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Finansiering av välfärden 
- skatter och kommunalekonomisk utjämning
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Seminarium 1: ”Hur säkrar vi 
finansieringen av en jämlik välfärd i ett nytt 
skattesystem?” 

• Principerna kring ett nytt skattesystem

• Behovet av en skattereform

Med bl.a. Erik Åsbrink, f.d. finansminister, och Eva Nordmark, ordf. 

TCO.

Seminarium 2: ”Vad fan får jag? - ett 
samtal om skatter och välfärdsstaten”

Vad ska vi finansiera med våra skatter och vad ska vi 

inte finansiera? Var går gränsen för välfärdsstaten?

Med bl.a. Anders Ygeman, riksdagsledamot (S), och Veronica 

Magnusson, förbundsordförande Vision.
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De ekonomiska förutsättningarna för att leverera en 

jämlik välfärd i hela landet.

Med bl.a. Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, och Åsa Eriksson, 

riksdagsledamot (S).

Seminarium 3: ”Kommunalekonomiska  
förutsättningar - hur finansierar vi en 
jämlik välfärd?” 

Seminarium 4: ”Så stärker vi välfärden” 
Underlag ”Finansiering av välfärden – skatter och 

kommunalekonomisk utjämning”

Med bl.a. Göran Persson, f.d. statsminister, Cecilia Hermansson, 

forskare KTH, och Ola Pettersson, chefsekonom LO.
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Århundradets skattereform
Principer:

- Likformighet: i betydelsen att inkomster i olika inkomstslag, exempelvis inkomst 

av arbete och inkomst av kapital, beskattas lika. 

- Enhetlighet: inkomster inom ett och samma inkomstslag beskattas lika (för 

inkomstslagen tjänst, kapital respektive näringsverksamhet). 

- Neutralitet: skattereglerna ska inte påverka den skatteskyldiges val mellan olika 

handlingsalternativ. Detta innebär att två alternativ som är ekonomiskt likvärdiga 

innan beskattningen även skall vara ekonomiskt likvärdiga efter beskattningen.

- Rättvist

- Hälften kvar

- Cirka 600 förändringar 

Tre principer

1. Skattesystemet ska säkerställa den långsiktiga 

finansieringen av den svenska välfärden.
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Demografisk försörjningskvot

0,76

Underbemanning

• Barnomsorg

- 30 procent anger att bemanningen är så låg 
att det innebär risk för barnen någon gång 
varje vecka eller mer.

• Äldreomsorg

- 43 procent anger att bemanningen är så låg 
att det innebär risk för de äldre någon gång 
varje vecka eller mer.
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Skattekvot

Tre principer

1. Skattesystemet ska säkerställa den långsiktiga 

finansieringen av den svenska välfärden.

2. Skattesystemet ska ge ekonomiska förutsättningar 

för en jämlik välfärd över hela landet.
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Olika demografiska förutsättningar

Sundbyberg 0,52

Pajala 1,17

Tre principer

1. Skattesystemet ska säkerställa den långsiktiga 

finansieringen av den svenska välfärden.

2. Skattesystemet ska ge ekonomiska förutsättningar 

för en jämlik välfärd över hela landet.

3. Skattesystemet ska bidra till att minska 

klassklyftorna i samhället.
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Ökade ekonomiska klyftor

Tre principer

1. Skattesystemet ska säkerställa den långsiktiga 

finansieringen av den svenska välfärden.

2. Skattesystemet ska ge ekonomiska förutsättningar 

för en jämlik välfärd över hela landet.

3. Skattesystemet ska bidra till att minska 

klassklyftorna i samhället.
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Utjämningssystemet

”Syftet med utjämningssystemet är att skapa 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar...”

”Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort 

ska spegla skillnader i effektivitet, service- och 

avgiftsnivå och inte bero på strukturella skillnader.”

Kommunala skattesatser

Solna

Dorotea
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Kommunal skattesats och andel 65+ år

Solna

Dorotea

Stora skillnader i skatt

Förvärvs-
inkomst (år)

Skatt (kr)
Dorotea

Skatt (%) 
Dorotea

Skatt (kr) 
Solna

Skatt (%) 
Solna

Skillnad 
(kr/år)

Undersköterska 300 000 74 310 24,8% 61 846 20,6% 12 464

Sjuksköterska 372 000 97 159 26,1% 80 860 21,7% 16 299

Specialistläkare 900 000 390 022 43,3% 342 307 38,0% 47 715
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Kommunernas intäkter

= 36 procent

= 22 procent

Totala skatteintäkter
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Viktiga utmaningar för finansieringen av 
välfärden
• Internationell konkurrens av våra skattebaser

• Snabb teknologisk utveckling som ev. reducerar våra 

skattebaser

• Demografisk utveckling -> allt äldre och nyanlända ökar 

försörjningsbördan

• Urbanisering -> svårare att utjämna mellan kommuner och 

allt viktigare att skapa några få starka regioner

• Klimat- och miljöförändringar -> ekonomiska incitament som 

används i Sverige men inte globalt…

Kommentarer: 
• Saknade resonemang som inkluderar framtiden: 

skatteväxling, drivkrafter, skattekilar, konkurrens, 

innovation och tillväxt.

• Fler medel för målet jämlikhet än målet effektivitet/tillväxt

 viktigt att förstå att det finns en trade-off! 

Omfördelning Effektivitet
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I slutet av året presenterar vi ett mer 
utförligt idéprogram

- Utjämningssystemet

- Inkomstskatt (skatt till kommuner och 

regioner samt statlig inkomstskatt)

- Kapitalskatter

- Mervärdesskatt (VAT)

”Så stärker vi välfärden”


