Vänsterpartiet 17 augusti 2017

Nytt V-krav:
44 rättvisemiljarder
till det svikna Sverige

Vänsterpartiet vill satsa 44 rättvisemiljarder på det svikna Sverige.
Pengarna ska i en tioårig satsning gå till att bland annat bekämpa
arbetslöshet, rusta bostäder och säkerställa offentlig service i områden som
på många sätt har lämnats efter när andra har dragit ifrån. Vi vill stärka
de förorter, bruksorter, glesbygdsområden och andra delar av Sverige som
har svikits av samhället. Det är en satsning som handlar om att stärka
människor och lokalsamhällen.
Sverige har ett skattesystem riggat för de rikaste där vi i sommar har haft RUTavdrag i tio år. Det har kostat skattebetalarna runt 21 miljarder kronor och
främst gynnat de som redan har det gott ställt. Nu är det dags att satsa på en
annan del av den svenska befolkningen. De som har fått stå tillbaka, de som bor
i de svikna delarna av Sverige.
Vänsterpartiet vill i förhandlingar med regeringen om höstens budget kräva en
tioårig satsning på 44 miljarder som ska gå till dessa delar och områden runt om
i Sverige: 1 miljard för 2018, 3 miljarder för 2019 och 5 miljarder för år 2020
och därefter 5 miljarder per år. Sammanlagt 44 miljarder kronor över tio år.
Satsningen ska vara minst lika långlivad som RUT-avdraget varit.
Vi har de senaste decennierna haft en utveckling i Sverige där den ekonomiska
ojämlikheten kontinuerligt har ökat. Utvecklingen mot ökade ekonomiska
klyftor är förvisso inte unik just för Sverige, i nästan alla OECD-länder har
utvecklingen gått i samma riktning, men Sverige utmärker sig genom att takten
på den ökande ekonomiska ojämlikheten varit ovanligt hög.
Samtidigt har RUT-, ROT- och ränteavdrag lett till ett stort antal miljarder i
avdrag varje år. Innevarande år, 2017, beräknas dessa uppgå till ca 39 miljarder
kronor. Skattepengar som vi menar bör användas bättre, än att subventionera
hushåll som redan har det gott ställt. Statistik från SCB visar också mycket
riktigt på att hushåll med hög ekonomisk standard har väsentligt större ROT-,
RUT- och ränteavdrag än hushåll med låg ekonomisk standard. Det leder
Vänsterpartiet till att i stället för bidragstak, tala om ett avdragstak.

Vi vill satsa på de delar av Sverige som sett samhällsservicen försvinna,
bostäder förfalla och tryggheten gå förlorad. Delar av Sverige som alltför länge
har lämnats efter. Där engagemanget finns, men samhällets stöd saknas.
Pengarna ska kunna sökas av kommuner som har områden med lågt
valdeltagande, hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Användningen av
medlen kommer att se olika ut i olika områden, men insatser för jobb,
utbildning, service och mot sociala problem är i centrum. Vad som bäst behövs i
respektive område vet de som bor där bäst själva, varför deras delaktighet är
viktig. Någon ort behöver fler vuxna i skolan och fler fritidsgårdar, en annan
utveckla ett program för unga killar som hoppar av gymnasiet, ett tredje område
behöver se till att samhällsservice återkommer till bygden och ett fjärde behöver
bättre möjligheter till yrkesutbildning.
Vi vill ge människor möjligheter och framtidstro. Oavsett var man bor i Sverige
ska man känna att samhället satsar på en. Alla har rätt till jobb, utbildning, rik
fritid och en bra närmiljö.
Vi vill finansiera detta genom att använda skattesystemet för ökad ekonomisk
jämlikhet, där omfördelning är nyckelordet. Det finns utrymme att justera
nivåerna uppåt i befintliga skatter, till exempel i fastighetsskatten. Det finns
också goda möjligheter att trappa ner eller ta bort möjligheterna till avdrag vad
gäller RUT-tjänster och ränteavdrag. Sveriges ekonomi går bra men det
kommer långt ifrån alla delar av landet till del.

Sammanfattning rättvisemiljarderna

Ett statsbidrag som kommunerna får ansöka om.
Stödet ska vara 10-årigt, med en totalsumma på 44 miljarder kronor.
Kriterierna ska vara låg sysselsättningsgrad, hög arbetslöshet, låg
utbildningsnivå, socioekonomisk utsatthet och lågt valdeltagande. Det kan vara
förorter, glesbygdsområden eller andra områden som uppfyller alla eller några
av dessa kriterier.
Hela kommunen behöver inte ha kriteriet utan det räcker med vissa områden.
Kommunen ska ha en långsiktig plan för hur de vill jobba och delaktighet ska
vara centralt. Området ska vara tydligt definierat.
Medlen ska kunna användas till:
• Utbildningscenter för vuxna i eller i närheten av området för att möjliggöra för
fler vuxna att studera
• Nya sätt att arbeta för att stimulera fler att studera gå yrkesutbildning, till
kommuner eller företag/föreningar i kommunen som vill anställa
långtidsarbetslösa i enlighet med avtalsenliga villkor (tidsbegränsat). Syftet ska

vara att skapa kontakter, ge erfarenhet, ta tillvara kompetens, öka motivationen
att studera osv.
• Öka antalet vuxna i skolan
• Rusta bostadsbeståndet
• Stöd för att bistå i bildandet av nya företag
• Fler öppna fritidsgårdar eller utökad verksamhet
• Fler möteslokaler och upprustade ändamålsenliga lokaler
• Förbättra servicen i området
• Stöd till föreningsliv
• Avhopparverksamhet lokalt
• Aktivitetshus
• Satsning på socialtjänst
• Kriminalvårdens inslussning
• Sommarjobb för 16-17-åringar
• Samordning mellan polis/social/skatteverk/kronofogde och åklagare

