineralbrytning ger upphov till buller och damm, ingrepp i landska-
pet samt utsläpp av föroreningar till luft och omgivande vattendrag, 
sjöar och grundvatten (som försämrar hälsa och livsmiljö för både 
människor och djur) samtidigt som den förbrukar mycket energi och 
skapar mängder av avfall. Feministiskt initiativ anser att den intäkt 
på 16 miljoner kronor som Svenska staten får in årligen genom mi-
neralavgiften är alldeles för låg. Med tanke på de påfrestningar på 
samhället och miljön som gruvbrytning orsakar så bör vinsterna från 
dessa också måste komma framtida generationer till del i betydligt 
större utsträckning än vad de gör idag.

Dagens mineralavgift är tänkt att bland annat kunna finansiera 
återställandet av gruvområdet efter gruvdrift. Men då gruvnäringen 
är känslig för konjunkturer och svängande marknadspriser, och då 
en gruvas miljökonsekvenser är svåra att förutsäga, så är en statlig 
intäkt på 16 miljoner kronor under ett bra år som en otillräcklig fond 
för att täcka de skador som kan uppstå. 

Feministiskt initiativ vill höja mineralavgiften från 0,2% till 5%. För-
utom att öka statens intäkt med 177 miljoner kronor årligen, så mot-
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verkar det till del överetablering av nya gruvor. Pengarna som staten 
får in från den höjda avgiften skall gå till en fond som finansierar 
gruvavfallshantering, landskapsåterställning och till att förebyg-
ga och återställa övriga skador på miljö och människors hälsa som 
uppstår genom gruvnäringen. Fonden skall även finansiera en stat-
ligt ledd undersökning av lämpliga områden för framtida ansvarsfull 
utvinning av mineral och malm. Den statligt ledda undersökningen 
skall bedrivas i dialog med invånare, där samiska lokalsamhällen har 
vetorätt att neka nya gruvområden som föreslås inom Sápmi. 

Feministiskt initiativ sätter inte mineralavgiften till en sådan nivå 
att den tvingar nuvarande lönsamma och välfungerande gruvor att 
stänga. Feministiskt initiativ vill istället verka för att det i Sverige 
bedrivs ansvarsfull gruvdrift och samtidigt utvecklas effektiva åter-
vinningsprocesser av metaller och mineraler som kan leda till en 
minskad efterfrågan på gruvverksamheters mineraler.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Rättvis mineralavgift (intäkt) 177 000 177 000 177 000 177 000

5.1.6 Solidarisk klimatpolitik

Enligt naturvårdsverket har de totala utsläppen av växthusgaser till 
följd av svensk konsumtion legat konstant kring 100 miljoner ton kol-
dioxidekvivalenter sedan 1993.91 Fördelning av dessa utsläpp i Sveri-
ge respektive utomlands har dock skiftat så att utsläppen utomlands 
idag är dubbelt så stora som de inhemska, medan det vid mätningar-
nas början var tvärtom.

Trots den svenska konsumtionens skifte till att i första hand drabba 
andra länders miljö, och trots att de totala utsläppen inte alls mins-
kar, undantas utsläpp till följd av svensk konsumtion från det klimat-
politiska ramverk som antogs av riksdagen under 2017. Feministiskt 
initiativ vill, i likhet med en lång rad civilsamhälleliga organisationer, 
att Sverige ska göra ett avsteg från det mönster där länder i det glo-
bala Nord exporterar sin klimatpåverkan till länder i det globala Syd, 
och införa måltal även för utsläpp till följd av inhemsk slutlig använd-
ning (konsumtion) samt att detta snarast införs som en grundläggan-

de del i det klimatpolitiska ramverket.

91   Naturvårds-
verket  
(2016 a).
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5.2 Transport och trafik
Möjligheten att resa och på vilket sätt vi reser är tätt sammanhäng-
ande med faktorer som kön, klass och funktionalitet. Mobilitet är en 
stark statusmarkör, och den ekonomiska möjligheten att äga en bil, 
flyga utomlands på semester, eller för den delen bo centralt med möj-
lighet att resa kollektivt, förstärker klasskillnader och skapar normer 
som är skadliga för klimat och miljö.

Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktordning där bilen 
har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de 
olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status. 
Det går på tvärs med ett inkluderande samhälle, som är byggt med 
människor i fokus och ska vara tillgängligt för alla, oavsett förutsätt-
ningar.

För att skapa energieffektiva och hållbara transportsystem utan 
klimatpåverkan måste resurser flyttas från byggande av vägar och 
parkeringar till järnvägar och kollektivtrafik. Det krävs en kraftig ut-
byggnad av gång- och cykelvägar, samt kollektiv tråd- och spårtrafik 
som på sikt ska kunna ersätta privatbilismen i städerna. Även i min-
dre samhällen behövs bättre transportsystem, där kollektiva trafiklös-
ningar och cykelvägar är utgångspunkten. 

Feministiskt initiativ vill även verka för att minimera behovet av resor 
i staden, byn och tätorten. Där bilen inte går att ersätta med kollek-
tiva lösningar, eller där bilen är det enda tillgänglighetsanpassade 
färdmedlet, ska bränsle och biltillverkning ha minimal påverkan på 
klimat och miljö.

5.2.1 Avgiftsfri kollektivtrafik

Ojämlikheten och segregationen i Sverige ökar och OECD varnar för 
att om politiken inte agerar snabbt för att stödja samhällets mest 
utsatta kan klassklyftorna komma att fördjupas och befästas.92 När 
frågan om segregation diskuteras begränsas diskussionen ofta in på 
bostadsområden och skolor, och den viktiga frågan om mobilitet ham-
nar vid sidan om.

Låginkomsttagare, särskilt kvinnor och unga, är de som i störst ut-
sträckning använder kollektivtrafiken för sina dagliga resor.93 Med 
dagens höga kollektivtrafiktaxor går en stor del av deras disponibla 
inkomst till kostnader för transporter. För de med allra lägst inkomst 
kan det vara omöjligt att ha råd med rabatterade betalningsmedel 

92   OECD 
(2014).

93      Solá (2013).
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såsom månadskort, utan varje resa måste istället betalas separat. 
Följden blir att varje resa måste övervägas noga, och ekonomin be-
gränsar möjligheten att ta sig bortom bostadsområde, lokalsamhälle, 
by eller förort. En invånare utan tillräckliga medel för att resa blir 
segregerad.

Avgiftsfri kollektivtrafik (nolltaxa) handlar om ekonomisk omfördel-
ning och är ett medel för att bryta segregationen. Genom att jämställa 
kollektivtrafiken med annan grundläggande infrastruktur och finan-
siera den fullt ut med skattemedel ökar mobiliteten för personer med 
låga inkomster, med minskad segregering och ökad jämställdhet och 
jämlikhet som följd.

Att satsa på kollektivtrafik ger på sikt stora samhällsekonomiska 
vinster. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik beräknar att 
dagens utbud av kollektivtrafik ger samhället en vinst på 14 miljarder 
efter att kostnader räknats av.94 På samma sätt visar de att en minsk-
ning av kollektivtrafiken med 30 % skulle öka samhällets kostnader 
med 4,3 miljarder.

Att öka andelen resande med kollektivtrafik i Sverige är en vinstaffär 
för det allmänna ur ett helhetsperspektiv. De pengar vi satsar på att 
öka utbudet och antalet resor kommer på sikt tillbaka genom minska-
de kostnader på andra områden. Vi redovisar dock enbart kostnaden 
här då dynamiska effekter är svårberäknade.

Feministiskt initiativ anser att en fri och tillgänglig kollektivtrafik 
är en viktig del i omställning till ett ekologiskt och socialt hållbart 
transportsystem. Vi vill därför skapa ett omställningsbidrag till av-
giftsfri kollektivtrafik under tio år som landsting och kommuner kan 
söka medfinansiering från. Enligt utredning från Ramböll 201595 
kostar helt fri kollektivtrafik i en liten kommun med tjugo till tjugofem 
tusen invånare mellan en och fyra miljoner kronor per år att införa. 
Ett statligt medel för medfinansiering på totalt 1,5 miljarder kronor 
årligen kommer att väsentligt skynda på omställningen till ett håll-
bart och jämlikt transportsystem, och Feministiskt initiativ vill sär-
skilt prioritera kommuner och landsting utanför storstadsregionerna 
som söker det föreslagna omställningsbidraget.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Avgiftsfri kollektivtrafik 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

94      Svensk 
Kollektivtrafik 
(2017).

95     Berggren et 
al (2015).
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5.2.2 Järnvägssatsningar

För att skapa det energieffektiva och ekologiskt hållbara transport-
system med minsta möjliga klimatpåverkan, som Feministiskt initiativ 
vill se, måste resurser flyttas från flyg och bil till de andra trafiksla-
gen. Det transportsätt som idag genererar minst klimatpåverkan är 
det spårbundna. Därför vill vi se satsningar på att göra järnvägsnätet 
mer robust och effektivt. Den spårbundna trafiken måste bli mer frek-
vent men också mer motståndskraftig mot störningar. Det ska vara 
bekvämt och pålitligt att resa miljövänligt.

Feministiskt initiativ vill se en satsning på utbyggnad av järnvägs-
nätet i norra och mellersta Sverige, och flyttar därför inledningsvis 
en miljard kronor från investeringar i väg till investeringar i järnväg. 
Vi välkomnar satsningen på Norrbotniabanan som ingår i statens 
trafikplan 2018–2019 och en fyrspårig förbindelse mellan Stockholm 
och Uppsala. Satsningarna ska gå till en fungerande persontrafik 
och möjliggöra pendling längs Norrlandskusten. Vi anser dock att 
basindustrin som är beroende av ett fungerande järnvägsnät i större 
utsträckning ska finansiera sin infrastruktur. Förstärkningar av stål-
pendeln och malmbanan bör finansieras av stål- och gruvindustrin.

Det är ett första steg mot den resursfördelning vi vill se. Feministiskt 
initiativ vill också se en fyraårig satsning med 1,5 miljarder kronor 
extra per år, på utökat underhåll för att kompensera för den eftersatt-
het i järnvägsunderhållet. I samband med det bör också  vinstkravet 
på SJ tas bort, för att på så underlätta SJ:s arbete med att erbjuda ett 
bekvämt, miljövänligt och prisvärt sätt att resa.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Minskat anslag till investeringar i_ 
vägbunden trafik -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Ökat anslag investeringar i järnväg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Extra järnvägssatsningar 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

5.2.3 Omfördelade trängselavgifter

Feministiskt initiativ vill se en förflyttning av medlen från träng-
selavgifter från att finansiera motorvägsbyggen till att finansiera 
utbyggd kollektivtrafik och spårbundna alternativ i de regioner där 
vägtullarna tas in. För Stockholm innebär det minskade anslag till 
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Förbifart Stockholm med 1,5 miljarder. Intäkterna för vägtullar ska 
inte gå till att betala lån för motorvägar utan kan direkt användas till 
en utbyggnad av kollektivtrafiken. Detta innebär att de utbyggnader 
av vägbunden trafik som föreslås i statens Transportplan 2018-2029 
behöver revideras kraftigt.

Med de anslag som Feministiskt initiativ vill omfördela från väg- till 
tåginvesteringar i den nationella transportplanen (se 5.2.2) blir det 
sammanlagt 5 miljarder kronor som föreslås omfördelas från nybygg-
nation i motorväg till kollektiva transportslag.

Påverkan budget: 
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Utgifter till väginvesteringar från  
vägtullar i Stockholm och Göteborg -2 470 000  -2 489 300 -2 500 000

Överföring till utbyggnad av  
kollektiva trafikslag  2 470 000 2 489 300 2 500 000

5.2.4 Gång- och cykelsatsningar på det statliga vägnätet

Att gå och cykla är ett tillgängligt och miljövänligt sätt att förflytta sig 
på. Cykel- och gångvägar anläggs till största delen av kommunerna. 
Konsekvensen blir då att de vägar som ligger under statligt ansvar of-
tast saknar säkra och bekväma cykel- och gångleder. De som drabbas 
är inte sällan personer boende i mindre tätbebyggda områden som 
därför lämnas med endast privatbilism eller isolering som alternativ. 
Tidigare gjordes flest cykelresor utanför de större städerna, men se-
dan mitten av 1990-talet har just dessa nästan halverats.96

Feministiskt initiativ vill satsa en extra miljard kronor per år för att 
bygga ut cykelvägnätet i hela landet. Det ska gå att ta sig fram billigt 
och miljövänligt oavsett var i landet en bor. Vi vill även rikta statliga 
pengar för att kommuner ska kunna söka medfinansiering för utbygg-
nad på lokal nivå. En kommuns möjlighet att bygga cykelvägar ska 
inte behöva bero på folkmängd och skatteunderlag. Alla har rätt att 
gå och cykla säkert och bekvämt. 

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Gång- och cykelsatsningar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

96  Trafikana-
lys (2015).
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5.2.5 Reformerat reseavdrag

Reseavdraget var tänkt att skapa en rörligare arbetsmarknad och är 
framförallt riktat mot personer i landsbygd. I stället har det kommit 
att användas främst av manliga höginkomsttagare i storstadsområ-
den97 och gynnar bilåkande framför kollektivtrafik98 med stora koldi-
oxidutsläpp till följd. Dessutom är fusket stort eftersom det är svårt att 
kontrollera om reglerna uppfylls.99

Genom att avdraget omstruktureras till att vara schablonmässigt 
baserat på avstånd i enlighet med förslag i Landsbygdskommitténs 
slutbetänkande,100 riktas det främst till de personer som saknar al-
ternativ till bilpendling. De positiva effekterna blir flera: tydliga och 
mätbara kriterier försvårar fusk, statens skattebortfall minskar och ett 
incitament för vissa bilrelaterade utsläpp försvinner.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Reformerat reseavdrag (besparing) -1 000 000 -1 500 000 -2 000 000 -2 500 000

5.2.6 Flygskatt

Flygresorna står för en stor del av de koldioxidutsläpp som svens-
ka invånare orsakar. En flygskatt, med syftet att flyget i högre ut-
sträckning ska bära sina egna klimatkostnader, bör snarast införas. 
Feministiskt initiativ är därför i grunden positivt till den förslag om 
flygskatt som lades fram av regeringen 2016, men vill se den 20 % 
högre än det ursprungliga remissförslaget. Vi ser införande av ett 
skatt på flygresor som ett trubbigt men ett första nödvändigt verktyg 
för att minska klimatpåverkan.

Vi är medvetna om att många kommunledningar ser flygskatten som 
en straffbeskattning av Norrland. Vi förstår oron över att förändringar 
i flygförbindelser leder till minskad rörlighet och attraktionskraft. Vi 
håller dock inte med om resonemanget då skatten per flugen kilome-
ter inte är kopplad till flugen sträcka. Alla delar av Sverige måste var 
med och bära de klimatkostnader flyget har. Vi ser en nära framtid 
där flyg enbart kan vara ett sista alternativ där andra resesätt inte är 
möjliga. Kombinerat med våra budgetsatsningar på gles och lands-
bygd. De infrastruktursatsningar vi föreslår för kollektivtrafik och tåg 
är därför främst avsedda för att möjliggöra goda kommunikationer i 

 

97    Sandberg 
(2012) 
 
98    Ibid 
 
99    Skatteverket 
(2005)

100  SOU 2017:1
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gles- och landsbygd. 

Regeringens ursprungliga förslag på flygskatt var på 80, 280 och 430 
kronor för enkelresor inom tre olika avståndskategorier. Regeringens 
utredare bedömer att detta kommer att ge ett tillskott i statskassan 
på 1 750–1 780 miljoner kronor per år. Skatten kommer enligt ut-
redningen ha marginella effekter på sysselsättningen och bromsa in 
ökningen av antalet flygresor. Olyckligtvis tvingas regeringen göra 
sänkningar av ursprungligt förslag. 

Med stöd av den regeringens utredning bedömer att skatten kan vara 
20 % högre än regeringens ursprungliga förslag utan att betydande 
påverka näringslivet i glesbygd. Flygskatten blir då per resa 100, 336 
och 516 kr. De samlade intäkterna blir då 2,1 miljarder kronor.

Sverige måste parallellt med införandet av en nationell flygskatt ver-
ka för att Chicagoöverenskommelsen rivs upp och att en internationell 
beskattning av flygbränsle införs.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Flygskatt (intäkt) 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

5.2.7 Malus vid nyförsäljning av miljöskadliga bilar

I regeringens budget för 2018 finns ett så kallat bonus-malus system 
föreslaget. Vi förstår regeringens vilja att rotera fordonsparken till för-
nyelsebara drivmedel men anser att bonus-malus systemet där en ny 
bil med fossilt drivmedel ska finansiera en med förnyelsebart är en 
tankevurpa. Tanken att systemet ska vara självförsörjande slår fel då 
finansieringen bygger på att vi konsumerar skadliga drivmedel.

Vi vill istället utreda effekterna av en straffskatt för nya bilar som höjs 
med 100 % så att kostnaden för en bil som släpper ut 95<140 g co2e 
beskattas med 164 kr/g och för fordon med utsläpp över 140 g co2e 
beskattas med 214 kr/g. Syftet är att kraftigt motverka nyförsäljning 
av utsläppsdrivande bilar. Vi vill i en nära framtid se ett totalt förbud 
för nyförsäljning av fordon med fossila drivmedel. Fordonstillverkarna 
anpassar sig efter en restriktivare lagstiftning och behöver tydliga 
riktlinjer att den fossila förbränningsmotorn inte längre ska utvecklas.    

De förhoppningsvis små intäkterna från fordonsbeskattningen ska 
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inte finansiera miljöbilar för den minoritet som har råd att köpa nya 
bilar, utan delfinansiera regeringens satsning på utbyggt nät av ladd-
stationer i hela Sverige.

5.3 Biologisk mångfald
Vi har konstaterats leva i det sjätte massutdöendets tid och det är vi 
människor som orsakar massutrotningen. Den senaste forskning-
en visar att arter dör ut snabbare än på flera miljoner år samt att så 
mycket som 50 % av de djur som en gång delade jordens yta med 
oss redan är borta. När arter hotas eller dör ut förloras inte endast 
betydelsefulla biologiska värden, utan även möjligheter till hälsa, 
matförsörjning och utveckling. Enligt Naturvårdsverkets uppföljning 
av miljömålen 2017 når vi inte upp till 14 av de 16 som riksdagen 
har antagit. Detta är mot bakgrund av det prekära läge som vi befin-
ner oss i oroväckande och Feministiskt initiativ vill därför växla upp 
arbetet med åtgärder för och skydd av värdefull natur samt en hållbar 
havs- och vattenmiljö. 

5.3.1 Kraftfulla åtgärder och ökat skydd av värdefull natur 

Det är i skogslandskapet som de flesta av Sveriges rödlistade arter 
återfinns och det viktigaste medlet för att bevara skogens biologiska 
mångfald är genom skydd från avverkning. Att bara två procent av 
skogsmarkerna söder om fjällgränsen är formellt skyddade räcker inte 
för att bevara skogens alla rödlistade arter eller uppnå Sveriges for-
mulerade miljömål om levande skogar. Feministiskt initiativ vill därför 
kraftigt öka på Naturvårdsverkets arbete med åtgärder för och skydd 
av värdefull natur, liksom skogsstyrelsens budget för intrångsersätt-
ning och naturvårdsavtal.

Det rationella skogsbruket har blivit en ekonomisk framgångssaga för 
ett Sverige som räddats ur finanskriser genom ökade virkesexporter. 
Idag talas det dessutom om att skogsprodukter skall rädda klimatet 
genom att ersätta oljan i bilbränsle, påsar och syntetiska textilier 
medan kolet kan lagras i hus byggda av trä. I produktionsskogarna 
har habitaten för många av skogslevande insekter, lavar, svampar, 
växter, fåglar och andra djur effektiviserats bort. Feministiskt initiativ 
vill bidra till att de skogsägare som ännu inte rationaliserat bort den 
biologiska mångfalden i sin skog kompenseras ekonomiskt för att vi 
skall kunna skydda hotade skogslevande arter nu.

Vi vill att skogens biologiska mångfald skall skyddas genom natur-
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vårdsavtal, biotopskyddsområden och naturreservat. Dessa ska tas 
fram genom dialog och samarbete mellan myndighet och skogsäga-
re. För att öka på möjligheterna att betala ekonomisk ersättning till 
markägare som huserar rödlistade arter och värdefull natur. Feminis-
tiskt initiativ vill påtagligt öka Naturvårdsverkets och Skogsstyrel-
sens arbete med skydd av värdefull natur och avsätter därför under 
en fyraårsperiod drygt 3,9 miljarder kronor i ökade anslag för dessa 
ändamål.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

UO 23, 1.2 Insatser för skogsbruket 
Ytterligare pengar till naturvårdsavtal  
och biotopsskydd i skogsmark 320 000 270 000 270 000 150 000

UO 20, 1.3 Åtgärder för värdefull natur 300 000 400 000 500 000 400 000

UO 20, 1.14 Skydd av värdefull natur 200 000 250 000 350 000 550 000

Summa 820 000 920 000 1 120 000 1 100 000

5.3.2 En hållbar havs- och vattenmiljö

Situationen i havs- och vattenmiljöer är alarmerande. Industriellt 
överfiske, klimatförändringar, övergödning och kemikalieutsläpp 
hotar livet i världens hav. Småskaligt och hållbart fiske kämpar för 
sin fortlevnad samtidigt som industriellt fiske subventioneras. Femi-
nistiskt initiativ välkomnar regeringens ökade anslag, men avsätter 
0,5 miljarder kronor därutöver för att stärka arbetet mot övergödning, 
farliga ämnen, svaga fiskbestånd, fysisk exploatering och bristfälliga 
planeringsunderlag.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

UO 20, 1.11 Åtgärder  
för havs- och vattenmiljö 200 000 308 000 403 000 207 000

5.3.3 Klimatklivet

Klimatklivet, som ska stärka lokalt och regionalt arbete genom stöd 
till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, 
i en skola eller i ett län är en viktig klimatsatsning för att få igång 
klimatåtgärder över hela landet och ställa om Sverige till ett fossilfritt 
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välfärdsland. 

Regeringen har redovisat för hur klimatklivet bidrar till att nå Sveri-
ges klimatmål, ställa om till en fossilfri fordonsflotta och förverkliga 
de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regio-
nal nivå samt aviserat ytterligare medel till detta. Feministiskt initia-
tiv står bakom regeringens ökning av anslag till Klimatklivet.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

UO 20 1.17 Klimatinvesteringar (Klimatklivet) 890 000 1 390 000  2 390 000 2 300 000

5.3.4 Utökade anslag för miljöinvesteringar i glesbygder

För att gynna lokalt förankrade naturvårds- och klimatomställnings-
åtgärder där de kommunala skatteintäkterna är begränsade och där 
naturmiljön och avstånden är som störst, krävs ytterligare statliga 
bidrag till gles- och landsbygdskommuners miljöarbete.

Feministiskt initiativ förespråkar statliga satsningar genom kommu-
nala miljöprojekt eftersom dessa möjliggör lokalsamhällenas delaktig-
het. Detta stärker demokratiaspekten i utvecklingen av naturlandskap 
i arbetet för att skapa hållbara samhällen.  

Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten har under flera 
år medfinansierat kommuners miljöskydds-, naturvårds- och klima-
tomställningsprojekt, men i de flesta fall bara upp till 50 % av total-
kostnaden.101 Argumentet har varit att de statliga bidragspengarna 
har lett till större miljönytta då kommunerna själva svarat upp med 
lika mycket pengar. Detta har lett till att rikare kommuner har kunnat 
ansöka om mer statligt stöd för miljöprojekt än gles- och landsbygds-
kommuner med färre invånare och ofta större yta.

Feministiskt initiativ vill se fler naturvårdsåtgärder där de verkli-
gen behövs – i de igenväxande betes-, hävd- och odlingspräglade 
landskapen, i de rationellt brukade skogslandskapen, i områden som 
förser samhällen med mineraler och elektricitet men som drabbats av 
läckande tungmetaller från gruvverksamhet, fiskvandringshinder och 
förändrade livsvillkor från uppdämda vattendrag och urholkade berg. 
Syftet med medlen är att de ska kunna täcka krav på medfinansiering 
för projekt inom LONA, LOVA samt Klimatklivet. Vi föreslår att dessa 
medel används för att täcka krav på medfinansiering för kommuner 

101  Egna be-
räkningar ba-
serade på jäm-
förelser mellan 
rapporterade 
siffror från Na-
turvårdsverket 
samt Havs- och 
vattenmyndig-
heten.



F!:s statsbudget 2018

105

med begränsade kommunala skatteintäkter till följd av strukturella 
omständigheter.

Påverkan budget:
i tusental kronor, utöver regeringens satsning

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

UO 20 1.3 Skydd av värdefull natur  
(LONA) (utöver satsning på UO under 5.3) 20 000 40 000 80 000 80 000

UO 20 1.11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö  
(LOVA)  (utöver satsning på UO under 5.3.1) 37 500 75 000 90 000 90 000

UO 20 1.16 Klimatinvesteringar  
(utöver satsning på UO under 5.3.2) 240 000 340 000 340 000 340 000

Summa 297 500 455 000 510 000 510 000

6 Mänsklig säkerhet
Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs 
hjärtefrågor.  Det sammanlänkar vår socialpolitik, kriminalpolitik, 
försvarspolitik och utrikespolitik. Dessa frågor hänger ihop - och delar 
många av samma patriarkala grundorsaker och tjänar på samma 
feministiska lösningar.

En feministisk vision om det globala samhället bygger på respekt för 
alla individers mänskliga rättigheter, säkerhet, möjlighet till aktivt 
demokratiskt deltagande samt frånvaro av strukturellt förtryck och 
våld. Feministiskt initiativ ser därför att fokus måste skiftas från da-
gens ensidigt militära fokus till mänsklig säkerhet. Mänsklig säkerhet 
som begrepp lanserades 1994 i FN:s Human Development Report med 
syftet att lämna den traditionella fixeringen vid territoriell säkerhet. 
Det exemplifierades som: 

”Mänsklig säkerhet är barnet som inte dog, smittan som aldrig spred 
sig, arbetstillfällena som inte gick förlorade, en etnisk motsättning 
som inte exploderade i våld, en oliktänkande som inte tystades. 
Mänsklig säkerhet handlar inte om vapen – det handlar om liv och 
värdighet.”

Klimatproblematiken accelererar, antidemokratiska krafter i Europa 
stänger gränser och bygger murar, mänskliga rättigheter är under at-
tack, terror, militarism och brist på mat, vatten och social service dri-
ver människor på flykt i en omfattning som vi aldrig tidigare sett och 
de mänskliga tragedierna är outhärdliga. De samtida säkerhetspoli-
tiska hoten är inte längre nationella, de är globala. Den säkerhetspo-
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litiska analysen måste svara på detta och vara betydligt mer komplex 
än att utgå från en militär som ska skydda en nations gränser mot 
invasion av främmande makts militär. Feministiskt initiativ står för 
en modern försvarspolitik och vet att det bara är en del av den större 
säkerhetspolitiken.

Mänsklig säkerhet betyder att se sambandet mellan privat, nationell 
och internationell säkerhet. Mäns våld mot kvinnor är ett enormt 
säkerhetsproblem, såväl i samhällen som befinner sig i fred som i 
konflikt. Detta gäller även i Sverige. Även mäns våld mot andra män, 
mäns våldsutövning i relationer, våld i namn av heder, våld i det 
offentliga och för politiska syften (terrorism och väpnade konflikter) 
är reella säkerhetsproblem. Samtliga drivs av anspråk på makt och 
kontroll och är starkt sammankopplade med vår syn på maskulini-
tet. Feministisk initiativ ska verka för att en betydande del av dagens 
försvarsbudget riktas om till våldsförebyggande insatser i samhället i 
stort - här och nu! Vi verkar också för utbildning gällande sambanden 
mellan maskulinitet och våld samt dess direkta inverkan på säker-
het ska genomsyra alla de instanser som berörs, inklusive skola och 
försvarsmakten.

Inom utrikespolitiken vill Feministiskt initiativ se betydande sats-
ningar på bistånd, och åter nå 1%-målet. Vi ser detta som interna-
tionell solidaritet.  Frågorna kring utveckling har en direkt bäring på 
mänsklig säkerhet.

Även om vi globalt sakta går mot ett breddat säkerhetsbegrepp med 
ett ökat fokus på mänsklig säkerhet så saknas ofta ett genusperspek-
tiv och kvinnors rättigheter åsidosätts. Många människor lever under 
förhållanden präglade av våld, osäkerhet, fattigdom, sjukdom, miljö-
förstöring och naturkatastrofer. I dessa situationer drabbas kvinnor 
och män på olika sätt.

6.1 Kvinnofrid, våld i nära relationer och i namn av heder  

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet som staten 
har det yttersta ansvaret att säkerställa. Kvinnofrid är ett politikområ-
de som utöver sexualiserat våld och våld i nära relationer även inne-
fattar prostitution och sexuella trakasserier och hot. Vidare inkluderar 
arbetet för kvinnofrid även motverkandet av barn- och tvångsäkten-
skap, förtryck och våld i namn av heder, som drabbar såväl män som 
kvinnor, flickor, pojkar och transpersoner.102

Mäns våld mot kvinnor är ett demokratiskt, socialt säkerhets- och 

102   SOU 
2015:86. Läs 
mer i Feminis-
tiskt initiativs 
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våld mot kvin-
nor” (Bruno, 
2015) 



F!:s statsbudget 2018

107

folkhälsoproblem med stora samhällsekonomiska kostnader som följd. 
Enligt Jämställdhetsutredningen 2015:86 kostar detta våld Sverige 16 
miljarder kronor per år, och då är inte kostnaderna för barns utsatthet 
i att leva med våldet och exempelvis behandlingsinsatser för barnen 
inkluderade. 

Som konstaterades i den senaste Jämställdhetsutredningen motsvarar 
inte problemets omfattning och allvarlighetsgrad de faktiska priorite-
ringarna mätt i aktuell resurstilldelning. Istället för en ökad militari-
sering av säkerhet och fokus på straffande tänk inom kriminalpolitik 
vill vi prioritera mänsklig säkerhet, där frihet från våld i vardagen är 
centralt. 

Feministiskt initiativ prioriterar  garanterad långsiktig finansiering 
av basverksamhet och fortlöpande utgifter för skyddade boenden 
och jourverksamheter. Vi avsätter resurser på kompetenshöjande 
insatser som inbegriper kunskap om våldets mekanismer i männis-
kovårdande utbildningar och andra relevanta professioner som möter 
våldsdrabbade och våldsutövare. Vidare föreslår Feministiskt initiativ 
satsningar på inrättande av en specialiserad enhet inom polisen mot 
barn- och tvångsäktenskap samt förstärkning av polisens arbete mot 
hatbrott, näthat och kvalitetshöjning av rättsprocessen inom sexual-
brott genom ökade resurser till Åklagarmyndigheten och Domstols-
verket.

6.1.1 Skyddade boenden

Socialstyrelsen fann vid en inventering våren 2012 totalt 206 skyd-
dade boenden.103 De flesta skyddade boenden i landet drivs av ideella 
organisationer (71 procent), runt 21 procent drivs i kommunal regi 
och 8 procent drivs av privata aktörer.  Våren 2012 erbjöds runt 1100 
vuxna och 1300 medföljande barn vid ett tillfälle få plats på skyd-
dat boende i Sverige. Samtidigt sökte fler än 4 000 vuxna och 2700 
medföljande barn skydd. En stor del av de skyddade boendena drivs 
ideellt och knappt hälften av de som är i behov av skydd kan erbju-
das en plats. För att skyddade boenden runt om i landet ska fungera, 
behövs en långsiktig statlig finansiering av dessas basverksamhet 
såsom hyra, personalkostnader och liknande. Dessa verksamheter 
måste vara oberoende av tillfälliga projektmedel och kommuners 
olika stöd. 

Därför satsar Feministiskt initiativ 450 miljoner kronor om året på 
särskilt statligt stöd till skyddade boenden.  Det innebär en kraft 
ökning av antalet tillgängliga platser på skyddat boende. Dessa 

103      Socialsty-
relsen (2013).
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medel ska även komma särskilt utsatta grupper till del, som unga 
som utsatts för våld i namn av heder och våldsutsatta med miss-
bruksproblematik. Vår förhoppning är också att satsningen ska stärka 
kvalitetsarbetet särskilt för medföljande barn på boenden, något som 
efterfrågas.104

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Skyddade boenden 450 000 450 000 450 000 450 000

6.1.2 Inrättande av specialenhet mot barn- och tvångsäkten-
skap

Feministiskt initiativ har nolltolerans mot barnäktenskap och anser 
att ambitionsnivån för att säkra allas rätt att välja eller inte välja att 
ingå äktenskap måste höjas. Med förebild från Storbritanniens Forced 
Marriage Unit (FMU) vill vi därför inrätta en särskild nationell enhet 
hos Polismyndigheten, med uppdrag att effektivt skydda unga från 
barn- eller tvångsäktenskap. Som i Storbritannien ska dessa poliser 
och experter ta emot samtal från unga som riskerar att utsättas och 
vuxna som möter dessa unga och noterat risk. Poliser,kvalificerade 
civila utredare och annan personal på denna enhet behöver ha sär-
skild kunskap om hedersnormer, barn- och tvångsäktenskap. De ska 
ha nära samverkan med socialtjänst, skola, Utrikesdepartementet och 
relevanta myndigheter i Sverige och internationellt, som ambassa-
der, lokal polis och frivilligorganisationer. Lärare, kuratorer och andra 
vuxna som möter dessa unga ska få rådgivning och veta att polis kan 
prioritera att förhindra att ungdomen gifts bort, eller i de fall detta 
ändå sker - att polisen har befogenheter och resurser att hitta och 
hämta hem den utsatta. Norge är också ett land som ligger i framkant 
inom arbetet mot tvångsäktenskap, och som bör studeras inför ge-
nomförande av denna reform.105 Feministiskt initiativ avsätter i bud-
geten 100 miljoner under första årets uppbyggnadsfas och därefter 70 
miljoner per år till enheten mot barn- och tvångsäktenskap. Därtill 
kommer de satsningar på skyddade boenden (som även inkluderar 
särskilda boenden för våldsutsatta med förhöjd hotbild med flera), på 
förebyggande arbete, skolans elevhälsa, Ungdomsmottagningen och 
på kompetenshöjning av rättsväsendet som också föreslås i budgeten, 
även att komma de som riskerar barn- eller tvångsäktenskap eller 
våld i namn av heder till del. 

104      Socialsty-
relsen (2016c). 
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Påverkan budget:

i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap 100 000 70 000 70 000 70 000

6.1.3 Kvinno-, tjej- och transjourer

Skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn är ett samhällsansvar och 
en del av vår gemensamma välfärd. Kommunen har det övergripande 
ansvaret att säkerställa att insatser och boenden finns, men enligt 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och andra brister de allra 
flesta kommuner stort i detta arbete.106 Kvinno-, tjej-, och transjour-
erna utgör en stor del av de insatser kommunerna och dess invånare 
har att tillgå. Därför måste jourerna ges bättre och mer långsiktiga 
förutsättningar att planera sin verksamhet. Regeringens och Vänster-
partiets satsning på kvinno-, tjej-, och transjourerna uppgår till 25 
miljoner kronor 2015 och därefter 100 miljoner kronor per år, vilket är 
bra och kan bli bättre. Huvuddelen av bidragen är avsedda att täcka 
personalkostnaderna. För att exemplifiera behovet hade Unizons 
kvinnojourer nära 45 000 stödkontakter under år 2016, de flesta via 
telefon.107 Feministiskt initiativ vill därför över en fyraårsperiod satsa 
ytterligare 50 miljoner kronor utöver regeringens 100 miljoner kro-
nor, för att stärka kvinno-, tjej-, och transjourernas basverksamhet. I 
dessa pengar ska inledande översyn kring förenkling för ansökan om 
finansiering av basverksamhet och skyddade boenden ingå.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Kvinno-, tjej- och transjourer 50 000 50 000 50 000 50 000

6.1.4 Effektivare rättsprocesser i sexualbrottmål

Handläggningstiderna i brottmål är för långa i Sverige och när det 
kommer till sexualbrotten vittnar kvinnojourer och andra aktörer om 
att de långa tidsperioderna mellan brott, åtal och huvudförhandling 
är särskilt plågsamma för målsäganden som ofta tappar motivation till 
att medverka i förundersökningen. Många som utsatts för sexualbrott 

106      Inspektio-
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säger att de aldrig skulle ha anmält om de visste hur lång tid hela 
processen skulle ta. Förundersökningar som läggs ner för att målsä-
ganden inte längre vill medverka på grund av för lång väntan är inte 
bara ett problem för både brottsoffer och förövare, utan även ett slö-
seri med samhällets resurser. Det är därför ur både brottsoffrets och 
andras synvinkel mycket angeläget att rättsprocesser i sexualbrottmål 
går snabbare. Detta uppnås med fler och bättre utbildade anställda 
inom hela rättskedjan. 

Feministiskt initiativ vill se fler specialutbildade åklagare, domare 
och poliser/utredare för att kunna korta handläggningstiderna när 
det kommer till sexualbrottmål. Handläggningstiderna är så långa 
att det inte räcker endast med effektivare arbetssätt hos befintlig 
personal, utan fler händer måste till. Därför behövs satsningar för att 
rekrytera fler jurister till Åklagarmyndigheten och domstolarna samt 
bättre förutsättningar för poliser och andra anställda vid polisen. 
Denna nyrekrytering torde också ha positiva effekter för handlägg-
ningstiderna för ärenden på åklagarkamrarna och domstolarna.

En satsning med mer resurser för att utredningar ska gå snabbare 
kommer att höja kvalitén på utredningarna, då risken för att tekniska 
spår försvinner och förstörs eller att redogörelser från målsäganden 
och vittnen försämras minskar. Likaså ökar tilltron och legitimiteten 
hos rättsväsendet med kortare handläggningstider, och det sänder 
signaler till allmänheten att sexualbrott är en fråga som tas på stort 
allvar. Feministiskt initiativ avsätter i budgeten 20 miljoner per år till 
Åklagarmyndigheten och 20 miljoner till Domstolsverket, för att kvali-
tetsutveckla och effektivisera rättsprocessen i sexualbrottmål. 

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Effektivare rättsprocesser i  
sexualbrottmål - Åklagarmyndigheten 20 000 20 000 20 000 20 000

Effektivare rättsprocesser i  
sexualbrottmål - Domstolsverket 20 000 20 000 20 000 20 000

6.1.5 Nationellt kunskapscentrum mot sexköp och männis-
kohandel

Enligt FN:s beräkningar förs över två miljoner människor över na-
tionsgränser varje år, bl.a. i syfte att utnyttjas för sexuella ändamål, 
varav ca 80 procent är kvinnor och flickor.108 Global orättvisa, konflik-

108     ILO 
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ter och fattigdom är grundläggande orsaker till människohandel och 
prostitution. Därför måste en feministisk kamp mot människohandel 
gå hand i hand med kampen för fred och mot fattigdom och global 
ojämställdhet och ojämlikhet. Bakgrunden till att människor hamnar 
i prostitution kan vara flykt undan krig och förtryck, fattigdom, tvång 
och hot, missbruk eller självskadebeteende. Prostitution och männis-
kohandel för sexuella ändamål är en form av våld och ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna.

Arbetet för att minska prostitutionen måste tydligare inriktas på att 
minska efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att 
konsumera och exploatera kvinnors, transpersoners, barns och an-
dra mäns kroppar. Oavsett säljarens kön är köparen till allra största 
del man.109 Den svenska staten måste ta ett betydligt större ansvar i 
denna fråga.

Feministiskt initiativ vill inrätta ett nationellt kunskaps- och resur-
scenter mot sexköp och människohandel, något som en statlig utred-
ning slog fast redan 2010 som en åtgärd för att komma tillrätta med 
den brist på systematisk och kontinuerlig uppföljning samt kunskap 
om prostitutionens och människohandelns förekomst och förändring 
som idag förhindrar att effektiva metoder för att motverka prostitution 
tas fram och börjar användas.110 Centret ska vidare få i uppdrag att:

1. Stärka sexköpslagens normerande funktion genom informationsin-
satser, utbilda och samverka med alla berörda aktörer,

2. Ta fram förslag som syftar till att minska mäns efterfrågan på sex-
uella tjänster,

3. Samordna och utveckla stödet till personer som vill lämna prosti-
tutionen, samt

4. Fungera som en samordnare i Sverige som ska arbeta för att stötta 
socialtjänsten i återvändandeprocessen och som har ansvaret för de 
nödvändiga kontakterna som måste tas med aktörer i transit- och 
ursprungsländer. 

Frågan om hur ett nationellt centrum för prostitution och människo-
handel bör vara uppbyggt och om det ska vara helt fristående eller 
placeras inom ramen för någon befintlig myndighet eller organisation 
bör utredas vidare. Således föreslås inledningsvis en särskild utred-
ning för att svara på denna fråga. Vidare bör uppdraget utredas och 
preciseras ytterligare innan centret kan bli en realitet. Ett rimligt 
tidsspann för en sådan utredning är ett till två år. 

109    Länssty-
relsen Stock-
holm (2015).

110      SOU 
2010:49.
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Nationellt kunskapscentrum mot  
sexköp och människohandel 0 0 25 000 25 000

6.1.6 Informationssatsning för samtycke 

Feministiskt initiativ har sedan partiet bildades arbetat för en kri-
minalisering av sexuella handlingar som sker mot någon av de in-
blandades vilja - för en förändrad lagstiftning där våldtäktsbrottet 
eller brottsrubriceringen sexuella övergrepp konstitueras av brist på 
samtycke. Frivilligorganisationer och allt fler partier har anslutit sig 
till detta krav, och riksdagen förväntas under mandatperioden fatta 
beslut om en sådan samtyckeslag. För att lagen ska implementeras 
och ge effekt krävs omfattande informationssatsningar. När Sverige 
1974 införde förbud mot aga genomfördes flera kampanjer för att alla 
barn, föräldrar och andra vuxna skulle känna till denna genomgri-
pande förändring och stärkande av barns rätt. Exempelvis trycktes 
budskap om att inte ge barn smisk upp på blöjor, det producerades 
informationsfilmer och olika typer av textmaterial riktade till olika 
målgrupper. På liknande sätt behöver en ny samtyckeskultur och 
stärkande av den kroppsliga integriteten konkreta satsningar för att 
kunna förverkligas. 

Vi föreslår därför 20 miljoner över 4 år till en statlig informations-
kampanj riktad till allmänheten om den nya samtyckeslagen samt 20 
miljoner årligen i ett särskilt stöd till etablerade organisationer som 
arbetar med sexualupplysning och våldsförebyggande arbete - totalt 
80 miljoner. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrå-
gor, får i uppdrag att fördela detta stöd. 

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Statlig informationskampanj för samtycke 5 000 5 000 5 000 5 000

Särskilt stöd frivilligorganisationer 20 000 20 000 20 000 20 000

6.2 Kriminal- och rättspolitik
Ett fungerande och icke-diskriminerande rättsväsende är grunden för 
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ett demokratiskt välfärdssamhälle. Så ser verkligheten inte ut idag. 
Brott bedöms olika beroende på vem som begår dem och vem den 
brottsdrabbade är. De som generellt har mer makt i samhället har 
lättare att bli trodda, medan diskriminerade grupper misstänkliggörs 
eller tas på mindre allvar. Insatser bör riktas mot att inkorporera obli-
gatoriska utbildningar om genusperspektiv, hbtq-perspektiv, rasism 
och mäns våld mot kvinnor inom såväl polisutbildningen som på 
juristutbildningen. 

Feministiskt initiativ vill se en värld där alla människor kan röra sig 
fritt i det offentliga rummet. Mäns våld är ett problem oavsett var det 
sker, oavsett kön det riktas mot. Oavsett vem du är ska du känna dig 
trygg att du inte utsätts för våld när du lämnar ditt hem. Feministiskt 
initiativ anser att dagens samhälle tenderar att prata om trygghet 
som något som kan uppnås genom ökat antal poliser, kameraöver-
vakning och ordningsvakter. Vi menar att trygghet framför allt skapas 
genom att motverka sociala orättvisor och förebygga macho-normer 
snarare än genom ökad kontroll och övervakning.

Feministiskt initiativ vill bryta den här spiralen av ökade säkerhets-
åtgärder och tekniska lösningar för att istället fokusera på politik som 
löser faktiska problem. Därför vill vi inte öka antalet poliser utan is-
tället se över polisens uppdrag i sin helhet samt göra om polisutbild-
ningen till en högskoleutbildning. Rekryteringen till polisutbildning-
en måste ses över och utbildningen måste bli bättre på att tillvarata 
olika former av kompetenser.  

6.2.1 Polisutbildningen och utredning av polisens uppdrag i 
framtiden

För att höja polisyrkets status samt vikten av vetenskap och beprövad 
erfarenhet inom polisarbetet, anser Feministiskt initiativ att polisut-
bildningen bör bli en högskoleutbildning. Idag är polisutbildningen 
tvåårig med efterföljande aspiranttjänstgöring. Det skapar nästintill 
en automatik i att om en antas till polishögskolan så har en sin an-
ställning efter sin examen klar inom Polismyndigheten. Genom att 
friställa utbildningen från myndigheten så likställs rekryteringen till 
arbetstillfällen inom (och utanför) polisen med rekryteringen inom 
andra yrkesgrupper.

Omvandlingen av polisutbildningen till en treårig högskoleutbild-
ning skulle föra med sig flera fördelar. Till exempel skulle det utöka 
svensk forskning inom polisarbete, ett område där Sverige idag med 
internationella mått mätt ligger rejält efter. Det skulle också föra med 
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sig utrymme att lägga mer betoning på genus- och mångfaldsfrågor i 
utbildningen, med ökade möjligheter att göra tvärvetenskapliga sats-
ningar som höjer kunskapsgraden bland poliserna.

En högskoleutbildning kan göra de utbildade poliserna mer attraktiva 
på arbetsmarknaden för andra än Polismyndigheten. Detta kan leda 
till att det utbildas poliser som inte sedan arbetar som poliser. Femi-
nistiskt initiativ ser dock inte att det per automatik skulle finnas ett 
stort problem i detta. Om kunskaperna är attraktiva och nödvändiga 
inom andra delar av arbetsmarknaden så gynnar det samhället i stort 
att de används även inom andra områden. Det ger också polisutbilda-
de fler karriärvägar och ge en lönepress uppåt. Det kan finnas orsak 
att öka antalet utbildningsplatser i ett längre perspektiv ifall detta 
mönster skulle visa sig.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Satsning på polisutbildningen 0 42 200 48 000 48 000

Polisens uppdrag
Innan en reform genomförs för omvandling av polisutbildningen, vill 
Feministiskt initiativ att det görs en utvärdering av polisens uppdrag. 
Således föreslås reformen påbörjas först 2019 för att låta utbildningen 
starta under 2020. Målet med utvärderingen ska vara att se över och 
skapa politisk samsyn på polisens uppdrag, verksamhet och inrikt-
ning. Feministiskt initiativ anser att polisens uppdrag inte enbart är 
att göra insatser i samband med redan inträffade brott utan också ska 
ges ett utökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet i samhället.

Vikten av närpoliser
I socioekonomiskt utsatta områden uppnås positiva resultat av att den 
polis som arbetar har god förankring i lokalsamhället. Feministiskt 
initiativ föreslår en satsning på närpoliser i kapitel 4.7.2 Närpolis med 
lokal förankring.

6.2.2 Bredda hatbrottsbegreppet och stärk arbetet mot nät-
hat

Hatbrott är ett utbrett samhällsproblem där hot, våld och trakasserier 
begås mot människor som tillhör eller tillskrivs tillhörighet till utsatta 
och förtryckta grupper. Anmälningarna om hatbrott med rasistiska 
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eller religiösa motiv ökat dramatiskt, men mörkertalet tros vara stort. 
Särskilt utsatta är afrosvenskar, romer och muslimska kvinnor med 
slöja.111 För att betona hur allvarligt samhället ser på denna typ av 
brottslighet finns därför en särskild straffskärpningsgrund som är 
tillämplig på hatbrott. Det är viktigt att de grupper som omfattas av 
denna straffskärpningsgrund också speglar hur utsattheten för hat-
brott ser ut. Feministiskt initiativ anser att våld, hot och liknande 
kränkningar mot transpersoner och personer med funktionsnedsätt-
ning ska betraktas som hatbrott, och vill därför inkludera dessa bland 
de grupper som hatbrottslagstiftningen omfattar. Vidare ser vi behov 
av förstärkning av de hatbrottsgrupper som finns inom polisen, och 
vill även se ett ökat antal sådana grupper. Vi avsätter därför i budge-
ten 40 miljoner till förstärkt arbete mot hatbrott. 

Hot och hat på nätet - med eller utan hatbrottsmotiv - mot journalis-
ter, politiker och andra har även det ökat och är ett allvarligt demo-
kratiproblem. 71 procent av journalister på kvällstidningar har hotats 
och 59 procent av riksdagsledamöterna.112 Polisen och juridiken har 
inte hängt med i denna oroande utveckling och de flesta anmälning-
ar om hot och hat på nätet läggs ned. Vi vill därför dessutom avsätta 
20 miljoner till kompetenshöjning inom polisen och förbättring av 
utredningsmetoder inom detta område.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Arbete mot hatbrott - polisen 40 000 40 000 40 000 40 000

Kompetenshöjning hot och hat på nätet 20 000 20 000 20 000 20 000

6.3 Human asyl- och migrationspolitik
Feministiskt initiativ har en vision om en värld med öppna grän-
ser. På vägen dit måste vi värna om de mänskliga rättigheter som vi 
redan gemensamt beslutat om. I detta ingår rätten till asyl, att söka 
skydd från krig och terror är en grundläggande rättighet och inte 
något som kan förhandlas bort. Nuvarande regering har istället valt 
att strypa möjligheterna för människor som flytt på liv och död, att 
söka skydd och stöd i Sverige. Regeringen har under mandatperioden 
genomfört fleraåtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. 
Besluten har lett till påtvingat lidande för ett stort antal enskilda per-
soner utan någon påtaglig fördel för någon tredje part. Feministiskt 
initiativ vill se att Sverige står upp för asylrätten och genomför en rad 

111  BRÅ 
2016:15 

112   MSB 
(2017) och BRÅ 
2015:23
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åtgärder för en mer mänsklig migrationspolitik:

 • Skapa fler lagliga vägar  till Sverige för skyddsbehövande

 • Ta bort hindren för familjeåterförening för utsatta familjer

 • Vidga kriterierna för  att få uppehållstillstånd på grund av ömman-
de omständigheter 

 • Flyktingamnesti, för att ge människor som har väntat för länge på 
ett besked, möjligheten att starta sina nya liv i Sverige.

Det är av central betydelse att skapa fler lagliga vägar för flyktingar 
att komma till Europa. Både för att motverka att människor fastnar 
i flyktingläger eller i andra omänskliga situationer och förvägras att 
släppas in i något samhälle, och för att förhindra att fler dör på Med-
elhavet och i Sahara under flykt. 

6.3.1 Flyktingkvot

En laglig väg som använts under längre tid är flyktingkvoten. Det 
är ett beprövat och effektivt sätt att se till att människor kommer ur 
flyktingläger och Feministiskt initiativ vill se en betydande ökning till 
10000 personer per år.

6.3.2 Familjeåterförening

Familjeåterförening är inte enbart en i praktiken laglig väg för vissa 
skyddsbehövande att kunna släppas in i nya samhällen, utan även 
av stor betydelse för att kunna skänka enskilda trygghet och ibland 
kontroll över sitt liv. Feministiskt initiativ vill säkerställa detta genom 
att.

 • Barn som saknar vårdnadshavare ska alltid få sina  ansökningar 
om uppehållstillstånd på anknytningsgrund prövade  i sak. Kraven 
som ställs på personer i beroendeförhållande att få uppehållstill-
stånd på anknytning bör sänkas, även i de fall där släktförhållan-
den inte föreligger.

 • Begränsningarna för familjeåterförening i den tillfälliga lagen, gäl-
lande försörjningskrav och vissa alternativt skyddsbehövande, tas 
bort. Det kommer att leda till  en viss ökning av mängden uppe-
hållstillstånd på kort sikt, men eftersom sökande i viss mån anpas-
sar sig efter gällande regelverk och systemet för prövning idag är 
överbelastat, så blir effekten på kort sikt inte så stor. 
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 • Sverige ska underlätta för personer från konfliktområden att lätt-
are komma åt ansökningsprocessen, vilket kommer att öka antalet 
ansökningar under en följd av år. Därför behålls nuvarande högre 
nivåer av anslag till Migrationsverket gällande prövning under 
kommande år.

Utöver flyktingkvot och familjeåterförening behöver det etableras an-
dra lagliga vägar. Feministiskt initiativ anser att det är nödvändigt att 
använda den möjlighet till humanitära visum som finns i EU-rätten. 
Hur detta ska genomföras på bästa sätt bör omedelbart utredas.

6.3.3 Ömmande omständigheter

Det finns flera orsaker till varför det är viktigt att öka möjligheterna 
till att få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. 
Det finns många människor idag som inte har skyddsskäl eller inte 
har skyddsskäl som systemet erkänner och som får sitt hopp släckt 
av hårda tolkningar av begreppet. Regleringen runt ömmande om-
ständigheter är dessutom en ren svensk angelägenhet. Många av de 
fall som är svårt för rättsmedvetandet att acceptera skulle kunna han-
teras av en vidare användning av ömmande omständigheter. Ömman-
de omständigheter ska bland annat täcka övergrepp som begåtts efter 
flykten och andra trauma som gör det svårt att flytta tillbaka, vistel-
setid i Sverige, hälsotillstånd, praktiska möjligheter att få tillgång till 
vård i hemlandet, barns anknytning, svår fysisk eller psykisk ohälsa, 
oförmåga att ta hand om sig själv, försörjningsmöjligheter vid åter-
vändande, oförmåga hos vårdnadshavare att ta hand om barn eller 
avsaknad av familj eller nätverk där detta är av stor vikt.

6.3.4 Amnesti

Med tanke på den pressade situation som ensamkommande och före 
detta ensamkommande barn lever under i Sverige och med tanke 
på den regeländring rörande ömmande omständigheter som Femi-
nistiskt initiativ genomför är det rimligt att genomföra en begränsad 
flyktingamnesti. En stor grupp personer med utvisningsbeslut som 
vunnit laga kraft skulle vara berättigade till uppehållstillstånd under 
ömmande omständigheter. En förenklad handläggning i form av en 
amnesti är därför påkallad. Utan att ta ställning till exakt vilka krite-
rierna för amnestin bör vara kan det vara en rimlig uppskattning att 
10 000 personer omfattas. Detta är en grov uppskattning som täcker 
en del av de ensamkommande barn och före detta ensamkommande 
barn som hunnit fylla 18 år som fått avslag sista året. Dessutom finns 
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utrymme för att få med personer utanför gruppen ensamkommande 
barn.

Ur budgetsynpunkt spelar det mindre roll ifall uppehållstillstånden 
följer ur ändrade regler rörande ömmande omständigheter, eller ur en 
amnesti. 

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Asyl- och migrationspolitik (6.3.1 - 6.3.4) 4 630 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000

6.4 Avskaffa rasistiska och koloniala  
strukturer
En feministisk politik handlar om kritik av globala maktstruktu-
rer. Koloniala förhållanden fortsätter att prägla relationerna mellan 
och inom världens länder. Vi ser också att dessa skeva förhållanden 
återspeglas i Sverige. Både i förhållande till urfolks rättigheter och i 
fördelningen av samhällets resurser och makt mellan landsändar. En 
bred, inkluderande och antirasistisk feminism svarar på de ekologis-
ka, ekonomiska, sociala och säkerhetspolitiska utmaningarna.

Feministiskt initiativs politik ifrågasätter den norm om ”svenskhet” 
som baseras på ett vitt, västerländskt och kristet arv. Feministiskt 
initiativ vill att Sverige ska uppfylla de åtaganden som gjorts i inter-
nationella avtal kring mänskliga rättigheter, exempelvis Konventio-
nen om avskaffande av alla sorters rasdiskriminering från 1965 som 
Sverige har skrivit under och ratificerat, men inte lever upp till.

Världen präglas ännu av kolonialismens maktrelationer och rasism, i 
samspel med kapitalism. Exploateringen av icke-européer och urfolk 
motiverades med föreställningar om att de koloniserade var mindre 
intelligenta och mindre mänskliga än vita, liksom kvinnoförtrycket 
länge motiverades med vetenskapligt sanktionerade idéer om kvin-
nors underlägsenhet. Feministiskt initiativ verkar som en del av en 
bredare rörelse för avkoloniserad och antirasistisk feminism, nationa-
lismens främsta motpol.

6.4.1 Institutionaliserad och strukturell rasism 

Effekterna av den strukturella diskrimineringen återfinns inom alla 
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samhällssektorer; på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden, i våra 
segregerade städer och i den ojämställda och ojämlika ekonomin, i 
fördelningen av ekonomisk och politisk makt, i kulturella stereotyper, 
i hatbrott, trakasserier och i mediala diskussioner om olika bostads-
områden, olika religioner och olika etniciteter. Allt oftare baseras den 
nutida rasismen på påstådda kulturella skillnader istället för, som 
tidigare, på föreställda biologiska skillnader mellan olika folkgrupper. 
Den kulturrasism som blir följden bygger på föreställningar om att 
”kultur” kan användas generaliserande för att förklara skillnader i 
egenskaper, förmågor och färdigheter bland människor. Feministiskt 
initiativ anser det viktigt att utveckla en medvetenhet om sambanden 
mellan globala maktförhållanden och den rasism som i allra högsta 
grad förekommer i Sverige.

Figur 19: Strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Bursell 
(2014) visar att då samma arbetsansökan skickats till lediga tjänster 
med olika namn som avsändare finns stora skillnader i andelen som 
blir uppringd beroende på om namnet är svenskt eller ej (slumpmäs-
sigt arabiskt eller nordafrikanskt namn). Studien omfattade 3 636 
arbetsansökningar som skickades till 1 818 utannonserade tjänster 
inom 16 yrken som representerar en stor del av den svenska arbets-
marknaden. Av de 41 procent som svarade alls, blev ansökningar 
med svenskt namn uppringda 37 procent av gångerna (16+21), och de 
med icke-svenskt namn 20 procent (16+4) av gångerna, varav 16% 
kontaktade båda sökande.113

Sverige är det OECD-land som har absolut störst skillnad mellan 
andelen utrikesfödda och inrikesfödda lågutbildade personer som är 
arbetslösa. Risken att som utrikesfödd och högutbildad sakna arbete 
eller ha ett arbete som en är överkvalificerad för är större i Sverige 
än i de flesta andra länder.114 Diskrimineringen drabbar även utri-
kes födda med svensk högskoleexamen. Vidare finns en betydande 

113    Bursell 
(2014)

114       OECD 
(2016)
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löneskillnad mellan utrikes och inrikes födda, och människor som 
immigrerat från Afrika, Asien och Latinamerikanska stöter på fler 
diskriminerande hinder än personer som immigrerat från västerländ-
ska länder. Utrikes födda utanför Europa får betydligt sämre avkast-
ning på sin utbildning och sina arbetslivserfarenheter än vad inrikes 
födda får. Personer med arabiskklingande namn har mindre chans att 
bli kallade till jobbintervju än personer med svenskklingande namn, 
trots lika meriter och kvalifikationer, oavsett om de är födda i Sverige 
eller i Mellanöstern.115

Det är en enorm mänsklig, ekonomisk och social förlust för samhäl-
let när utbildningar och kunskap inte tas tillvara. Stat, kommuner 
och landsting har ett särskilt ansvar som arbetsgivare. Därför ska 
all offentlig upphandling innehålla en antidiskrimineringsklausul. 
Sanktionsmöjligheter gentemot diskriminerande företag ska utvecklas 
och möjlighet till positiv särbehandling i arbetslivet för personer med 
funktionsnedsättning och för rasifierade personer införas.

Vidare vill Feministiskt initiativ kraftigt höja resurser till organisatio-
ner som arbetar mot rasism och strukturell ojämlikhet, t.ex antidis-
krimineringsbyråer i alla län. Vi vill också skjuta till mer resurser till 
jämlikhetsdata, för att kunna mäta diskrimineringens utfall.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Insatser mot institutionaliserad  
och strukturell rasism 75 000 75 000 75 000 75 000

6.4.2 Stärk Sápmi 

Nationalistiska strävanden att bygga homogena stater har ofta inne-
burit tvångsassimilering och förtryck av urfolk samt nationella mi-
noriteter. Sverige har inte varit något undantag. Feministiskt initiativ 
ser därför urfolkspolitik som en del av det antirasistiska arbete som 
Feministiskt initiativ vill bedriva.

Den svenska staten fortsätter att förvägra samer internationellt folk-
rättsligt erkännande genom att, oavsett regering, inte skriva under 
FN:s konvention om urfolksrättigheter ILO:169. Därmed utövar Sverige 
strukturell rasism i nykolonial form. Även intrången i samernas ter-
ritorier fortsätter; gruvintrång för att komma åt råvaror, intensifierad 
monokultur av tallar, anläggning av vindkraftverk och vattenkraftverk 
för att utvinna energi, naggande på jakt- och fiskerättigheter eller mi-

115       DO (2016) 
Remissvar på 
SOU 2015:104.
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litära övningar som stör såväl natur och människor som rennäringen.

Feministiskt initiativ vill fastställa och stärka Sametingets position 
som plattform för samiskt självstyre i frågor rörande samisk kultur, 
tradition, historia, språk, rättigheter till marker och vatten. 

Sametinget har som både folkvalt parlament och statlig myndighet 
en komplicerad dubbelkaraktär då det å ena sidan företräder samiska 
intressen, å andra sidan verkställer besluten den svenska staten tar 
som påverkar samiska intressen. Denna delvis motsägelsefulla karak-
tär har lett till att många samer tvivlar på parlamentets möjlighet att 
påverka, vilket i sin tur försvårar politiskt engagemang och påverkar 
valdeltagandet. Möjligheterna påverkas även av de bristfälliga re-
surser som sametinget tilldelas från statsbudgeten. 2017 tilldelades 
Sametinget 45,2 miljoner kronor, en liten summa i politiska samman-
hang. Regeringen föreslår nu en mindre höjning på ca 8,7 miljoner 
kronor. Feministiskt initiativ vill höja ambitionerna kraftigt och höja 
stödet med ytterligare 46 miljoner kronor till en summa av 100 miljo-
ner kronor. 

En förstärkning av de ekonomiska ramarna för Sametinget skulle 
säkerställa dess verksamheter och på sikt vara ett steg till vidgat 
självbestämmande. Något som Sverige förpliktat sig att sträva efter 
när man skrev under FN:s Deklaration om Urfolksrättigheter.116 Fe-
ministiskt initiativ förespråkar en avkoloniseringsprocess som inte 
bara ifrågasätter kolonialismens ekonomiska, materiella och politiska 
uttryck, utan även den självpåtagna koloniala rätten att definiera vad 
som är kunskap och kultur, vem som skapar kunskap och kultur, vem 
som skriver historia och vems historieversion som räknas och inte 
minst utmanar den internaliserade kolonialismen hos själva urfolken.

Feministiskt initiativ vill under kommande budgetår förverkliga föl-
jande:

 • Språk: Värna om samernas rätt att lära, bruka och utveckla sina 
modersmål genom tvåspråkig service, språkmotivation och samiska 
språkcenter. 

 • Kunskap: Stärka förskolor, grundskolor och gymnasier där två-
språkighet och interkulturell samlevnad är viktiga inslag, inklu-
sive satsningar på läromedel som utgår från samiska perspektiv 
och forskning kring samiska frågor. Inom kunskapsområdet vill vi 
även satsa på dokumentation och bevarande av den traditionella 
kunskapen, skapande verksamhet såsom traditionell konsthant-
verk eller Duodji samt stöd till nyskapande samisk kultur. Utanför 

116    United 
Nations Decla-
ration on the 
rights of Indi-
genous Peoples 
(2008).
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Sametingets budget ligger även satsningar i interkulturell bildning 
av majoritetssamhället i frågor som rör samisk kultur, historia och 
rättigheter. Feministiskt initiativ vill i dessa syften bl.a. höja stödet 
till Sameskolstyrelsen.

 • Mark, miljö och klimat: Skydda och stödja hållbara näringar 
såsom fiske, rennäring, småjordbruk och turismnäring samt avsätta 
resurser till förebyggande åtgärder mot miljöpåverkan. Gruvindustri 
och klimatförändringar drabbar idag samiska områden på särskilda 
sätt. Sametinget bör även i större utsträckning än idag vara remiss-
instans och konsultationspart i frågor som rör mark och resursan-
vändning i samiska områden. 

 • Hälsa och social utveckling samt mänsklig säkerhet: Hälsan 
är starkt kopplad till rätten att få tillgång till service av ett hälso-
system som har kulturell och språklig kompetens, särskilt samisk 
äldrevård. Våld i nära relationer drabbar mest kvinnor och barn, 
som inte sällan låter bli att anmäla. Satsningar för att bekämpa 
våld i nära relationer behöver göras med hänsyn till samhällets 
strukturella våld mot det koloniserade våldet och med kulturell och 
språklig kompetens samt inte minst med hänsyn till konsekvenser 
för det samiska samfundet.

 • Kultur: Den samiska kulturen har de senaste åren blivit mer synlig 
även för personer utanför det samiska samhället tack vare mu-
sik, konst, teater, film, matkultur, politiska manifest, festivaler och 
aktioner. Både samiska artister och konstnärer, teater, museiverk-
samhet, film, litteratur på samiska samt samisk idrott bör stödjas 
ekonomiskt i större utsträckning. Regeringen aviserar en höjning 
av kulturanslagen till det samiska folket och de nationella minori-
teterna med 10 miljoner kronor för 2018, och Feministiskt initiativ 
föreslår en fördubbling av denna höjning för 2018.

 • Organisering: Demokrati och utkrävande av rättigheter vilar på 
organiseringsprocesser. Därför bör medel till självorganisering 
tillsättas. Både till de redan befintliga organisationer såväl som till 
nya former av samisk självorganisering för grupper som inte alltid 
varit synliga, till exempel unga tjejer och kvinnor, hbtq-samer och 
urbana samer.

 • Internationella relationer: Urfolk har åstadkommit erkännande av 
rättigheter i samarbete över nationsgränser. Att tillsätta medel till 
internationella relationer skulle stärka det redan befintliga gränsö-
verskridande nordiska samarbetet, samarbete mellan de artiska fol-
ken samt uppföljning av FN:s initiativ beträffande urfolksrättigheter. 



F!:s statsbudget 2018

123

Det är även viktigt att säkra samisk representation i de möten som 
sker på folkrörelsebasis samt att bejaka längre utbyten med andra 
urfolk. Detta bör inte belasta enbart Sametingets budget utan även 
påverka UD:s budget samt biståndsbudgeten, dock med Sametinget 
som central aktör.

Sametinget har även inlett en process för att undersöka möjligheten 
att inrätta en sanningskommission med syfte är att ge historisk upp-
rättelse och göra upp med kolonialismen. Feministiskt initiativ ställer 
sig bakom detta då denna process skulle kunna bli en ny startpunkt 
för bättre relationer mellan samefolket och majoritetssamhället, ba-
serat på erkännande av historiska övergrepp, ansvar och ömsesidig 
respekt.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Stärk Sametinget 55 000 59 000 69 000 69 000

Stärk Sameskolstyrelsen 10 000 15 000 20 000 20 000

Stärk den samiska kulturen 20 000 25 000 30 000 30 000

6.4.3 Utsatta EU-medborgare

Sveriges långa tradition av systematisk förföljelse och diskriminering 
av romer måste upphöra. Att utsatta EU-medborgare inte erhåller nå-
got socialt skydd eller får sina mänskliga rättigheter respekterade är 
en skam för Sverige.

Mänskliga rättigheter ska gälla alla inom en stats jurisdiktion, utan 
åtskillnad på grund av medborgarskap eller legal status. Alla som 
verkar inom det allmänna har en skyldighet att tolka lagen i enlig-
het med de konventioner Sverige har ratificerat. Men trots att sta-
ten enligt lag ska efterleva rättigheterna så kränker Sverige utsatta 
EU-medborgares rättigheter inom flera områden.

Kommunerna ska efterleva socialtjänstlagen och skyldigheten att 
erbjuda skälig levnadsnivå med tak över huvudet, mat för dagen, 
skolgång och barnomsorg, grundläggande hälso- och sjukvård samt 
tandvård för de som uppehåller sig i kommunen och inte kan tillgo-
dose dessa behov på egen hand. Även staten behöver tydliggöra sitt 
eget ansvar för att tillgodose utsatta EU-medborgares rättigheter och 
bistå kommuner och landsting med pengar för att genomföra de refor-
mer som krävs.
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Vi avsätter i 2018 års budget 200 miljoner för att kommunerna ska 
stödjas i att ordna skäliga boenden för utsatta EU-medborgare som 
vistas här, med tak över huvudet nattetid som minimikrav.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Utsatta EU-medborgare 200 000 200 000 200 000 200 000

6.5 En feministisk utrikespolitik
En feministisk utrikespolitik är en politisk grundinställning, inte en 
komplementär åsikt. Feministisk utrikespolitik har som sin utgångs-
punkt en djupgående förståelse av de patriarkala maktstrukturerna 
och militarism som genomsyrar världen och har det som mål att mon-
tera ned dessa.

En feministisk utrikespolitik utgår från en feministisk vision om 
världsomspännande rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter och 
fred. Denna vision skall bygga på dialog och globalt alliansbyggande 
mellan organisationer och samhällssektorer. En feministisk utrikes-
politik utmanar normer och värderingar rådande ekonomiska, sociala 
och politiska maktordningar, och visar på en politik för socialt och 
ekologisk hållbar utveckling. Feministiskt initiativ vill aktivt kämpa 
för och med dem som påverkas negativt av rådande maktordningar i 
världen.

Frihet från våld och förtryck är en grundläggande rättighet och en 
förutsättning för utveckling. Ensidigt fokus på nationalstatens ege-
nintresse och en utbredd militarism plågar världen. En feministisk 
utrikespolitik bygger mänsklig säkerhet och hindrar konflikter och 
kriser att utvecklas, och stoppar dem innan de ens blir till väpnade 
konflikter. Genom att motverka militaristiska maktordningar så stöder 
vi demokratin och civilsamhället.

Feministiskt internationellt samarbete utgår från en maktanalys av 
dagens ojämlika internationella relationer. Den globala patriarkala 
maktordningen, i samspel med den ekonomiska världsordningen med 
dess rasistiska och koloniala strukturer, leder till en orättvis fördel-
ning av resurser. Detta tar sig uttryck i koncentrationen av ekonomisk 
och politisk makt på internationell, nationell och lokal nivå. 

Därför är att “ge bistånd” aldrig lösningen. Lösningen är att etablera 
en feministiskt internationellt samarbete utifrån ett ömsesidigt och 
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respektfullt erfarenhetsutbyte som en historisk upprättelse som kan 
möjliggöra en ekonomisk rättvis omfördelning samt göra aktiv an-
språk på att avkolonisera världen politiskt, kulturellt och mentalt.

6.5.1 Åter till 1%-målet för internationellt samarbete

Sverige har som mål att ge en procent av bruttonationalinkomst, BNI,  
till det regeringen kallar biståndsarbete. För 2018 års budget uppgår 
till 49 miljarder. Men detta har urholkats av att kostnader för flyk-
tingmottagande i Sverige tillåtits att avräknas från denna budget. På 
olika sätt föreslår regeringen att cirka 6 miljarder ska räknas av från 
biståndsbudgeten för 2018. Den avräkningen vill Feministiskt initiativ 
stoppa, vilket innebär att Sverige kan bistå med mer för satsningar på 
internationellt samarbete.  

Utvecklingssamarbetet med låginkomstländer har varit en viktig frå-
ga för Sverige. Sveriges officiella budget för Internationellt samarbete 
är bland de högsta i världen och vårt engagemang och resultaten av 
svenska insatser har givit Sverige stor trovärdighet och ett högt anse-
ende internationellt och i FN. Ökade kostnader i Sverige för flykting-
mottagande ska inte ske på låginkomstländers bekostnad. Därför ska 
kostnader för flyktingmottagande och annan avräkning inte tas från 
budgeten för Internationellt samarbete.

Sammantaget räknar vi med att kunna öka det faktiska medel som 
går till internationell samverkan och för internationellt samarbete 
med 8 793 miljoner årligen. I nästföljande kapitel redovisas en del 
av de reformer som vi vill se öronmärka satsningar till, utifrån ökat 
allmänt ramanslag och slopad avräkning.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Åter till 1%-målet för  
internationellt samarbete 8 793 000 10 743 000 12 883 000 14 883 000

6.5.2 Internationell solidaritet istället för bistånd 

Insatser för avkoloniseringsprocess
Feministiskt internationellt samarbete utgår från en maktanalys av 
historiska och aktuella faktorer som bidragit till dagens ojämlika 
internationella relationer. Den globala patriarkala maktordningen, i 
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samspel med det rådande ekonomiska systemet samt rasistiska och 
koloniala strukturer, leder till en orättvis fördelning av resurser. Detta 
tar sig uttryck i koncentrationen av ekonomisk och politisk makt på 
internationell, nationell och lokal nivå samt i stora skillnader i livs-
villkor beroende på var människor lever. Feministiskt internationellt 
samarbete handlar därför om historisk upprättelse, ekonomiskt rättvis 
omfördelning samt aktiva anspråk på att avkolonisera världen poli-
tiskt, kulturellt, militärt och mentalt.

Samarbetet måste ske utifrån ett ömsesidigt och respektfullt erfa-
renhetsutbyte och solidaritet. Nätverkande kan i sin tur bidra till att 
motverka koloniala, eurocentriska och rasistiska arv och föreställ-
ningar som även lever vidare i det svenska samhället, till exempel i 
gruvpolitikens exploatering av Sápmi.

En avkoloniseringsprocess av Sveriges internationella samarbete 
innebär att systematiskt studera kolonialismens följder för dagens 
politik och samhällsutveckling. Avkolonisering ska vara en styrande 
del i utformningen av Sveriges internationella samarbete.

Feministiskt initiativ vill se en specifik satsning på avkoloniserings-
process i budgeten för internationellt samarbete, där 750 miljoner 
kronor årligen avsätts till detta ändamål. Detta kan till exempel gälla 
direkta stödåtgärder men också framställande av material, utred-
ningar och utbildningar angående antikoloniala åtgärder. Ett speciellt 
fokus önskar vi se på Västsahara.

Stöd till sexuell och reproduktiv hälsa
Rätten till fri och säker abort är en nödvändig rättighet för att säkra 
gravidas hälsa. Kvinnor ska kunna agera som autonoma individer 
med oinskränkt rätt över sina egna kroppar. Denna rättighet ifrå-
gasätts dock, och materiella förutsättningar för säker abort saknas 
ofta. Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang där 
många förvägras denna rättighet. Inte minst är det av stor vikt att 
Sverige som stat aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv 
hälsa där andra drar sig undan. 

Fi stödjer regeringens fortsatta satsningar på SRHR men vill ha myck-
et större prioritet och fokus i denna centrala rättighetsfråga. Reger-
ingen satsar enbart 54 miljoner kronor på detta område i budgeten 
för 2018. Feministiskt initiativ vill öronmärka sammanlagt 350 miljo-
ner kronor av det ökade årliga stödet till internationellt samarbete till 
arbete för sexuell och reproduktiv hälsa.
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Påverkan budget: 
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Insatser för avkoloniseringsprocess 750 000 750 000 750 000 750 000

Stöd till sexuell och reproduktiv hälsa 350 000 350 000 350 000 350 000

6.5.3 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Kvinnors deltagande i fredsprocesser 
Internationella studier visar att kvinnors deltagande är avgörande för 
effektiva och hållbara fredsprocesser.117 Trots det är bristen på jäm-
ställdhet sällan så stor som runt förhandlingsborden i samband med 
både militära och politiska konflikter. Detta medför inte bara bristan-
de jämställdhet på plats – vilket har visats minska chansen till fredli-
ga överenskommelser – utan också i det faktiska resultatet när inne-
hållet i en fredsöverenskommelse ska omsättas i praktiken.

Kvinnor, fred och säkerhet är prioriteringar för Sverige som medlem i 
FN:s säkerhetsråd. Kvinnors inkludering i fredsprocesser är en strate-
gisk fråga. Ett starkt inflytande från kvinnor behövs i varje fredspro-
cess för att skapa legitimitet, ägandeskap och hållbarhet. Regeringen 
föreslår ökade satsningar på kvinnors inflytande och deltagande i 
fredsprocesser bland annat i Afghanistan och Colombia men Feminis-
tiskt initiativ vill också stärka kvinnor som fredsaktörer i allmänhet 
samt stärka folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

Inför 2018 vill regeringen anslå 192 miljoner till freds- och säker-
hetsfrämjande verksamhet med tio miljoner kronor för en satsning 
på fredsdiplomati. Feministiskt initiativ vill lägga till ytterligare 250 
miljoner kronor och särskilt inrikta dem på stöd till arbete som syftar 
till att skapa mer inkludering av kvinnor i fredsprocesser.

117     O’Reilly 
(2015).
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Forskning och utveckling av mänsklig säkerhetspolitik
En feministisk utrikespolitik som är trovärdig och fungerar måste 
också samverka med försvarspolitik, handelspolitik, miljö- och klimat-
politik samt med migrations- och flyktingpolitiken. Inom försvarspo-
litiken är det avgörande att svensk export av krigsutrustning på sikt 
upphör. Inom migrations- och flyktingpolitiken har förändringarna det 
senaste året till övervägande del inneburit försämrade möjligheter för 
kvinnor och flickor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det 
gäller till exempel de åtstramade reglerna för anhöriginvandring och 
familjeåterförening samt inte minst bekämpning av mäns våld mot 
kvinnor. Vi ser en skrämmande utveckling i Europa. Rasismen tar sig 
uttryck i EU:s migrationspolitik genom att EU:s gränser hålls stängda 
för människor som kan ha rätt till asyl. EU respekterar inte asylrätten 
enligt FN:s flyktingkonvention.

Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholms internationella freds-
forskningsinstitut (SIPRI) och Utrikespolitiska institutet (UI) bedriver 
forskning om säkerhetspolitik, nedrustning och icke spridning. Sve-
rige ska agera i enlighet med Politik för global utveckling (PGU). En 
intersektionell analys av denna politik saknas. Det saknas också en 
analys av ursprungsbefolkningars rättigheter.

Regeringen satsar enbart 54 miljoner kronor på detta område. För att 
hitta hållbara vägar framåt i omställningen från militär till mänsklig 
säkerhetspolitik vill Feministiskt initiativ istället avsätta 300 miljo-
ner kronor om året som ska användas till forskning, utredningar och 
andra insatser som handlar om framtagande av kunskap och metoder 
för detta.

Insatser för global nedrustning och icke-spridning
Feministiskt initiativ vill arbeta aktivt för att länder över hela världen 
skall nedrusta. Militär upprustning stjäl pengar från social upprust-
ning, eftersom ökade militärbudgetar medför minskade välfärdssats-
ningar. I krig och konflikt, vilket upprustning leder till, är det också de 
sociala förlusterna som är störst i de samhällen som drabbas.

Med utgångspunkten att våld är ett världsomfattande strukturellt pro-
blem ska det internationella arbetet för nedrustning stärkas. Tradi-
tionell säkerhetspolitik bygger på perspektiv där dominans, våld och 
militära maktmedel är centrala. Feministiskt initiativ vill bryta denna 
militära norm. Militarism och våld skapar inte en långsiktig, hållbar 
och verklig fred utan bidrar istället till en våldskultur som är nära 
kopplad till synen på maskulinitet.
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Centralt i en feministisk säkerhetspolitik är att motverka orsaker till 
väpnade konflikter som fattigdom, ojämn resursfördelning, förtryck, 
marginalisering, maktlöshet och ojämlikhet. Detta är mänsklig sä-
kerhet. Feministiskt initiativ anser därför att det inte räcker med en 
omställning av den svenska säkerhetspolitiken, utan Sverige måste 
också ta en mer aktiv roll i den globala avvecklingen av vapen och 
krigsmaterial.

För att driva fram frågan och aktiviteter för global nedrustning och 
icke-spridning behövs en organisation som samordnar insatser av 
olika typer. Därför vill Feministiskt initiativ inrätta ett Institut för glo-
bal nedrustning och icke-spridning, med uppdraget att främja Sve-
riges arbete inom området, och till detta avsätta 300 miljoner kronor 
om året.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 1 042 000 1 042 000 1 042 000 1 042 000

6.6 En säkerhetspolitik för fred
Feministiskt Initiativ är det enda svenska parti som för en renodlad 
fredspolitik. Det är dags att vi förbereder oss för fred istället för för att 
förbereda oss för krig. Det är inte ett passivt arbete där vi enbart skär 
ned på försvaret. Det är istället en omdefiniering av vad försvaret ska 
vara och en satsning på förebyggande och fredsbevarande verksam-
heter.

Vi vill ha en fredsmakt istället för en försvarsmakt. Tankesättet måste 
ändras från utkämpa krig till att förhindra att de uppkommer. Vi vill 
att en omfördelning sker från militärt till civilt försvar, och att försva-
ret inte ska fokusera på verksamhet i krigstid utan arbeta här och nu. 
Det behövs omfattande civila verksamheter för att förebygga konflikt, 
kris och krig.

Feministiskt initiativ anser även att Sverige har ett ansvar internatio-
nellt. Vi vill ha beredskap för att skydda civilbefolkning mot aggressi-
oner, under FN:s översyn. 

Idag har vissa länder lätt för att gå in med vapen och trupper men 
vet inte hur det ska agera för att nå fred, och för att återuppbygga ett 
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fungerande samhälle som kan stödja hållbar fred. Militära interven-
tioner som sker utanför folkrätten och FN undergräver ofta fredsarbe-
tet, likaså militärt stöd till parter i inbördeskrig.

Feministiskt initiativ vill att Sverige ska bli bättre på både det som 
händer före, under och efter krig, för att Sverige ska kunna bli en tro-
värdig fredskraft som vet vad som behövs för att bygga hållbar fred.

Vidare är våldtäkt som vapen idag erkänt som ett krigsbrott vilket 
används som en krigsstrategi. Trots detta leder endast ett fåtal krigs-
våldtäkter till åtal. Feministiskt initiativ kräver att kvinnors och barns 
utsatta situation erkänns och att genusanalyser ligger till grund för 
samtliga internationella insatser. All utsänd personal från Sverige ska 
ha kunskap i genusanalys samt insikt i hur kvinnor och barn kan 
skyddas på bästa möjliga sätt. 

Feministiskt initiativ vill inte se en tvingande militär värnplikt i 
Sverige, istället vill vi satsa på en nyskapande utbildning, Civil Freds-
utbildning, för alla som vill lära sig att bygga ett fredligare och mer 
resistent Sverige på civil väg. Vi tror på möten över gränser, medling, 
diplomati och förebyggande verksamhet, och på att tillsammans är vi 
starka.

6.6.1 Från försvarsmakt till fredsmakt

Sverige påbörjade en omställning mot mer insatsbaserat försvar runt 
2010 mot bakgrund av en analys som identifierade att säkerhetshoten 
idag är mer komplexa och den traditionella bilden av stater i totalkrig 
med varandra är mer avlägsen. Tyvärr fick inte den omställningen 
löpa till år 2023 som tänkt, utan avbröts i förtid till förmån för en 
återgång mot invasionsförsvar och massiv upprustning. Värnplikt 
har återinförts då Försvarsmakten har problem att rekrytera personal 
frivilligt, vilket skickar helt fel signaler.

Försvarspolitiken behöver utvecklas vidare och få en breddad syn, åt 
rakt motsatt håll mot vad som nu sker då det istället planeras och ge-
nomförs dyra militära övningar.  Detta är oansvarig hushållning med 
våra resurser och bidrar inte till ökad säkerhet, tvärtom bidrar det till 
ökade militära spänningar.

Säkerhetspolitiken har haft fortsatt fokus på försvarspolitik och att 
skydda staten från externa potentiella hot, främst med militära medel, 
trots att både synen på säkerhet samt hoten förändrats. De underlig-
gande anledningarna till dagens konflikter överensstämmer sällan 
med de traditionella hot som de militära organisationerna är utbilda-
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de att hantera, vilket gör det omöjligt för dem att effektivt förhindra, 
förebygga och stoppa konflikter för att skapa fred. Komplexa situa-
tioner kräver komplexa svar och Feministiskt initiativ menar därför 
att militära institutioner som planerar för krigshandlingar varken bör 
eller kan planera för fred och fredsbyggande insatser. Säkerhet och 
konfliktförebyggande aktiviteter måste tolkas ur ett bredare perspek-
tiv, vilket i förlängningen innebär att säkerhetsfrågor kommer att 
beröra ett större antal myndigheter och samhälleliga funktioner. 

Det finns många andra myndigheter som jobbar med säkerhetsfrågor, 
och Utrikesdepartementet är Sveriges första försvarslinje mot krig och 
väpnade konflikter. Det är också Utrikesdepartementet som ska leda 
arbetet kring säkerhetspolitik övergripande, där försvarspolitiken är 
en del.

I regeringens budget år 2018 läggs nästan 35 miljarder på för-
bandsverksamhet och beredskap. År 2017 avsatte Sverige cirka 32,5 
miljarder, år 2016 cirka 26 miljarder och år 2014 cirka 23 miljarder. 
Snabba miljardökningar har skett i denna budgetpost och vi vill 
motverka ytterligare ökningar som föreslås. Feministiskt initiativ vill 
istället avsätta medel motsvarande nivån år 2016 och sedan succes-
sivt minska dessa. Samhällets resurser ska vara behovsprövande och 
inte tilldelade på grund av tradition eller rädsla. De resurser som idag 
läggs på Försvarsmakten bör omfördelas utefter en säkerhetsanalys 
som ser till reella hot och risker och delar av Försvarsmakten ställas 
om till krishantering och humanitära insatser. Poster inom krisbered-
skap har inom försvarsmakten fått små ökade anslag i regeringens 
budget 2018, vilket Feministiskt initiativ ser positivt på. De anslagen 
är dock minimala i jämförelse med regeringens satsningar på det 
militära försvaret.

I strävan efter en fredlig värld finns inte utrymme för utveckling 
eller försäljning av vapen. Vapenexporten måste upphöra och vapen-
industrin ställas om och ersättas med civil produktion. Forskning, 
teknikutveckling, utbildning, totalförsvarets forskningsinstitut och 
internationella industri-  materialsamarbeten kan alla tillvaratas inom 
omställning till civil produktion, och i det korta perspektivet vill vi se 
en besparing på uppemot 230 miljoner på dessa anslag. 

Totalt vill Feministiskt initiativ under år 2018 spara in drygt 14 mil-
jarder på Försvarsmaktens anslag i budgetpropositionen 2018 som 
ett första steg mot att skapa en fredsmakt istället för en försvarsmakt. 
Denna hållning gör Feministiskt initiativ unika i jämförelse med de 
nuvarande riksdagspartier, som istället vill öka anslagen.
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Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Från försvarsmakt till  
fredsmakt (besparing) -14 230 000 -18 669 000 -23 684 000 -28 701 000

6.6.2 Civil Fredsutbildning

De största hoten vi behöver försvara oss mot idag är inte väpnade 
konflikter utan istället behöver vi en civil beredskap, där vi identifie-
rar mer akuta och reellt farliga hot i form av propaganda, cyberhot, 
naturkatastrofer och terrorism samt utbildning i sjukvård, pandemi-
beredskap och humanitär hjälp. Istället för ha fokus på ett militärt 
försvar så alltså måste vi fokusera på att försvara oss mot verklighets-
baserade faror.

Feministiskt initiativ vill därför stoppa den nyligen återinförda mi-
litära värnplikten och istället satsa på en frivillig civil värnplikt via 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Den samhäll-
snytta och kunskap som idag finns inom försvarsmakten ska på så vis 
kunna tas till vara på och delas till det civila samhället.

Årlig kostnad för CIvil Fredsutbildning ligger på en miljard kronor 
och behöver föregås av ett noggrant planerande och uppbyggande av 
utbildningen. De första utbildningarna ska kunna påbörjas 2019.

Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

Civil Fredsutbildning 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000

6.6.3 HBTQ-certifiering inom försvaret

Föreställningen om att ett militärt försvar som försvarar ett territorium 
med våld hänger ihop med andra starka normer i vårt samhälle. Pa-
triarkala normer och maktstrukturer förstärks då könsnormer repro-
duceras i samband med detta. Försvarsmakten är en starkt mansko-
dad myndighet med starka traditioner. Därför är det extra viktigt att 
just kunskapen inom försvarsmakten i dessa frågor ökar för att kunna 
bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle. Det handlar om arbets-
miljö för de anställda,  det handlar om vad personal tar med sig ut till 
samhället och det handlar om hur myndigheten i sig agerar.
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7 Reformtabell  med finansiering 

Feministiskt initiativ redovisar här satsningar på ca 72 miljarder kronor  för år 2018, och prognoser för åren 2019-2021. 

 
Reformer  (tusental kronor) 2018 2018 * 

1
2019 2019* 2020 2020* 2021 2021* 

Ekonomin som verktyg för förändring                 

Feministisk skattepolitik                 
Åtgärder mot  skatteflykt och 
skatteundandragande 

200 000   200 000   200 000   200 000   

Feministisk näringspolitik                 
Näringslivets roll  – ett  näringsliv  som gagnar  alla 120 000   105 000   90 000   85 000   
Näringslivsutvecking, riktade anslag  till 
missgynnade  grupper 

125 000   175 000   175 000   125 000   

Minskat sjuklöneansvar  för små företag 750 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Hållbart  ägande inom  pensionsfonderna 0   0   0   0   

Färdas väl genom livet                 

Feministisk familjepolitik                 
Individualiserad  föräldraförsäkring 0   0   0   0   
Adoption 420 000   280 000   0   0   
Stärkt underhållsstöd 730 000   730 000   730 000   730 000   
Barnbidraget  ska inte  minska  ekonomiskt 
bistånd 

693 000   693 000   693 000   693 000   

Vård                 
Förstärk förlossningsvården 1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  
Primärvården 1 500 000   3 000 000   3 000 000   3 000 000   
Vårdplatsreformen 1 750 000   3 500 000   3 500 000   3 500 000   
Papperslösa  och  asylsökandes  rätt  till  sjukvård 0   0   0   0   

1* varav regeringens anslag/ökning  för det angivna  året 
Fullständigt  högkostnadsskydd  för tandvård 3 000 000   3 000 000   3 000 000   3 000 000   
En  inkluderande och  trygg  skola                 
Elevhälsa  - fler kuratorer och  specialpedagoger 250 000  150 000  300 000  150 000  350 000  150 000  400 000  150 000  
Barngruppernas storlek i förskolan 475 000   475 000   475 000   475 000   
Fortbildning  av lärarkår och  skolledning  i 
normkritik och  mänskliga  rättigheter 

350 000   350 000   350 000   350 000   

Förstatligande  av skolans  ekonomi 0   0   100 000   100 000   
Satsningar  på fritidshemmen 945 000   945 000   945 000   945 000   
Avgiftsfri kulturskola 300 000  115 000  300 000  115 000  300 000  115 000  300 000  115 000  
Bemannade skolbibliotek 175 000  30 000  175 000  30 000  175 000  30 000  175 000  30 000  
Dubbla  stödet till  ungdomsorganisationer                 
Dubbla  stödet till  ungdomsorganisationer 212 000   212 000   212 000   212 000   
Likvärdigt  ökat stöd  till  kvinno-,  etniska  och 
HBTQ+-org 

50 000   50 000   50 000   50 000   

En  modern  arbetsmarknad  för alla                 
Kortare arbetstid 12 000 000   21 000 000   27 000 000   46 000 000   
Jämställda  löner 4 434 000   4 609 000   4 784 000   4 976 000   
Ökad trygghet i anställningsformer 0   0   0   0   
Omsorg  och  socialt arbete                 
Stärkt social  barnavård och  kortade köer till  BUP 3 500 000   3 500 000   3 500 000   3 500 000   
Stärkt politik  för LSS  och  personlig  assistans 2 000 000   2 000 000   2 500 000   3 000 000   
Bostad  först 250 000   250 000   250 000   250 000   
Fler härbärgen för kvinnor 50 000   50 000   50 000   50 000   
Äldreomsorg 0   1 107 970   2 258 740   2 344 040   
Inklusion  och  förebyggande arbete i  utsatta 
områden 

                

Inklusion  och  förebyggande arbete i  utsatta 
områden 

1 500 000    3 000 000    3 000 000    3 000 000    

Bygg  de bostäder som  människor behöver                 
Stöd  till  kommuner för ökat bostadsbyggande 1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000  

*Varav regeringens anslag/ökning för det angivna året

7 Reformtabell med finansiering

Feministiskt initiativ redovisar här satsningar på 72 miljarder kronor 
för år 2018 utöver regeringens satsningar, och prognoser för åren 
2019-2021.
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Investeringsstöd  hyresrätter, studentbostäder 
och  äldreboenden 

3 800 000  3 200 000  3 800 000  3 200 000  3 800 000  3 200 000  3 800 000  3 200 000  

Lika  rättigheter över hela  landet                 
Förstärkning  av medel till 
Landsbygdsprogrammet 

100 000  100 000  1 500 000  750 000  1 500 000  750 000  1 500 000  750 000  

Kommersiell service i glesbygd 70 000  35 000  70 000  35 000  70 000  35 000  70 000  35 000  

Extra anslag  till  Bredbandsforum  hos  Post-  och 
telestyrelsen 

122 500   122 500   122 500   122 500   

Dags  att lyfta  kulturen                 
Enprocentsreformen 1 197 000  737 000  1 500 000  737 000  2 000 000  737 000  3 000 000  737 000  
Folkbildningslyftet 671 000  521 000  721 000  521 000  771 000  521 000  771 000  521 000  
En  social  kultur 0   150 000   300 000   400 000   
Rätten  till  ekonomisk trygghet                 
Deltidssjuksskrivning  för studenter 10 000   15 000  3 000  25 000  6 000  35 000   
Gemensam socialförsäkring 0   0   0   0   
Ekonomiskt  bistånd 2 000 000   2 000 000   2 000 000   2 000 000   
Pensioner att leva på 8 230 000   8 230 000   8 250 000   8 270 000   

Ett jordklot – en rättvis miljöpolitik                 
Omställning                 
Sänkt moms på frukt och  grönt 0   4 157 000   4 364 000   4 583 000   
Hållbar  livsmedelssektor för  ökad 
självförsörjning 

200 000  163 000  300 000  163 000  350 000  163 000  350 000  163 000  

Energieffektiviserande åtgärder i  områden  med 
stort behov av upprustning 

433 000  233 000  433 000  233 000  433 000  233 000  433 000  233 000  

Solidarisk  klimatpolitik 0   0   0   0   
Transport och  trafik                 
Avgiftsfri kollektivtrafik 1 500 000   1 500 000   1 500 000   1 500 000   
Ökat anslag investeringar i järnväg 1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Extra järnvägssatsningar 1 500 000   1 500 000   1 500 000   1 500 000   

Överföring till  utbyggnad  av kollektiva trafikslag 2 470 000   2 470 000   2 470 000   2 470 000   

Gång-  och  cykelsatsningar på  det statliga 
vägnätet 

1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Biologisk mångfald                 
Kraftfulla  åtgärder och  ökat skydd  av värdefull 
natur  

820 000  670 000  920 000  670 000  1 120 000  670 000  1 100 000  670 000  

Hållbar  havs- och  vattenmiljö 200 000  140 000  308 000  218 000  403 000  253 000  207 000  253 000  
Klimatinvesteringar (Klimatklivet) 890 000  890 000  1 390 000  1 390 000  2 390 000  2 390 000  2 300 000  2 390 000  
Utökade anslag  för  miljöinvesteringar  i 
glesbygder 

297 500   455 000   510 000   510 000   

Mänsklig säkerhet                 
Kvinnofrid, våld  i  nära  relationer och  i  namn  av 
heder 

                

Skyddade boenden 450 000   450 000   450 000   450 000   
Specialenhet  mot barn-  och  tvångsäktenskap 100 000   70 000   70 000   70 000   
Kvinno-, tjej- och  transjourer 50 000   50 000   50 000   50 000   
Effektivare rättsprocesser i  sexualbrottsmål  - 
Åklagarmyndigheten 

20 000   20 000   20 000   20 000   

Effektivare rättsprocesser i  sexualbrottsmål  - 
Domstolsverket 

20 000   20 000   20 000   20 000   

Nationellt  kunskapscentrum  mot  sexköp  och 
människohandel 

0   0   25 000   25 000   

Statlig  informationskampanj  för  samtycke samt 
särskilt stöd  frivilligorganisationer 

25 000   25 000   25 000   25 000   

Kriminal-  och  rättspolitik                 
Polisutbildningen 0   42 200   48 000   48 000   
Arbete mot hatbrott  - polisen 40 000   40 000   40 000   40 000   
Kompetenshöjning  hot  och  hat på nätet 20 000   20 000   20 000   20 000   
Human  asyl-  och  migrationspolitik                 
Asyl- och  migrationspolitik 4 630 000   6 300 000   6 300 000   6 300 000   

Avskaffa  rasistiska  och  koloniala  strukturer                 

Institutionaliserad  och  strukturell rasism 75 000   75 000   75 000   75 000   
Stärk Sápmi 85 000  53 900  99 000  59 750  119 000  60 763  119 000  60 763  
Utsatta EU-medborgare 200 000   200 000   200 000   200 000   
En  feministisk utrikespolitik                 
Åter till  1%-målet för internationellt  samarbete 8 793 000   10 743 000   12 883 000   14 883 000   
Internationell  solidaritet  istället  för bistånd 1 100 000   1 100 000   1 100 000   1 100 000   
Freds- och  säkerhetsfrämjande verksamhet 1 042 000  192 000  1 042 000  192 000  1 042 000  192 000  1 042 000  192 000  
En  säkerhetspolitik för fred                 
Civil  Fredsutbildning 0   1 000 000   1 000 000   1 000 000   
HBTQ-certifiering inom  försvaret 40 000   0   0   0   
Summa reformer 81 280 000 9 529 900 108 144 670 10 766 750 120 353 240 11 805 763 143 168 540 11 799 763 

Summa reformer  (exkl.  regeringens 
anslag/ökning) 

71 750 100   97 377 920   108 547 477   131 368 777   
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Feministiskt initiativ redovisar här finansiering på 77 miljarder kronor  för år 2018 utöver regeringens finansiering, och prognoser för åren 2019-2021. 

 
Finansiering  2018 2018 * 

2
2019 2019* 2020 2020* 2021 2021* 

Ekonomin som verktyg för förändring                 

Feministisk skattepolitik                 
En  stabil  bostadsmarknad         
Minskat ränteavdrag 6 934 000  9 476 000  12 991 000  17 939 000  
Fastighetsskatt 5 125 000  5 125 000  5 125 000  5 125 000  
Minska  skattelättnader för resursstarka         
Förmögenhetsskatt 4 000 000  4 000 000  4 000 000  4 000 000  
Avveckla ROT och  RUT 6 080 000  12 280 000  13 664 000  13 664 000  
Fasa  ut jobbskatteavdragen 10 000 000  10 000 000  10 000 000  10 000 000  
Finansiell  transaktionsskatt  för  en stabil 
finansmarknad 

0  18 570 000  18 940 000  19 320 000  

Enhetliga  skatteregler för bolag         
Bolagsskatt 15 000 000  15 000 000  15 000 000  15 000 000  
3:12 regler 4 800 000  4 800 000  4 800 000  4 800 000  
Åtgärder mot  skatteflykt och 
skatteundandragande 

4 000 000  4 000 000  4 000 000  4 000 000  

Ett jordklot – en rättvis miljöpolitik                 

Omställning         
Animalieskatt 815 000  1 616 000  2 404 000  3 179 000  
Sänkt moms på frukt,  grönt och  spannmål 0  -4 157 000  -4 364 000  -4 583 000  
Rättvis mineralavgift 177 000  177 000  177 000  177 000  
Transport och  trafik         
Minskat  anslag  till  investeringar i  vägbunden 
trafik 

1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

2* varav regeringens anslag/ökning  för det angivna  året 

Minskade  anslag  motorvägsbyggen via 
trängelskatt 

2 470 000   2 470 000   2 470 000   2 470 000   

Förändrat  reseavdrag 1 000 000  1 500 000  2 000 000  2 500 000  
Flygskatt 2 100 000 1 080 000 2 100 000 1 080 000 2 100 000 1 080 000 2 100 000 1 080 000 

Mänsklig säkerhet                 

En  säkerhetspolitik för fred         
Från försvarsmakt till  fredsmakt 14 230 000  18 669 000  23 684 000  28 701 000  
Summa finansiering 77 731 000 1 080 000 97 150 000 1 080 000 105 000 000 1 080 000 111 453 000 1 080 000 

Summa finansiering (exkl.  regeringens 
anslag/ökning) 

76 651 000   96 070 000   103 920 000   110 373 000   

 
*Varav regeringens anslag/ökning för det angivna året
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8 Förslag  till  utgiftsramar 

Specifikation  av budgetens  utgifter för 2018    

     

I det följande  sammanställs  budgetens  anslag 
för 2018. 
Anslagen är fördelade  på utgiftsområden. 

   

     
  Summa  anslag 1 000 514 994 1 054 565 094 54 050 100 

       
       

      Regeringen 
2018 

F! 2018 Jfr regering kr 

          
1 Rikets  styrelse 14 531 335 14 562 435 31 100 

       0 
1 Statschefen 139 199 139 199 0 
1 Kungliga  hov- och  slottsstaten 139 199 139 199 0 
        0 
2 Riksdagen  samt JO  m.m. 1 935 826 1 935 826 0 
1 Riksdagens ledamöter och  partier m.m. 904 666 904 666 0 
2 Riksdagens förvaltningsanslag 814 471 814 471 0 
3 Riksdagens fastighetsanslag 120 000 120 000 0 
4 Riksdagens ombudsmän  (JO) 96 689 96 689 0 
        0 
3 Sametinget 53 901 85 001 31 100 
1 Sametinget 53 901 85 001 31 100 
        0 
4 Regeringskansliet m.m. 7 779 310 7 779 310 0 
1 Regeringskansliet m.m.  7 779 310 7 779 310 0 
        0 
5 Länsstyrelserna 2 978 666 2 978 666 0 
1 Länsstyrelserna m.m. 2 978 666 2 978 666 0 
        0 
6 Demokratipolitik 877 667 877 667 0 
1 Allmänna  val och  demokrati 555 890 555 890 0 
2 Justitiekanslern 49 576 49 576 0 
3 Datainspektionen 85 314 85 314 0 
4 Svensk författningssamling    0 
5 Valmyndigheten 19 937 19 937 0 
6 Stöd  till  politiska  partier 166 950 166 950 0 
        0 
7 Nationella  minoriteter 137 417 137 417 0 
1 Åtgärder för nationella  minoriteter 122 917 122 917 0 

8 Förslag till utgiftsramar
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2 Åtgärder för  den  nationella  minoriteten 
romer 

14 500 14 500 0 

        0 
8 Mediefrågor 601 086 601 086 0 
1 Presstöd 567 119 567 119 0 
2 Myndigheten för press, radio  och  tv 33 967 33 967 0 
        0 
9 Sieps  samt EU-information 28 263 28 263 0 
1 Svenska institutet  för  europapolitiska 

studier samt EU-information 
28 263 28 263 0 

        0 
2 Samhällsekonomi  och  finansförvaltning 16 285 547 16 300 547 15 000 

       0 
1 Statskontoret 96 727 96 727 0 
2 Kammarkollegiet 71 923 71 923 0 
3 Finansinspektionens  avgifter till  EU:s 

tillsynsmyndigheter  
17 550 17 550 0 

4 Arbetsgivarpolitiska  frågor 2 443 2 443 0 
5 Statliga  tjänstepensioner  m.m. 13 227 000 13 227 000 0 
6 Finanspolitiska  rådet 10 078 10 078 0 
7 Konjunkturinstitutet 64 571 64 571 0 
8 Ekonomistyrningsverket 174 581 174 581 0 
9 Statistiska  centralbyrån 557 223 557 223 0 
1
0 

Bidragsfastigheter 269 000 269 000 0 

1
1 

Finansinspektionen 602 798 602 798 0 

1
2 

Riksgäldskontoret 327 642 327 642 0 

1
3 

Bokföringsnämnden 10 133 10 133 0 

1
4 

Vissa  garanti- och  medlemsavgifter 223 142 223 142 0 

1
5 

Riksrevisionen 329 737 334 737 5 000 

1
6 

Finansmarknadsforskning 29 913 29 913 0 

1
7 

Upphandlingsmyndigheten 94 036 104 036 10 000 

1
8 

Digitaliseringsmyndigheten 177 050 177 050 0 

        0 
3 Skatt, tull  och  exekution 11 399 384 11 549 384 150 000 

       0 
1 Skatteverket 7 590 735 7 740 735 150 000 
2 Tullverket 1 862 074 1 862 074 0 
3 Kronofogdemyndigheten 1 946 575 1 946 575 0 
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        0 
4 Rättsväsendet 45 776 783 46 051 783 275 000 

       0 
1 Polismyndigheten 24 516 124 24 676 124 160 000 
2 Säkerhetspolisen 1 492 507 1 492 507 0 
3 Åklagarmyndigheten 1 519 317 1 539 317 20 000 
4 Ekobrottsmyndigheten 677 008 727 008 50 000 
5 Sveriges Domstolar 5 601 459 5 621 459 20 000 
6 Kriminalvården 8 648 702 8 648 702 0 
7 Brottsförebyggande rådet 148 270 173 270 25 000 
8 Rättsmedicinalverket 425 276 425 276 0 
9 Gentekniknämnden 5 547 5 547 0 
1
0 

Brottsoffermyndigheten 47 233 47 233 0 

1
1 

Ersättning  för skador på grund av brott 121 953 121 953 0 

1
2 

Rättsliga  biträden  m.m. 2 354 657 2 354 657 0 

1
3 

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 39 987 39 987 0 

1
4 

Avgifter till  vissa  internationella 
sammanslutningar 

24 174 24 174 0 

1
5 

Bidrag  till  lokalt  brottsförebyggande 
arbete 

47 157 47 157 0 

1
6 

Säkerhets- och  integritetsskyddsnämnden 18 272 18 272 0 

1
7 

Domarnämnden 8 140 8 140 0 

1
8 

Från  EU-budgeten  finansierade  insatser 
avseende EU:s inre säkerhet 

81 000 81 000 0 

        0 
5 Internationell  samverkan 2 009 032 3 959 032 1 950 000 

       0 
1 Avgifter till  internationella  organisationer 1 328 554 1 328 554 0 
2 Freds-  och  säkerhetsfrämjande 

verksamhet 
192 276 1 042 276 850 000 

3 Nordiskt samarbete 15 595 15 595 0 
4 Ekonomiskt  bistånd  till  enskilda  utomlands 

samt diverse kostnader för rättsväsendet 
13 826 1 113 826 1 100 000 

5 Inspektionen  för strategiska produkter 43 432 43 432 0 
6 Forskning,  utredningar  och  andra  insatser 

rörande säkerhetspolitik, nedrustning  och 
icke-spridning 

54 358 54 358 0 

7 Bidrag  till  Stockholms  internationella 
fredsforskningsinstitut  (SIPRI) 

28 402 28 402 0 

8 Bidrag till  Utrikespolitiska  institutet  (UI) 19 175 19 175 0 
9 Svenska institutet 123 724 123 724 0 
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1
0 

Information  om Sverige i utlandet 15 475 15 475 0 

1
1 

Samarbete inom  Östersjöregionen 174 215 174 215 0 

        0 
6 Försvar och  samhällets  krisberedskap 53 835 520 39 645 520 -14 190 000 

       0 
1 Försvar 49 338 322 35 148 322 -14 190 000 
1 Förbandsverksamhet och  beredskap 34 940 784 20 710 784 -14 230 000 
2 Försvarsmaktens insatser internationellt 1 147 159 1 147 159 0 
3 Anskaffning  av materiel och  anläggningar 10 816 324 10 816 324 0 
4 Forskning  och  teknikutveckling 641 905 641 905 0 
5 Statens  inspektion  för 

försvarsunderrättelseverksamheten 
10 792 10 792 0 

6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 169 036 169 036 0 
7 Officersutbildning  m.m. 218 329 258 329 40 000 
8 Försvarets radioanstalt 1 106 408 1 106 408 0 
9 Totalförsvarets forskningsinstitut 180 479 180 479 0 
1
0 

Nämnder m.m. 6 301 6 301 0 

1
1 

Internationella  materielsamarbeten, 
industrifrågor  m.m. 

91 559 91 559 0 

1
2 

Försvarsunderrättelsedomstolen 9 246 9 246 0 

        0 
2 Samhällets  krisberedskap 4 045 542 4 045 542 0 
1 Kustbevakningen 1 142 760 1 142 760 0 
2 Förebyggande åtgärder mot  jordskred och 

andra naturolyckor 
74 850 74 850 0 

3 Ersättning  för räddningstjänst  m.m. 21 080 21 080 0 
4 Krisberedskap 1 286 310 1 286 310 0 
5 Ersättning  till  SOS  Alarm Sverige AB för 

alarmeringstjänst enligt  avtal 
305 171 305 171 0 

6 Myndigheten  för  samhällsskydd  och 
beredskap 

1 169 221 1 169 221 0 

7 Statens haverikommission 46 150 46 150 0 
        0 
3 Strålsäkerhet 393 078 393 078 0 
1 Strålsäkerhetsmyndigheten 393 078 393 078 0 
        0 
4 Elsäkerhet 58 578 58 578 0 
1 Elsäkerhetsverket 58 578 58 578 0 
        0 
7 Internationellt bistånd 42 985 209 51 778 209 8 793 000 

       0 
1 Internationellt utvecklingssamarbete 42 985 209 51 778 209 8 793 000 



F!:s statsbudget 2018

140

1 Biståndsverksamhet 41 606 382 50 399 382 8 793 000 
2 Styrelsen för  internationellt 

utvecklingssamarbete (Sida) 
1 171 090 1 171 090 0 

3 Nordiska Afrikainstitutet 16 103 16 103 0 
4 Folke Bernadotteakademin 123 955 123 955 0 
5 Riksrevisionen:  Internationellt 

utvecklingssamarbete 
50 000 50 000 0 

6 Utvärdering av internationellt  bistånd 17 679 17 679 0 
        0 
8 Migration 15 748 230 20 378 230 4 630 000 

       0 
1 Migrationsverket 5 315 835 5 315 835 0 
2 Ersättningar  och  bostadskostnader 8 101 000 8 101 000 0 
3 Migrationspolitiska  åtgärder 77 915 4 707 915 4 630 000 
4 Domstolsprövning  i utlänningsmål 959 878 959 878 0 
5 Rättsliga  biträden  m.m.  vid 

domstolsprövning  i utlänningsmål 
288 800 288 800 0 

6 Offentligt  biträde i utlänningsärenden 305 150 305 150 0 
7 Utresor för avvisade och  utvisade 349 202 349 202 0 
8 Från  EU-budgeten  finansierade  insatser 

för asylsökande  och  flyktingar 
155 450 155 450 0 

9 Tillfälligt  stöd  till  kommuner 195 000 195 000 0 
9 Hälsovård, sjukvård  och  social  omsorg 77 696 041 87 696 041 10 000 000 

       0 
1 Hälso-  och  sjukvårdspolitik 42 772 934 52 522 934 9 750 000 
1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 35 408 35 408 0 
2 Statens  beredning  för  medicinsk  och  social 

utvärdering 
82 724 82 724 0 

3 Tandvårds-  och  läkemedelsförmånsverket 143 295 143 295 0 
4 Tandvårdsförmåner 6 332 439 9 332 439 3 000 000 
5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 26 582 000 26 582 000 0 
6 Bidrag till  folkhälsa  och  sjukvård 7 096 286 10 346 286 3 250 000 
7 Sjukvård i internationella  förhållanden 465 030 465 030 0 
8 Bidrag till  psykiatri 1 755 493 1 755 493 0 
9 Läkemedelsverket 134 537 134 537 0 
1
0 

E-hälsomyndigheten  145 722 145 722 0 

1
1 

Bidrag för mänskliga  vävnader och  celler    0 

F! Stärkt social  barnavård  och  kortade köer 
till  BUP 

  3 500 000 3 500 000 

        0 
2 Folkhälsopolitik 590 681 590 681 0 
1 Folkhälsomyndigheten 383 014 383 014 0 
2 Insatser för vaccinberedskap 88 500 88 500 0 
3 Bidrag till  WHO 43 665 43 665 0 
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4 Insatser mot  hiv/aids  och  andra 
smittsamma sjukdomar 

75 502 75 502 0 

        0 
3 Funktionshinderspolitik 248 090 248 090 0 
1 Myndigheten för delaktighet 59 348 59 348 0 
2 Bidrag till  funktionshindersorganisationer 188 742 188 742 0 
        0 
4 Politik för sociala  tjänster 31 857 502 32 107 502 250 000 
1 Myndigheten  för  familjerätt  och 

föräldraskapsstöd 
24 333 24 333 0 

2 Vissa  statsbidrag  inom 
funktionshindersområdet 

767 514 767 514 0 

3 Bilstöd  till  personer med 
funktionsnedsättning 

263 395 263 395 0 

4 Kostnader för statlig  assistansersättning 25 693 300 25 693 300 0 
5 Stimulansbidrag  och  åtgärder inom 

äldreområdet 
2 517 490 2 517 490 0 

6 Statens institutionsstyrelse 1 082 555 1 082 555 0 
7 Bidrag  till  utveckling  av socialt  arbete 

m.m. 
1 508 915 1 508 915 0 

F! Bostad  först   250 000 250 000 
         0 
5 Barnrättspolitik 47 184 47 184 0 
1 Barnombudsmannen 24 923 24 923 0 
2 Barnets rättigheter 22 261 22 261 0 
        0 
6 Alkohol, narkotika, doping, tobak samt 

spel 
195 629 195 629 0 

1 Alkoholsortimentsnämnden    0 
2 Åtgärder avseende alkohol,  narkotika, 

dopning,  tobak samt spel 
195 629 195 629 0 

        0 
7 Forskningspolitik 641 079 641 079 0 
1 Forskningsrådet  för  hälsa,  arbetsliv  och 

välfärd: Förvaltning 
34 576 34 576 0 

2 Forskningsrådet  för  hälsa,  arbetsliv  och 
välfärd: Forskning 

606 503 606 503 0 

        0 
8 Socialstyrelsen 1 342 942 1 342 942 0 
1 Socialstyrelsen 658 637 658 637 0 
2 Inspektionen  för vård och omsorg 684 305 684 305 0 
        0 
1
0 

Ekonomisk trygghet vid  sjukdom och 
funktionsnedsättning 

102 615 229 103 375 229 760 000 

       0 
1 Ersättning vid  sjukdom och 

funktionsnedsättning 
93 814 810 94 574 810 760 000 
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1 Sjukpenning  och  rehabilitering  m.m. 38 810 429 38 820 429 10 000 
2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 46 909 313 46 909 313 0 
3 Handikappersättningar 1 384 000 1 384 000 0 
4 Arbetsskadeersättningar m.m. 2 876 000 2 876 000 0 
5 Ersättning  inom  det statliga 

personskadeskyddet 
33 068 33 068 0 

6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 901 000 2 901 000 0 
7 Ersättning  för höga sjuklönekostnader 901 000 901 000 0 
F! Minskat sjuklöneansvar  för små företag   750 000 750 000 
        0 
2 Myndigheter 8 800 419 8 800 419 0 
1 Försäkringskassan 8 732 772 8 732 772 0 
2 Inspektionen  för socialförsäkringen 67 647 67 647 0 
        0 
1
1 

Ekonomisk trygghet vid  ålderdom 34 635 669 42 865 669 8 230 000 

       0 
1 Ersättning vid  ålderdom 34 079 900 42 309 900 8 230 000 
1 Garantipension  till  ålderspension 13 080 300 21 310 300 8 230 000 
2 Efterlevandepensioner till  vuxna 10 869 800 10 869 800 0 
3 Bostadstillägg  till  pensionärer 9 026 600 9 026 600 0 
4 Äldreförsörjningsstöd 1 103 200 1 103 200 0 
        0 
2 Myndigheter 555 769 555 769 0 
1 Pensionsmyndigheten 555 769 555 769 0 
        0 
1
2 

Ekonomisk trygghet för familjer och  barn 94 586 418 96 429 418 1 843 000 

       0 
1 Barnbidrag 31 607 039 32 300 039 693 000 
2 Föräldraförsäkring 42 958 598 42 958 598 0 
3 Underhållsstöd 2 861 850 3 591 850 730 000 
4 Adoptionsbidrag 23 284 443 284 420 000 
5 Barnpension  och  efterlevandestöd  977 800 977 800 0 
6 Vårdbidrag  för funktionshindrade  barn 4 264 510 4 264 510 0 
7 Pensionsrätt  för barnår 7 366 900 7 366 900 0 
8 Bostadsbidrag 4 526 437 4 526 437 0 
        0 
1
3 

Jämställdhet och  nyanlända  invandrares 
etablering 

25 600 209 32 209 209 6 609 000 

       0 
1 Nyanlända  invandrares  etablering 24 885 987 24 885 987 0 
1 Etableringsåtgärder 238 430 238 430 0 
2 Kommunersättningar  vid 

flyktingmottagande 
19 265 374 19 265 374 0 
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3 Etableringsersättning  till  vissa  nyanlända 
invandrare 

5 179 320 5 179 320 0 

4 Ersättning  för  insatser  för  vissa  nyanlända 
invandrare 

   0 

5 Hemutrustningslån 202 863 202 863 0 
        0 
2 Diskriminering 196 705 271 705 75 000 
1 Diskrimineringsombudsmannen 123 786 123 786 0 
2 Åtgärder mot  diskriminering  och  rasism 

m.m. 
72 919 147 919 75 000 

        0 
3 Jämställdhet 442 517 5 476 517 5 034 000 
1 Särskilda  jämställdhetsåtgärder 334 039 5 368 039 5 034 000 
2 Jämställdhetsmyndigheten 80 315 80 315 0 
3 Bidrag för kvinnors  organisering 28 163 28 163 0 
     0 
4 Segregation 75 000 1 575 000 1 500 000 
1 Åtgärder mot segregation 56 000 1 556 000 1 500 000 
2 Delegationen  mot segregation 19 000 19 000 0 
     0 
1
4 

Arbetsmarknad  och  arbetsliv 74 083 840 86 083 840 12 000 000 

       0 
1 Arbetsmarknad 73 150 314 85 150 314 12 000 000 
1 Arbetsförmedlingens 

förvaltningskostnader 
8 402 329 8 402 329 0 

2 Bidrag  till  arbetslöshetsersättning  och 
aktivitetsstöd 

22 699 927 22 699 927 0 

3 Kostnader för  arbetsmarknadspolitiska 
program och  insatser 

13 422 023 25 422 023 12 000 000 

4 Lönebidrag  och  Samhall  m.m. 19 196 879 19 196 879 0 
5 Rådet för  Europeiska  socialfonden  i 

Sverige 
119 685 119 685 0 

6 Europeiska  socialfonden  m.m.  för 
perioden  2014-2020 

1 523 500 1 523 500 0 

7 Institutet  för  arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk  utvärdering 

41 161 41 161 0 

8 Inspektionen  för 
arbetslöshetsförsäkringen 

71 785 71 785 0 

9 Bidrag  till  administration  av 
grundbeloppet 

56 363 56 363 0 

1
0 

Bidrag  till  Stiftelsen  Utbildning 
Nordkalotten 

8 303 8 303 0 

1
1 

Bidrag till  lönegarantiersättning 1 700 000 1 700 000 0 

1
2 

Nystartsjobb  och  stöd  för 
yrkesintroduktionsanställningar 

5 756 893 5 756 893 0 
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1
3 

Lån  till  körkort 151 466 151 466 0 

     0 
2 Arbetsliv 933 526 933 526 0 
1 Arbetsmiljöverket 763 225 763 225 0 
2 Arbetsdomstolen 34 330 34 330 0 
3 Internationella  arbetsorganisationen  (ILO) 33 722 33 722 0 
4 Medlingsinstitutet 58 449 58 449 0 
5 Arbetslivspolitik 25 000 25 000 0 
6 Centrum för  kunskap  om  och  utvärdering 

av arbetsmiljö 
18 800 18 800 0 

     0 
1
5 

Studiestöd 24 352 692 24 352 692 0 

       0 
1 Studiehjälp 4 091 761 4 091 761 0 
2 Studiemedel 16 357 643 16 357 643 0 
3 Avsättning för kreditförluster 1 878 700 1 878 700 0 
4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 140 582 140 582 0 
5 Bidrag  till  kostnader vid  viss 

gymnasieutbildning  och  vid viss 
föräldrautbildning  i teckenspråk 

62 150 62 150 0 

6 Bidrag till  vissa studiesociala  ändamål 29 000 29 000 0 
7 Studiestartsstöd 909 000 909 000 0 
8 Centrala studiestödsnämnden 869 376 869 376 0 
9 Överklagandenämnden för studiestöd 14 480 14 480 0 
        0 
1
6 

Utbildning och  universitetsforskning 77 965 638 80 165 638 2 200 000 

       0 
1 Barn-, ungdoms-  och  vuxenutbildning 24 863 021 27 063 021 2 200 000 
1 Statens skolverk 1 124 218 1 124 218 0 
2 Statens skolinspektion 405 298 405 298 0 
3 Specialpedagogiska  skolmyndigheten 722 806 722 806 0 
4 Sameskolstyrelsen 40 099 40 099 0 
5 Utveckling av skolväsendet  och  annan 

pedagogisk verksamhet 
3 685 198 3 685 198 0 

6 Statligt  stöd  till  särskild  utbildning  i 
gymnasieskolan 

296 950 296 950 0 

7 Maxtaxa  i  förskola,  fritidshem  och  annan 
pedagogisk verksamhet, m.m. 

4 436 000 4 436 000 0 

8 Bidrag  till  viss  verksamhet inom 
skolväsendet, m.m. 

190 220 190 220 0 

9 Bidrag till  svensk undervisning  i utlandet 102 540 102 540 0 
1
0 

Fortbildning  av lärare och 
förskolepersonal 

308 985 308 985 0 
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1
1 

Bidrag till  vissa studier 17 525 17 525 0 

1
2 

Myndigheten för yrkeshögskolan 115 581 115 581 0 

1
3 

Statligt  stöd  till  vuxenutbildning 2 570 034 2 570 034 0 

1
4 

Statligt  stöd  till  yrkeshögskoleutbildning  2 204 750 2 204 750 0 

1
5 

Upprustning  av skollokaler och  utemiljöer 680 000 680 000 0 

1
6 

Fler anställda  i lågstadiet 2 300 000 2 300 000 0 

1
7 

Skolforskningsinstitutet 23 756 23 756 0 

1
8 

Praktiknära skolforskning 18 543 18 543 0 

1
9 

Bidrag till  lärarlöner 4 457 100 4 457 100 0 

2
0 

Särskilda  insatser inom  skolområdet 163 418 163 418 0 

2
1 

Statligt  stöd  för  stärkt likvärdighet  och 
kunskapsutveckling 

1 000 000 1 000 000 0 

F! En  inkluderande  och  trygg skola   2 200 000 2 200 000 
        0 
2 Universitet och  högskolor 44 774 066 44 774 066 0 
1 Universitetskanslersämbetet 144 539 144 539 0 
2 Universitets- och högskolerådet  174 578 174 578 0 
3 Uppsala  universitet: Utbildning  på 

grundnivå  och  avancerad nivå 
1 756 305 1 756 305 0 

4 Uppsala  universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

2 131 629 2 131 629 0 

5 Lunds  universitet: Utbildning  på  grundnivå 
och  avancerad nivå 

2 066 875 2 066 875 0 

6 Lunds  universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

2 193 198 2 193 198 0 

7 Göteborgs universitet: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad nivå 

2 123 478 2 123 478 0 

8 Göteborgs universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

1 564 290 1 564 290 0 

9 Stockholms  universitet: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad nivå 

1 739 036 1 739 036 0 

1
0 

Stockholms  universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

1 630 355 1 630 355 0 

1
1 

Umeå universitet: Utbildning  på  grundnivå 
och  avancerad nivå 

1 396 659 1 396 659 0 

1
2 

Umeå universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

1 118 416 1 118 416 0 
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1
3 

Linköpings  universitet: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

1 549 701 1 549 701 0 

1
4 

Linköpings  universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

886 763 886 763 0 

1
5 

Karolinska  institutet:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

720 949 720 949 0 

1
6 

Karolinska  institutet:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

1 559 586 1 559 586 0 

1
7 

Kungl.  Tekniska  högskolan:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

1 161 006 1 161 006 0 

1
8 

Kungl.  Tekniska  högskolan:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

1 545 942 1 545 942 0 

1
9 

Luleå  tekniska universitet: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

674 320 674 320 0 

2
0 

Luleå  tekniska universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

385 307 385 307 0 

2
1 

Karlstads  universitet: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

664 465 664 465 0 

2
2 

Karlstads  universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

238 163 238 163 0 

2
3 

Linnéuniversitetet:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

1 067 905 1 067 905 0 

2
4 

Linnéuniversitetet:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

335 303 335 303 0 

2
5 

Örebro universitet: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

797 279 797 279 0 

2
6 

Örebro universitet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

265 079 265 079 0 

2
7 

Mittuniversitetet: Utbildning  på  grundnivå 
och  avancerad nivå 

554 525 554 525 0 

2
8 

Mittuniversitetet: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

244 069 244 069 0 

2
9 

Blekinge tekniska högskola:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

935 565 935 565 0 

3
0 

Blekinge tekniska högskola:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

236 817 236 817 0 

3
1 

Malmö  högskola:  Utbildning  på  grundnivå 
och  avancerad nivå 

247 764 247 764 0 

3
2 

Malmö  högskola:  Forskning  och  utbildning 
på forskarnivå 

96 517 96 517 0 

3
3 

Mälardalens  högskola:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

610 073 610 073 0 

3
4 

Mälardalens  högskola:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

113 742 113 742 0 

3
5 

Stockholms  konstnärliga  högskola: 
Utbildning  på grundnivå  och  avancerad 
nivå 

202 136 202 136 0 
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3
6 

Stockholms  konstnärliga  högskola: 
Konstnärlig  forskning  och  utbildning  på 
forskarnivå 

50 405 50 405 0 

3
7 

Gymnastik-  och  idrottshögskolan: 
Utbildning  på grundnivå  och  avancerad 
nivå 

103 938 103 938 0 

3
8 

Gymnastik-  och  idrottshögskolan: 
Forskning  och  utbildning  på forskarnivå 

34 406 34 406 0 

3
9 

Högskolan  i  Borås: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

501 449 501 449 0 

4
0 

Högskolan  i  Borås: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

74 480 74 480 0 

4
1 

Högskolan  Dalarna:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

432 085 432 085 0 

4
2 

Högskolan  Dalarna:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

76 988 76 988 0 

4
3 

Högskolan  i  Gävle: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

455 713 455 713 0 

4
4 

Högskolan  i  Gävle: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

98 016 98 016 0 

4
5 

Högskolan  i  Halmstad:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

393 975 393 975 0 

4
6 

Högskolan  i  Halmstad:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

68 748 68 748 0 

4
7 

Högskolan  Kristianstad:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

397 872 397 872 0 

4
8 

Högskolan  Kristianstad:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

63 057 63 057 0 

4
9 

Högskolan  i  Skövde: Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

309 935 309 935 0 

5
0 

Högskolan  i  Skövde: Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

50 523 50 523 0 

5
1 

Högskolan  Väst:  Utbildning  på  grundnivå 
och  avancerad nivå 

364 670 364 670 0 

5
2 

Högskolan  Väst:  Forskning  och  utbildning 
på forskarnivå 

63 124 63 124 0 

5
3 

Konstfack: Utbildning  på  grundnivå  och 
avancerad nivå 

162 576 162 576 0 

5
4 

Konstfack: Konstnärlig  forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

19 689 19 689 0 

5
5 

Kungl.  Konsthögskolan:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

64 579 64 579 0 

5
6 

Kungl.  Konsthögskolan:  Konstnärlig 
forskning  och  utbildning  på forskarnivå 

11 214 11 214 0 

5
7 

Kungl.  Musikhögskolan  i  Stockholm: 
Utbildning  på grundnivå  och  avancerad 
nivå 

131 513 131 513 0 
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5
8 

Kungl.  Musikhögskolan  i  Stockholm: 
Konstnärlig  forskning  och  utbildning  på 
forskarnivå 

19 787 19 787 0 

5
9 

Södertörns  högskola:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

421 111 421 111 0 

6
0 

Södertörns  högskola:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

83 707 83 707 0 

6
1 

Försvarshögskolan:  Utbildning  på 
grundnivå  och  avancerad  nivå 

30 076 30 076 0 

6
2 

Försvarshögskolan:  Forskning  och 
utbildning  på forskarnivå 

20 776 20 776 0 

6
3 

Enskilda  utbildningsanordnare  på 
högskoleområdet 

3 344 601 3 344 601 0 

6
4 

Särskilda  utgifter inom  universitet  och 
högskolor 

732 248 732 248 0 

6
5 

Särskilda  medel till  universitet  och 
högskolor 

432 125 432 125 0 

6
6 

Ersättningar  för  klinisk  utbildning  och 
forskning 

2 583 230 2 583 230 0 

6
7 

Särskilda  bidrag  inom  högskoleområdet 45 116 45 116 0 

     0 
3 Forskning 8 184 653 8 184 653 0 
1 Vetenskapsrådet: Forskning  och 

forskningsinformation 
6 007 846 6 007 846 0 

2 Vetenskapsrådet: Avgifter till 
internationella  organisationer 

360 061 360 061 0 

3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 163 492 163 492 0 
4 Rymdforskning  och  rymdverksamhet 947 356 947 356 0 
5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 34 464 34 464 0 
6 Rymdstyrelsen: Avgifter till  internationella 

organisationer 
   0 

7 Institutet  för rymdfysik 55 428 55 428 0 
8 Kungl.  biblioteket 370 085 370 085 0 
9 Polarforskningssekretariatet 48 024 48 024 0 
1
0 

Sunet 49 183 49 183 0 

1
1 

Centrala etikprövningsnämnden 7 342 7 342 0 

1
2 

Regionala  etikprövningsnämnder 41 377 41 377 0 

1
3 

Särskilda  utgifter för forskningsändamål 99 995 99 995 0 

        0 
4 Vissa  gemensamma  ändamål 143 898 143 898 0 
1 Internationella  program 81 589 81 589 0 
2 Avgift till  Unesco och  ICCROM 30 886 30 886 0 
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3 Kostnader för Svenska Unescorådet 10 380 10 380 0 
4 Utvecklingsarbete inom  områdena 

utbildning  och  forskning 
21 043 21 043 0 

        0 
1
7 

Kultur, medier, trossamfund  och  fritid 15 879 752 16 701 752 822 000 

       0 
1 Kulturområdesövergripande verksamhet 2 378 657 2 838 657 460 000 
1 Statens kulturråd 55 461 55 461 0 
2 Bidrag  till  allmän  kulturverksamhet, 

utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och  samarbete 

579 284 579 284 0 

3 Skapande  skola 187 825 187 825 0 
4 Forsknings-  och  utvecklingsinsatser  inom 

kulturområdet 
45 153 45 153 0 

5 Stöd  till  icke-statliga kulturlokaler 9 852 9 852 0 
6 Bidrag till  regional  kulturverksamhet 1 486 368 1 486 368 0 
7 Myndigheten för kulturanalys 14 714 14 714 0 
F! Enprocentsreformen   460 000 460 000 
        0 
2 Teater, dans  och  musik 1 401 430 1 401 430 0 
1 Bidrag  till  Operan, Dramaten, Riksteatern, 

Dansens  Hus, Drottningholms  slottsteater 
och  Voksenåsen 

1 071 049 1 071 049 0 

2 Bidrag  till  vissa  teater-, dans-  och 
musikändamål 

213 614 213 614 0 

3 Statens musikverk 116 767 116 767 0 
        0 
3 Litteraturen, läsandet och  språket 344 536 344 536 0 
1 Bidrag till  litteratur och  kulturtidskrifter 155 735 155 735 0 
2 Myndigheten för tillgängliga  medier 121 756 121 756 0 
3 Institutet  för språk och  folkminnen 67 045 67 045 0 
        0 
4 Bildkonst, arkitektur, form och  design 125 372 125 372 0 
1 Statens konstråd 30 745 30 745 0 
2 Konstnärlig  gestaltning  av den 

gemensamma miljön 
42 947 42 947 0 

3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 11 611 11 611 0 
4 Bidrag till  bild-  och  formområdet 40 069 40 069 0 
        0 
5 Kulturskaparnas  villkor 481 250 481 250 0 
1 Konstnärsnämnden 21 954 21 954 0 
2 Ersättningar  och  bidrag  till  konstnärer 459 296 459 296 0 
        0 
6 Arkiv 397 785 397 785 0 
1 Riksarkivet 397 785 397 785 0 
        0 
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7 Kulturmiljö 1 008 742 1 008 742 0 
1 Riksantikvarieämbetet 270 200 270 200 0 
2 Bidrag till  kulturmiljövård 270 542 270 542 0 
3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 000 460 000 0 
4 Bidrag till  arbetslivsmuseer 8 000 8 000 0 
     0 
8 Museer och  utställningar 1 648 119 1 648 119 0 
1 Centrala museer: Myndigheter 1 266 887 1 266 887 0 
2 Centrala museer: Stiftelser 258 707 258 707 0 
3 Bidrag till  vissa museer 75 519 75 519 0 
4 Riksutställningar    0 
5 Forum  för levande historia 45 926 45 926 0 
6 Statliga  utställningsgarantier  och  inköp  av 

vissa kulturföremål 
1080 1080 0 

        0 
9 Trossamfund 94 550 94 550 0 
1 Nämnden för statligt  stöd  till  trossamfund 12 631 12 631 0 
2 Stöd  till  trossamfund 81 919 81 919 0 
        0 
1
0 

Film 552 144 552 144 0 

1 Filmstöd 552 144 552 144 0 
        0 
1
1 

Medier 90 887 90 887 0 

1 Utbyte av TV-sändningar  mellan  Sverige 
och  Finland 

9 721 9 721 0 

2 Forskning  och  dokumentation  om 
medieutvecklingen 

3 817 3 817 0 

3 Avgift till  europeiska  audiovisuella 
observatoriet 

483 483 0 

4 Statens medieråd 22 310 22 310 0 
5 Stöd  till  taltidningar 54 556 54 556 0 
        0 
1
2 

Ungdomspolitik 319 253 531 253 212 000 

1 Myndigheten  för  ungdoms-  och 
civilsamhällesfrågor 

40 813 252 813 212 000 

2 Bidrag  till  nationell  och  internationell 
ungdomsverksamhet 

243 440 243 440 0 

3 Särskilda  insatser inom  ungdomspolitiken 35 000 35 000 0 
        0 
1
3 

Politik för det civila  samhället 2 221 018 2 221 018 0 

1 Stöd  till  idrotten 1 954 311 1 954 311 0 
2 Bidrag till  allmänna  samlingslokaler 52 164 52 164 0 
3 Bidrag för kvinnors  organisering    0 
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4 Stöd  till  friluftsorganisationer 47 785 47 785 0 
5 Bidrag  till  riksdagspartiers 

kvinnoorganisationer 
15 000 15 000 0 

6 Insatser för den ideella  sektorn 151 758 151 758 0 
        0 
1
4 

Folkbildning 4 765 225 4 915 225 150 000 

1 Bidrag till  folkbildningen 4 348 183 4 498 183 150 000 
2 Bidrag till  tolkutbildning  59 331 59 331 0 
3 Särskilda  insatser inom  folkbildningen 170 000 170 000 0 
4 Särskilt  utbildningsstöd 187 711 187 711 0 
        0 
1
5 

Tillsyn  över spelmarknaden 50 784 50 784 0 

1 Lotteriinspektionen 50 784 50 784 0 
        0 
1
8 

Samhällsplanering, bostadsförsörjning 
och  byggande samt konsumentpolitik 

6 951 648 7 551 648 600 000 

       0 
1 Samhällsplanering, bostadsmarknad, 

byggande och  lantmäteriverksamhet 
6 686 096 7 286 096 600 000 

1 Bostadspolitisk  utveckling 20 600 20 600 0 
2 Omstrukturering av kommunala 

bostadsföretag 
94 500 94 500 0 

3 Stöd  för  att underlätta  för  enskilda  att 
ordna  bostad 

43 000 43 000 0 

4 Boverket 308 302 308 302 0 
5 Statens geotekniska institut 46 767 46 767 0 
6 Lantmäteriet 563 927 563 927 0 
7 Energieffektivisering och  renovering av 

flerbostadshus  och  utomhusmiljöer 
1 000 000 1 000 000 0 

8 Stöd  till  kommuner för  ökat 
bostadsbyggande 

1 300 000 1 300 000 0 

9 Investeringsstöd  för  anordnande  av 
hyresbostäder och bostäder för 
studerande 

3 200 000 3 800 000 600 000 

1
0 

Bidrag till  åtgärder mot radon  i bostäder 34 000 34 000 0 

1
1 

Innovativt  och  hållbart  byggande 75 000 75 000 0 

     0 
2 Konsumentpolitik 265 552 265 552 0 
1 Konsumentverket 165 408 165 408 0 
2 Allmänna  reklamationsnämnden 44 488 44 488 0 
3 Fastighetsmäklarinspektionen 24 823 24 823 0 
4 Åtgärder på konsumentområdet 26 459 26 459 0 
5 Bidrag till  miljömärkning  av produkter 4 374 4 374 0 
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        0 
1
9 

Regional  tillväxt 3 921 525 3 956 525 35 000 

       0 
1 Regionala  tillväxtåtgärder 2 099 637 2 134 637 35 000 
2 Transportbidrag 400 864 400 864 0 
3 Europeiska  regionala  utvecklingsfonden 

perioden  2014-2020 
1 421 024 1 421 024 0 

        0 
2
0 

Allmän  miljö-  och  naturvård 10 772 788 11 230 288 457 500 

       0 
1 Miljöpolitik 9 827 871 10 285 371 457 500 
1 Naturvårdsverket 590 938 590 938 0 
2 Miljöövervakning  m.m. 410 214 410 214 0 
3 Åtgärder för värdefull  natur 1 247 535 1 317 535 70 000 
4 Sanering  och  återställning  av förorenade 

områden 
868 018 868 018 0 

5 Miljöforskning 78 825 78 825 0 
6 Kemikalieinspektionen 274 741 274 741 0 
7 Avgifter till  Internationella  organisationer 315 131 315 131 0 
8 Supermiljöbilspremie 250 000 250 000 0 
9 Sveriges meteorologiska och  hydrologiska 

institut 
245 724 245 724 0 

1
0 

Klimatanpassning 214 000 214 000 0 

1
1 

Åtgärder för havs- och  vattenmiljö 949 565 1 047 065 97 500 

1
2 

Insatser för  internationella 
klimatinvesteringar 

235 000 235 000 97 500 

1
3 

Internationellt  miljösamarbete 45 900 45 900 0 

- Hållbara  städer    0 
1
4 

Skydd av värdefull  natur 1 418 000 1 418 000 0 

1
5 

Havs- och vattenmyndigheten 244 280 294 280 50 000 

1
6 

Klimatinvesteringar 1 590 000 1 830 000 240 000 

1
7 

Elbusspremie 100 000 100 000 0 

1
8 

Investeringsstöd för gröna städer 100 000 100 000 0 

1
9 

Elcykelpremie 350 000 350 000 0 

2
0 

Industriklivet 300 000 300 000 0 
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     0 
2 Miljöforskning 944 917 944 917 0 
1 Forskningsrådet  för  miljö,  areella näringar 

och  samhällsbyggande: 
Förvaltningskostnader 

103 509 103 509 0 

2 Forskningsrådet  för  miljö,  areella näringar 
och  samhällsbyggande:  Forskning 

841 408 841 408 0 

        0 
2
1 

Energi 3 588 354 3 788 354 200 000 

       0 
1 Statens energimyndighet 313 389 313 389 0 
2 Insatser för energieffektivisering  233 000 433 000 200 000 
3 Stöd  för  marknadsintroduktion  av 

vindkraft 
10 000 10 000 0 

4 Energiforskning 1 477 723 1 477 723 0 
5 Ersättning  för  vissa  kostnader vid 

avveckling av Barsebäcksverket  
   0 

6 Planeringsstöd  för vindkraft 85 000 85 000 0 
7 Energimarknadsinspektionen 120 914 120 914 0 
8 Energiteknik 975 000 975 000 0 
9 Elberedskap 258 000 258 000 0 
1
0 

Avgifter till  internationella  organisationer 25 328 25 328 0 

1
1 

Lokal  och  regional  kapacitetsutveckling  för 
klimat- och  energiomställning 

90 000 90 000 0 

        0 
2
2 

Kommunikationer 56 418 505 60 541 005 4 122 500 

       0 
1 Transportpolitik 55 981 792 59 981 792 4 000 000 
1 Utveckling av statens 

transportinfrastruktur 
25 512 794 28 012 794 2 500 000 

2 Vidmakthållande  av statens 
transportinfrastruktur 

21 347 306 21 347 306 0 

3 Trafikverket 1 386 846 1 386 846 0 
4 Ersättning  för  sjöräddning  och 

fritidsbåtsändamål 
188 308 188 308 0 

5 Ersättning  för  viss  kanal-  och 
slussinfrastruktur 

62 284 62 284 0 

6 Ersättning  avseende icke statliga 
flygplatser 

167 313 167 313 0 

7 Trafikavtal 930 000 930 000 0 
8 Viss  internationell  verksamhet 28 757 28 757 0 
9 Statens  väg- och 

transportforskningsinstitut 
53 540 53 540 0 
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1
0 

Från  EU-budgeten  finansierade  stöd  till 
Transeuropeiska nätverk 

150 000 150 000 0 

1
1 

Trängselskatt i Stockholm 1 528 925 1 528 925 0 

1
2 

Transportstyrelsen 2 139 603 2 139 603 0 

1
3 

Trafikanalys 68 162 68 162 0 

1
4 

Trängselskatt i Göteborg 899 954 899 954 0 

1
5 

Sjöfartsstöd 1 518 000 1 518 000 0 

F! Avgiftsfri kollektivtrafik   1 500 000 1 500 000 
        0 
2 Politiken  för informationssamhället 436 713 559 213 122 500 
1 Post- och  telestyrelsen 42 040 164 540 122 500 
2 Ersättning  för  särskilda  tjänster för 

personer med funktionsnedsättning 
140 278 140 278 0 

3 Grundläggande  betaltjänster 35 537 35 537 0 
4 Informationsteknik  och 

telekommunikation 
72 844 72 844 0 

5 Driftsäker och  tillgänglig  elektronisk 
kommunikation 

146 014 146 014 0 

6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt  av 
strategisk betydelse 

    0 

        0 
2
3 

Areella  näringar, landsbygd  och  livsmedel 19 253 779 19 340 779 87 000 

       0 
1 Skogsstyrelsen 472 307 472 307 0 
2 Insatser för skogsbruket 580 373 630 373 50 000 
3 Statens veterinärmedicinska anstalt 144 379 144 379 0 
4 Bidrag till  veterinär fältverksamhet 108 512 108 512 0 
5 Djurhälsovård  och  djurskyddsfrämjande 

åtgärder 
9 933 9 933 0 

6 Bekämpande av smittsamma 
husdjurssjukdomar 

124 349 124 349 0 

7 Ersättningar  för viltskador  m.m. 52 778 52 778 0 
8 Statens jordbruksverk 621 432 621 432 0 
9 Bekämpande av växtskadegörare 5 000 5 000 0 
1
0 

Gårdsstöd  m.m. 6 695 000 6 695 000 0 

1
1 

Intervention för jordbruksprodukter  m.m. 138 000 138 000 0 

1
2 

Stödåtgärder för fiske och  vattenbruk 24 250 24 250 0 
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1
3 

Från  EU-budgeten  finansierade 
stödåtgärder för fiske och  vattenbruk 

194 000 194 000 0 

1
4 

Livsmedelsverket 243 375 243 375 0 

1
5 

Konkurrenskraftig livsmedelssektor 163 160 200 160 37 000 

1
6 

Bidrag  till  vissa  internationella 
organisationer  m.m. 

42 913 42 913 0 

1
7 

Åtgärder för  landsbygdens  miljö  och 
struktur 

4 357 405 4 357 405 0 

1
8 

Från  EU-budgeten  finansierade  åtgärder 
för landsbygdens  miljö  och  struktur 

2 458 391 2 458 391 0 

1
9 

Miljöförbättrande  åtgärder i jordbruket 79 830 79 830 0 

2
0 

Stöd  till  jordbrukets rationalisering  m.m. 4 116 4 116 0 

2
1 

Åtgärder på fjällägenheter 1 529 1 529 0 

2
2 

Främjande av rennäringen m.m. 113 915 113 915 0 

2
3 

Sveriges lantbruksuniversitet 1 912 254 1 912 254 0 

2
4 

Forskningsrådet  för  miljö,  areella näringar 
och  samhällsbyggande:  Forskning  och 
samfinansierad  forskning 

598 164 598 164 0 

2
5 

Bidrag till  Skogs- och  lantbruksakademien 1 177 1 177 0 

2
6 

Nedsättning av slakteriavgifter 107 237 107 237 0 

     0 
2
4 

Näringsliv 7 370 651 7 600 651 230 000 

       0 
1 Näringspolitik 6 741 121 6 966 121 225 000 
1 Verket för innovationssystem 237 566 237 566 0 
2 Verket för  innovationssystem:  Forskning 

och  utveckling 
2 915 255 2 915 255 0 

3 Institutens  strategiska kompetensmedel 740 629 740 629 0 
4 Tillväxtverket 272 106 292 106 20 000 
5 Näringslivsutveckling 1 081 022 1 206 022 125 000 
6 Myndigheten  för  tillväxtpolitiska 

utvärderingar och  analyser 
59 735 89 735 30 000 

7 Turistfrämjande 114 613 114 613 0 
8 Sveriges geologiska undersökning 239 005 239 005 0 
9 Geovetenskaplig forskning 5 923 5 923 0 
1
0 

Miljösäkring  av oljelagringsanläggningar 14 000 14 000 0 
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1
1 

Bolagsverket 53 285 53 285 0 

1
2 

Bidrag till  Ingenjörsvetenskapsakademien 8 327 8 327 0 

1
3 

Konkurrensverket 145 803 145 803 0 

1
4 

Konkurrensforskning 13 804 13 804 0 

1
5 

Upprustning  och  drift  av Göta kanal 153 210 153 210 0 

1
6 

Omstrukturering och  genomlysning  av 
statligt  ägda företag 

23 200 23 200 0 

1
7 

Kapitalinsatser  i statliga  bolag 1 000 1 000 0 

1
8 

Avgifter till  vissa  internationella 
organisationer 

17 780 17 780 0 

1
9 

Finansiering  av rättegångskostnader 18 000 18 000 0 

2
0 

Bidrag  till  företagsutveckling och 
innovation 

309 472 309 472 0 

2
1 

Patent- och registreringsverket 317 386 317 386 0 

F! Ny myndighet  för  samordning  av insatser 
för jämställda,  demokratiska och 
allmännyttiga  näringsverksamheter 

  50 000 50 000 

        0 
2 Utrikeshandel, handels-  och 

investeringsfrämjande 
629 530 634 530 5 000 

1 Styrelsen för  ackreditering och  teknisk 
kontroll:  Myndighetsverksamhet 

25 042 25 042 0 

2 Kommerskollegium 87 474 92 474 5 000 
3 Exportfrämjande  verksamhet 382 389 382 389 0 
4 Investeringsfrämjande 72 772 72 772 0 
5 Avgifter till  internationella 

handelsorganisationer 
20 517 20 517 0 

6 Bidrag till  standardiseringen 31 336 31 336 0 
7 AB Svensk Exportkredits  statsstödda 

exportkreditgivning 
10 000 10 000 0 

     0 
2
5 

Allmänna  bidrag till  kommuner 111 385 385 115 585 385 4 200 000 

       0 
1 Kommunalekonomisk  utjämning 99 808 388 99 808 388 0 
2 Utjämningsbidrag  för LSS-kostnader 4 070 047 6 070 047 2 000 000 
3 Bidrag  till  kommunalekonomiska 

organisationer 
6 950 6 950 0 

4 Stöd  med anledning  av flyktingsituationen  7 000 000 7 000 000 0 
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5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500 000 500 000 0 
F! Stärkt ekonomiskt bistånd  2 000 000 2 000 000 
F! Utsatta EU-medborgare   200 000 200 000 
     0 
2
6 

Statsskuldsräntor m.m. 11 355 200 11 355 200 0 

       0 
1 Räntor på statsskulden 11 200 000 11 200 000 0 
2 Oförutsedda  utgifter 10 000 10 000 0 
3 Riksgäldskontorets  provisionsutgifter 145 200 145 200 0 
        0 
2
7 

Avgiften  till  Europeiska  unionen 39 510 631 39 510 631 0 

       0 

1 Avgiften till  Europeiska  unionen 39 510 631 39 510 631 0 
Summa  anslag 1 000 514 994 1 054 565 094 54 050 100 

         0 
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Försvarsmakten har gjort framsteg - men arbetar idag fortfarande för 
lite med att inkludera normkritiska perspektiv i utbildning och verk-
samhet. Därför vill Feministiskt initiativ avsätta 40 miljoner kronor till 
kompetensutbildning inom försvaret i HBTQ-frågor.
Påverkan budget:
i tusental kronor

Budgetpost 2018 2019 2020 2021

HBTQ-certifiering inom försvaret 40 000 0 0 09 Beräkning av statsbudgetens inkomster 
 
I det följande  beräknas budgetens  inkomster 
för 2018. Inkomsterna är fördelade på 
inkomsttyper och  inkomsttitlar. 

   

      
Summa inkomster 1 042 901 177 1 102 932 177 60 031 000 

        
      Regeringen 

2018 
F! Budget 
2018 

Jfr regering kr 

        
Skatt på  arbete 1 239 040 801 1 256 120 801 17 080 000 
     0 
1100 Direkta  skatter på  arbete 657 127 381 674 207 381 17 080 000 
1110 Inkomstskatter 786 831 728 787 831 728 1 000 000 
 1111 Statlig  inkomstskatt 60 806 690 61 806 690 1 000 000 
  1115 Kommunal  inkomstskatt 726 025 038 726 025 038 0 
      0 
1120 Allmän  pensionsavgift 123 118 767 123 118 767 0 
  1121 Allmän  pensionsavgift 123 118 767 123 118 767 0 
      0 
1130 Artistskatt  341 341 0 
  1131 Artistskatt 341 341 0 
      0 
1140-1150 Skattereduktioner -252 823 455 -236 743 455 16 080 000 
 1141 Allmän  pensionsavgift -123 087 036 -123 087 036 0 
 1142 Fackföreningsavgift -1 335 000 -1 335 000 0 
 1144 Fastighetsavgift -248 218 -248 218 0 
 1151 Sjöinkomst -54 368 -54 368 0 
 1153 Jobbskatteavdrag -112 556 627 -102 556 627 10 000 000 
 1154 Husavdrag -15 051 403 -8 971 403 6 080 000 
 1155 Gåvor till  ideell 

verksamhet 
0 0 0 

  1156 Övriga skattereduktioner -490 803 -490 803 0 
      0 
1200 Indirekta  skatter på  arbete 581 913 420 581 913 420 0 
1210 Arbetsgivaravgifter 564 778 746 564 778 746 0 
 1211 Sjukförsäkringsavgift 76 986 676 76 986 676 0 
 1212 Föräldraförsäkringsavgift 46 015 124 46 015 124 0 
 1213 Arbetsskadeavgift 3 539 625 3 539 625 0 
 1214 Ålderspensionsavgift 186 096 088 186 096 088 0 
 1215 Efterlevandepensionsavgif

t 
12 388 687 12 388 687 0 

 1216 Arbetsmarknadsavgift 46 115 049 46 115 049 0 
 1217 Allmän  löneavgift 189 723 897 189 723 897 0 

9 Beräkning av statsbudgetens inkomster
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9 Beräkning av statsbudgetens inkomster 
 
I det följande  beräknas budgetens inkomster 
för 2018. Inkomsterna är fördelade på 
inkomsttyper och  inkomsttitlar. 

   

      
Summa inkomster 1 042 901 177 1 102 932 177 60 031 000 

        
      Regeringen 

2018 
F! Budget 
2018 

Jfr regering kr 

        
Skatt på  arbete 1 239 040 801 1 256 120 801 17 080 000 
     0 
1100 Direkta  skatter på  arbete 657 127 381 674 207 381 17 080 000 
1110 Inkomstskatter 786 831 728 787 831 728 1 000 000 
 1111 Statlig  inkomstskatt 60 806 690 61 806 690 1 000 000 
  1115 Kommunal  inkomstskatt 726 025 038 726 025 038 0 
      0 
1120 Allmän  pensionsavgift 123 118 767 123 118 767 0 
  1121 Allmän  pensionsavgift 123 118 767 123 118 767 0 
      0 
1130 Artistskatt  341 341 0 
  1131 Artistskatt 341 341 0 
      0 
1140-1150 Skattereduktioner -252 823 455 -236 743 455 16 080 000 
 1141 Allmän  pensionsavgift -123 087 036 -123 087 036 0 
 1142 Fackföreningsavgift -1 335 000 -1 335 000 0 
 1144 Fastighetsavgift -248 218 -248 218 0 
 1151 Sjöinkomst -54 368 -54 368 0 
 1153 Jobbskatteavdrag -112 556 627 -102 556 627 10 000 000 
 1154 Husavdrag -15 051 403 -8 971 403 6 080 000 
 1155 Gåvor till  ideell 

verksamhet 
0 0 0 

  1156 Övriga skattereduktioner -490 803 -490 803 0 
      0 
1200 Indirekta  skatter på  arbete 581 913 420 581 913 420 0 
1210 Arbetsgivaravgifter 564 778 746 564 778 746 0 
 1211 Sjukförsäkringsavgift 76 986 676 76 986 676 0 
 1212 Föräldraförsäkringsavgift 46 015 124 46 015 124 0 
 1213 Arbetsskadeavgift 3 539 625 3 539 625 0 
 1214 Ålderspensionsavgift 186 096 088 186 096 088 0 
 1215 Efterlevandepensionsavgif

t 
12 388 687 12 388 687 0 

 1216 Arbetsmarknadsavgift 46 115 049 46 115 049 0 
 1217 Allmän  löneavgift 189 723 897 189 723 897 0 

 1218 Ofördelade  avgifter 0 0 0 
  1219 Nedsatta  avgifter 3 913 600 3 913 600 0 
      0 
1240 Egenavgifter 12 809 175 12 809 175 0 
 1241 Sjukförsäkringsavgift 260 631 260 631 0 
 1242 Föräldraförsäkringsavgift 642 267 642 267 0 
 1243 Arbetsskadeavgift 83 265 83 265 0 
 1244 Ålderspensionsavgift, 

netto 
4 979 283 4 979 283 0 

 1245 Efterlevandepensionsavgif
t 

291 683 291 683 0 

 1246 Arbetsmarknadsavgift 41652 41652 0 
 1247 Allmän  löneavgift 4 347 295 4 347 295 0 
 1248 Ofördelade  avgifter 0 0 0 
  1249 Nedsatta  avgifter 2 163 099 2 163 099 0 
      0 
1260 Avgifter till  premiepensionssystemet -38 689 001 -38 689 001 0 
  1261 Avgifter till 

premiepensionssystemet 
-38 689 001 -38 689 001 0 

      0 
1270 Särskild  löneskatt 48 667 764 48 667 764 0 
 1271 Pensionskostnader, 

företag 
39 213 089 39 213 089 0 

 1272 Pensionskostnader, staten 3 976 975 3 976 975 0 
 1273 Förvärvsinkomster 4 180 665 4 180 665 0 
 1274 Egenföretagare 1 297 035 1 297 035 0 
  1275 Övrigt 0 0 0 
      0 
1280 Nedsättningar -6 076 699 -6 076 699 0 
 1282 Arbetsgivaravgifter -3 913 600 -3 913 600 0 
 1283 Egenavgifter, generell 

nedsättning 
-2 086 429 -2 086 429 0 

  1284 Egenavgifter, regional 
nedsättning 

-76 670 -76 670 0 

      0 
1290 Tjänstegruppliv 423 435 423 435 0 
  1291 Tjänstegruppliv 423 435 423 435 0 
      0 
1300 Skatt på  kapital 255 612 596 295 471 596 39 859 000 
1310 Skatt på  kapital,  hushåll 69 434 494 89 168 494 19 734 000 
 1311 Skatt på kapital 86 762 685 95 562 685 8 800 000 
 1312 Skattereduktion kapital -17 351 660 -10 417 660 6 934 000 
  1313 Expansionsmedelsskatt 23 469 23 469 0 
  1314 Förmögenhetsskatt   4 000 000 4 000 000 
      0 
1320 Skatt på  företagsvinster 129 635 828 144 635 828 15 000 000 
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 1218 Ofördelade  avgifter 0 0 0 
  1219 Nedsatta  avgifter 3 913 600 3 913 600 0 
      0 
1240 Egenavgifter 12 809 175 12 809 175 0 
 1241 Sjukförsäkringsavgift 260 631 260 631 0 
 1242 Föräldraförsäkringsavgift 642 267 642 267 0 
 1243 Arbetsskadeavgift 83 265 83 265 0 
 1244 Ålderspensionsavgift, 

netto 
4 979 283 4 979 283 0 

 1245 Efterlevandepensionsavgif
t 

291 683 291 683 0 

 1246 Arbetsmarknadsavgift 41652 41652 0 
 1247 Allmän  löneavgift 4 347 295 4 347 295 0 
 1248 Ofördelade  avgifter 0 0 0 
  1249 Nedsatta  avgifter 2 163 099 2 163 099 0 
      0 
1260 Avgifter till  premiepensionssystemet -38 689 001 -38 689 001 0 
  1261 Avgifter till 

premiepensionssystemet 
-38 689 001 -38 689 001 0 

      0 
1270 Särskild  löneskatt 48 667 764 48 667 764 0 
 1271 Pensionskostnader, 

företag 
39 213 089 39 213 089 0 

 1272 Pensionskostnader, staten 3 976 975 3 976 975 0 
 1273 Förvärvsinkomster 4 180 665 4 180 665 0 
 1274 Egenföretagare 1 297 035 1 297 035 0 
  1275 Övrigt 0 0 0 
      0 
1280 Nedsättningar -6 076 699 -6 076 699 0 
 1282 Arbetsgivaravgifter -3 913 600 -3 913 600 0 
 1283 Egenavgifter, generell 

nedsättning 
-2 086 429 -2 086 429 0 

  1284 Egenavgifter, regional 
nedsättning 

-76 670 -76 670 0 

      0 
1290 Tjänstegruppliv 423 435 423 435 0 
  1291 Tjänstegruppliv 423 435 423 435 0 
      0 
1300 Skatt på  kapital 255 612 596 295 471 596 39 859 000 
1310 Skatt på  kapital,  hushåll 69 434 494 89 168 494 19 734 000 
 1311 Skatt på kapital 86 762 685 95 562 685 8 800 000 
 1312 Skattereduktion kapital -17 351 660 -10 417 660 6 934 000 
  1313 Expansionsmedelsskatt 23 469 23 469 0 
  1314 Förmögenhetsskatt   4 000 000 4 000 000 
      0 
1320 Skatt på  företagsvinster 129 635 828 144 635 828 15 000 000 

 1321 Skatt på företagsvinster 129 635 828 144 635 828 15 000 000 
  1322 Skattereduktioner 0 0 0 
      0 
1330 Kupongskatt 7 261 050 7 261 050 0 
  1331 Kupongskatt 7 261 050 7 261 050 0 
      0 
1340 Avkastningsskatt 4 349 813 4 349 813 0 
 1341 Avkastningsskatt, hushåll 139273 139273 0 
 1342 Avkastningsskatt, företag 4 123 315 4 123 315 0 
  1343 Avkastningsskatt på 

individuellt 
pensionssparande 

87 225 87 225 0 

      0 
1350 Fastighetsskatt 32 663 881 37 788 881 5 125 000 
 1351 Fastighetsskatt, hushåll 687 105 3 249 605 2 562 500 
 1352 Fastighetsskatt, företag 13 336 740 15 899 240 2 562 500 
 1353 Kommunal 

fastighetsavgift, hushåll 
15 076 358 15 076 358 0 

  1354 Kommunal 
fastighetsavgift, företag 

3 563 678 3 563 678 0 

      0 
1360 Stämpelskatt 12 267 530 12 267 530 0 
  1361 Stämpelskatt 12 267 530 12 267 530 0 
      0 
1370 Skatt på  finansiella  transaktioner  0 0 
  1371 Skatt på  finansiella 

transaktioner 
  0 0 

      0 
1400 Skatt på  konsumtion  och 

insatsvaror 
580 892 265 583 984 265 3 092 000 

1410 Mervärdesskatt 450 559 840 450 559 840 0 
  1411 Mervärdesskatt 450 559 840 450 559 840 0 
      0 
1420 Skatt på  alkohol  och  tobak 26 536 952 27 351 952 815 000 
 1421 Skatt på tobak 12 040 562 12 040 562 0 
 1422 Skatt på etylalkohol 4 280 599 4 280 599 0 
 1423 Skatt på vin 5 935 551 5 935 551 0 
 1424 Skatt på 

mellanklassprodukter 
146 743 146 743 0 

 1425 Skatt på öl 4 139 045 4 139 045 0 
  1426 Privatinförsel  av alkohol 

och  tobak 
-5 548 -5 548 0 

F! 1427 Skatt på 
animalieprodukter 

  815 000 815 000 

      0 
1430-1460  Skatt på  energi och  miljö 75 244 660 77 521 660 2 277 000 
      0 
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1430 Energiskatt 47 591 485 47 591 485 0 
 1431 Skatt på elektrisk  kraft 24 248 589 24 248 589 0 
 1432 Energiskatt bensin 11 242 912 11 242 912 0 
 1433 Energiskatt oljeprodukter 11 786 884 11 786 884 0 
  1434 Energiskatt övrigt 313 100 313 100 0 
      0 
1440 Koldioxidskatt 23 321 585 23 321 585 0 
 1441 Koldioxidskatt  bensin 7 517 589 7 517 589 0 
 1442 Koldioxidskatt 

oljeprodukter 
15 192 968 15 192 968 0 

  1443 Koldioxidskatt  övrigt 611 028 611 028 0 
      0 
1450-1460 Övriga  skatter på  energi och  miljö 4 331 590 6 608 590 2 277 000 
 1451 Svavelskatt 12 202 12 202 0 
 1452 Skatt på råtallolja 0 0 0 
 1453 Särskild  skatt mot 

försurning 
52 462 52 462 0 

 1454 Skatt på 
bekämpningsmedel 

148 677 148 677 0 

 1455 Skatt på  termisk effekt i 
kärnkraftsreaktorer 

-13 -13 0 

 1456 Avfallsskatt 272 617 272 617 0 
 1457 Avgifter till 

Kemikalieinspektionen 
53 060 53 060 0 

 1458 Övriga skatter 155 791 332 791 177 000 
 1459 Intäkter från  EU:s handel 

med utsläppsrätter 
324 794 324 794 0 

 1461 Kemikalieskatt 2 232 000 2 232 000 0 
  1462 Skatt på flygresor 1 080 000 3 180 000 2 100 000 
      0 
1470 Skatt på  vägtrafik 21 364 841 21 364 841 0 
 1471 Fordonsskatt 14 741 278 14 741 278 0 
 1472 Vägavgifter 959 927 959 927 0 
 1473 Trängselskatt 2 728 000 2 728 000 0 
  1474 Skatt på 

trafikförsäkringspremier 
2 935 636 2 935 636 0 

      0 
1480 Övriga 

skatter 
 7 185 972 7 185 972 0 

 1481 Systembolaget  AB:s 
överskott 

210 119 210 119 0 

 1482 Inlevererat överskott från 
Svenska Spel  AB 

4 919 682 4 919 682 0 

 1483 Skatt på spel 15 847 15 847 0 
 1484 Lotteriskatt 1 573 455 1 573 455 0 
 1485 Lotteriavgifter 31 500 31 500 0 

 1321 Skatt på företagsvinster 129 635 828 144 635 828 15 000 000 
  1322 Skattereduktioner 0 0 0 
      0 
1330 Kupongskatt 7 261 050 7 261 050 0 
  1331 Kupongskatt 7 261 050 7 261 050 0 
      0 
1340 Avkastningsskatt 4 349 813 4 349 813 0 
 1341 Avkastningsskatt, hushåll 139273 139273 0 
 1342 Avkastningsskatt, företag 4 123 315 4 123 315 0 
  1343 Avkastningsskatt på 

individuellt 
pensionssparande 

87 225 87 225 0 

      0 
1350 Fastighetsskatt 32 663 881 37 788 881 5 125 000 
 1351 Fastighetsskatt, hushåll 687 105 3 249 605 2 562 500 
 1352 Fastighetsskatt, företag 13 336 740 15 899 240 2 562 500 
 1353 Kommunal 

fastighetsavgift, hushåll 
15 076 358 15 076 358 0 

  1354 Kommunal 
fastighetsavgift, företag 

3 563 678 3 563 678 0 

      0 
1360 Stämpelskatt 12 267 530 12 267 530 0 
  1361 Stämpelskatt 12 267 530 12 267 530 0 
      0 
1370 Skatt på  finansiella  transaktioner  0 0 
  1371 Skatt på finansiella 

transaktioner 
  0 0 

      0 
1400 Skatt på  konsumtion  och 

insatsvaror 
580 892 265 583 984 265 3 092 000 

1410 Mervärdesskatt 450 559 840 450 559 840 0 
  1411 Mervärdesskatt 450 559 840 450 559 840 0 
      0 
1420 Skatt på  alkohol  och  tobak 26 536 952 27 351 952 815 000 
 1421 Skatt på tobak 12 040 562 12 040 562 0 
 1422 Skatt på etylalkohol 4 280 599 4 280 599 0 
 1423 Skatt på vin 5 935 551 5 935 551 0 
 1424 Skatt på 

mellanklassprodukter 
146 743 146 743 0 

 1425 Skatt på öl 4 139 045 4 139 045 0 
  1426 Privatinförsel  av alkohol 

och  tobak 
-5 548 -5 548 0 

F! 1427 Skatt på 
animalieprodukter 

  815 000 815 000 

      0 
1430-1460  Skatt på  energi och  miljö 75 244 660 77 521 660 2 277 000 
      0 
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1430 Energiskatt 47 591 485 47 591 485 0 
 1431 Skatt på elektrisk  kraft 24 248 589 24 248 589 0 
 1432 Energiskatt bensin 11 242 912 11 242 912 0 
 1433 Energiskatt oljeprodukter 11 786 884 11 786 884 0 
  1434 Energiskatt övrigt 313 100 313 100 0 
      0 
1440 Koldioxidskatt 23 321 585 23 321 585 0 
 1441 Koldioxidskatt  bensin 7 517 589 7 517 589 0 
 1442 Koldioxidskatt 

oljeprodukter 
15 192 968 15 192 968 0 

  1443 Koldioxidskatt  övrigt 611 028 611 028 0 
      0 
1450-1460 Övriga  skatter på  energi och  miljö 4 331 590 6 608 590 2 277 000 
 1451 Svavelskatt 12 202 12 202 0 
 1452 Skatt på råtallolja 0 0 0 
 1453 Särskild  skatt mot 

försurning 
52 462 52 462 0 

 1454 Skatt på 
bekämpningsmedel 

148 677 148 677 0 

 1455 Skatt på termisk  effekt i 
kärnkraftsreaktorer 

-13 -13 0 

 1456 Avfallsskatt 272 617 272 617 0 
 1457 Avgifter till 

Kemikalieinspektionen 
53 060 53 060 0 

 1458 Övriga skatter 155 791 332 791 177 000 
 1459 Intäkter från EU:s handel 

med utsläppsrätter 
324 794 324 794 0 

 1461 Kemikalieskatt 2 232 000 2 232 000 0 
  1462 Skatt på flygresor 1 080 000 3 180 000 2 100 000 
      0 
1470 Skatt på  vägtrafik 21 364 841 21 364 841 0 
 1471 Fordonsskatt 14 741 278 14 741 278 0 
 1472 Vägavgifter 959 927 959 927 0 
 1473 Trängselskatt 2 728 000 2 728 000 0 
  1474 Skatt på 

trafikförsäkringspremier 
2 935 636 2 935 636 0 

      0 
1480 Övriga 

skatter 
 7 185 972 7 185 972 0 

 1481 Systembolaget AB:s 
överskott 

210 119 210 119 0 

 1482 Inlevererat överskott från 
Svenska Spel  AB 

4 919 682 4 919 682 0 

 1483 Skatt på spel 15 847 15 847 0 
 1484 Lotteriskatt 1 573 455 1 573 455 0 
 1485 Lotteriavgifter 31 500 31 500 0 
 1486 Skatt på  annonser  och 

reklam 
182 769 182 769 0 

 1488 Lokalradioavgifter 137 900 137 900 0 
 1489 Avgifter avseende 

Myndigheten för radio  och 
tv 

8 700 8 700 0 

 1491 Avgifter för 
telekommunikation 

106 000 106 000 0 

  1492 Försäljningsskatt  på 
motorfordon 

0 0 0 

      0 
1500 Skatt 

på 
import 

 6 812 759 6 812 759 0 

 1511 Tullmedel 6 775 649 6 775 649 0 
  1512 Sockeravgifter 37 110 37 110 0 
      0 
1600 Restförda  och  övriga  skatter 15 254 541 15 254 541 0 
1610 Restförda  skatter -4 709 091 -4 709 091 0 
 1611 Restförda skatter, hushåll -1 736 713 -1 736 713 0 
  1612 Restförda skatter, företag -2 972 378 -2 972 378 0 
      0 
1620 Övriga  skatter, hushåll 5 545 281 5 545 281 0 
 1621 Omprövningar  aktuellt 

beskattningsår 
-240 144 -240 144 0 

 1622 Omprövningar  äldre 
beskattningsår 

1 000 000 1 000 000 0 

 1623 Anstånd 1 000 000 1 000 000 0 
 1624 Övriga skatter 3 571 355 3 571 355 0 
 1625 Skattetillägg 145 071 145 071 0 
  1626 Förseningsavgifter 68 999 68 999 0 
      0 
1630 Övriga  skatter företag -519 196 -519 196 0 
 1631 Omprövningar  aktuellt 

beskattningsår 
-1 656 270 -1 656 270 0 

 1632 Omprövningar  äldre 
beskattningsår 

400 000 400 000 0 

 1633 Anstånd -1 000 000 -1 000 000 0 
 1634 Övriga skatter 138 226 138 226 0 
 1635 Skattetillägg 1 223 495 1 223 495 0 
  1636 Förseningsavgifter 375 353 375 353 0 
      0 
1640 Intäkter som  förs  till  fonder 14 937 547 14 937 547 0 
 1641 Insättningsgarantiavgifter 1 571 813 1 571 813 0 
 1642 Avgifter till 

Kärnavfallsfonden 
3 750 611 3 750 611 0 

 1644 Batteriavgifter 3 626 3 626 0 
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  1645 Kväveoxidavgifter 568 441 568 441 0 
  1647 Resolutionsavgift 9 043 056 9 043 056 0 
         0 
Totala  skatteintäkter 2 097 612 962 2 157 643 962 60 031 000 
      0 
         0 
1700 Avgående poster, skatter till  EU  -6 812 759 -6 812 759 0 
1710 EU-skatter -6 812 759 -6 812 759 0 
  1711 EU-skatter -6 812 759 -6 812 759 0 
     0 
Offentliga  sektorns  skatteintäkter 2 090 800 203 2 150 831 203 60 031 000 
      0 
         0 
1800 Avgående poster, skatter till  andra 

sektorer 
-998 580 690 -998 580 690 0 

 1810 Skatter till  andra sektorer -998 580 690 -998 580 690 0 
 1811 Kommunala 

inkomstskatter 
-744 148 022 -744 148 022 0 

  1812 Avgifter till  AP-fonder -254 432 668 -254 432 668 0 
         0 
Statens  skatteintäkter 1 092 219 513 1 152 250 513 60 031 000 
          0 
       0 
1900 Periodiseringar -6 990 001 -6 990 001 0 
1910 Uppbördsförskjutningar 19 500 389 19 500 389 0 
  1911 Uppbördsförskjutningar 19 500 389 19 500 389 0 
      0 
1920 Betalningsförskjutningar -26 179 266 -26 179 266 0 
 1921 Kommuner och  landsting 3 875 024 3 875 024 0 
 1922 Ålderpensionssystemet 546 016 546 016 0 
 1923 Företag och hushåll -29 283 127 -29 283 127 0 
 1924 Kyrkosamfund -1 337 697 -1 337 697 0 
  1925 EU 20 518 20 518 0 
      0 
1930 Anstånd -311 124 -311 124 0 
  1931 Anstånd -311 124 -311 124 0 
      0 
1000 Statens  skatteinkomster 1 085 229 512 1 145 260 512 60 031 000 
          0 
      0 
2100 Rörelseöverskott 2 202 771 2 202 771 0 
2110 Affärsverkens inlevererade överskott 224 200 224 200 0 
 2114 Luftfartsverkets 

inlevererade överskott 
13 200 13 200 0 

 2116 Affärsverket Svenska 
Kraftnäts inlevererade 

211 000 211 000 0 

 1486 Skatt på annonser  och 
reklam 

182 769 182 769 0 

 1488 Lokalradioavgifter 137 900 137 900 0 
 1489 Avgifter avseende 

Myndigheten för radio  och 
tv 

8 700 8 700 0 

 1491 Avgifter för 
telekommunikation 

106 000 106 000 0 

  1492 Försäljningsskatt  på 
motorfordon 

0 0 0 

      0 
1500 Skatt 

på 
import 

 6 812 759 6 812 759 0 

 1511 Tullmedel 6 775 649 6 775 649 0 
  1512 Sockeravgifter 37 110 37 110 0 
      0 
1600 Restförda  och  övriga  skatter 15 254 541 15 254 541 0 
1610 Restförda  skatter -4 709 091 -4 709 091 0 
 1611 Restförda skatter, hushåll -1 736 713 -1 736 713 0 
  1612 Restförda skatter, företag -2 972 378 -2 972 378 0 
      0 
1620 Övriga  skatter, hushåll 5 545 281 5 545 281 0 
 1621 Omprövningar  aktuellt 

beskattningsår 
-240 144 -240 144 0 

 1622 Omprövningar  äldre 
beskattningsår 

1 000 000 1 000 000 0 

 1623 Anstånd 1 000 000 1 000 000 0 
 1624 Övriga skatter 3 571 355 3 571 355 0 
 1625 Skattetillägg 145 071 145 071 0 
  1626 Förseningsavgifter 68 999 68 999 0 
      0 
1630 Övriga  skatter företag -519 196 -519 196 0 
 1631 Omprövningar  aktuellt 

beskattningsår 
-1 656 270 -1 656 270 0 

 1632 Omprövningar  äldre 
beskattningsår 

400 000 400 000 0 

 1633 Anstånd -1 000 000 -1 000 000 0 
 1634 Övriga skatter 138 226 138 226 0 
 1635 Skattetillägg 1 223 495 1 223 495 0 
  1636 Förseningsavgifter 375 353 375 353 0 
      0 
1640 Intäkter som  förs  till  fonder 14 937 547 14 937 547 0 
 1641 Insättningsgarantiavgifter 1 571 813 1 571 813 0 
 1642 Avgifter till 

Kärnavfallsfonden 
3 750 611 3 750 611 0 

 1644 Batteriavgifter 3 626 3 626 0 
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utdelning  och  inleverans 
av motsvarighet till  statlig 
skatt 

  2118 Sjöfartsverkets 
inlevererade överskott  

0 0 0 

       0 
2120 Övriga  myndigheters  inlevererade 

överskott 
378 571 378 571 0 

 2124 Inlevererat överskott av 
Riksgäldskontorets 
garantiverksamhet 

28 571 28 571 0 

 2126 Inlevererat överskott av 
statsstödd  exportkredit  

0 0 0 

  2127 Inlevererat överskott av 
övriga myndigheter 

350 000 350 000 0 

       0 
2130 Riksbankens  inlevererade överskott 1 600 000 1 600 000 0 
  2131 Riksbankens  inlevererade 

överskott  
1 600 000 1 600 000 0 

         0 
2200 Överskott av statens 

fastighetsförvaltning 
273 000 273 000 0 

 2210 Överskott av 
fastighetsförvaltning 

273 000 273 000 0 

  2215 Inlevererat överskott av 
statens 
fastighetsförvaltning 

273 000 273 000 0 

         0 
2300 Ränteinkomster 1 352 040 1 352 040 0 
2320 Räntor  på  näringslån -879 -879 0 
 2314 Ränteinkomster på  lån  till 

fiskerinäringen  
12 12 0 

 2316 Ränteinkomster på 
vattenkraftslån  

0 0 0 

 2322 Räntor  på  övriga 
näringslån, 
Kammarkollegiet  

-993 -993 0 

 2323 Räntor  på  övriga 
näringslån 

0 0 0 

  2324 Ränteinkomster på 
lokaliseringslån  

102 102 0 

       0 
2340 Räntor  på  studielån 38 000 38 000 0 
 2341 Ränteinkomster på  statens 

lån  för universitetsstudier 
och  garantilån  för 
studerande 

0 0 0 
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 2342 Ränteinkomster på 
allmänna  studielån  

38 000 38 000 0 

  2343 Ränteinkomster på 
studielån  upptagna  efter 
1988  

0 0 0 

       0 
2390 Övriga  ränteinkomster 1 314 919 1 314 919 0 
 2391 Ränteinkomster på 

markförvärv för 
jordbrukets rationalisering  

0 0 0 

 2392 Räntor på intressemedel  0 0 0 
 2394 Övriga ränteinkomster  63 419 63 419 0 
  2397 Räntor  på  skattekonto 

m.m., netto  
1 251 500 1 251 500 0 

      0 
2400 Inkomster av statens  aktier 15 200 000 15 200 000 0 
2410 Inkomster av statens  aktier 15 200 000 15 200 000 0 
  2411 Inkomster av statens 

aktier  
15 200 000 15 200 000 0 

       0 
2500 Offentligrättsliga  avgifter 9 908 650 9 908 650 0 
 2511 Expeditions-  och 

ansökningsavgifter  
958 156 958 156 0 

 2522 Fastställande  av 
åldersgränser för 
framställning  i film 

0 0 0 

 2525 Finansieringsavgift  från 
arbetslöshetskassor  

3 468 200 3 468 200 0 

 2526 Utjämningsavgift  från 
arbetslöshetskassor  

0 0 0 

 2527 Avgifter för  statskontroll 
av 
krigsmaterieltillverkning  

28 000 28 000 0 

 2528 Avgifter vid bergsstaten  22 000 22 000 0 
 2529 Avgifter vid  patent-  och 

registreringsväsendet  
372 650 372 650 0 

 2531 Avgifter för  registrering i 
förenings-  m.fl.  register  

2 383 2 383 0 

 2532 Avgifter vid 
kronofogdemyndigheterna  

1 460 000 1 460 000 0 

 2534 Avgifter vid 
Transportstyrelsen 

1 282 000 1 282 000 0 

 2535 Avgifter för  statliga 
garantier  

0 0 0 

 2537 Miljöskyddsavgifter 132 652 132 652 0 
 2539 Täktavgift  0 0 0 
 2541 Avgifter vid Tullverket  0 0 0 
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 2542 Patientavgifter vid 
tandläkarutbildningen  

3 061 3 061 0 

 2548 Avgifter för 
Finansinspektionens 
verksamhet  

542 000 542 000 0 

 2551 Avgifter från 
kärnkraftverken  

260 000 260 000 0 

 2552 Övriga offentligrättsliga 
avgifter  

475 506 475 506 0 

 2553 Registreringsavgift till 
Fastighetsmäklarinspektio
nen 

20 350 20 350 0 

 2557 Avgifter vid  statens 
internbank  i 
Riksgäldskontoret 

2 551 2 551 0 

 2558 Avgifter för årlig revision 161 223 161 223 0 
 2559 Avgifter för  etikprövning 

av forskning 
30 102 30 102 0 

 2561 Efterbevaknings-  och 
tillsynsavgifter 

20 816 20 816 0 

  2562 CSN-avgifter 667 000 667 000 0 
       0 
2600 Försäljningsinkomster 62 000 62 000 0 
 2624 Inkomster av uppbörd  av 

felparkeringsavgifter  
62 000 62 000 0 

 2625 Utförsäljning  av 
beredskapslager  

0 0 0 

  2627 Offentlig  lagring, 
försäljningsintäkter  

0 0 0 

        0 
2700 Böter m.m. 1 135 407 1 135 407 0 
 2711 Restavgifter och 

dröjsmålsavgifter  
101 000 101 000 0 

 2712 Bötesmedel  862 000 862 000 0 
 2713 Vattenföroreningsavgift 

m.m.  
1 041 1 041 0 

 2714 Sanktionsavgifter  m.m.  122 448 122 448 0 
  2717 Kontrollavgifter  vid 

särskild  skattekontroll 
48 918 48 918 0 

      0 
2800 Övriga  inkomster av statens 

verksamhet 
700 080 700 080 0 

  2811 Övriga inkomster av 
statens verksamhet  

700 080 700 080 0 

      0 
2000 Inkomster av statens  verksamhet 30 833 948 30 833 948 0 
          0 
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      0 
3100 Inkomster av försålda  byggnader 

och  maskiner 
0 0 0 

3120 Statliga  myndigheters  inkomster av 
försålda  byggnader  och  maskiner 

0 0 0 

  3125 Fortifikationsverkets 
försäljning  av fastigheter  

0 0 0 

      0 
3200 Övriga  inkomster av 

markförsäljning 
0 0 0 

  3211 Övriga inkomster av 
markförsäljning  

0 0 0 

        0 
3300 Övriga  inkomster av försåld 

egendom 
5 000 000 5 000 000 0 

 3311 Inkomster av statens 
gruvegendom  

0 0 0 

  3312 Övriga inkomster av 
försåld  egendom  

5 000 000 5 000 000 0 

      0 
3000 Inkomster av försåld  egendom 5 000 000 5 000 000 0 
          0 
      0 
4100 Återbetalning av näringslån 470 470 0 
4120 Återbetalning  av jordbrukslån 300  300  0 
  4123 Återbetalning  av lån  till 

fiskerinäringen  
300 300 0 

        0 
4130 Återbetalning  av övriga  näringslån 170 170 0 
 4131 Återbetalning  av 

vattenkraftslån  
0 0 0 

 4132 Återbetalning  av lån 
avseende såddfinansiering  

0 0 0 

 4136 Återbetalning  av övriga 
näringslån, 
Kammarkollegiet  

70 70 0 

 4137 Återbetalning  av övriga 
näringslån,  Statens 
jordbruksverk  

0 0 0 

 4138 Återbetalning  av tidigare 
infriade  statliga  garantier  

0 0 0 

  4139 Återbetalning  av 
lokaliseringslån  

100 100 0 

       0 
4300 Återbetalning av studielån 493 000 493 000 0 
 4311 Återbetalning  av statens 

lån  för universitetsstudier  
0 0 0 
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 4312 Återbetalning  av allmänna 
studielån  

0 0 0 

  4313 Återbetalning  av 
studiemedel  

493 000 493 000 0 

        0 
4500 Återbetalning av övriga  lån: 273 000 273 000 0 
 4516 Återbetalning  av utgivna 

startlån  och  bidrag  
0 0 0 

 4525 Återbetalning  av lån  för 
svenska FN-styrkor  

109 000 109 000 0 

  4526 Återbetalning av övriga lån  164 000 164 000 0 
        0 
4000 Återbetalning av lån 766 470 766 470 0 
          0 
      0 
5100 Avskrivningar och  amorteringar 87 000 87 000 0 
5120 Avskrivningar  på  fastigheter 87 000 87 000 0 
  5121 Amortering på statskapital  87 000 87 000 0 
         0 
5130 Uppdragsmyndigheters 

komplementkostnader 
0 0 0 

  5131 Uppdragsmyndigheters 
m.fl. 
komplementkostnader  

0 0 0 

        0 
5200 Statliga  pensionsavgifter 11 786 000 11 786 000 0 
  5211 Statliga  pensionsavgifter  11 786 000 11 786 000 0 
        0 
5000 Kalkylmässiga  inkomster 11 873 000 11 873 000 0 
          0 
      0 
6100 Bidrag från  EU:s  jordbruksfonder 10 039 450 10 039 450 0 
6110 Bidrag  från  Europeiska 

garantifonden  för  jordbruket 
7 642 400 7 642 400 0 

 6111 Gårdsstöd 7 500 000 7 500 000 0 
 6113 Övriga interventioner  138 000 138 000 0 
 6114 Exportbidrag  0 0 0 
 6115 Djurbidrag  0 0 0 
 6116 Offentlig  lagring  0 0 0 
  6119 Övriga bidrag  från 

Europeiska  garantifonden 
för jordbruket 

4 400 4 400 0 

        0 
6120 Bidrag  från  EU till 

landsbygdsutvecklingen 
2 397 050 2 397 050 0 

 6123 Europeiska  utvecklings  och 
garantifonden  - 

0 0 0 
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garantisektionen 
2000–2006 

 6124 Bidrag  från  Europeiska 
jordbruksfonden  för 
landsbygdsutveckling 
2007–2013 

-7300 -7300 0 

  6125 Bidrag  från  Europeiska 
jordbruksfonden  för 
landsbygdsutveckling 
2014–2020 

2 404 350 2 404 350 0 

      0 
6200 Bidrag från  EU till  fiskenäringen 199 557 199 557 0 
 6213 Bidrag  från  Europeiska 

fiskefonden  2007–2013 
-34443 -34443 0 

  6214 Bidrag  från  Europeiska 
havs- och  fiskerifonden 
2014–2020 

234 000 234 000 0 

      0 
6300 Bidrag från  Europeiska  regionala 

utvecklingsfonden 
1 407 900 1 407 900 0 

 6313 Bidrag  från  Europeiska 
regionala 
utvecklingsfonden 
2007–2013 

0 0 0 

  6314 Bidrag  från  Europeiska 
regionala 
utvecklingsfonden 
2014–2020 

1 407 900 1 407 900 0 

      0 
6400 Bidrag från  Europeiska  socialfonden 956 000 956 000 0 
 6413 Bidrag  från  Europeiska 

socialfonden  2007–2013 
0 0 0 

  6414 Bidrag  från  Europeiska 
socialfonden  2014–2020 

956 000 956 000 0 

      0 
6500 Bidrag till  transeuropeiska  nätverk 71 000 71 000 0 
  6511 Bidrag  till  transeuropeiska 

nätverk  
71 000 71 000 0 

      0 
6900 Övriga  bidrag från  EU 236 250 236 250 0 
 6911 Övriga bidrag från EU  236 250 236 250 0 
  6912 Bidrag  till  EU:s 

omstruktureringsfond  för 
sockersektorn 

0 0 0 

      0 
6000 Bidrag m.m.  från  EU 12 910 157 12 910 157 0 
          0 
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      0 
7100 Tillkommande skatter 10 456 577 10 456 577 0 
7110 EU-skatter 6 792 241 6 792 241 0 
 7112 Tullmedel 6 755 243 6 755 243 0 
 7113 Jordbrukstullar  och 

sockeravgifter 
36 998 36 998 0 

  7114 Avgifter till  EU:s 
omstruktureringsfond  för 
sockersektorn 

0 0 0 

      0 
7120 Kommunala  utjämningsavgifter 3 664 336 3 664 336 0 
  7121 Utjämningsavgift  för 

LSS-kostnader 
3 664 336 3 664 336 0 

      0 
7200 Avräkningar -114 168 487 -114 168 487 0 
7210 Intäkter som  förs  till  fonder -14 937 546 -14 937 546 0 
  7211 Intäkter som  förs  till 

fonder 
-14 937 546 -14 937 546 0 

      0 
7220 Kompensation  för  mervärdesskatt -99 230 941 -99 230 941 0 
 7221 Avräknad mervärdesskatt, 

statliga  myndigheter 
-32 987 551 -32 987 551 0 

  7222 Kompensation  för 
mervärdesskatt, 
kommuner 

-66 243 390 -66 243 390 0 

       0 
7000 Avräkningar m.m.  i  anslutning till 

skattesystemet 
-103 711 910 -103 711 910 0 

          0 
         0 
8000 Utgifter som redovisas  som 

krediteringar på  skattekonto 
0 0 0 

          0 
         0 
9000 Löpande redovisade skatter m.m. 0 0 0 
          0 
     0 
Summa inkomster 1 042 901 177 1 102 932 177 60 031 000 
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