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REFORMER ÄR MÖJLIGA
Tre fullt finansierade reformer för
ett mer rättvist och jämlikt Sverige
Hög tid för reformer. Socialdemokraterna har en historia av att leverera samhällsförbättrande och jämlikhetsskapande reformer. Men de senaste decennierna har
partiet endast förmått att åstadkomma en sådan: maxtaxan i förskolan. I dagens
Sverige där den ekonomiska ojämlikheten växer kraftigt, har många grupper det
svårt att få vardagen att gå runt, samtidigt som några få är väldigt förmögna. För
att garantera ett värdigt liv för alla medborgare, och samtidigt uppnå en högre
jämlikhet i samhället krävs nya reformer. Denna rapport presenterar tre sådana,
samt föreslår åtgärder på hur de kan finansieras. › Sid 12.
Avgiftsfri tandvård. Tänderna är en del av kroppen. Ändå är tandvården separerad
från övriga vården. En rutinundersökning kostar 825 kronor, och en tandbehandling kan kosta tiotusentals kronor. Många människor i dagens Sverige upplever
sig inte ha råd att gå till tandläkaren. Det
är ovärdigt ett välfärdssamhälle att god
tandhälsa blir en klassfråga. Den första
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att reformen skulle kosta mellan 20 och 25
miljarder kronor. › Sid 16.
Avgiftsfri förskola. Förskolan kan delvis
förklara kvinnors höga deltagande på
den svenska arbetsmarknaden, samtidigt
som den erbjuder en väg in i det svenska
samhället och möjligheter att lära sig det
svenska språket för nyanlända vuxna och
barn. Forskning visar också att förskolan
för med sig positiva effekter för barnens
fysiska och psykiska hälsa, och för deras
framtida liv. Men till skillnad mot resten
av skolsystemet kostar förskolan pengar.
För att alla föräldrar ska ha råd att ha sina
barn i förskolan, och ta del av de många

Ojämlikheten
växer kraftigt i
Sverige. Samtidigt
som några blir allt
rikare, lever en
växande grupp i
fattigdom. Denna
grupp har inte råd med grundläggande välfärdstjänster. Mot bakgrund
av detta föreslår denna rapport tre
socialpolitiska reformer för ett mer
jämlikt och rättvist Sverige: avgiftsfri
tandvård, avgiftsfri förskola och höjd
garantipension. Rapporten utreder
hur mycket reformerna skulle kosta,
och visar även på hur de kan finansieras med konkreta åtgärder.
Ladda ner hela rapporten här:
tankesmedjantiden.se
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av avgiftsfri tandvård. Beräkningar visar
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reformen som föreslås är därför införandet
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fördelar den erbjuder, föreslår den andra reformen att slopa avgifterna för förskolan. Detta skulle kosta cirka 1,6 miljard kronor. › Sid 20.
Höjd garantipension. Nästan var femte svensk pensionär lever i relativ fattigdom.
Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att kasta ut äldre människor i fattigdom,
och en orolig ålderdom. Den del av pensionen som utgår till de som har haft en
låg eller ingen inkomst under livet, garantipensionen, uppgår till max 7 093 kronor
för gifta och 7 952 kronor för ensamstående, före skatt. I ett slag kan fattigpensionen utraderas i Sverige, vilket skulle medföra minskad fattigdom, värdig ålderdom
för alla, och ett längre och lyckligare liv. Den tredje reformen föreslår en höjning
av garantipensionen till att överskrida EU:s mått för relativ fattigdom: 12 100
kronor per månad i disponibel inkomst. Detta skulle kosta cirka 16,4 miljarder
kronor. › Sid 27.
Finansieringsförslag. Flertalet åtgärder som har potential att finansiera reformerna utreds i rapporten: höjd kapitalvinstskatt, höjd bankavgift, införande av fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt samt avtrappat ränteavdrag.
Dessa utvärderas utefter sin progressivitet; en så liten påverkan på resurssvaga
grupper som möjligt samt de skatteintäkter de skulle inbringa. › Sid 35.
Tre fullt finansierade reformer för ett mer rättvist och jämlikt Sverige. De tre reformerna skulle innebära stora förbättringar inom hälsa, jämställdhet, integration
och jämlikhet för det svenska samhället. Deras kostnad uppgår till
cirka 40,5 miljarder kronor. Reformerna föreslås finansieras genom en återinförd
förmögenhetsskatt, en ny arvs- och gåvoskatt samt ett avtrappat ränteavdrag.
Dessa tre åtgärder skulle fullt ut finansiera reformerna och samtidigt lämna 1
miljard kronor i överskott i statsfinanserna. › Sid 65.
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