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RÆKNA UT DIN NYA EKONOMI – FYLL I SJÆLV: 

ÆR DU VINNARE 
ELLER FØRLORARE?
SÄNKT INKOMSTSKATT:
m Från och med januari 2010 så infördes det fjärde steget 
i regeringens jobbskatteavdrag. Se hur stor/liten 
skattesänkning du får i tabell 1 och fyll i ditt belopp.

Min månadslön: ..................................

KRONOR/
MÅNAD

PLUS/
MINUS

+
SÄNKT SKATT PÅ PENSIONEN:
m Den djupa lågkonjunkturen har gjort att pensionerna
sänks i år. Som kompensation sänkte regeringen skatten
något för pensionärer från och med i år. Se i tabell 2 hur
mycket lägre skatt du har fått.
Min månadspension: ...........................

+

+

+

+
+

Sänkt skatt

Sänkt skatt

SÄNKT SKATT PÅ PENSIONEN:
m För att mildra kritiken från pensionärerna som tycker att
de ska ha lika mycket skattesänkningar som löntagare, så
föreslår nu regeringen ännu en skattesänkning för pensio-
närerna i form av ett förhöjt grundavdrag. I tabell 3 ser du
vad det kan ge till dig.

Sänkt skatt

Höjda bidrag

HÖJT STUDIEMEDEL:
m Studiemedlen höjdes med 430 kronor per månad vid
heltidsstudier från 1 januari i år. I praktiken innebär det 
350 kronor mer i månaden, eftersom prisbasbeloppet har
sänkts i  år.

HÖJT BOSTADSTILLÄGG:
m Bostadstillägget till personer med sjuk- eller aktivitets-
ersättning höjdes med upp till 555 kronor per månad. 
Fyll i det belopp du har fått.

HÖJT FLERBARNSTILLÄGG:
m Från och med 1 juli höjs flerbarnstillägget, föreslår 
regeringen i vårbudgeten. I tabell 4 ser du vad det kan ge dig.

+?
HÖJDA BIDRAG:
m Finansmininster Anders Borg har flaggat för sats-
ningar på låginkomsttagare och ensamstående kvinnor
med barn. Det kan ge en rad olika vallöften. Till
exempel höjt underhållsbidrag och bostadsbidrag. 

Höjd skatt

-?
HÖJD KOMMUNALSKATT:
m Regeringen bedömer i vårbudgeten att kommunerna
inte behöver mer extrapengar för att klara den djupa
lågkonjunkuren. Visar det sig vara fel så väntar troligen
skattehöjningar i ett antal kommuner. 

A-kassa 
i stället för lön

-?
ARBETSLÖSHET:
m Blir det inte bättre fart på svensk ekonomi så är det
risk för att arbetslösheten cementeras på hög nivå. Se 
i tabell 5 hur det kan slå om du förlorar jobbet.

Högre hyra

-?
ARBETSLÖSHET:
m Regeringen har infört ett nytt system för hyresför-
handlingar. Nu ska  de privata hyresvärdarnas krav
väga tungt i hyressättningen. 2–3 procent per år har
varit vanliga hyreshöjningar hittills. Frågan är hur
mycket det blir nu.

Höga elpriser
Högre energi-
skatt

+/-?
KOSTNAD FÖR EL:
m De rekordhöga elpriserna plågar många hushåll.
Kommer regeringen att se till att elproduktionen kommer
att fungera som den ska? Eller fortsätter trasslet på
elmarknaden, dessutom med höjda energiskatter? 

Förändrad
uppskovs-
ränta

+/-?
UPPSKOVSRÄNTA VID VINSTSKATT:
m Regeringen har infört en icke-avdragsgill uppskovs-
ränta för den som har fått uppskov med att betala
vinstskatt vid bostadsförsäljning. Kommer regeringen att
införa lättnader?  
Summera alla minus och plusposter så ser du om 
du är vinnare eller förlorare på regeringens politik
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