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1. Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre
Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Sverige har haft högst tillväxt bland
jämförbara EU-länder sedan 2006 samtidigt som de disponibla inkomsterna har ökat. Det
lönar sig bättre att arbeta, och jobben har blivit fler. I dag har Sverige högre
arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad än nästan något annat land i EU. Sverige
präglas också av en tätare sammanhållning och bättre jämställdhet. Fattigdomen har minskat
och andelen barn som lever med låg materiell standard har halverats sedan 2006. Lönegapet,
även det oförklarade, mellan män och kvinnor har minskat sedan 2006.
Men stora utmaningar ligger fortsatt framför oss. Vår konkurrenskraft utmanas när andra
länder, däribland framväxande ekonomier, utvecklas allt snabbare. Trösklarna till
arbetsmarknaden är för höga och stänger ute många grupper, däribland ungdomar utan
gymnasieutbildning och utrikes födda, som har minst dubbelt så hög arbetslöshet som andra
grupper. Välfärden måste hantera en åldrande befolkning, ojämlik vård och förbättra
resultaten i skolan. Och klimatutmaningen kräver att vi lyckas förena en ökad tillväxt med
minskade utsläpp.
Alliansen har en gemensam väg framåt för Sverige. Vi vill fortsätta att ta ansvar för den
ekonomiska politiken och lägga förslag för att fler jobb ska växa fram. Fler jobb är grunden
för en stark ekonomi och för att vi fortsatt ska ha en hög kvalitet i välfärden. Vi kommer
prioritera viktiga investeringar för att stärka svensk konkurrenskraft, med mer kunskap i
skolan och bättre och utbyggd infrastruktur för att fortsätta att knyta ihop hela vårt land. Och
vi kommer värna och utveckla välfärdens kärnverksamheter för att möta de krav på valfrihet,
tillgänglighet och kvalitet som alla svenskar kan förvänta sig av vår gemensamma välfärd.
Alliansen sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga ett samhälle som tar
tillvara varje människas förmåga. Där alla får förutsättningar att växa och skapa, och där vi
gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Det är kärnan i Alliansens politik.
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2. Utsikter för svensk ekonomi
Långsam internationell återhämtning
Efter en lång och djup internationell lågkonjunktur ser vi hur den globala ekonomin stärks,
men utvecklingen går sakta och präglas av osäkerhet. Tillväxten i de avancerade ekonomierna
ökar, medan tillväxtekonomierna går trögare. En bredare, och därmed mera robust, global
återhämtning låter vänta på sig. Riskerna för en svagare internationell konjunkturutveckling
dominerar.
I de avancerade ekonomierna ökar tillväxten. USA agerar draglok i återhämtningen med en
stark utveckling på arbetsmarknaden och växande investeringar. I Storbritannien och
Tyskland utvecklas också arbetsmarknaden starkt sedan en tid tillbaka. I Euroområdet som
helhet sker återhämtningen dock relativt långsamt. Konjunkturåterhämtningen i de avancerade
ekonomierna drivs till stor del av behovet av investeringar efter många år av återhållsamhet,
vilket förstärks av en expansiv penningpolitik och låga oljepriser.
Figur 1. Fasta bruttoinvesteringar i avancerade ekonomier. Årlig tillväxttakt i procent.
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BNP-tillväxten i tillväxtekonomierna har bromsat in de senaste åren. Kina befinner sig i en
känslig omvandling från en investeringsdriven till en konsumtionsdriven ekonomi, vilket
dämpar landets tillväxttakt. Detta ger i sin tur negativa spridningseffekter till andra asiatiska
tillväxtekonomier och påverkar råvarupriserna. Särskilt Ryssland och Brasilien uppvisar
sedan en tid tillbaka en mycket svag utveckling, bland annat på grund av prisfallen på råvaror.
Indien är ett undantag bland de större tillväxtekonomierna. Landet klarar att upprätthålla en
tillväxttakt på drygt sju procent kommande år, i linje med den historiska tillväxttakten.
Figur 2. BNP-tillväxt i tillväxtekonomier, prognos 2015 och 2016. Årlig tillväxttakt i procent.
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Goda utsikter i Sverige, som dämpas av strukturella problem på arbetsmarknaden
Också utsikterna för svensk ekonomi förbättras. Svensk ekonomi befinner sig i en
återhämtningsfas med ett gott utgångsläge jämfört med andra europeiska länder. Trots att
Sverige befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur har svensk ekonomi och arbetsmarknad
utvecklats bättre än många jämförbara länder. Arbetskraftsdeltagandet har upprätthållits under
lågkonjunkturen och är nu högre än under högkonjunkturåren 2001 och 2007. Hushållens
disponibla inkomst har också ökat betydligt, med upprätthållen inhemsk konsumtion som
följd.
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Figur 3. Sysselsättningsgraden 15-74 år i Sverige och jämförbara EU-länder. Procent.
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Den relativt goda utvecklingen under lågkonjunkturen är ett resultat av en väl avvägd
stabiliseringspolitik och en delvis expansiv penningpolitik. Medan finanspolitiken nu går in i
en svagt åtstramande fas till följd av att tillväxten ökar, har en fortsatt låg inflation och låga
inflationsförväntningar lett till att svensk penningpolitik varit kraftigt expansiv under det
senaste året. En expansiv penningpolitik med låga eller negativa räntenivåer förväntas ligga
fast under de kommande åren, vilket bland annat gör att kronan förblir relativt svag och att
efterfrågan stärks.
En under många år väl avvägd ekonomisk politik, kombinerat med en penningpolitik som nu
är påtagligt expansiv och tecken på global återhämtning, stärker utsikterna för svensk
ekonomi. Mot slutet av 2014 steg aktiviteten i svensk ekonomi, och BNP-tillväxten på
helårsbasis nådde 2,3 procent. Konjunkturindikatorerna visar på en positiv syn på svensk
ekonomi inom både byggindustrin, tillverkningsindustrin, de privata tjänstenäringarna och
detaljhandeln. BNP väntas nu öka snabbare och resursutnyttjandet stiger. Utvecklingen drivs
av ökad export som stimuleras av den försvagade kronan. Samtidigt driver hushållens
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efterfrågan fortsatt på återhämtningen. Hushållens ökade disponibla inkomst, låga räntor och
en relativt hög befolkningstillväxt leder till ökad efterfrågan hos hushållen och offentlig
sektor.
Figur 4. BNP-tillväxt i Sverige, historiskt utfall och prognos. Årlig tillväxttakt i procent.
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Trots relativt goda utsikter för svensk tillväxt sjunker arbetslösheten tillbaka mycket
långsamt. Konjunkturinstitutet har skrivit upp sin bedömning av jämviktsarbetslösheten, som
nu antas uppgå till 6,9 procent, och menar att denna nivå på arbetslöshet uppnås redan 2017.
Att arbetslösheten trots ökande efterfrågan inte sjunker mer beror på de strukturella problem
som finns på svensk arbetsmarknad. En stor, och ökande, andel av de arbetslösa utgörs av
långtidsarbetslösa, utrikes födda, och personer med högst förgymnasial utbildning. Dessa
grupper har svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad på grund av höga trösklar, orsakade av
låg flexibilitet på arbetsmarknaden och allt högre kompetenskrav. Vi ser att matchningen
mellan lediga jobb och arbetslösa försämrats över tid, vilket ligger i linje med hur
sammansättningen av gruppen arbetslösa utvecklats, där allt fler står allt längre från
arbetsmarknaden.
Oroväckande nog förväntas regeringens åtgärder förstärka problemen på svensk
arbetsmarknad: kombinationen av höjd skatt på arbete och ändrad inriktning på
7

arbetsmarknadspolitiken och bidragssystemen bedöms enligt Konjunkturinstitutet försvaga
återhämtningen på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet bedömer att förändringar inom akassan, omläggningar inom arbetsmarknadspolitiken samt högre anställningskostnader för
unga och äldre gör att färre står till arbetsmarknadens förfogande och minskar
sysselsättningen. En utveckling i denna riktning, med försämringar av förutsättningarna för
jobb och ekonomisk tillväxt, är fel väg för Sverige.

Osäkerheter i regeringens prognos
Det föreligger fortsatt nedåtrisker i ekonomin, både internationellt och i Sverige. Flera
tillväxtmarknader, främst Kina, Brasilien och Ryssland, har sett en snabbt inbromsande
tillväxt. En allvarlig risk är att överkapaciteten i den kinesiska företagssektorn och på
fastighetsmarknaden leder till en hastig korrigering av de högt uppdrivna investeringarna i
landet. En sådan utveckling skulle kunna bromsa den globala konjunkturåterhämtningen,
särskilt om det leder till turbulens på de internationella finansmarknaderna. En annan global
risk är att den mycket expansiva penningpolitiken med låga räntenivåer som bedrivs av
centralbanker runtom i världen kan leda till en ökad efterfrågan på, och övervärdering av,
riskfyllda tillgångar, som i sin tur gör det finansiella systemet känsligt för störningar.
Det geopolitiska läget är också fortsatt oroligt. Flera väpnade konflikter skapar stort
humanitärt lidande och driver människor på flykt. Kriget i Syrien och den svåra situationen i
Eritrea gör att ett stort antal människor söker skydd i olika delar av Europa. Krisen i Ukraina
och de sanktioner som införts av såväl EU som Ryssland kan leda till att framtidstron bland
europeiska företag påverkas negativt. Konjunkturåterhämtningen i euroområdet är fortsatt
osäker. Läget har förbättrats men riskerna kvarstår. Särskilt om stödet för krispolitiken
vacklar kan krishanteringen och reformpolitiken försvåras. Nya frågetecken har uppstått kring
Greklands förmåga att sanera sina statsfinanser och stanna i euroområdet, även om
sommarens omedelbara kris har avvärjts.
Ett antal risker är förknippade med utvecklingen av inhemska svenska förhållanden.
Hushållens konsumtion bedöms stå för en större del av BNP-tillväxten, jämfört med i tidigare
konjunkturuppgångar. Regeringens skattehöjningar på jobb och arbetsinkomster samt
osäkerheten kring en rad viktiga politiska beslut gör att hushållens optimism riskerar att
dämpas. Det kan leda till lägre konsumtion än vad regeringen prognostiserar. Vi ser risker för
en sådan utveckling i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Hushållens förväntningar på
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tolv månaders sikt för den egna ekonomin, och för den svenska ekonomin som helhet, är
betydligt mer pessimistiska sedan den nya regeringen tillträdde, trots att hushållen har en
relativt positiv bild på sin nuvarande situation.
Även företagens investeringsvilja kan dämpas av den ökade osäkerhet som regeringen har
skapat kring viktiga politiska beslut, exempelvis energiförsörjning och infrastruktur. Att det
blir dyrare att anställa unga och äldre slår mot sysselsättningen för dessa grupper, med färre
jobb och minskad konsumtion som följd. Sammantaget riskerar dessa faktorer att påverka
tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser negativt i större utsträckning än vad regeringen
väntar sig.
På medelfristig sikt utgör bostadsprisernas utveckling och hushållens jämförelsevis höga
skuldsättning en risk. Bostadspriserna och hushållens skuldsättning har ökat kraftigt sedan
mitten av 1990- talet och är nu på mycket höga nivåer både i ett historiskt och internationellt
perspektiv. Vid ett kraftigt prisfall kan hushållen tvingas amortera på sina lån i snabbare takt,
med negativa konsekvenser för konsumtion, tillväxt och sysselsättning som följd.
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3. Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken
Regeringen har med sin ekonomiska politik slagit in på en väg som är oroande för Sverige, och som
riskerar att bromsa den ekonomiska återhämtning vi nu ser. Förslag som hotar jobbtillväxt och
konkurrenskraft, och som påverkar enskilda hushålls ekonomi negativt, är dominerande i regeringens
politik.

Risker för svensk ekonomi och statsfinanser
En stark offentlig ekonomi och en stabil makroekonomisk miljö är viktiga förutsättningar för
att skapa tillväxt och välstånd, då det gör att människor och företag vågar konsumera och
investera samt att banker och andra länder vågar låna ut pengar till Sverige till goda villkor.
Regeringens ensidiga försök att avskaffa överskottsmålet för de offentliga finanserna riskerar
att minska trovärdigheten i den svenska ekonomiska politiken, då det inte längre är säkert att
långsiktigheten och samförståndet kring hanteringen av de offentliga finanserna gäller.
Sverige har under många år haft en bred politisk samsyn kring de finanspolitiska spelregler
som ska gälla för den ekonomiska politiken. Denna samsyn grundar sig i erfarenheterna från
den finanskris som slog till på 1990-talet, då Sveriges ekonomi saknade motståndskraft.
Eftersom ekonomiska säkerhetsmarginaler saknades när krisen slog till tvingades både den
borgerliga och därefter den socialdemokratiska regeringen att svara med åtstramningar,
krispaket och budgetsaneringar. Det finanspolitiska ramverket med överskottsmål, utgiftstak,
kommunalt balanskrav och en sammanhållen budgetprocess infördes efter krisen för att
säkerställa att finanspolitiken framöver skulle vara långsiktigt hållbar. I och med 2008 års
finanskris kom det finanspolitiska ramverkets effektivitet att prövas. Det visar sig ha tjänat
Sverige väl. Starka statsfinanser, säkrade trygghetssystem och resurser till välfärden bidrog
till att investeringsklimatet stärktes och inhemsk konsumtion kunde stöttas under nedgången.
Hållbara offentliga finanser visade sig vara en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar.
Den breda uppslutningen bakom ramverket har varit en styrka för Sverige. Bland annat sökte
alliansregeringen samförstånd och kunde 2011 tillsammans med Socialdemokraterna och
Miljöpartiet enas om tydliga principer för det finanspolitiska ramverket. Enigheten
bekräftades 2014 då samma partier enades om att stärka uppföljningen av överskottsmålet.
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Den välskötta svenska ekonomin och den relativt låga statsskulden, i kombination med den
långa tidsperiod som nuvarande ramverk gällt, skapar förutsättningar för att utvärdera
nuvarande ramverk inklusive överskottsmålet utifrån gällande förutsättningar. I en sådan
analys är historiska och framtida risker centrala: finanskrisen lärde oss att skuldnivåerna kan
ändras snabbt om säkerhetsmarginalerna inte är tillräckliga. Under krisåren ökade
skuldnivåerna för jämförbara EU-länder i genomsnitt med cirka 30 procent av BNP. De höga
skuldnivåerna medför att dessa länder nu i det närmaste har uttömt sina möjligheter att
stimulera ekonomin när nästa kris slår till. Den lågräntemiljö vi nu upplever leder dessutom
till att räntepolitiken inte heller har utrymme att verka stimulerande om en ny kris slår till. I
ett sådant scenario, när möjligheterna att stimulera ekonomin är små, är följderna oftast
svårast för de mest utsatta, som drabbas mest av budgetnedskärningar i välfärdssystemen. Det
ger starkt stöd till idén om att bygga upp motståndskraft i bättre tider för att kunna stå emot
ekonomisk oro i sämre tider.
Att överväga att lägga om nuvarande ramverk kräver följaktligen både djup analys och bred
enighet. I och med regeringsskiftet är det dock inte längre säkert att denna princip om
samförstånd gäller. Att regeringen övervägt att ensidigt överge det nuvarande överskottsmålet
för det finansiella sparandet är olyckligt då det minskar förtroendet för stabiliteten och
långsiktigheten i den ekonomiska politiken. Riksdagen har därför fattat beslut om att en brett
parlamentariskt förankrad utredning ska föregå eventuella framtida beslut om revidering av
det finanspolitiska ramverket. Utredningen, som lämnar sitt slutbetänkande 2017, ska
genomföra en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet
har haft på den svenska ekonomins utveckling och Sveriges förmåga att nå EU:s
gemensamma mål om stabila offentliga finanser. Särskild tonvikt ska läggas vid
möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och klara av kommande kriser.
Regeringens hantering av överskottsmålet är inte det enda området som skapat osäkerhet
kring trovärdigheten i den ekonomiska politiken. Också hanteringen av de offentliga
utgifterna är oroväckande. De offentliga finanserna har under de senaste åren präglats av
ökade utgifter i flera av de större transfereringssystemen, som sjukförsäkringssystemet och på
migrationsområdet. Mellan 2014 och 2019 rör det sig om ökade kostnader på cirka 53
miljarder kronor enligt utgiftsprognosen i regeringens vårproposition. När oplanerade utgifter
ökar i en sådan utsträckning krävs av varje ansvarsfull regering att ta fram riktade åtgärder för
att hejda utgiftsutvecklingen. I regeringens politik lyser sådana förslag med sin frånvaro.
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Regeringen har istället förstärkt utgiftstrycket i de offentliga finanserna genom att nedmontera
de centrala strukturreformer som genomfördes inom sjukförsäkringen under 2006 och 2007
med syfte att hjälpa människor tillbaka i arbete.
Att lägga om sjukförsäkringsreglerna utan att komma till rätta med den stigande ohälsan
riskerar att pressa in människor i utanförskap. Samtidigt kommer det betydande kostnadstryck
som vi redan ser att förstärkas ytterligare. Utan åtgärder för att hantera den stigande
sjukfrånvaron riskerar den positiva utveckling som vi sett vad gäller minskat utanförskap att
brytas. Om detta sker riskerar de ökade kostnader som följer i utanförskapets spår att tränga
undan resurser som hade behövts för att stärka välfärden eller bygga upp säkerhetsmarginaler
och motståndskraft inför nästa kris.
Också vad gäller statsbudgetens inkomster finns betydande frågetecken vad gäller
hållbarheten i regeringens budget. De skatteförslag som regeringen gått fram med i
budgetpropositionen för 2016, riskerar att leda till lägre inkomstförstärkningar än vad som
förväntas. Konjunkturinstitutet skriver bland annat att Finansdepartementet ”överskattar
förstärkningen av de offentliga finanserna på grund av avtrappat jobbskatteavdrag och
begränsad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Detta eftersom
regelförändringarna kan ge upphov till lägre beskattningsbara arbetsinkomster än vid
oförändrade regler.” Flood (2015) skriver att skatteintäkterna av att fasa ut jobbskatteavdraget
inte ger några effekter på skatteintäkterna när hänsyn tas till förväntade beteendeeffekter i
form av ett minskat arbetsutbud. Sammantaget är risken övervägande att effekterna av de
skattehöjningar regeringen avser genomföra överskattas och att intäkterna blir lägre än väntat.
Detta medför att de utgiftsökningar som avses finansieras via skatteförslagen underfinansieras
över tid. Detta riskerar att ytterligare försvaga statens finanser.

Regeringens åtgärder leder till långsiktigt högre arbetslöshet
Försiktigt positiva signaler i den globala konjunkturen samt en god inhemsk efterfrågan leder
till en fortsatt relativt god ökning av sysselsättningen. Sveriges sysselsättningsgrad är efter
åtta år med alliansregeringen högst i EU, och bedömare som Konjunkturinstitutet och
Arbetsförmedlingen förväntar sig en fortsatt sysselsättningsökning framöver.
Samtidigt finns betydande strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden som gör att
grupper som står långt från arbetsmarknaden, bland annat långtidsarbetslösa, utrikes födda,
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personer utan gymnasieutbildning och personer med en funktionsnedsättning, fortsatt har
stora svårigheter att få ett jobb. Jämviktsarbetslösheten är därför fortsatt hög och matchningen
fungerar dåligt. Därtill finns ett fortsatt behov av att förlänga arbetslivet för fler. Viktiga
strukturella reformer krävs för få till stånd en positiv utveckling.
Regeringens politik för att få ned arbetslösheten utgår från tre områden: bostads- och
infrastruktursatsningar, näringspolitiska satsningar, samt utökade utbildningsplatser och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som exempelvis subventionerade traineetjänster och
extratjänster i offentlig sektor. Samtidigt höjer regeringen ett stort antal skatter och bidrag och
avskaffar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
I skenet av de utmaningar som finns på svensk arbetsmarknad och det behov av åtgärder som
därmed föreligger, är regeringens politiska prioriteringar oroande. Förslagen i regeringens
budgetproposition riskerar i flera avseenden att förstärka problemen. I ett läge då fler reformer
behövs för att stärka sysselsättningen och minska utanförskapet går regeringen åt motsatt håll
och försvårar och fördyrar jobbskapande. Regeringens förslag innebär höjda skatter på
uppemot 35 miljarder kronor 2016, och på sikt mer än 40 miljarder 2019. Cirka 80 till 90
procent av dessa slår direkt mot jobb och tillväxt. De satsningar regeringen gör på
näringspolitik är försumbara jämfört med de höjda skatterna. De uppgår endast till två procent
av de skattehöjningar som drabbar jobb och tillväxt.
Regeringen vill höja inkomstskatten för över en miljon löntagare. Sverige har, trots de
skattereformer som Alliansen gjort, fortfarande bland västvärldens högsta marginalskatter.
Trots det föreslår regeringen att marginalskatterna ska höjas ytterligare, genom att
jobbskatteavdraget trappas av och skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas upp
långsammare än tidigare. Höjda skatter påverkar motivationen att arbeta och höjer trösklarna
in på arbetsmarknaden. Detta är särskilt allvarligt då de kombineras med kraftigt utbyggda
transfererings- och bidragssystem som minskar incitamentet att gå från bidragsförsörjning till
förvärvsarbete. Enligt Konjunkturinstitutet leder regeringens reformer till att
arbetskraftsdeltagandet minskar med minst 15 000 personer.
Regeringen försvårar också för företagande och jobbskapande genom att öka kostnaderna för
att anställa och samtidigt försämra de ekonomiska förutsättningarna för ROT- och RUTtjänster. Särskilt RUT-sektorn är viktig för grupper som har en relativt svagare anknytning till
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arbetsmarknaden. I vårändringsbudgeten lämnades förslag om att fördubbla
arbetsgivaravgiften för unga. Höjda arbetsgivaravgifter för unga minskar företagares vilja att
anställa de med mindre erfarenhet, och slår framför allt mot ingångsjobb för ungdomar i
tjänstesektorn. I budgetpropositionen föreslås också en löneskatt för dem över 65 som jobbar.
Skattehöjningen är högre än vad som tidigare aviserats. Löneskatten minskar både företagens
incitament att anställa äldre och äldres drivkrafter att arbeta, eftersom löneskatten delvis
övervältras på lönerna. Höjningen riskerar att tidigarelägga många människors utträde från
arbetsmarknaden, trots det stora samhällsekonomiska behov som finns för att förlänga
yrkeslivet. Dessa åtgärder stramar åt inhemsk efterfrågan samtidigt som de försämrar
förutsättningarna för de arbetsgivare som anställer och vill anställa de grupper som behöver
mest hjälp in på arbetsmarknaden.
Vad gäller de förslag som utgör grunden i regeringens jobbpolitik, arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och utbildningssatsningar, finns flera invändningar. Särskilt allvarligt är att dessa
åtgärder riskerar att få en begränsad effekt på de grupper som bör prioriteras mest. Det gäller
de mest utsatta grupperna som står längst ifrån arbetsmarknaden, och som för närvarande ökar
som andel av arbetslösheten.
Den öppna arbetslösheten i Sverige ligger på 7,9 procent. I försöken att beräkna den
arbetslöshet som är förenlig med prisstabilitet, jämviktsarbetslösheten, hamnar
Konjunkturinstitutet strax under sju procent. Det grundläggande arbetsmarknadsproblemet är
alltså inte att arbetslösheten temporärt är hög på grund av en svag inhemsk efterfrågan, det
som kallas konjunkturell arbetslöshet, utan att jämviktsarbetslösheten är för hög och att stora
grupper har mycket svag anknytning till arbetsmarknaden.
Erfarenheter från Sverige och andra länder påvisar komplikationen av att snabbt bygga ut
arbetsmarknadspolitiska program när den konjunkturella arbetslösheten är liten. Åtgärderna
riskerar att ha betydande undanträngningseffekter. En orsak är att deltagande i åtgärder
minskar sökbenägenheten bland de arbetslösa.
Extratjänsterna och en stor del av traineejobben, som är centrala delar av regeringens
arbetsmarknadspolitiska program, är inriktade mot den offentliga sektorn. Erfarenheter från
tidigare program visar att tillfälliga platser inom den offentliga sektorn har särskilt stora
undanträngningseffekter eftersom det finns en möjlighet att temporärt ersätta vikarier med
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personal från dessa program. Om platserna är villkorade, och endast ska omfatta
arbetsuppgifter som i dag inte utförs, minskar risken för undanträngning. Men då är risken
stor att det kommer att handla om förhållandevis okvalificerade uppgifter som endast i liten
utsträckning ger ökade yrkeskunskaper. Platserna kommer därmed att ha liten effekt på
deltagarnas anställningsbarhet, och sannolikheten för att deltagarna får ett reguljärt arbete
efter att programtiden avslutats är därför låg.
De reguljära utbildningsinsatser som regeringen föreslår, och som till stor del bygger vidare
på satsningar som alliansregeringen gjorde, kan förstärka matchningen på arbetsmarknaden
genom att ge arbetssökande den kompetens som efterfrågas. Men även här riskerar åtgärderna
att vara verkningslösa för de grupper som har den allra svagaste anknytningen till
arbetsmarknaden, och som växer som andel av arbetslösheten. Åtgärder för att skapa vägar in
på arbetsmarknaden för denna grupp, ofta personer utan gymnasieutbildning och
utomeuropeiskt födda, är centrala för att bekämpa arbetslösheten i Sverige, och bör därför
särskilt prioriteras. Exempelvis hade 50 procent av de nyanlända som deltar i
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 2014 endast en grundskoleutbildning eller mindre.
För äldre deltagare i denna grupp kan stora kompetenshöjningar vara svåra att uppnå, och
andra åtgärder måste till. Utbildningssatsningar är en nödvändig del i de åtgärder som krävs
för att minska arbetslösheten, men kommer inte räcka för att bryta utanförskapet i de växande
grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. För att utbildningssatsningarna ska kunna
ge en signifikant och positiv påverkan på arbetsmarknadens funktionssätt krävs också
reformer som gör arbetsmarknaden mer flexibel.
Regeringen har, till skillnad från Alliansen, än så länge inte redovisat några
sysselsättningseffekter av sin politik. Att inte redovisa presenterade åtgärders effekter på
sysselsättning och arbetsutbud minskar transparensen och försvårar för medborgarna att
granska regeringens politik och har kritiserats av Finanspolitiska rådet, den myndighet som
har i uppgift att granska regeringens politik. I avsaknad av bedömningar från
Finansdepartementet har regeringens egna expertmyndigheter dock granskat de förslag som
lagts.
Sysselsättningseffekterna av regeringens politik är, i skenet av de utmaningar som finns på
svensk arbetsmarknad, mycket nedslående. Skatte- och bidragshöjningar försämrar
arbetsmarknadens funktionssätt och de utbildningssatsningar som görs har begränsad effekt.
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Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens politik minskar den varaktiga sysselsättningen
med 15 000 – 20 000 personer. Samtidigt leder åtgärderna till att arbetsutbudet minskar med
15 000 personer. Finanspolitiska rådet skriver i sin årliga granskning regeringens politik:
”sammantaget menar rådet att de åtgärder som regeringen har presenterat [för att minska
arbetslösheten] hittills sannolikt inte kommer att ha mer än ganska små effekter på
arbetslösheten” och pekar dessutom på att regeringens förändringar av
arbetslöshetsförsäkringen och höjda socialavgifter för unga bedöms verka i motsatt riktning,
och höja arbetslösheten med 33 000 – 37 000 jobb.
En lång rad remissinstanser har också pekat på negativa effekter av regeringens enskilda
förslag. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, TCO, Svenskt
Näringsliv och Pensionsmyndigheten är ytterligare exempel på myndigheter och
organisationer som är kritiska till vilka effekter regeringens skattehöjningar får för jobben.
Flera instanser är också kritiska till förändringarna av skattereduktionen för RUT- och ROTtjänster. Arbetsförmedlingen anser att regeringen underskattar de negativa
sysselsättningseffekter som förändringen av ROT-avdraget leder till, och att förändringarna i
RUT-avdraget bör vägas mot att personer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att
hamna i långtidsarbetslöshet. Ekobrottsmyndigheten avstyrker båda förslagen då myndigheten
bedömer att det finns risk för att svartarbetet kommer att öka väsentligt och därigenom den
ekonomiska brottsligheten.
Figur 5. Långsiktiga effekter av den ekonomiska politiken aviserad i vårpropositionen 2015.
Storleken på effekten i procent av potentiell sysselsättning och arbetskraft.
Potentiell arbetskraft

Potentiell sysselsättning

Slopad nedsättning av socialavgifter unga
Höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen
Åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken
Förändringar inom sjukförsäkringen

- 0,1 %
*
*
- 0,3 %

- 0,2 %
- 0,2 %
0,2 %
- 0,1 %

Särskild löneskatt för äldre

- 0,0 %

- 0,0 %

Summa

- 0,4 %

- 0,3 %

Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget juni 2015

De jobb som slås ut kommer sannolikt istället att ersättas av platser i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och tillfälliga utbildningsinsatser. Breddade ersättningssystem väntas samtidigt
minska arbetskraftsutbudet när drivkrafterna till arbete minskar. Detta innebär en
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nedmontering av arbetslinjen som riskerar att låsa ute många ur arbetskraften samtidigt som
trösklarna in till arbetsmarknaden höjs.
Utöver sysselsättningseffekter slår skattehöjningarna samt begränsningarna i RUT- och ROT
avdragen också direkt på hushållens ekonomi. De föreslagna inkomstskattehöjningarna slår
mot över en miljon löntagare. För de som är beroende av att ta bilen, leder höjd bensinskatt
till dyrare resor. ROT-avdraget används av över en miljon svenskar varje år, som med nya
regler får ökade kostnader på i genomsnitt 6 000 kronor, enligt riksdagens utredningstjänst.

Politik som slår mot svensk konkurrenskraft
Svensk konkurrenskraft har under en lång tid varit i internationell toppklass. Sveriges relativa
försprång minskar dock stadigt, i takt med att andra länder, däribland framväxande
ekonomier, utvecklas allt snabbare. När omställningstrycket hårdnar på svensk ekonomi
behöver det mötas med fortsatta reformer. Bland annat behöver vår infrastruktur
moderniseras, bostadsbyggandet behöver öka samt effektiviseras och svensk energimarknad
måste kunna svara upp mot industrins behov.
Regeringens politik för ökad konkurrenskraft är enligt Alliansens bedömning otillräcklig, och
motverkas särskilt av regeringens politik på skatteområdet. I budgetpropositionen är
skattehöjningarna på jobb och företagande 40 gånger högre än satsningarna på näringspolitik.
Det finns starka indikationer på att regeringens politik genom att försämra förutsättningarna
för företagande också minskat drivkrafterna för entreprenörskap. Enligt Global
Entrepreneurship Monitor 2015 har det svenska entreprenörskapet fallit dramatiskt med
nästan två procentenheter; från 8,2 till 6,7 procent 2014. Därmed bryts den uppgående trend
som pågått sedan alliansregeringen tillträdde 2006 där Sverige mer än fördubblade sin
entreprenöriella aktivitet fram till och med 2013. Särskilt anmärkningsvärt är minskningen av
kvinnors entreprenörskap som fallit brant från 6,2 procent till 3,8 procent. Rapportförfattarna
pekar särskilt på att diskussionen om regeringens neddragningar av skattereduktionen för
RUT- och ROT-tjänster kan ha påverkat benägenheten att starta företag inom dessa branscher.
Nedgången har nämligen främst drabbat konsument- och hushållsnära tjänster, vars andel
minskade med ca tio procentenheter jämfört med tidigare år.
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Figur 6. Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium. Andel av befolkningen i åldrarna 1864 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag. Procent.

Källa: Källa: Den svenska GEM-rapporten 2015, Entreprenörskapsforum

Regeringen har försenat centrala infrastrukturprojekt samt öppnat upp för nedläggningar av
regionala och stadsnära flygplatser, åtgärder som riskerar att få långtgående negativa
konsekvenser för tillväxten i hela Sverige. Också åtgärder som det tidigare rått relativ enighet
om mellan Socialdemokraterna och Alliansen, som till exempel behovet av satsningar på
vägnätet för tung trafik, har gått i stå. För att underlätta för transporter och företagsamhet, än
tätare knyta samman alla delar av Sverige, samt fullt ut tillvarata tillväxtpotentialen i våra
storstäder behövs fortsatta infrastrukturinvesteringar och utbyggnad av kollektivtrafiken. Att
under den nuvarande försiktiga konjunkturåterhämtningen skjuta upp centrala
infrastruktursatsningar och skapa osäkerhet kring de projekt som redan finns riskerar att
hämma tillväxten på kort och lång sikt.
Regeringens otydlighet kring energipolitiken har under året skapat osäkerhet kring den
svenska exportindustrins energiförsörjning. Denna osäkerhet dämpas inte av de
skatteförändringar för både energiproduktion och drivmedelsanvändning som regeringen nu
föreslår. De ändrade förutsättningarna för svensk energiproduktion rubbar också
förutsättningarna för, den energikommission som aviserats, och förtroendet för regeringen
som en part i densamma.
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Med Sveriges nuvarande befolkningsökning finns ett stort behov av nya bostäder. Alliansen
har under sin regeringstid genomfört flera förändringar för att underlätta planering och
byggande, och vi ser redan nu hur byggtakten ökar kraftigt. Ytterligare åtgärder krävs dock
för att förenkla byggandet och effektivisera bostadsmarknaden, som fortsatt karakteriseras av
regelbörda och begränsad konkurrens inom byggindustrin. Regeringen har nu lagt om den
framgångsrika bostadspolitik som förts och som behöver fullföljas, till förmån för en återgång
till 1990-talets subventionspolitik inom bostadsområdet. Bostadssubventioner är ett ineffektivt
och kostsamt verktyg för att öka byggandet, som riskerar att öka pristrycket i bostadssektorn.
Trots att Boverket pekar på att 430 000 bostäder måste byggas till 2020 sänker regeringen
målet till att bara minst 250 000 nya bostäder ska byggas under samma tidsperiod.
I syfte att bland annat stärka Sveriges konkurrenskraft inledde Alliansen 2006 en stor
omläggning av den svenska utbildningspolitiken. Vår politik syftade till att uppvärdera
skolans kunskapsuppdrag. OECD understryker nu att reformerna av den svenska skolan bör
fortsätta. Regeringen väljer istället att lägga stora summor på reformer som inte syftar till att
stärka kunskapsuppdraget, samtidigt som man exempelvis slopar den utbyggnad av
karriärtjänster som Riksdagen tidigare beslutat om. Med mindre kunskap i skolan hotas
Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning.
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4. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken
Alliansen sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga ett samhälle som tar
tillvara varje människas förmåga. Där alla får förutsättningar att växa och skapa, och där vi
gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Det kräver en ansvarsfull ekonomisk politik
som bygger upp motståndskraft mot kriser och det kräver reformer som leder till att fler
kommer i arbete. Med fler sysselsatta i näringslivet ökar produktionsförmågan. Därmed
vidgas utrymmet för hushållens konsumtion och de skatteintäkter som finansierar välfärden
ökar. Bara genom att fler kommer i arbete kan vi säkerställa mer kunskap i skolan, högre
kvalitet i välfärden och ett starkare Sverige.

Fortsatt ansvar för svensk ekonomi
Sverige har klarat den ekonomiska nedgången bättre än de flesta andra länder. Trots en
ihållande lågkonjunktur har Sverige haft en jämförelsevis god BNP-tillväxt och
sysselsättningen har fortsatt att öka. Ett avgörande skäl till att vi klarat krisen väl är att det
finansiella ramverket och överskottsmålet medförde att Sverige gick in i finanskrisen med
tillräckliga säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att kunna stimulera ekonomin
under lågkonjunkturen. I kombination med en effektiv stabiliseringspolitik innebar dessa
säkerhetsmarginaler att Sverige klarade sig bättre än de flesta andra länder. När ekonomin nu
ljusnar står Sverige fortfarande väl rustat, med en relativt låg statsskuld och hög
sysselsättning.
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Det är nu centralt att visa politiskt ledarskap och även fortsättningsvis värna svensk ekonomi.
Även om den svenska statsskulden nu är låg har finanskrisen visat att skuldkvoten snabbt kan
ändras om ett land inte har tillräckliga säkerhetsmarginaler. Medan Sveriges statsskuld fortsatt
ligger på en låg nivå, har skuldnivåerna i EU-15 skenat och ligger nu på över 90 procent av
BNP. Statsskuldsräntorna riskerar då att tränga ut viktiga investeringar samtidigt som den
ekonomiska nedgången fört med sig nedskärningar och åtstramningar i många länder.
Alliansen kommer fortsatt värna en stabil och varaktig återhämtning av svensk ekonomi. För
att säkra den ekonomiska utvecklingen i ett land som Sverige är det centralt att ha utrymme
för att klara av stora svängningar i de offentliga finanserna. Sverige är en liten och öppen
ekonomi och är därmed känsligt för svängningar i omvärldens efterfrågan. Vi har därtill en
relativt stor offentlig sektor, som medför att en konjunkturnedgång får en relativt stor
inverkan på de offentliga finanserna. Sverige har dessutom en stor banksektor, vilket innebär
att riskerna för de offentliga finanserna är betydande vid förnyad turbulens på de finansiella
marknaderna. Överskottsmålet är idag en viktig del av det finanspolitiska ramverket och bör
inte ändras ensidigt av regeringen. Eventuella förändringar av överskottsmålet eller andra
delar av det finanspolitiska ramverket måste övervägas noga och i politiskt samråd. Det är
därför positivt att en parlamentarisk utredning tillsatts på Alliansens och riksdagens initiativ.
Det finanspolitiska ramverket med ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande har
tjänat Sverige väl och varit en viktig orsak till att Sverige kunnat sänka statsskulden från 75
procent till drygt 40 procent av BNP. Överskottsmålet har dessutom tvingat politiker av olika
färg att stå emot politiska krav på utgifter som skulle leda till långvariga underskott.
Ramverkets styrka, och i förlängningen förtroendet för de svenska statsfinanserna, grundar sig
i att regelverket åtnjuter ett brett parlamentariskt stöd. Eventuella förändringar av ramverket
bör därför utredas grundligt och beslutas i brett samförstånd.
Överskottsmålet innebär att de offentliga finanserna över en konjunkturcykel ska uppnå en
procents överskott. Att överskottsmålet är formulerat över en konjunkturcykel innebär att det
finansiella sparandet bör ligga under en procent av BNP när resursutnyttjandet är lågt.
Därigenom är överskottsmålet förenligt med en finanspolitik som motverkar
konjunktursvängningar.
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Penningpolitiken är nu kraftigt expansiv för att nå inflationsmålet. Riksbanken bedömer att
reporäntan bör ligga kvar på -0,35 procent tills KPIF-inflationen är nära två procent och att
det är lämpligt att höja räntan först under andra halvåret 2016. I en sådan situation har
finanspolitiken ett betydande genomslag på resursutnyttjandet i ekonomin, eftersom den
normala motvikten från penningpolitiken saknas. En kraftig åtstramning av finanspolitiken
2016–2017 skulle riskera att fördröja återhämtningen. När de offentliga finanserna nu ska
föras tillbaka mot balans och överskott bör det därför ske på ett sätt som värnar en stabil och
varaktig återhämtning.
En rimlig avvägning är därför att reformer 2016–2017 bör vara fullt finansierade. Från 2018
och framåt, när ekonomin bedöms vara mer robust och penningpolitiken börjat normaliseras,
bör diskretionära budgetförstärkningar på ungefär 25 miljarder kronor genomföras.
Tillsammans med de automatiska budgetförstärkningar som enligt regeringen kommer ske
under prognosperioden bedömer Alliansen att en procents överskott kan nås 2020, förutsatt att
ekonomin är i balans.
Figur 8. Bana för offentliga finanser
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Källa: Budgetpropositionen 2016 och egna beräkningar

Det ska dock understrykas att de offentliga finansernas utveckling är svårbedömd.
Konjunkturen har ett betydande genomslag på finanserna, men även den potentiella
produktionsförmågan och efterfrågans sammansättning i jämvikt är av avgörande betydelse.
En mindre justering av prognosen för exempelvis den potentiella produktivitetstillväxten kan
få ett betydande genomslag på bedömningen av både det faktiska och strukturella saldot i de
offentliga finanserna på några års sikt. Även penningpolitikens utveckling är osäker.
Konsekvensen av detta är att finanspolitiken måste utformas efterhand i ljuset av ny
information. Om en ny allvarlig störning drabbar svensk ekonomi och ekonomin hamnar
längre från balans bör de budgetförstärkande åtgärderna förskjutas längre fram i
tiden. Omvänt bör budgetförstärkningarna tidigareläggas om återhämtningen sker snabbare.
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Alliansen är enig om att budgetförstärkningarna bör ske genom såväl intäktsökningar som
utgiftsminskningar framöver. Det är också centralt att budgetförstärkningarna samt
finansieringen av reformer inte sker genom att skatten på jobb och företagande höjs. En lika
viktig utgångspunkt är att budgetförstärkningarna inte ska påverka välfärdens
kärnverksamheter.
På inkomstsidan bör en rad åtgärder vidtas. Skatteuttaget från den finansiella sektorn bör öka.
I dag är den finansiella sektorn undantagen från mervärdesskatt i EU-länderna, vilket bidrar
till att beskattningen är lägre än för andra delar av näringslivet. En utgångspunkt bör vara att,
på samma sätt som i Danmark, utjämna skatteuttaget genom en viss höjning av de sociala
avgifterna inom den finansiella sektorn. Det är viktigt att upprätthålla skattesystemets
legitimitet. I dag beskattas den kommersiella fastighetssektorn mindre än andra delar av
näringslivet. Skatteplanering genom paketering av fastigheter kan motverkas. För att
ytterligare motverka fusk bör även nivåerna i skatte- och tulltilläggen höjas. Omställningen av
transportsektorn är en viktig del av miljöpolitiken. Miljöstyrningen bör förstärkas, till
exempel genom att se över beskattningen för personbilar och fordon som har särskilt stora
utsläpp av växthusgaser. Ytterligare miljöskatter, såsom en kemikalieskatt och skatt på
fluorerande växthusgaser, bör införas. Kväveoxidavgiften bör också göras om till en skatt.
Alliansen har även beredskap för ytterligare höjningar av skatterna på alkohol och tobak i
syfte att stärka folkhälsan.
Det är viktigt att föra en ansvarsfull politik som begränsar utgiftsökningarna framöver.
Sysselsättningen ökar för närvarande starkt och vi ser en bred uppgång på arbetsmarknaden.
Därmed är det naturligt att anpassa omfattningen av arbetsmarknadsåtgärderna längre fram
och minska de åtgärder som är minst effektiva. Vi ser samtidigt en fortsatt ökning av
ohälsotalen, med kraftigt stigande kostnader för sjukförsäkringssystemet. Att lägga om
sjukförsäkringsreglerna utan att först hantera de stigande ohälsotalen riskerar att långsiktigt
försätta människor i utanförskap, samtidigt som det betydande kostnadstryck som vi ser inom
systemet förstärks ytterligare. Det bör istället vidtas åtgärder som löser det underliggande
samhällsproblemet, att långsiktigt minska sjukfrånvaron.
Också kostnaderna för migration och integration ökar, till följd av att fler söker sig till vårt
land för att få skydd mot krig och förtryck. Här krävs långsiktiga effektiviseringsåtgärder för
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att begränsa kostnadsutvecklingen, till exempel vad gäller boendekostnaderna i
mottagningssystemet.
Det är också centralt att i allmänhet upprätthålla god kostnadskontroll i olika
ersättningssystem genom att motverka förekomsten av fusk och överutnyttjande. Den statliga
förvaltningen bör effektiviseras. Det bör också framgent ske en begränsning av de årliga
anslagsökningarna i pris- och löneomräkningssystemet. Mot bakgrund av behovet att stärka
försvaret bör detta område undantas. Kostnaderna kan också minskas genom att
myndigheternas lokalkostnader och lokalisering prövas hårdare.
Dessa budgetförstärkningar på utgifts- och inkomstsidan kan, med nuvarande prognoser,
förväntas ge tillräckliga budgetförstärkningar för att sparandet ska uppgå till 1 procent av
BNP 2020. Kommande förslag på reformer under mandatperioden kan komma att kräva
ytterligare budgetförstärkningar. Eventuella förslag på reformer på utgiftssidan bör i hög grad
finansieras med lägre utgifter och effektiviseringar på andra områden.

Utgiftstakets nivåer 2015-2019
Utgiftstaket utgör en övre gräns för statsbudgetens utgiftsnivå. Genom utgiftstaket ges riksdag
och regering förbättrade möjligheter till kontroll och styrning av utgifterna. Alliansen vänder
sig emot regeringens mycket kraftiga höjning av utgiftstaken, då det är viktigt att hålla
utgifterna på en ansvarsfull nivå. Regeringens agerande förutsätter ett kraftigt höjt skatteuttag
för att balansera utgiftsökningarna. Skattehöjningarna riskerar att slå mot jobb och
företagande, och därmed försämra Sveriges ekonomiska utsikter.
Enligt de riktlinjer som finns bör en buffert för oförutsedda händelser lämnas obudgeterat
under utgiftstaket för nästkommande budgetår. Hur stort budgetutrymmet för reformer på
utgiftssidan slutligen blir beror bland annat på hur stor del av budgeteringsmarginalen som
under de kommande åren tas i anspråk av oförutsedda utgiftsökningar, t.ex. till följd av
ökningar av volymer i de rättighetsbaserade transfereringssystemen eller den
makroekonomiska utvecklingen. Det understryker behovet av god kostnadskontroll och
nödvändigheten att göra omprioriteringar inom och mellan olika utgiftsområden.
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Figur 9. Alliansens förslag till utgiftstak
Miljarder kronor

2016

2017

2018

2019

Utgiftstak

1 199

1 253

1 301

1 318

Takbegränsade utgifter, max

1 181

1 222

1 255

1 272

18

31

46

46

1,5 %

2,5 %

3,5 %

3,5 %

Budgeteringsmarginal, min
Budgeteringsmarginal, % av takbegränsade utgifter

NB: Maximala takbegränsade utgifter i Alliansens respektive budgetmotioner
Källa: Budgetpropositionen och egna beräkningar

Fler i arbete genom stärkta drivkrafter och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden
Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När vi är många som jobbar hjälps vi åt att skapa
mer resurser till vår gemensamma välfärd. 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 annan 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. Arbetsmarknaden ska rymma även dem som i dag står långt ifrån att få ett jobb.
Jobben och kampen mot utanförskapet är fortsatt grunden för Alliansens politik.
Alliansens reformer i regeringsställning bidrog till att över 300 000 fler människor kom i
arbete och att en betydande del av det breda utanförskapet som präglat svensk arbetsmarknad
under 2000-talet kunde brytas. Det handlade till stor del om att människor som varit inne på
arbetsmarknaden trycktes ut ur arbetskraften då bidragssystemen hade gjort att arbete lönade
sig för dåligt, samtidigt som antalet med sjuk-och aktivitetsersättning, det som tidigare
kallades förtidspension, ökade kraftigt under 2000-talets första år. Sedan 2006 har en stor del
av detta breda utanförskap minskat som en effekt av Alliansregeringens politik. Färre
människor förtidspensioneras och fler får behålla mer när de jobbar. Det har varit en
framgångsrik ekonomisk politik och välfärdspolitik och andelen som försörjs av bidrag eller
ersättningar har minskat med ungefär en fjärdedel.
I takt med att utanförskapet minskat i de grupper som står relativt nära arbetsmarknaden har
utmaningarna på arbetsmarknaden förändrats. Risken att grupper som står nära
arbetsmarknaden återigen pressas ut i utanförskap kvarstår visserligen, och förstärks av att
regeringen nu gör det mindre lönsamt att arbeta. Men den mest betydande utmaningen på
svensk arbetsmarknad idag är att bryta det utanförskap som gäller de som står längre ifrån
arbetsmarknaden, och som har svårare att komma in. Särskilt unga utan gymnasiekompetens
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och utrikes födda drabbas av utanförskap i större utsträckning än andra grupper. Delvis på
grund av de trösklar som finns i form av höga skatter på arbete, men också för att många
saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs på den svenska arbetsmarknaden.
Konsekvenserna av detta utanförskap är stora både för individen och för samhället.
Motsvarande var sjunde person i arbetsför ålder lever fortfarande helt på offentliga sociala
ersättningar. Varje människa i utanförskap nekas möjligheten att bygga en framtid utifrån sin
egen vilja och förmåga. Det skapar otrygghet och ofrihet. Samtidigt är konsekvenserna för
samhället också betydande. Matchningen på svensk arbetsmarknad har försämrats betydligt
över tid. Företagen har svårt att hitta personal, trots att en relativt stor grupp står till
arbetsmarknadens förfogande. När gruppen arbetslösa har en allt svagare anknytning till
arbetsmarknaden och mer begränsad utbildning och erfarenhet minskar möjligheten att
matcha arbetssökande med de arbetsuppgifter som företagen efterfrågar.
Alliansens politik har här varit framgångsrik. Trots den globala krisen har mer än 300 000 fler
personer ett jobb att gå till i dag än 2006. Utanförskapet har minskat med närmare 200 000
personer sedan 2006. Andelen ungdomar som varken jobbar eller studerar, liksom antalet
långtidssjukskrivna och förtidspensionerade har minskat. Sysselsättningen bland utrikes födda
och bland kvinnor har ökat. Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst
arbetskraftsdeltagande i EU.
Alliansen fortsätter nu sitt reformarbete för att se till att de grupper som befinner sig i
utanförskap eller riskerar att hamna där får ett jobb att gå till. Det kommer kräva olika former
av åtgärder. Hur hög sysselsättning vi uppnår i Sverige beror på samspelet mellan företagens
efterfrågan på arbetskraft, hushållens utbud av arbetskraft och hur väl lönesättningen och
andra institutioner fungerar på arbetsmarknaden. Prioriteringen bör i första hand vara att
skapa jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, inte temporära platser i ineffektiva
arbetsmarknadsåtgärder.
För det första måste det vara lönsamt att arbeta. Drivkrafterna för att arbeta måste vara
starkare än att drivkrafterna att vara frånvarande från arbetsmarknaden. Om man är sjuk eller
av andra skäl inte kan arbeta ska vi ha trygghetssystem som fungerar. Men det ska alltid vara
lönsamt att ta ett jobb och bidra till det gemensamma.
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För det andra måste alla få chansen att komma i jobb. Trösklarna på svensk arbetsmarknad är
höga, i form av låg flexibilitet på arbetsmarknaden och allt högre kompetenskrav. Därför
krävs dels möjligheter till utbildning och kompetensinsatser. Man ska kunna lära sig det som
behövs för att ta ett jobb och man ska ha möjlighet att lära om och ställa om från ett jobb till
ett annat. Dels krävs en arbetsmarknad som erbjuder arbetstillfällen också för de med en
kortare utbildning. Det måste finnas alternativ för de människor som av olika skäl inte klarar
av att utbilda sig i kapp.
För det tredje måste villkoren och drivkrafterna i Sverige för att starta, driva och växa företag
vara i internationell toppklass. Bara genom ett starkt och dynamiskt näringsliv där
företagsamhet och entreprenörskap både värderas högt och lönar sig kan vi säkerställa
välstånd, välfärd och sysselsättning i Sverige.

Goda och hållbara förutsättningar för fler och växande företag
Under de senaste två mandatperioderna har bolagsskatten och socialavgifterna sänkts, och de
ekonomiska drivkrafterna för att driva företag förbättrats. Regelbördan har minskat med 7
miljarder kronor, bland annat genom avskaffad revisionsplikt och förenklade
redovisningsregler. Det är nu möjligt att driva företag inom fler områden, inte minst inom
branscher som domineras av kvinnor. Det finns i dag 200 000 fler företag än 2006 och den
entreprenöriella aktiviteten har fördubblats på samma tid. Fortsatt arbete och reformer krävs
dock för att ytterligare förbättra de ekonomiska incitamenten för att starta, driva och
expandera sitt företag. För att behålla vår starka internationella position vad gäller
konkurrenskraft måste vi kontinuerligt förbättra villkoren för att driva företag i Sverige.
God tillgång på kapital och goda möjligheter till kompetensförsörjning är avgörande för att
främja entreprenörskap. Svenska villkor på dessa områden har historiskt varit goda, men
möjliga förbättringar finns och krävs för att Sverige ska kunna konkurrera internationellt.
Alliansen går därför vidare med ytterligare åtgärder för att förbättra villkoren för
entreprenörskap. För det första behöver mindre och växande företag bättre tillgång på kapital i
ett tidigt skede för att kunna göra de investeringar som krävs. Det offentliga riskkapitalet har i
dagsläget svårt att komma in i tidiga skeden av bolagens utveckling, när det behövs som mest,
och riskerar istället att tränga ut privata investeringar i senare investeringsfaser. För att
modernisera och effektivisera det offentliga riskkapitalet bör fond-i-fond-lösningar användas,
där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och
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växande företag. De statliga fondernas inriktning bör också främst inriktas på tidiga
utvecklingsfaser. För det andra har nystartade företag sällan möjlighet att erbjuda
marknadsmässiga löner till nyckelpersoner. För att underlätta för små företags rekrytering av
kompetent arbetskraft vill Alliansen därför göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att
erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap. Vi tillsatte en utredning i denna fråga
som ska lämna sitt betänkande i mars 2016. Vår ingång är att regelverket bör förenklas och
göras mer konkurrenskraftigt, samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer beaktas,
så att det blir lättare för växande företag att attrahera och behålla centrala medarbetare. Det
handlar både om företagens kostnader för incitamentsprogrammen och reglerna för individen,
till exempel i vilken utsträckning incitamentsprogrammen ska beskattas som inkomst av tjänst
samt när beskattningstillfället ska ske.
Att förbättra institutioners funktionssätt och minska regelkrångel är ett långsiktigt och
mödosamt arbete. Samtidigt kan effekterna vara stora. Enligt Världsbanken leder lägre
kostnader för att starta företag till fler företag och ökade skatteintäkter. Mer kan alltså göras.
För det första stänger dagens regelverk för aktiebolag ute många potentiella företagare.
Reglerna bör anpassas till det behov av aktiekapital som faktiskt föreligger, och som i
exempelvis många tjänsteföretag kan vara relativt begränsat. Därför bör kravet på
aktiekapital sänkas från 50 000 till 25 000 kronor. För det andra behöver företagens
rapporteringsbörda minska. En garanti som innebär att företag bara behöver lämna en uppgift
en gång till myndigheterna bör införas. Detta bör ske med hjälp av ”En dörr in”, en plattform
där företagare bara lämnar in uppgifter en gång på en plats och dessa uppgifter därefter
slussas till aktuell myndighet. En sådan garanti skulle påtagligt minska tiden som företag
behöver lägga på administration och öka tiden de kan lägga på sin kärnverksamhet.
För Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning är det avgörande att utbildningen i
Sverige håller en hög kvalitet. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd
och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina
egna förutsättningar. Alliansen vill därför fortsätta arbetet för mer kunskap i skolan. Målet är
att Sverige inom tio år bör ligga på topp-tio i Pisa-mätningarna. Höjs kunskapsnivåerna i det
obligatoriska skolväsendet kan nivån på undervisningen i gymnasieskolan och den
eftergymnasiala utbildningen fortsätta att höjas till gagn för de företag som vill växa och
rekrytera.
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Den nuvarande bostadsbristen i Sverige är ett allvarligt problem som begränsar människors
möjligheter att flytta till jobb och utbildning och företagens möjlighet att växa. Detta leder i
förlängningen till lägre tillväxt och färre jobb. Alliansregeringen genomförde ett stort antal
förändringar för att underlätta planering och byggande. Tack vare Alliansens reformer har
bostadsbyggandet också ökat betydligt och har nu nått sin högsta nivå på 20 år. Genom
Sverigebygget tog Alliansen ett samlat grepp kring infrastruktur och bostadsbyggande.
Sverigebygget förväntades bidra till att det byggs 300 000 nya bostäder fram till och med år
2020 genom att förbättra förutsättningarna för ett ökat byggande utifrån hushållens behov och
utan snedvridande subventioner. Regeringens mål om 250 000 nya bostäder till 2020 ser ut att
nås med den nuvarande byggtakten. Men mer behöver göras. Den kraftigt ökande
befolkningstillväxten medför att det behöver byggas drygt 70 000 bostäder per år fram till år
2020, enligt aktuella bedömningar.
Regeringen har valt att fortsätta arbetet med delar av Alliansens infrastruktur- och
bostadsinvesteringar, vilket vi välkomnar. Samtidigt har regeringen infört snedvridande och
ineffektiva bostadssubventioner och arbetet med effektiviseringar av byggprocessen och
bostadsmarknadens funktionssätt har saktat ned. I riksdagen motsatte sig Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet många av de förslag till enklare och mer flexibla regler som
Alliansregeringen lade fram. Alliansen kommer fortsätta och intensifiera arbetet med
regelförenklingar och andra åtgärder för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt och
förbättra kommunernas markplanering.
En fungerande transportinfrastruktur är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och
satsningar på väg- och järnväg är en viktig del för att främja både företagande och
sysselsättning. Under åren 2014–2025 kommer Sverige satsa minst 522 miljarder kronor på
infrastruktur, till följd av alliansregeringens förslag. Det möjliggör underhåll och stora
investeringar i befintlig infrastruktur i hela landet, liksom nysatsningar för att förbättra
möjligheterna för såväl arbetspendling som godstransporter. Alliansregeringens politik för
viktiga förbättringar för bland annat gruvnäringen och andra näringar som är beroende av
transporter har påbörjats. Underhållet av svenska järnvägar har fördubblats sedan 2006.
Anslaget till enskilda vägar har höjts väsentligt. Genom hela Sverige pågår väg- och
järnvägsprojekt för att förbättra framkomligheten och transportmöjligheterna. Effektivare
transporter innebär också minskad miljöpåverkan och minskade klimatutsläpp. Alliansen vill
fortsätta detta arbete.
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För Alliansen är det en självklarhet att Sverige måste vara pådrivande i omställningen till en
klimatneutral ekonomi och ett giftfritt samhälle, och lika självklart att detta inte står i motsats
till tillväxt och jobbskapande utan att både miljö och tillväxt kan gå hand i hand. För detta
krävs väl utformade och effektiva styrmedel. Förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan
samtidigt som förnybar och miljövänlig teknik tillåts växa fram. På så sätt ger våra åtgärder
största möjliga resultat för miljön.
Inte minst krävs att den svenska fordonsflottan blir mer hållbar och att utsläppen från
transportsektorn minskar. Beroendet av fossila bränslen är både en belastning på miljön och
en säkerhetspolitisk risk. Nya styrmedel för att minska användningen av gifter i vår vardag
krävs också. Därtill måste Sverige arbeta oförtröttligt på den internationella arenan för att
bidra till att de globala utsläppsreduktioner som behöver uppnås. Det är särskilt viktigt att
arbetet intensifieras inför FN:s klimatkonferens i Paris, COP21, som går av stapeln i
december 2016 och att vi ser konkreta resultat ifrån förhandlingarna.

En trygg och tillgänglig välfärd
Alliansen står för en trygg och tillgänglig välfärd. Vi värnar välfärdens kärnverksamheter –
skola, vård och omsorg. Det är grunden för den sammanhållning vi har i Sverige.
Alliansregeringens ekonomiska politik och välfärdspolitik resulterade i att resurserna till
skola, sjukvård och omsorg har ökat per invånare och i fasta priser sedan 2006 och resurserna
per elev har ökat från 2006 till 2012, i alla skolformer och i fasta priser. Men välfärden kan
stärkas och utvecklas ytterligare. Välfärdspolitiken måste bland annat förbättra resultaten i
skolan, minska ojämlikheten som fortfarande finns i vården och hantera en åldrande
befolkning.
Utbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. För elevernas skull
men också för jobben, välfärden och sammanhållningen. Föräldrarna ska veta att barnen när
de kommer hem från skolan har lärt sig något nytt i en trygg miljö. Alla elever ska mötas av
höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå
kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska också ge bildning och
lära för livet – inte bara arbetslivet. Oavsett bakgrund eller var du går i skolan. Så ges alla
barn en bra start i livet. Alliansen vill fortsätta arbetet för mer kunskap i skolan. Målet är att
Sverige inom tio år bör ligga på topp-tio i Pisa-mätningarna.
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I takt med att vi lever längre och kan behandla allt fler sjukdomar förändras kraven på hälsooch sjukvården. Alliansens utgångspunkt är en sjukvård präglad av kvalitet och tillgänglighet
för alla. Skillnader i kvalitet eller tillgänglighet mellan regioner eller utifrån till exempel kön
eller utbildningsbakgrund ska motverkas. Sedan 2006 har tillgången till vård förbättrats.
Köerna har kortats och vi har sett en kraftig ökning av antalet vårdcentraler och generösare
öppettider. Kvaliteten i sjukvården har också stärkts över tid och patienterna är mer nöjda med
vården. Sverige är i dag ett av världens bästa länder på sjukvård. Alliansregeringen satsade
mer resurser än vad som någonsin tidigare satsats på vården. Det finns fler aktiva läkare och
sjuksköterskor än någonsin, och Sverige utbildar dessutom fler än någonsin tidigare.
Apoteksreformen har inneburit fler apotek, bättre service och att vi kan köpa receptfria
läkemedel i mataffärer och på bensinstationer.
Mångfalden av aktörer inom välfärden bidrar till att utveckla nya idéer och hitta nya, smartare
och effektivare arbetssätt, till gagn för alla som använder välfärden. Det har länge funnits
politisk samsyn i värdet av detta. Den svenska lösningen, med en offentligt finansierad välfärd
som alla medborgare har rätt till, och där många olika typer av utförare tillåts bidra, är därför
väl värd att värna. Välfärdens verksamheter gynnas av att nya privata och ideella aktörer har
möjlighet att etablera sig för att bidra till innovation och värdeskapande.
En mångfald av aktörer är också en förutsättning för valfrihet. Alliansens välfärdspolitik sätter
eleven och patienten i centrum. Rätten att själv få välja var och hur man tar del av vård, skola
och omsorg är en viktig del i att kunna utforma sitt eget liv och sin egen tillvaro. Välfärden
finns till för medborgarna och medborgarna har rätt att påverka dess utformning. Därför måste
valfriheten värnas.
Vi har dock sett att den svenska välfärden inte alltid fördelas jämlikt, och att kvaliteten i vissa
fall brister hos både offentliga och fristående verksamheter. För att säkerställa en jämlik
välfärd av hög kvalitet finns därför anledning att se över kraven på och regleringen av både
offentlig och fristående välfärdsverksamhet. Riksdagen har därför beslutat att en utredning
bör se över möjligheten att införa tillståndsplikt med ägar- och ledningsprövning, ett tydligare
kravställande och bättre uppföljning avseende kvalitet, och skarpare sanktioner vid misskötsel
inom välfärden. Att regeringen inte fokuserar på kvalitetsaspekterna, utan istället låter utreda
begränsningar av vinstuttag i välfärdssektorn är en mycket olycklig utveckling. Det finns inga
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etablerade samband mellan organisationsform eller vinstuttag och kvaliteten i verksamheten.
Utgångspunkten borde istället vara hur vi på bästa sätt kan säkerställa både kvalitet, trygghet,
effektivitet, innovation, valmöjligheter och öppenhet på ett sätt som gagnar elever, föräldrar,
patienter, brukare och anhöriga i alla välfärdens verksamheter.
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