
Kvinnor prioriteras bort av Oppositionen 
 
Kvinnligt företagande är viktigt. Idag drivs ett av fyra företag i Sverige av en kvinna och 
kvinnor utgör 32 % av nyföretagandet. Alliansen vill förbättra kvinnors möjlighet att starta, 
driva och utveckla företag. Regeringen satsar, sedan år 2007, 100 miljoner kronor varje 
år för att främja kvinnligt företagande. Målet är att kvinnor ska stå för 40 % av 
nyföretagandet.  
 
Det är tyvärr fortfarande så att kvinnor i genomsnitt har lägre lön än män. Med Alliansens 
jobbskatteavdrag får en undersköterska i Borås med en månadslön på 18.500 kronor 
idag behålla 1.288 kronor mer i plånboken - varje månad. Jobbskatteavdraget är störst 
för dem som tjänar minst. Jobbskatteavdraget gynnar Sjuhärads kvinnor.   
 
Inom kvinnodominerande områden som vård och omsorg har vi genomfört en mängd 
insatser för att stimulera och utveckla möjligheterna för patienter, brukare och 
entreprenörer. Vi har infört RUT- och ROT-avdraget som ger dig som privatperson 
skattelättnader vid köp av hushållstjänster eller vid kostnader för reparation och 
ombyggnad av din bostad. Detta har resulterat i ett uppsving i dessa branscher. Vi har 
idag tusentals nya jobb och fler växande företag i Sverige. Många tidigare svarta jobb 
med osäkra anställningsvillkor har nu blivit vita. Det är bra både för den enskilde 
arbetstagaren men också för samhället, med ökade skatteintäkter som följd. RUT-avdraget 
används i huvudsak av kvinnor och flertalet av de arbetstillfällen som skapats innehas av 
kvinnor. Vi vill se en fortsatt framtid med dessa avdrag. 
 
Vänsterpartierna har beslutat att de ska avskaffa RUT-avdraget, något som vi moderater 
tycker är bedrövligt. Varför väljer oppositionen att behålla ROT men avskaffa RUT och 
därmed favorisera mansdominerade yrkesgrupper? Är det fortfarande så att det 
gratisarbete som kvinnor i generationer utfört i hemmet inte ska löna sig? Hur menar 
oppositionen att kvinnor ska få det bättre genom denna sneda prioritering? 
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