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En jämställd arbetsmarknad  

Styrelsen för Moderatkvinnorna i Stockholms län har för att utveckla sin politik tillsatt tre stycken 
grupper med uppdrag att ta fram förslag med perspektiv från Moderatkvinnorna.  

Politikutvecklingsgruppen ”Jobb och jämställdhet” fick i uppdrag att se vad nästa steg i arbetslinjen 
kan vara och vad vi på kommunal nivå kan göra för att fler ska komma ut i arbete. Vi skulle också 
söka efter förslag för en mer jämställd arbetsmarknad och för att kvinnor ska arbeta längre. När målet 
är ett mer jämställt samhälle vad kan vi göra för att nå det.  

Sammanfattning 

Jobben är grunden för allt. En egen inkomst ger inte bara kollegor, utan bidrar också till 
självständighet. Därigenom utgör en egen inkomst också grunden för ett mer jämställt samhälle. 

Gruppen har under arbetets gång diskuterat jobb och jämställdhet från många perspektiv. Vi har utgått 
från betydelsen av det första jobbet, betydelse av jobb för kvinnor, betydelsen av att komma tillbaka i 
arbete efter långtidsarbetslöshet och betydelse av jobb under asylprocessen. Utbildningsplatsernas 
antal borde bättre spegla efterfrågad arbetskraft. Vi har diskuterat den praktiska utbildningen, det nya 
utanförskapet, enkla jobb och arbetsförmedlingen. Företagarperspektivet är en viktig pusselbit som vi 
lyfte, företagarens förutsättningar att erbjuda anställning. 
 
Vi vill tacka Jörgen Warborn som leder Moderaternas Företagarråd och Anna Bergendahl, politiskt 
sakkunnig arbetsmarknad och jämställdhet moderaternas riksdagskansli, som delat med sig av 
erfarenheter och kunskap till arbetet. Gruppen har även haft besök av Försäkringskassan och vill rikta 
tack till Mathias Holmlund samt Helen Johansson. Vi vill även särskilt tacka Jenny Petersson, 
riksdagsledamot för ovärderliga råd som senior rådgivare. 
 
Ett avslutande möte planeras till den 3 april för att presentera slutsatserna och för att överlämna 
rapporten till Josefin Malmqvist, ansvarig för politikutveckling i styrelsen Moderatkvinnorna i 
Stockholms län.  
 
De förslag som lämnas i rapporten är gruppens egna. 
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Jobb 
Fler i arbete och fler arbetade timmar 

Sett över de senaste sju åren har arbetslöshetsnivån varit mer stabil i Stockholms län jämfört med 
andra delar av riket. Antalet arbetslösa i Stockholms län räknas till 80 500 personer, varav 18 300 
personer är heltidsstuderande. Arbetslösheten är 4,1 procent (riket 4,1 procent) för inrikes födda i 
Stockholms län. Samma siffra för utrikes födda är 12,1 procent (riket 16,3 procent) och för unga 16,1 
procent (riket 14,3procent).1   
 
Det kan också noteras att 63 procent (inrikes födda kvinnor 71,9) av de utrikes födda kvinnorna är 
sysselsatta, en sysselsättningsskillnad på knappt nio procentenheter. Samma siffra för utrikes födda 
män är två procentenheter. I Stockholms län är sysselsättning signifikant högre bland utrikes födda än 
i övriga riket. Detta gäller även utrikes födda kvinnor. Skillnaden mellan utrikes födda och inrikes 
födda är dock fortfarande stor och åtgärder behövs. 
 
I statistik som publicerats nyligen framkommer att marginalgrupper såsom ungdomar, utrikes födda 
och lågutbildade har en lägre anknytning till arbetsmarknaden än vad som tidigare framkommit av 
sysselsättningssiffror. Detta beroende av att dessa grupper i högre utsträckning arbetar deltid, är 
visstidsanställda eller har anställningar med lönekostnadssubventioner än de inrikes födda. Detta 
bedöms kunna vara en effekt av en alltför sammanpressad lönestruktur.2 Det syns också i statistiken att 
sysselsättningsgraden ökar markant med längre vistelsetid i landet för alla utrikes födda.  
 
Gruppen kan konstatera att det är bekymmersamt att utrikes födda, och i synnerhet utrikes födda 
kvinnor, i långt högre grad hamnar i arbetslöshet och utanförskap. I Stockholms län ser vi också en 
större andel arbetslösa unga i jämförelse med riket. Kvinnor och unga drabbas allra hårdast när 
utanförskapet växer i utsatta grupper. En viktig förklaring till det växande utanförskapet är bristande 
integration, trösklar i form av hög skatt på arbete som gör det mindre lönsamt och attraktivt att arbeta 
samt att kunskapskraven ökar. Antalet jobb som kan utföras med endast grundskoleutbildning minskar 
i hög takt. Detta drabbar främst unga och utrikes födda samt i synnerhet utrikes födda kvinnor.  
 
Men bilden av Stockholms län är inte entydig. Bland de 10 kommuner i Sverige som har lägst 
arbetslöshet hittar vi Danderyd, Vallentuna, Ekerö, Täby och Vaxholm. Södertälje har däremot, 
tillsammans med Malmö, bland rikets högsta arbetslöshet, och en arbetslöshet bland utrikes födda på 
27 procent. Skillnaderna inom länet är betydande och hur den lokala politiken arbetar för att möta 
befolkningens utmaningar spelar stor roll. 
 
Sveriges skattetryck är fortsatt högt för personer med låga inkomster. Höga skatter och höga bidrag 
kan minska incitamentet att engagera sig på arbetsmarknaden. Skattelättnader för dem med låga 
inkomster är en väl utvärderad reform för att bidra till ökad sysselsättning. Liknande skattelättnader 
finns exempelvis i Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Nederländerna och USA 
enligt OECD. Att ha ett arbete och en inkomst ger människor makt över sina liv, liksom en känsla av 
gemenskap och av att vara behövd. Målsättningen kan därför inte vara annat än att alla som vill och 
kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Vi vill skapa förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt 
samhälle och stärka sammanhållningen i vårt land.  
 
Den främsta ekonomiska reformen för fler jobb som alliansregeringen genomförde var 
jobbskatteavdragen. De steg som tagits i jobbskatteavdraget beräknas ge 120 000 fler jobb och 
jobbskatteavdraget fortsätter att stötta jobbtillväxten inte bara här och nu utan också under kommande 
år. 
 

                                                        
1 Länsstyrelsen i Stockholm, Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi, december 2016, s. 7-11. 
2 Arbetsmarknadsekonomiska Rådet, Arbetsmarknadsekonomisk rapport - Tudelningarna på arbetsmarknaden, 
februari 2017. 



Fler jobbmöjligheter behöver samtidigt växa fram. Enklare arbeten som aupairanställning ger 
möjlighet till utbildning och nära kontakt med en etablerad familj samt mat och husrum. Den 
befintliga anställningsformen skulle kunna utvidgas och skapa arbete samtidigt som den borde kunna 
fungera som en språngbräda för integration. Denna anställningsform borde kunna tillämpas även 
gällande nyanlända och inte endast som gäller idag, personer som kommer till Sverige från annat land. 
Anställningen bör vara tidsbegränsad. 
 

För att fler ska arbeta mer behöver det också löna sig bättre med utbildning. Sveriges högsta 
marginalskatter har sin grund i den statliga inkomstskatten. Marginalskatten visar hur stor andel av 
den sista intjänade kronan som går till skatt. Det kan också uttryckas som skatten på en löneökning. 
Nästan 1,4 miljoner personer betalar idag statlig inkomstskatt, eller var tredje heltidsarbetande. En rad 
viktiga yrkesgrupper omfattas, 4 av 10 barnmorskor, 4 av 10 poliser och 7 av 10 ingenjörer, betalar 
statlig inkomstskatt och får behålla mindre än hälften av löneökningar och ersättning för extra arbetade 
timmar. Det måste löna sig bättre att utbilda sig och arbeta mer, varför värnskatten bör tas bort och 
skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas upp. 

• Sänk inkomstskatten med ett utökat jobbskatteavdrag för de lägsta inkomsterna.  
• Avskaffa värnskatten och återställ den statliga inkomstskatten till tidigare regler med en 

uppräkning av skiktgränsen motsvarande KPI + 2 procent. 
• Ändra förutsättningarna för att tillämpa au pair-anställning så att även nyanlända omfattas. 
• Sänk arbetsgivaravgifterna för unga upp till 21 år.  

 
Arbete under asylprocessen 

Sverige har reglerad invandring vilket innebär att den som inte är svensk medborgare och vill bosätta 
sig i Sverige ska ansöka om tillstånd för arbete och bosättning innan man kommer till Sverige.  
 
Förutom detta system finns möjlighet att söka asyl, med eller utan skäl. Idag är det möjligt att dels 
söka asyl vid gränsen, dels att bli uttagen som kvotflykting. Av de som söker asyl vid gränsen klassas 
ett antal som flyktingar, några som skyddsbehövande och andra får avslag. Bland de som får avslag 
finns ett antal som egentligen vill ha arbetstillstånd och rätt att vistas här men som istället söker asyl.  
 
Som asylsökande har man inte rätt att arbeta. För att få arbeta krävs ett s k arbetstillstånd för 
asylsökande. Det får man om man söker asyl och kan göra sin identitet sannolik. Det kan för vissa 
grupper vara problematiskt att styrka sin identitet även om man är inskriven hos Migrationsverket i 
vederbörlig ordning. En sådan situation bör inte påverka rätten att arbeta. Gruppen konstaterar att 
förslag för arbetslinje under asylprocessen behövs. Därför bör det göras lättare att arbeta under 
asylprocessen. Undantag från arbetstillstånd när man söker asyl bör kunna beviljas baserat på 
inskrivningsdokument från Migrationsverket.  
 
De som har fått ett arbetstillstånd för asylsökande och således etablerat sig på arbetsmarknaden skulle 
kunna ges tillfälligt uppehållstillstånd baseras på egenförsörjning i kombination med skatteinbetalning. 
Att låta de som etablerat sig på arbetsmarknaden få tillfälligt uppehållstillstånd kopplat till 
skatteinbetalning medför sannolikt att osanna intyganden om arbete minskas. Tillfälligt 
uppehållstillstånd godkänns genom att preliminär skatt rapporteras in för personen. Nya regler träder i 
kraft under 2018  som innebär att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på 
individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket av arbetsgivaren. 
Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en 
kontrolluppgift. Beslutsfattandet hos Migrationsverket skulle därmed kunna automatiseras genom 
koppling till Skatteverket. Detta är därför en bättre ordning än uppvisande av anställningskontrakt 
vilka kan vara osanna. Gruppen föreslår därför att tillfälligt uppehållstillstånd bör beviljas för de som 
etablerat sig på arbetsmarknaden som styrks av egenförsörjning genom att arbetsgivaren rapporterar 
ersättning och skatteavdrag till en nivå motsvarande försörjningsstöd i sina arbetsgivardeklarationer 
månadsvis.  



 
Det tar i snitt 9 år för en nyanländ att komma i arbete. Mot den bakgrunden kan gruppen konstatera att 
det bör göras lättare att få arbeta under asylprocessen.  
 

• Gör det lättare att arbeta under asylprocessen. Undantag från arbetstillstånd när man söker asyl 
bör kunna beviljas med inskrivningsdokument från Migrationsverket.  

• Bevilja tillfälligt uppehållstillstånd för de som etablerat sig på arbetsmarknaden mot bakgrund 
av inbetalning av källskatt på inkomst till en nivå motsvarande försörjningsstöd.  

• Regelverket behöver förenklas och handläggningstiderna behöver kortas.  

Företag skapar jobb 

4 av 5 jobb skapas av små och medelstora företag. En ansvarsfull arbetsmarknadspolitik behöver 
därför lämna förslag som underlättar för företag att våga satsa och utveckla sin verksamhet genom att 
anställa fler. Det är avgörande för att Stockholm ska behålla sin roll som landets jobbmotor. 
 
De senaste årens snabba och omfattande digitalisering av samhället har dock gjort att delandet har 
skalats upp till en ny nivå. Plattformar matchar människors efterfrågan på delade varor och tjänster 
mot utbudet med hjälp av internet och smarta telefoner. Utvecklingen kallas delnings- eller 
plattformsekonomi och kan definieras som de transaktioner där underutnyttjade tillgångar och tjänster 
säljs, hyrs ut, byts, samägs eller samnyttjas mellan två privatpersoner.  
 
3:12 och förenklad näringsverksamhet 
 
I inkomstskattelagen (1999:1229) finns särskilda regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i 
fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Bakgrunden till reglerna är det dualistiska skattesystem som 
infördes i samband med skattereformen 1990 och som innebär att förvärvsinkomster beskattas enligt 
en progressiv skatteskala och kapitalinkomster beskattas med en proportionell skatt. 3:12-reglerna 
kräver att därför att småföretagare delar upp sina inkomster i två inkomstslag, "inkomst av tjänst" och 
"inkomst av kapital". För tjänsteinkomsterna tillämpas sedan samma skattesats som för arbete och på 
kapitalinkomster 30 procent. Man bör i detta sammanhang notera att vid aktieutdelning har företaget i 
normalfallet först erlagt 22 procent skatt på rörelsevinsten, varför statens skatteintäkter vid 
aktieutdelning normalt kan anses uppgå till mer än 50 procent (22+30). Skillnaden i skatteuttag mellan 
förvärvsinkomster och kapitalinkomster ansågs fordra särskilda regler för att motverka att personer 
med höga arbetsinkomster tog ut dessa som lägre beskattad utdelning eller som kapitalvinst vid 
avyttring av aktier. Mot den bakgrunden anses 3:12-reglerna höra till de mer komplicerade delarna av 
skattelagstiftningen och att förenklingar behövs.  
 
I många EU-länder är det möjligt att arbeta som egen företagare upp till ett högre belopp utan att 
registrera sig för mervärdesskatt eller F-skatt. I Sverige har vi olika gränsbelopp, bland annat 30 000 
kronor i omsättning vid momsregistrering. Så fort en verksamhet har ett vinstsyfte ses den som 
näringsverksamhet vilket kräver registrering för mervärdesskatt och F-skatt. Gruppen ser att det skulle 
kunna underlätta för nyanlända såväl som svenska nyföretagare om skattereglerna förenklades så att 
det på ett enklare sätt var möjligt att starta och driva mycket små verksamheter för att försörja sig.  
 

• Se över 3:12-reglerna i syfte att förenkla regelverket.  
• Kraftigt förenklad reglering samt sänkt skatt för inkomst upp till 70 000 kronor i enskild 

näringsverksamhet. 
 
 

 

 

 



Arbetsförmedlingen 

Det finns många som undersökt hur Arbetsförmedlingen har lyckats med sitt uppdrag. Resultat i en 
rapport från Svenskt Näringsliv3 visar att en arbetsförmedlare i genomsnitt förmedlade mindre än ett 
jobb per månad och att bara en av tio arbetssökande använde sig av Arbetsförmedlingens tjänster när 
de hittade ett nytt arbete. Det finns många rapporter om resultat som inte levereras, förtroendesiffror 
och en organisation som inte fungerar. Arbetsförmedlingen har en bristande effektivitet. Personalen 
lägger tre gånger så mycket tid på administration som på kontakter med arbetsgivare.4  
 
Vidare kan gruppen konstatera genom kontakter med olika företag att denna bild av att 
Arbetsförmedlingen generellt inte fungerar tillfredsställande och att det finns potential att på ett bättre 
sätt organisera matchningsarbetet mellan person och arbete bekräftas.  
 

• Lägg ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och ge istället myndigheten ett uppdrag 
för samordning och kontroll.  

• Den arbetsförmedlande verksamheten bör istället föras över till kommunerna i enlighet med 
kommunernas självstyre, närhetsprincipen och bärandet av det ekonomiska ansvaret för 
försörjningsstöd.  

 
Utbildning 
 
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska enligt regleringsbrev svara mot studenternas 
efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa 
vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om 
utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen 
mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan 
campus och distansutbildning ska redovisas. Prioriteringar och förändringar som rör utbildningar inom 
hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- och förskollärarutbildningar ska särskilt kommenteras. 
Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av 
utbildning. Universitetskanslersämbetet följer upp hur väl lärosätena lyckas med detta uppdrag och hur 
antalet examinerade ser ut i förhållande till framtida behov. Gruppen anser att högre krav bör ställas på 
lärosätena om att i högre utsträckning möta arbetsmarknadens behov genom utbildningsutbudet. 
 

• Högre krav bör ställas på lärosätena i regleringsbrev att utbildningsutbudet bättre 
motsvarar arbetsmarknadens behov.  

• Stärka kunskapskrav i skolan om jämställdhet och lika rättigheter. 
• Inför riktade utbildningar för invandrare inom bristyrken, såsom programmerare, 

ingenjörer, vårdpersonal och byggarbetare. 
 
Aktivitetsersättning 

En ung person kan ha rätt till aktivitetsersättning under vissa förutsättningar vid nedsatt arbetsförmåga. 
Man kan tidigast få aktivitetsersättning vid 19 års ålder och längst till och med månaden innan han 
eller hon fyller 30. Som längst beviljas aktivitetsersättning tre år i taget. Försäkringskassan kan byta ut 
sjukpenning mot aktivitetsersättning på eget initiativ men man kan också själv ansöka om 
aktivitetsersättning. Antalet unga vuxna som beviljas aktivitetsersättning har ökat från 16 000 till 37 
000 på 10 år och med 7000 personer på två år. Försäkringskassan har informerat om att ersättning kan 
beviljas för unga vuxna utan återkontroll under tre år per tillfälle. Det får anses vara orimligt att ingen 

                                                        
3 https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/fa-jobb-formedlas-av-
arbetsformedlingen_533162.html/binary/FprocentC3procentA5procent20jobbprocent20fprocentC3procentB6rm
edlasprocent20avprocent20ArbetsfprocentC3procentB6rmedlingen 
4 https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/matchning-arbetsmarknad/prioritera-kostnadseffektivitet-i-framtidens-
arbetsformedling_657490.html 
 



uppföljning eller kontakt sker under så lång. Gruppen föreslår således att krav på omprövning av 
aktivitetsersättning sker minst varje halvår. 
 
Den psykiska hälsan bland barn och ungdomar har försämrats. Andelen ungdomar mellan 16 och 24 
år, födda mellan 1971 och 1987, som fick läggas in på sjukhus på grund av psykisk sjukdom har 
succesivt ökat. Bland kvinnor och män födda 1971 vårdades drygt 2 procent för psykisk sjukdom. 
Bland kvinnor och män födda 1987 var motsvarande siffra 5 respektive 4 procent.  

        

Vid lindrig eller måttlig depression lindrar fysisk aktivitet depressiva symtom i liknande grad som 
antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid medelsvår till svår depression bör 
den fysiska aktiviteten ske parallellt med övrig antidepressiv behandling som medicinering och/eller 
samtalsterapi. Det är alltså i alla lägen positivt med fysisk aktivitet.5  

För att bryta utvecklingen och förebygga att ungdomar hamnar i bidragsberoende och utanförskap 
föreslås att fysisk aktivitet i högre grad införs i grundskola och gymnasium. Bra mat och rörelse ska 
vara en självklarhet i skolan. Den fysiska aktiviteten bör inte vara prestationsrelaterad, och ska 
erbjudas alla barn och ungdomar (6-18 år) under skoldagen.  

• Inför krav på att omprövning av aktivitetsersättning måste ske minst var sjätte månad. 
• Inför daglig fysisk aktivitet i skolan för alla barn i högstadiet och gymnasiet utan att vara 

prestationsrelaterat (alltså inte betygskrav), rekommendation är pulshöjande träning och 
koordinationsövningar, minst 20 min. 

• Se över om subventionerade anställningsformer bättre kan riktas mot människor med 
aktivitetsersättning, t ex mer handledning.  
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Jämställdhet 
Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar. Jämlikhet är ett vidare begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan individer och 
grupper i samhället och utgår från att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, 
social tillhörighet m.m. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. Sverige beskrivs ofta 
som ett föregångsland vad avser jämställdhet, men svenska män tjänar trots detta mer än svenska 
kvinnor och kvinnor finns inte heller på lika många höga positioner i arbetslivet.  
 
Dessa könsskillnader beskrivs ofta som att de beror främst av fördelningen av hushållsarbete, ansvar 
för hus och barn, samt arbetsgivardiskriminering.  
 
Flexibel förskola 

I skollagens åttonde kapitel anges att barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i 
förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola. Men 
enligt skollagen behöver förskola inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med 
större helger, vilket kan utgöra problem för vissa grupper på arbetsmarknaden som också är föräldrar.  

Förskolan har idag vanligtvis öppet mellan ca 06.30-17.30 med stängt för planeringsdagar. Förskolan 
arbetar således efter mallen att föräldrarna arbetar kontorstider men så ser inte arbetsmarknaden ut för 
stora grupper. Många kan inte välja sina egna tider utan går på schema, exempelvis vårdpersonal och 
polis. Gruppen anser att det är viktigt att föräldrar ges en större frihet att kunna välja att jobba även 
utanför normal kontorstid. Detta skulle underlättas om förskola och fritids inför flexiblare öppettider. 
En sådan förändring ska dock inte innebära att man ska kunna utnyttja förskolans hela öppettider. Ett 
barn ska inte genom förändringen kunna vistas längre dagar på förskolan utan andra tider som bättre 
kan anpassas till föräldrarnas arbetstid. Flexiblare öppettider bör därför kombineras med en maxtid på 
förskola och schemalagd tid i skola tillsammans med fritidstid om max 45 timmar per vecka.  

• Inför flexiblare öppettider på förskola och fritids. Kombineras med en maxtid på förskola och 
schemalagd tid i skola tillsammans med fritidstid om max 45 timmar per vecka.  

 
Utveckla RUT-avdraget 
 
ROT- och RUT-avdragen, som funnits och utvecklats sedan 2007, har bidragit till att skapa 10 000-
tals nya vita arbeten6. RUT-avdraget har dessutom hjälpt många familjer att få ihop sin vardag. En av 
de viktigaste och mest kända jämställdhetsdebatten är att män tjänar mer än kvinnor i Sverige. En 
situation som RUT-avdraget har hjälpt till att motverka. I en undersökning visas att användande av ett 
RUT-avdrag som motsvarar ca 40–80 timmar per år ökade arbetsinkomsterna för kvinnor 
proportionellt med RUT-avdragets storlek.7 
 
Det är därför gruppens förslag att RUT-avdraget inte bara återställs till 50 000 kr utan att det höjs till 
100 000 kr. Samtidigt bör det breddas med fler tjänster som hjälper familjer mitt i livet att bättre kunna 
få ihop livspusslet, såsom att återinföra läxhjälp och matlagning. Många gånger är omsorgen av 
åldrande föräldrar minst lika stor utmaning för livspusslet som omsorgen om egna barn. Ett mer eller 
mindre genomgående krav för att kunna nyttja RUT-avdraget är att tjänsten utförs i eller i nära 
anslutning till den egna bostaden. Detta innebär att avdraget inte kan användas för omsorg för den 
egna föräldern i dess hem. Den åldrande föräldern kanske har en egen möjlighet att använda sig av 
RUT-avdraget men många äldre har inte en sådan inkomstbild att detta är möjligt. RUT-avdraget bör 
därför utvidgas till att innefatta även köp av tjänster till åldrande föräldrar i deras bostad. 

                                                        
6 https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rot-rut/ 
7 Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud?, Ekonomisk debatt nr 2 2015 årgång 43. 
http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-2-khas.pdf 



  
• Utöka RUT-avdraget till 100 000 kr per person. 
• Utvidga RUT-avdraget med läxhjälp, matlagning och hälsofrämjande tjänster. 
• Inför möjlighet att använda eget RUT-avdrag för tjänster till åldrande föräldrar i deras bostad.  

 
Kvinnors sjukskrivning 

I Stockholms län betalades över 7 miljarder ut i sjukpenning under 2016. Av dessa betalades två 
tredjedelar till kvinnor och en tredjedel till män.8 Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till 
långvarig sjukskrivning i Sverige idag. Tidigare studier har identifierat personer som arbetar i så 
kallade kontaktyrken som särskilt drabbade av utmattningssyndrom. Kontaktyrke kan beskrivas som 
yrken inom vård, skola och omsorg främst inom kommuner och landsting. Antalet nya långa sjukfall 
med en psykisk diagnos mer än fördubblades för anställda inom kontaktyrken i kommunal sektor 
mellan åren 2009 och 2014.9  

Träning på arbetstid lönar sig. Forskning visar att sjukskrivningskostnaderna minskar, anställdas 
välmående ökar och produktiviteten förblir lika hög om en del av arbetstiden ägnas åt träning. 
Sjukskrivningskostnaderna sjönk med 21 procent i en testgrupp som fick möjlighet att träna på 
arbetstid. 

Kvinnors andel av sjukpenningen är alarmerande och kopplingen till så kallade kontaktyrken är tydlig. 
Det finns många teorier om orsakerna bakom utvecklingen. Åtgärder är brådskande och måste 
prioriteras. Rätt att träna på arbetstid har haft en positiv effekt på sjukskrivningar och bör därför 
införas för de drabbade yrkesgrupperna inom offentlig vård och omsorg.  

• Inför rätt till fysisk träning på arbetstid för medarbetare inom offentlig vård och 
omsorgsverksamhet, såsom sjuksköterskor, undersköterskor och sjukbiträden. 

• Underlätta för företag att arbeta förebyggande. 

                                                        
8 
https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/Sjuk/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMA
fIjo8ziTTxcnA3dnQ28LYKMXAwcPT09g9x8fQwNnU31w1EVuAcHAhUYhgYZeQSZuQcEm-
lHEaPfAAdwNCCsPwpViUFomBtQiYmfr0VgqJFJqAm6AixOBCvA44aC3NAIg0xPRQDMnoMc/?1dmy&uril
e=wcmprocent3apathprocent3aprocent2Fcontentseprocent2Fstatistikprocent2Fstatistikprocent2Fsjukprocent2Fsj
uk_rehabiliteringspenningprocent2Fsjuk_rehabiliteringspenning 
9 Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg, AFA försäkring 2015. 
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/f6345-psykiska-diagnoser.pdf 


