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Motion 1 
BESKATTNING AV ARBETE/TJÄNST  
 
Bakgrund  
Vårt skattesystem ska utgöra en långsiktigt hållbar och stark finansiering för våra offentliga 
tjänster och åtaganden. Skattesystemet ska också skapa en ökad utjämning av disponibla 
inkomster och tillgångsvärden. 
Den offentliga sektorns ökade kostnader genom en åldrande befolkning, högre krav på 
välfärdstjänster och de kommande årens satsningar på försvaret måste mötas.  
 
Sannolikt kommer skatternas andel av BNP att behöva höjas i ett längre perspektiv. 
Sedan 2006 har ett antal jobbskatteavdrag införts.  
Skattebortfallet beräknas 2019 uppgå till cirka 130 miljarder kronor per år motsvarande cirka 
10% av de statliga skatteintäkterna. Jobbskatteavdragen har bidragit till att sjuka och 
arbetslösas inkomster beskattas hårdare än inkomster för personer i förvärvsarbete.  
 
Det är ett synnerligen orättvist sätt att sänka den effektiva ersättningsgraden i 
socialförsäkringarna. 
RUT-avdragen gynnar en begränsad grupp välbeställda hushåll medan kostnaderna faller på 
befolkningen som helhet. Detsamma gäller för ROT-avdraget. ROT var dessutom från början 
avsett som en konjunkturstimulans. 
Ränteavdraget på bland annat bolån uppmuntrar till skuldsättning. Avdraget leder till 
minskade skatteintäkter särskilt vid en framtida allmän höjning av ränteläget. 
Sverige har internationellt sett stora skillnader i hur arbete och kapital beskattas, bland de 
största inom OECD.  
Detta skapar incitament till att omvandla arbets- till kapitalinkomster. För att hantera detta 
har komplicerade regler skapats (3.12 reglerna).  
Januariavtalets punkt 4 säger att en omfattande skattereform ska genomföras och bland annat 
ha syftet att utjämna dagens ekonomiska klyftor, förenkla regelverket genom att begränsa 
undantag, förbättra bostadsmarknadens funktionssätt samt att långsiktigt trygga välfärden. 
Något sådant arbete har ännu inte startats. 
 
Förslag till åtgärder 
Skattesystemet har sedan den senaste stora skattereformen blivit något av ett lapptäcke av 
olika skattesatser, avdragsmöjligheter och undantag. En total översyn behöver göras där 
målet bör vara ett system med en skattesats skala för inkomst av arbete/tjänst.  
Detta arbete måste ske efter internationella jämförelser och ska visa olika alternativa effekter 
på enskildas inkomster efter skatt samt samhällets skatteintäkter. 
En utfasning av ränteavdraget bör övervägas i kombination med en begränsning eller 
avveckling av amorteringskravet . 

Större förändringar i skattereglerna ska genomföras i kombination med att begränsnings- och 
dämpningsregler införs under en övergångsperiod för att hushållen ska kunna anpassa sig. 

 
 
 

 
 



 
Jag yrkar därför 

1. Att Partille arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till 
Partikongressen 2021 

2. Att Socialdemokraterna ska verka för att jobbskatteavdragen fasas ut i kombination 
med en generell skattesänkning för alla låg- och medelinkomsttagare, även sjuka och 
arbetslösa 

3. Att Socialdemokraterna ska verka för att det genomförs en total översyn av alla 
undantag och avdragsmöjligheter. I detta arbete ingår att  3:12 reglerna ska skärpas, 
RUT och ROT avskaffas och ränteavdraget fasas ut med iakttagande av 
fördelningspolitisk hänsyn. 

 
Motionär: Per-Axel Persson 
 
 
 
Partille Arbetarekommun styrelsens utlåtande över motionen: 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens syn på att det behövs en total översyn av 
skattesystemet där målet bör vara ett system med en skattesats skala för inkomst av 
arbete/tjänst.  
 
Med hänsyn till ovanstående 
Partille arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet  
Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motion 2 
Stäng minkfarmerna! 
 
I Sverige finns det pälsdjursfarmer där minkar föds upp för att gasas ihjäl och flås för sin 
päls. Omkring 442 500 minkar dödas årligen på svenska minkfarmer. 
 
Enligt djurskyddslagen ska djur inte utsättas för onödigt lidande och också kunna bete sig 
naturligt. Det är en omöjlighet för minkarna på pälsfarmerna.  
Fria minkar lever alltid vid vattendrag och dyker för att fånga fisk, den rör sig också flera 
kilometer varje dag mellan sina olika lyor. Den farmade minken har samma behov, men 
ingen möjlighet att få dessa tillgodosedda. Minkarna där föds på våren och dödas på hösten 
med kvävande gas. De lever i trånga gallerburar och har ingen möjlighet att bada eller simma. 
Minkar föds upp och dödas varje år i Sverige, enbart för att bli pälsar av olika slag. 

Det inga etiska argument som försvarar att vi behandlar minkar som produkter i kommersiellt 
syfte! 

Industrin har även påverkats av den pågående pandemin då covid-19 har upptäckts på 
minkfarmer i Sverige (Sölvesborg), Danmark, USA, Nederländerna och Spanien. I 
Nederländerna fattades beslutet att avveckla alla farmer i landet till våren 2021. I Danmark, 
ett av världens största pälsproducerande länder, fattades beslutet att avliva samtliga minkar på 
de över 1 000 minkfarmer som finns i landet. 
 
Flera  länder i Europa har redan avvecklat sina pälsfarmer. Det är nu hög tid att även Sverige 
förbjuder pälsfarmning! 

Jag yrkar att: 
 

● Socialdemokraterna arbetar för ett förbud mot försäljning av nyproducerad minkpäls. 
● Socialdemokraterna arbetar för att Sverige bör införa ett stoppdatum för 

pälsdjursfarmning omgående. 
● Partille arbetarekommun ställer sig bakom motionen i sin helhet och sänder den till 

partikongressen 2021 
 
 
Motionär: Katarina Bosetti Kristoffersson 
 
 
Partille Arbetarekommun styrelsens utlåtande över motionen: 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens om att pälsdjursfarmning bör avvecklas 
 
Med hänsyn till ovanstående 
Partille arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet  
Att bifalla motionen 
 

https://djurrattsalliansen.se/2020/11/05/coronasmittade-minkar-pa-tio-minkfarmer-i-blekinge/


Motion 3 
Inför mammografi för kvinnor över 74 år. 
 
Var tredje svensk kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. Därför måste vi öka 
ambitionen i vården av cancersjuka. 
 
För kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen. Den svenska mammografin är unik 
och bidrar till tidig upptäckt och att fler kvinnor överlever cancer. Screening med 
mammografi erbjuds idag till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet är att hitta bröstcancer 
innan sjukdomen hunnit ge några symtom. 
 
Risken att avlida i bröstcancer har minskat under de senaste åren, men de gäller bara kvinnor 
upp till 70 år. Därefter är risken oförändrad från 70 - 79 år. Risken ökar påtagligt för kvinnor 
över 80 år. 
 
Risken för bröstcancer ökar med åldern. Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är 
över 74 år. Men efter den åldern kallas inte kvinnor till mammografi, detta trots att att vi 
lever längre idag. Det är inte samma sak att vara 70 idag som för 30 år sedan när reglerna för 
mammografiscreening kom till. Medellivslängden för kvinnor är 84 år idag. 
 
Enligt Cancerfonden som gjort en rikstäckande undersökning bland kvinnor 70 - 74 år för att 
undersöka hur de upplever att inte bli kallad till mammografi. Drygt åtta av tio är kritiska till 
att de inte kallas och lika stor andel uppger att de skulle gå om de blev kallade.  
 
Om alla äldre kvinnor hade erbjudits mammografi och fått en bättre cancerbehandling skulle 
överlevnaden öka med 30 %. Alla kvinnors liv är värda att räddas, både yngre och äldre. 
Bröstcancer är, tillsammans med lungcancer, den näst vanligaste dödsorsaken för äldre 
kvinnor och bör därför vara högprioriterat.  
 
Detta strider mot alla människors lika värde och är en klar åldersdiskriminering. 
 
 
Jag yrkar Att: 
 

● Den rekommenderade åldersgränsen för mammografi tas bort alternativt höjs, i hela 
landet. 

● Partille arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till 
Partikongressen 2021 

 
 
Motionär: Christina Holmqvist 
 
 
 
 
 
 
 



Partille Arbetarekommun styrelsens utlåtande över motionen: 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens om att alla äldre kvinnor  
Bör erbjudas mammografi. Alla kvinnors liv är värda att räddas, både yngre och äldre.  
 
Med hänsyn till ovanstående 
 
Partille arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet  
Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motion 4 
BESKATTNING AV KAPITAL OCH ÄGANDE  
 
Bakgrund  
Vårt skattesystem ska utgöra en långsiktigt hållbar och stark finansiering för våra offentliga 
tjänster och åtaganden. Skattesystemet ska också skapa en ökad utjämning av disponibla 
inkomster och tillgångsvärden. 
Den offentliga sektorns ökade kostnader genom bla. en åldrande befolkning, högre krav på 
välfärdstjänster och de kommande årens satsningar på försvaret måste mötas. Sannolikt 
kommer skatternas andel av BNP att behöva höjas i ett längre perspektiv. 
Kapitalinkomsterna dominerar bland de med absolut högst inkomster och den pågående 
förmögenhets koncentrationen bidrar till att öka den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. 
Tidigare har det funnits ambitioner att olika typer av kapitalinkomster och förmögenheter 
skulle beskattas enhetligt. Så är inte längre fallet. 
 
Dagens fastighetsbeskattning har en orättvis utformning där fastighetsavgiften för lågt 
värderade bostäder ofta ligger på liknande nivå som högt värderade bostäder, dvs skatten är 
starkt regressiv. 
Januariavtalets punkt 4 säger att en omfattande skattereform ska genomföras och bland annat 
ha syftet att utjämna dagens ekonomiska klyftor, förenkla regelverket genom att begränsa 
undantag, förbättra bostadsmarknadens funktionssätt samt att långsiktigt trygga välfärden. 
Något sådant arbete har ännu inte startats. 
 
Förslag till åtgärder 

I utformningen av ett nytt skattesystem bör både effekter på skatteintäkter och utjämning av 
disponibla inkomster tas i beaktande. Skattessystemets jämlikhetsskapande effekter bör väga 
tungt i dess utformning. Beskattning av kapital, såväl förmögenhet som inkomst av kapital, 
bör utredas. 

Som ett underlag bör officiell förmögenhetsstatistik samlas in så att utvecklingen av 
förmögenhetsskillnaderna kan bevakas, belysas och analyseras. 

Utredningen bör särskilt studera de förmögenhetsskatter som existerar, existerat och planeras 
i andra OECD-länder. Ett arbetet för att möjliggöra effektiv förmögenhetsbeskattning vid 
högre skattesatser bör initieras på EU och OECD-nivå. 

Fastighetsskatten bör göras progressiv och baseras på marknadsvärde som ett led i ökad 
förmögenhetsbeskattning. Begränsnings- och dämpningsregler bör införas under en 
övergångsperiod för att hushållen ska kunna anpassa sig. 

Skattesystemet har sedan den senaste stora skattereformen blivit något av ett lapptäcke av 
olika skattesatser och undantag. En översyn behöver göras där målet bör vara ett system med 
en skattesats för inkomst av kapital. Detta arbete måste ske med ett internationellt perspektiv 
och visa jämförelser av olika alternativs effekter på samhällets skatteintäkter samt enskildas 
inkomster och tillgångar efter skatt. 



 
Jag yrkar därför 

1. Att Socialdemokraterna ska verka för att förmögenhetsbeskattning utreds och 
genomförs  

2. Att Socialdemokraterna ska verka för att förmögenhetsstatistik samlas in så att 
utvecklingen av förmögenhets skillnaderna kan bevakas, belysas och analyseras 

3. Att Socialdemokraterna ska verka för att en progressiv fastighetsskatt baserad på 
marknadsvärde införs så att högt värderade fastigheter beskattas högre. 

4. Att Socialdemokraterna ska verka för att skatt införs på högre arvs- och gåvobelopp 
5. Att Socialdemokraterna ska verka för en enhetlig kapitalinkomstskatt på minst 30 

procent 

6. Att Socialdemokraterna skall verka för att större förändringar i skattereglerna 
genomförs i kombination med att begränsnings- och dämpningsregler införs under en 
övergångsperiod för att hushållen ska kunna anpassa sig. 

7. Att Socialdemokraterna ska verka för att förändringar av skatteregler ska ske efter 
internationella jämförelser med referens till både andra länder och internationella 
sammanslutningar.  

8. Att Partille arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till 
Partikongressen 2021 
 

 
 
Motionär: Per-Axel Persson 
 
 
 
Partille Arbetarekommun styrelsens utlåtande över motionen: 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens syn på att Fastighetsskatten bör göras 
progressiv och baseras på marknadsvärde som ett led i ökad förmögenhetsbeskattning. 
 
Med hänsyn till ovanstående 
 
Partille arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet  
Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 5 
Alla ska kunna leva på sin pension 
 
Bakgrund  
Vi har nu haft dagens pensionssystem sedan 1995 med vårt första val i nya systemet 2020.Då 
som nu är avsättningen 18,5% av lönen upp till maxtaket  

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra 
skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största 
delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till 
premiepensionen. Garantipension kan du som bott i Sverige få om du haft låg eller ingen 
inkomst. 

Allmän pensionsavgift 
Du betalar själv en allmän pensionsavgift på 7 procent av din lön och av ersättningar från 
social- och arbetslöshetsförsäkringarna (sjuk- och aktivitetsersättning är undantaget). 
Inbetalningen görs som en del av preliminär skatteavdraget. Avgiften betalas på inkomster 
upp till 8,07 inkomstbasbelopp. I samband med taxeringen får du ett avdrag på din skatt som 
motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att du inte betalar någon 
avgift utan den allmänna pensionsavgiften finansieras med allmänna skatter. 

Arbetsgivaravgift och egenavgift 
Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent av varje anställds lön. För 
egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften. Avgiften betalas på hela inkomsten, även för 
inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp. 
 
Inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp ger inte pensionsrätt. Den delen av 
avgiften förs till statsbudgeten och betraktas som en skatt. 

Staten betalar ålderspensionsavgift 
Har du pensionsgrundande ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringen betalar 
staten en pensionsavgift på 10,21 procent. För dig som har sjuk- och aktivitetsersättning 
betalar staten hela avgiften på 18,5 procent. 



Om du har tillgodoräknats pensionsgrundande belopp för barn, plikttjänst eller studier betalar 
staten hela avgiften på 18,5 procent. Den statliga ålderspensionsavgiften finansieras med 
allmänna skattemedel. 

Pensionsavgift och pensionsrätt – hur går det ihop? 
De avgifter på dina inkomster som går till pensionen är sammanlagt 17,21 procent. Samtidigt 
sägs det att pensionsavgiften och pensionsrätten är 18,5 procent av pensionsunderlaget. Hur 
går det ihop? 
Det beror på att den pensionsgrundande inkomsten är inkomsten efter avdrag för den 
allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Det är på den pensionsgrundande inkomsten som 
avgiften är 18,5 procent. 18,5 procent av inkomsten efter avdraget på 7 procent motsvarar en 
avgift på 17,21 procent av hela inkomsten. 
Den högsta inkomst som du behöver betala pensionsavgift för är 8,07 inkomstbasbelopp. Det 
betyder att det högsta möjliga pensionsgrundande inkomsten blir 93 procent av 8,07 
inkomstbasbelopp, det vill säga 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Nu med systemet igång under mera än 20 år ser vi att det är dags att höja insättningen .  
 
Ett pensionssystem ska alltid ses som uppskjuten lön och ska vara en spegel av det arbetsliv 
man har haft och inkomst ,  
 
Att kunna leva på sin pension är viktigt och vi Socialdemokrater ska alltid värna om ett 
Pensionssystem som håller över tid 
Idag är det många som känner det otryggt inför Pension och inte tror på systemet .  
 
Jag yrkar på att: 
 

- Partille arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till 
Partikongressen 2021 

- Socialdemokraterna verkar för att höja insättningen stegvis till 23% 
- Socialdemokraterna verkar för att alla ersättningar kopplas till Inkomstbasbeloppet  

 
 
Motionär: Thorbjörn Carlsson 
 
 
  
Partille Arbetarekommun styrelsens utlåtande över motionen: 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens syn på att alla ska kunna leva på sin pension 
och att vi behöver utveckla pensionssystemet. 
 
Med hänsyn till ovanstående 
 
Partille arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet  
Att bifalla motionen 
 
 



 
 
 
 
 


