Vänsterpartiet 2016-09-20

Förstärkt välfärd
och ökad jämlikhet
Förslag från Vänsterpartiet i
budgetpropositionen för 2017

Här listas förslag som Vänsterpartiet har drivit i förhandlingarna med
regeringen och fått igenom i budgetpropositionen för 2017.
Mer resurser till välfärden

Tio miljarder i permanent höjning av statsbidragen till kommuner och landsting
10 mdkr/år från 2017

Reformer för ekonomisk jämlikhet

Höjt underhållsstöd för barn 15 år och äldre samt höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar: +150 kr/mån (underhållsstödet)
250 mnkr 2018, 230 mnkr/år från 2019
Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet: +126 kr/mån
300 mnkr/år från 2017
Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer: upp till +167 kr/mån
150 mnkr/år från 2017
Höjd garantiersättning i sjuk- och aktivitetsersättningen: +187 kr/mån
154 mnkr 2017, 314 mnkr/år från 2018
Höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning: upp till +100
kr/mån
182 mnkr 2017, 192 mnkr/år från 2018
Fördubblat allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år: från 150 till 300 kr/år
50 mnkr 2017, 100 mnkr/år från 2018

Ett bättre arbetsliv

Utökad rätt till deltidsstämpling i a-kassan, m.m.
99 mnkr 2017, 121 mnkr 2018, 125 mnkr 2019, 128 mnkr 2020
Höjt lönebidragstak för mer inkluderande arbetsmarknad för personer med
funktionsnedsättning
160 mnkr 2017, 280 mnkr 2018, 380 mnkr 2019, 390 mnkr 2020
Insats mot illegala cabotagetransporter för ordning och reda i
transportbranschen
25 mnkr/år från 2017
Förstärkning till Arbetsmiljöverket ger fler arbetsmiljöinspektörer
25 mnkr/år från 2017
Utökning av Socialstyrelsens resurser för validering av utländsk utbildning
5 mnkr 2017
Översyn gällande vad som hindrar att vård- och omsorgspersonal har tillgång
till arbetskläder
Satsning på arbetslivsforskning
30 mnkr 2017, 40 mnkr 2018, 60 mnkr från 2019

Rättvisare skattesystem

Intensifierat arbete mot skatteflykt
Skatteverket: 15 mnkr 2017, 30 mnkr/år från 2018.
Ekobrottsmyndigheten: 10 mnkr 2017, 20 mnkr/år från 2018
Skiktgränserna räknas 2018 endast upp med KPI + 1 procentenhet så att fler
höginkomsttagare betalar statlig skatt (sedan tidigare överens om detta för 2017)
+1,35 mdkr 2018 (skatteintäkt)
Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder
+1,7 mdkr/år från 2017 (skatteintäkt)
Regeringen ska genomlysa betydelsen av skattesystemets utveckling ur ett
jämställdhetsperspektiv
Översyn gällande om en högre kostnadsränta bör tas ut i de fall den
skattskyldiga har gjort en frivillig rättelse, s.k. självrättelse
Uppdrag till Skatteverket att redovisa exempel i andra länder på åtgärder mot
skatteflykt och skattefusk samt föreslå åtgärder i Sverige

Framgångar på andra områden

Utökad bredbandssatsning på landsbygden
100 mnkr 2017, 150 mnkr 2018, 250 mnkr 2019, 350 mnkr 2020
Forskning och innovation
Utökad ram med 20 mnkr 2017, 60 mnkr 2018, 90 mnkr 2019 och 140 mnkr
2020, för forskningssatsningar gällande bl. a. social bostadspolitik, tillämpad
välfärdsforskning, jämlika levnadsvillkor samt välfärdens kvalitet, organisering
och processer. Till detta kommer arbetslivsforskningen, se ovan.
Kompetenshöjningsinsatser inom rättsväsendet m.m. gällande mäns våld mot
kvinnor
10 mnkr/år från 2017
Satsning på aktiviteter och språkträning för asylsökande
25 mnkr/år 2017-2018, 15 mnkr 2019
Utökat stöd för samlingslokaler
20 mnkr/år 2017-2018, 30 mnkr/år 2019-2020
Satsning på Kungälvsmodellen för arbete på skolor mot rasism och
främlingsfientlighet
10 mnkr/år 2017-2018
CSN-lån till körkortsutbildning, utreds med avsikten att förslaget ska
genomföras under mandatperioden
3R-center i syfte att minska antalet djurförsök
15 mnkr/år från 2017
Ändring av principerna kring avräkningar för bistånd så att återvändande utgår
40 mnkr 2016, 41 mnkr/år 2017-2018, 37 mnkr 2019, 32 mnkr 2020
Översyn gällande kommunernas möjligheter att ta tillbaka mark som inte
bebyggs
Frågan om hur ett system för statliga topplån för nyproduktion av hyresrätter
och studentlägenheter kan utformas ska utredas

