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En annan ekonomisk politik är möjlig

1. Det finns resurser att satsa på välfärden

2. Krisens bördor kan bäras rättvist

3. Prioritera klimatinvesteringar

4. Arbetslösheten måste pressas ner



Välfärden i akut behov av 
resurser



M
all: P

unktlistaDet behövs minst 20 miljarder kronor nästa år för att säkra 

välfärdsverksamheterna enligt Sveriges Kommuner och regioner

Stora skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan kommuner

Riktade statsbidrag ≠ effektiva

Regeringens politik innebär stora 
nedskärningar i välfärden



M
all: P

unktlista
V satsar 33 miljarder på välfärden 2023

Totalt 20 mdr mer än 
regeringen

Saknas 8 miljarder för 
bibehållen 

personaltäthet
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En rättvis krispolitik



Vänsterpartiet skyddar hushåll med små 
marginaler

Höjda pensioner

Stärkt sjukförsäkring

Lägre barnomsorgsavgift

Stärkt a-kassa

Halverade biljettpriser i 
kollektivtrafiken

Höjt försörjningsstöd 
generellt

Höjt försörjningsstöd 
för barnfamiljer
Tillfälligt ensamståendetillägg

Höjd grundnivå i 
föräldraförsäkringen

Slopat karensavdrag

Total offentligfinansiell effekt 2023: 22,6 miljarder kronor.



M
all: P

unktlista
Hushållens ekonomi: tre typfamiljer

Familj 1: Höginkomsttagare

Två barn och bil
Månadsinkomst: 125 000 kr
Villa, marknadsvärde 13,6 miljoner kr

Förändring (kr/mån) 
Höjd skatt: - 6 600
Totalt: - 6 600 kr

Familj 2: Kommunalarbetare

Två barn, ingen bil 
Månadsinkomst: 60 000 kr

Förändring (kr/mån)
Barnomsorgsavgift: 496
Kollektivtrafikavgift: 1 459 
Karensavdrag: 500 
Totalt: +2 455 kr 

Familj 3: Arbetslös och långtidssjuk 

Två barn, ingen bil 
Månadsinkomst: 24 600 kr

Förändring (kr/mån) 
Ersättningar: 2 826 
Sänkt skatt: 312 
Barnomsorgsavgift: 670 
Kollektivtrafik: 1 459 
Totalt: +5 267 kr 



SD och regeringen sänker skatten för de rikaste

Källa: Skatteverket samt egna beräkningar
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Fördelningseffekter av Vänsterpartiets 
skatteförslag
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Kraftfull politik för att möta 
klimatkrisen på allvar



Krisinsikt och handlingskraft 

2023
Klimatinvesteringsmyndighet och 

påbörjade investeringar

2024
Sjösätts det mest omfattande 

klimatinvesteringspaketet någonsin i 
Sverige 



Konkreta reformer för klimatet

Halverade priser i kollektivtrafiken

Energieffektiviseringar miljonprogrammet

Klimatomställningsstöd för personbilar

Stärkt stöd till klimat- och miljöforskning

Klimatinvesteringsmyndighet

Stärkt klimatbistånd

Totalt: 25 miljarder mer än regeringen

2023
Investeringspaket 70 miljarder/år 

Transportsektorn inklusive 

höghastighetståg

Bygg & fastighetssektorn

Energisektorn

Totalt: 35 miljarder mer än regeringen

2024



Vänsterpartiets miljö- och naturvårdspolitik i 
världsklass

Det största klivet mot de nationella 

miljömålen någonsin 

Skydd av värdefull natur

Återställandet av naturliga kolsänkor

Återupprätta miljödepartementet! 



M
all: P

unktlista
Vi ökar miljöbudgeten med 9 miljarder
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En rättvis elmarknad

Inför Sverigepriser

Separera den inhemska marknaden 

från exportmarknaden på el. 

Normalpriser i hela landet om ca 

40/öre per kWh. 

Säkra samma exportvolymer till 

utlandet. Europa står enat mot 

energikrigföringen.

Rättvis elpriskompensation

Fler fullt ut kompenserade hushåll och 

småföretag

Stöd till hela landet 

Stöd till mindre företag- låt 

storföretagen bära sina kostnader

Stöd till hela landet

Sätt ett tak för kompensationen på ca 

25.000 kWh/år. 

Låt storföretagen ansöka för att få 

ersättning 

Undanta de absolut rikaste hushållen



Folkelbil

Tidigare klimatbonus

➢ 29 % av nybilsförsäljningen det senaste 

året var elbilar.

➢ Medellivslängden för personbilar i 

Sverige är ca 17 år. 

➢ Om klimatmålen ska nås behöver 

nybilsförsäljningen snabbt ställa om till 

100 procent fossilfria bilar.

Vänsterpartiets klimatbonus

✓ Pristaket sänks från 700 000 kr till 

550 000 kr

✓ 105 000 kr i bonus för elbil som kostar 

350 000 kr. 

✓ Gäller även vid leasing.

✓ Begagnade elbilar: pristak på 400 000 kr, 

bonus: 10 % av priset. 

✓ Stöd för konvertering från fossilbil till 

drift med förnybara bränslen.

✓ Skrotningspremie



Arbetslösheten kan pressas ner



Fortsatt hög arbetslöshet

Källa: Konjunkturinstitutet samt BP23 för 2022-2025
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Reformer och finansiering

Miljarder kronor, avvikelse fr regeringen 2023 2024 2025

Offentlig sektors inkomster 75,7 76,6 79,6

Offentlig sektors utgifter 86,6 158,9 195,9

Finansiellt sparande i offentlig sektor -10,9 -82,4 -116,3

Finansiellt sparande i procent av BNP (nivå) 0,0 -0,9 -0,3



En rättvis väg genom krisen

Välfärd i världsklass med fler kollegor

Krispolitik – fördela bördorna rättvist

Omfattande klimat- och 

miljöinvesteringar

Full sysselsättning – tryck ner 

arbetslösheten



En orättvis väg genom krisen

Underfinansierad välfärd med minst 8 miljarder

Regeringen och SD gör ingenting för att skydda de utsatta hushållen

Skattesänkningar för de allra rikaste med 13 miljarder kronor genom sänkt 

statlig inkomstskatt


