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Arbetslinjen ställs mot bidragslinjen i 
höstens budgetförhandlingar 
Liberalerna presenterar idag ett budgetpaket för arbetslinjen. Paket innehåller krav 

på sänkt skatt för låga inkomster med 10 miljarder, flertalet åtgärder som gör det 

mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och ett tydligt nej till förslag om utbyggda 

bidragssystem. 

10 MILJARDER I SÄNKT SKATT PÅ LÅGA INKOMSTER 

Liberalerna kommer i höstens budgetförhandlingar driva på för en stor skattesänkning på låga 

inkomster. Förslaget är en satsning på omkring 10 miljarder och ger en löntagare med 20 000 

kronor i månadsinkomst en skattesänkning på 500 kronor. Förslaget kommer leda till fler jobb och 

att fler individer går från bidrag till arbete, trots det svåra ekonomiska läget.  

I juli hade närmare 165 000 personer varit utan arbete i tolv månader eller mer. Det är 16 procent 

fler än i juli förra året. Om för lite görs åt detta riskerar stora grupper att under lång tid stå utanför 

arbetsmarknaden. I förslaget ingår även en reduktion av skatten på pensioner för att möjliggöra att 

den högre skatt pensionärer betalar fortsatt kan tas bort i enlighet med Januariavtalet. 

HÖJ JOBBSTIMULANSEN I  FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 

Incitamenten att arbeta, inte att gå på bidrag, måste öka. Försörjningsstödet är en fattigdomsfälla då 

marginaleffekten kan uppgå till 100 procent, d.v.s. hela inkomstökningen vid arbete försvinner när 

försörjningsstödet trappas ned lika mycket. Liberalerna föreslår därför en riktad skattesänkning. 

Partiet vill att det införs en princip om hälften kvar för den som lämnar bidragsberoende för arbete. 

På så sätt lönar det sig att gå från bidrag till arbete. Detta genom att den s k jobbstimulansen 

utvidgas från dagens 25 procent till 50 procent. Satsning beräknas att kosta 100 miljoner per år. 

HÖJDA JOBBKRAV I  A-KASSAN  

Det är centralt att arbetslöshetsförsäkringen inte blir en långvarig inkomstkälla. Därför behövs ett 

jobbfokus i a-kassan. Allt för många arbetslösa tackar nej till erbjudna jobb och tillämpningen och 

sanktionerna varierar hos a-kassorna. Liberalerna föreslår idag att sanktionstrappan i a-kassan 

skärps genom en översyn. Liberalerna föreslår även att tillämpningen av sanktionerna skärps.  

Under Coronakrisen har flertalet tillfälliga åtgärder vidtagits. En åtgärd är en tillfällig höjning av a-

kassan. Liberalerna föreslår att a-kassan återställs till de ursprungliga nivåerna.  



 

 

 

 

 

NEJ TILL BIDRAG OCH UTBYGGDA TRANSFERERINGAR 

För att undvika bidragsberoende och ökat utanförskap säger Liberalerna i dag också nej till nya och 

utökade bidrag utan jobbfokus – oavsett namn. Utbyggda och missriktat generösa 

transfereringssystem ökar utanförskapet. 

I höstens budgetförhandlingar kommer en liberal arbetslinje ställas mot en bidragslinje. För att 

vända utvecklingen mot en bestående hög arbetslöshet som urholkar vår välfärd krävs en 

arbetslinje. Liberalerna kommer att prioritera fler arbeten, incitament att jobba och en 

återhämtningsfokuserad budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


