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Vänsterpartiet
Bygg och behåll billiga
hyresrätter. Ekonomiska
styrmedel mot kommuner
med bostadsbrist.

Vi vill införa ett ungdoms-
avdrag där hela arbetsgivar-
avgiften tas bort för den som
anställer en ung arbetslös 
– och den som ger en ung
person en praktikplats.

Vi vill höja studiemedlen
med 600 kronor per
månad: 400 i bidrag och
200 i lån. För stude-
rande med barn
höjs barntillägget .

Våra hållbara inve-
steringar för fram-
tiden i infrastruktur,
bostäder, utbildning och
forskning och i välfärden
skapar arbetstillfällen.

Nej, vi satsar på aktiva
åtgärder som t ex yrkes-
inriktad arbetsmarknads-
utbildning, möjlighet att läsa
in gymnasiekompetens och
riktade anställningsstöd.

Hur vill ni underlätta för
ungdomar att hitta sin
första bostad?1
Ska de som anställer unga
få skattelättnader, eller
ska bara de som anställer
arbetslösa unga få det?2
Ska studielånet och 
studiebidraget för 
högskolestudenter höjas?3
Hur ska fler ungdomar
komma in på arbets-
marknaden?4
Ska jobbgarantin 
vara kvar?5

Socialdemokraterna
Vi vill göra det möjligt för
unga att flytta hemifrån;
nyproduktionen av hyres-
rätter ska fördubblas
under nästa mandatperiod.

Vi inför ett ungdomsavdrag
där hela arbetsgivaravgift-
en tas bort för den som
anställer en ung arbetslös
och för den som ger en ung
person en praktikplats.

Vi vill höja studiemedlet
med 600 kronor i månaden

varav 400 kronor i bidrag.
Vi höjer också

tillägget för stu-
denter med barn.

Ungdomsavdrag
(svar 2) och vi tar

bort regeringens aktivi-
tetsförbud på AF. Genom
Ungdomslyft kan arbetslösa
unga läsa in gymnasiet. 

Nej. Den arbetslöse ska
bemötas individuellt – utan
dagens fasta tidsgränser.
De så kallade garantierna
innebär ingen garanti för
jobb. Det vill vi ändra på.

Miljöpartiet
Vi vill bygga 40 000 nya
bostäder per år med prio-
ritet för billiga hyresrätter
och studentlägenheter. Vi
vill sänka skatten på hyres-
rätter och studentbostäder.

Avdrag motsvarande ett års
arbetsgivaravgift för
anställning av
20–25-åringar.
Kan kombineras
med nystartsjobb.

Ja, bidragsdelen ska
höjas med 400 kronor/-
månad tillsammans med en
möjlighet att låna ytter-
ligare 200 kronor/månad
jämfört med i dag.

Vi satsar på 20 000 nya
utbildningsplatser i hög-
skola, folkhögskola, komvux
och KY tillsammans med
praktikplatser och trainee-
program i välfärden.

Vi river upp aktivitets-
förbudet och
erbjuder arbets-
lösa unga åtgärder
från första dagen
de blir arbetslösa.

Sverigedemokraterna
En restriktiv invandrings-
politik skulle minska tryck-
et på hyresmarknaden. Vi
vill delvis återinföra stat-
liga subventioner för byg-
gande av nya hyresrätter.

Vi bibehåller halva sänk-
ningen av arbets-

givaravgiften och
tar bort hela för
den som anställer
unga som lärlingar.

Vi föreslår en höjning
av barntillägget för stude-
rande med barn.

Bland annat genom ambi-
tiös småföretagarsatsning,
förstärkt satsning på forsk-
ning och innovationer samt
högre personaltäthet inom
den offentliga sektorn.

Ja, i någon form.

Moderaterna
Genom det reformerade
hyressättningssystemet
och långsiktiga invester-
ingsvillkor förbättrar vi
förutsättningarna för att
bygga hyresrätter.

Vi säger nej till de röd-
grönas ungdomsskatt och
vill behålla de halverade
arbetsgivar-
avgifterna för
unga.

Ja, studiemedlen
höjs med 500
kronor per månad.

Vi har sänkt kostnaderna
för att anställa unga. Nu
vill vi införa lärlingssystem
i gymnasiet samt lärlings-
provanställning. 

Ja, både jobbgarantin för
ungdomar och jobb- och
utvecklingsgarantin ska
vara kvar.

Centerpartiet
Genom det reformerade
hyressättningssystemet
och långsiktiga invester-
ingsvillkor förbättrar vi
förutsättningarna för att
bygga hyresrätter.

Vi säger nej till de röd-
grönas ungdomsskatt och
vill behålla de halverade

arbetsgivaravgifterna
för unga.

Ja, studiemedlen
höjs med 500 kronor

per månad.

Vi har sänkt kostnaderna
för att anställa unga. Nu
vill vi gå vidare med
lärlingssystem i gymnasie-
skolan samt lärlings-
provanställning. 

Ja, både jobb-
garantin för ung-
domar och jobb-
och utvecklings-
garantin ska vara kvar.

Folkpartiet
Genom det reformerade
hyressättningssystemet
och långsiktiga invester-
ingsvillkor förbättrar vi
förutsättningarna för att
bygga hyresrätter.

Vi säger nej till de
rödgrönas ung-
domsskatt och vill
behålla de halverade
arbetsgivaravgifterna
för unga.

Ja, studiemedlen höjs med
500 kronor per månad.

Vi har sänkt kostnaderna
för att anställa unga. Nu
vill vi gå vidare med
lärlingssystem i gymnasie-

skolan samt lärlings-
provanställning.

Ja, både jobbga-
rantin för ung-

domar och jobb-
och utvecklingsga-

rantin ska vara kvar.

Kristdemokraterna
Genom det reformerade
hyressättningssystemet
och långsiktiga invester-
ingsvillkor förbättrar vi
förutsättningarna för att

bygga hyresrätter.

Vi säger nej till
de rödgrönas
ungdomsskatt

och vill behålla de
halverade arbets-

givaravgifterna för unga.

Ja, studiemedlen höjs med
500 kronor per månad.

Vi har sänkt kostnaderna
för att anställa unga. Nu
vill vi gå vidare med lärling-
ssystem i gymnasieskolan
samt lärlingsprovanställ-
ning. 

Ja, både jobbgarantin för
ungdomar och jobb- och
utvecklingsgarantin ska
vara kvar.

Feministiskt iniativ
Det gäller att bygga billiga
hyreslägenheter med god
standard.

Ja, vi kan
tänka oss att
subventionera arbets-
givare som anställer
arbetslösa ungdomar.

En höjning på 1 000
kronor i månaden är en
rimlig nivå att höja under
nästa mandatperiod där
bidragsdelen ska utgöra
50 procent.

En successiv förkortning av
arbetstiden öppnar för fler
att komma in på arbets-
marknaden. Dessutom vill
vi ha ett lärlingssystem som
slussar in ungdomar.

Människor som
söker arbete ska
vara garanterade
så mycket hjälp
och stöd som möjligt
så fort som möjligt.

Piratpartiet
Vi har inte någon bostads-
politik för unga, utan foku-
serar på andra frågor som

”frivilliga” drogtester,
olika former av övervak-
ning samt kulturdelning.

Vi tar inte ställning 
i skattefrågor utan stödjer
det block som driver vår
linje i frågor som rör FRA,
fildelning och internet-
politik.

Vi tar inte ställning 
i skattefrågor utan är
stödjer det block som
driver vår linje i frågor som
rör FRA, fildelning och
internetpolitik.

Vi vill säkra innovations-
kraften i svensk IT-industri
genom att säkerställa ett
neutralt, övervakningsfritt
internet.

Vi vill att arbets-
marknadsåtgärder
genomförs med

hänsyn till den
arbetssökandes inte-

gritet och rättssäkerhet.

Reform
av hyres-
sättning

Nej till 
ungdoms-

skatt

Sänker 
arbetsgivar-

avgiften

Utbildning
och infra-
struktur 

Åtgärder
från första

dagen

Fokus på
former av

övervakning

Stöd 
så fort som

möjligt

Lärlings-
system i

gymnasiet

Jobben De äldre
De unga
Skola & dagis

Världen
Expressen 9 sept. Expressen 10 sept.
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