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En omställning till   trygghet och fritid
En universell basinkomst (UBI) ger alla människor både trygghet och frihet. Den förenklar 
tillvaron för arbetslösa och sjukskrivna samt möjliggör en radikal klimatpolitik. En 
klimatomställning innebär att fossila bränslen blir mycket dyrare och successivt fasas ut, 
vilket drabbar låginkomsttagare relativt hårdare. Därför vill Partiet Vändpunkt kombinera 
denna omställning med en basinkomst, som framför allt gynnar låginkomsttagare men 
ger alla en grundtrygghet. 

UBI är ett av Partiet Vändpunkts flaggskepp. Vi tror att många människor längtar både 
efter ökad trygghet och frihet. I första hand blir det en mänskligare tillvaro för de som 
står utanför arbetsmarknaden. Universell basinkomst ger stabilitet och egenmakt åt de 
som idag slussas runt i olika system i syfte att kvalificera sig för försörjningsstöd eller 
a-kassa. Många upplever nu en repressiv kontroll, andra utförsäkras. UBI sätter stopp 
för det.  En annan grupp som gagnas är alla de som idag sliter i låglönearbeten med lite 
frihet att bestämma över sina egna liv. Många av dem kommer antagligen att välja mer 
fri tid. En tredje grupp som har extra mycket att vinna på UBI är kultursektorn och andra 
som värnar sin fria tid och har osäkra inkomster. 

Utöver kultursektorn ger UBI naturligtvis alla människor en reell möjlighet att förverkliga 
sina drömmar. Vare sig det gäller tid att fokusera på ett intresse eller möjligheten att 
bosätta sig i den del av Sverige där man helst vill bo. Den individuella stressen minskar, 
och hela samhällens strukturer kan ritas om till det bättre. En säkrad inkomst kan hjälpa 
den som vill starta eget att bli entreprenör. UBI kan därmed ses som ett garanterat  
starta-eget-bidrag. I en tid där deltagande i civilsamhället minskar så öppnar UBI 
dessutom för ett större ideellt engagemang i den informella sektorn.  
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Därför har Partiet Vändpunkt beslutat: 

1. att en statlig universell basinkomst ska införas och göras skattefri genom ett lika 
stort grundavdrag. 

2. att UBI ska vara ovillkorad till alla permanent bosatta i Sverige. 

3. att UBI-modellen ska införas stegvis i områden som är representativa för Sverige 
och utvärderas vetenskapligt.

4. att inkomstskatten höjs kraftigt så att medel- och höginkomsttagare inte får 
högre nettolöner medan alla med låga inkomster får ökade nettolöner. 

5. att finansieringen av basinkomsten sker genom ökad inkomstskatt, borttaget 
jobbskatteavdrag samt nya och återinförda kapitalskatter: finansiella 
transaktionsskatter, arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt, samt borttagande av 
skatterabatt för fåmansbolag. Dagens fastighetsavgift kan sänkas samtidigt som 
taket lyfts bort, vilket gör att billigare villor beskattas lägre medan dyrare villor 
beskattas högre. 

6. att försörjningsstödet ersätts i normalfallet av basinkomst. 

7. att basinkomst införs stegvis till studenter och andra som utbildar sig. CSN 
kommer att finnas kvar för extrakostnader som vid utlandsstudier. 

8. att implementeringen av basinkomst kan komma att ersätta delar av existerande 
inkomstrelaterade system såsom a-kassa, sjukförsäkring och föräldraförsäkring 
men får inte försämra dem. 

9. att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden med större fokus på 
individanpassat stöd samt samarbete med berörda kommuners utbildnings-, 
omsorgs- och arbetsmarknadsenheter. 

10. att ekonomisk grundtrygghet ska råda i Sverige. 

11. att ekonomisk grundtrygghet är kravlöst. 

12. att nivån på ekonomisk grundtryggheten ska eliminera fattigdom utifrån det 
relativa fattigdomsbegreppet 60 %, efter skatt, av medianinkomsten. 

13. att ekonomisk grundtrygghet är en förutsättning för uppfyllandet av åtminstone 
FN:s globala mål nr 1-5, 8-12 samt 15-16. 
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14. att ekonomisk grundtrygghet innebär ett samhälleligt skyddsnät där ingen 
ekonomiskt faller mellan stolarna. 

15. att ekonomisk grundtrygghet kan införas med en låg grad av byråkrati. 

16. att ekonomisk grundtrygghet är ett effektivt sätt att motverka främlingskap, hat 
och motsättningar i samhället. 

17. att ekonomisk grundtrygghet är en viktig byggsten i det resilienta och hållbara 
samhället. 




