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JOBBEN ÄR 50MILJARDERSFRÅGAN FÖR
VÄLFÄRDEN
Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste fråga. Det
är i jobbfrågan de tydligaste politiska konflikterna står mellan Alliansen och
vänsteroppositionen. Jobben avgör resurserna till välfärden. Alliansens
jobbökning har möjliggjort tiotals ytterligare miljarder till vård, skola och
omsorg. Vårt mål om 350 000 nya jobb ger lika mycket till. Vänsteroppositionens förslag kostar däremot 70-140 000 jobb och välfärden
förlorar tiotals miljarder. Jobben blir välfärdens ”50-miljardersfråga”.

250 000 nya jobb sedan 2006 är bara början. Alliansens mål är att över 5
miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020. Det innebär 350 000 nya jobb
de närmaste åren.
Alliansen vill att jobben ska fortsätta bli fler och att reformer som gjort det billigare
och enklare att anställa, som gett fler jobb och gjort det mer lönsamt att arbeta
ska få fortsätta att bygga Sverige starkt.
Vi har gemensamt presenterat ytterligare reformer för att underlätta för
människor som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden, att ta sig in. Det handlar
bland annat om snabbare vägar till jobb för nyanlända, bättre stöd till jobb för
människor med en funktionsnedsättning samt förbättrade möjligheter för
utländska akademiker att få behörighet att utöva sitt yrke i Sverige.
En vänsterregering kommer i stället drabba 70 000-140 000 jobb.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet går till val på att backa
tillbaka flera av de förbättringar som skett sedan 2006 och som många
människor i dag ser som en självklarhet i sin vardag.
Det handlar om en politik långt ut till vänster: arbetstidsförkortningar i en tid när vi
behöver fler arbetade timmar: dyrare att anställa och försämrad tillväxt och
konkurrenskraft när fler behöver få ett jobb och Sverige behöver stå starkt:
kraftigt försämrade möjligheter att välja skola, vård och omsorg, när valfrihet är
uppskattat och tillgänglighet och kvalitet behöver stärkas.
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Jobben avgör också resurserna till välfärden:
-

De 250 000 ytterligare jobben sedan Alliansen tillträde har möjliggjort
ökade resurser till vård, skola och omsorg med 40 miljarder kronor i fasta
priser, trots den globala krisen.
En ökning av jobben med ytterligare 350 000 jobb innebär samma
möjlighet att öka resurserna.
Om Sverige i stället med vänsteroppositionen förlorar 70-140 000 jobb
kommer det kosta de offentliga finanserna 30-60 miljarder i förlorade
skatteintäkter och ökade kostnader till följd av färre i jobb och fler som
lever på bidrag och motsvarande tiotals miljarder i minskat utrymme för
välfärden.

Jobben  utgör  därmed  en  ”50-miljardersfråga”  för välfärden.
Alliansen har samarbetat sedan 2004. I nära två år förberedde vi oss och la
grunden för vår gemensamma politik inför valet 2006. Sedan vi fick väljarnas
förtroende har vi fortsatt att samarbeta och komma överens om en politik som
tagit ansvar för de offentliga finanserna, inneburit över 250 000 nya jobb, gjort
det enklare att starta och ha företag och kortat vårdköer och förstärkt välfärden.
Detta hade inte gått om vi inte förberett oss och fört en gemensam politik.
Vänsteralternativet går i stället till val på en oförberedd politik där de lovar allt till
alla. Samma skattekrona används på både två och tre ställen. Vänsterpartierna
kommer att tvingas att ge efter för varandras politik. Det öppnar i sin tur upp för
mängder av löftesbrott från S, V och MP.
Ett tydligt exempel på detta är att Stefan Löfven återkommande har sagt att inga
vanliga löntagare ska få höjd skatt. Detta är inte är ett löfte Stefan Löfven ensam
kan ge då både Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår skattehöjningar för just
vanliga löntagare.
Nya beräkningar från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) visar att med
Miljöpartiets och Vänsterpartiets politik får sjuksköterskor, lärare, poliser,
ingenjörer och gruvarbetare höjd skatt.
Exempel från Riksdagens utredningstjänsts (RUT) beräkning:
-

Med Jonas Sjöstedts och Vänsterpartiets politik får över 17 000 av
Sveriges sjuksköterskor och nästan 20 000 grundskolelärare höjd
skatt.

-

Med Gustav Fridolins, Åsa Romsons och Miljöpartiets politik får över
12 000 tekniker och ingenjörer och närmare 9 000 universitets- eller
högskolelärare höjd skatt.

Med Alliansens ansvarstagande för ekonomin och politik för fler jobb har 99
procent av alla som arbetar heltid fått behålla 1 000 kronor mer i månaden av sin
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lön. Breda löntagargrupper som sjuksköterskor, ingenjörer och poliser har fått en
månadslön extra per år. Pengar som nu riskerar att försvinna med en
vänsterregering.
I valet i september står Alliansens arbetslinje mot en ansvarslös politik som hotar
både jobben och förutsättningarna för att bygga Sverige starkt.
Kent Persson, partisekreterare (M)
Nina Larsson, partisekreterare (FP)
Martin Ådahl, chefsekonom och biträdande partisekreterare (C)
Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)
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BAKGRUND: EN VÄNSTERREGERING HOTAR ÖVER 140 000 JOBB
En vänsterregering skulle hota över 140 000 jobb i Sverige. Detta då de vill
ersätta arbetslinjen med den gamla bidragslinjen, platspolitik och borttagande av
olika tidsgränser som kommer att göra att förtidspensioneringar återigen blir
svaret på svensk arbetsmarknads utmaningar.
Socialdemokraterna talar gärna om de miljoner de satsar på företagen, men
glömmer att berätta om de miljarder de föreslår i skattehöjningar som läggs på
jobb och företagande. Sammantaget står vänsterregeringen för skattehöjningar
på 60 miljarder kronor vilket hotar Sveriges konkurrenskraft.
Framförallt handlar det om förslag som i praktiken är en straffbeskattning av
unga på arbetsmarknaden då de vill höja arbetsgivaravgifterna för unga och göra
det dyrare att anställa.
Det är i företagen som många nya jobb skapas men med S, MP och V:s förslag
ökar kostnaden för arbetsgivarna dramatiskt. I våra tre största städer skulle de
ökade anställningskostnaderna motsvara kostnaden för över 13 000
ungdomsjobb. Arbetsgivarna på Gotland skulle få ökade anställningskostnader
på över 90 miljoner kronor.
Runt om i Sverige får många ungdomar sina första jobb i butiker, caféer,
restauranger och hotell. S, MP och V:s förslag om att höja arbetsgivaravgifterna
för unga skulle därför slå extra hårt mot dessa viktiga branscher. Till detta vill
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fördubbla restaurangmomsen.
En undersökning från Sifo, på uppdrag av Visita, visar att 80 procent av alla
restauranger och matställen riskerar att minska antalet anställda om
restaurangmomsen fördubblades som S och V vill. Så många som nittio procent
av deltagarna i undersökningen uppger att fördubblingen skulle göra att
planerade nyanställningar uteblir. Det vill säga att många ungas chans att få det
där första jobbet de var på väg att få, försvinner.
Miljöpartiet går till val på att de ska verka för ett ekonomiskt system som inte
bygger på tillväxt. Detta trots att tillväxt är en avgörande förutsättning för fler jobb
och för ett gynnsamt företagsklimat och inte heller av miljörörelsen anses stå i
motsats till en ambitiös miljöpolitik utan tvärtom att båda kan gå hand i hand.
Vänsterpartiet vill i sin tur höja bolagsskatten med över 17 miljarder kronor vilket
också riskerar investeringsklimatet och tillväxten i Sverige. Detta då
bolagsskatten är den skatt som är mest skadlig för tillväxten enligt OECD.
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Socialdemokraternas retorik om näringslivet är inte trovärdig eftersom S är del av
en eventuell vänsterregering där majoriteten inte tror på företagande och tillväxt.

ARBETSTIDSFÖRKORTNING – FÄRRE JOBB
Stefan Löfven arbetslöshetsmål är heller inte realistiskt då tre av fyra
vänsterpartier går till val på att vi ska arbeta färre antal timmar. Miljöpartiet har ett
vallöfte om att förkorta arbetstiden till 35 timmar i vecka och Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ har ett vallöfte om att förkorta arbetstiden till 30 timmar i
veckan. Även LO har angett ett politiskt krav om en långsiktig målsättning om 30
timmars arbetsvecka.
Det finns inget som visar på att en arbetstidsförkortning på lång sikt skulle leda
till en högre sysselsättning eller lägre arbetslöshet. Med antagande om att
månadslönerna inte sänks riskerar istället antalet sysselsatta att minska med
cirka 250 000 personer på runt 5 år. 35-timmarsveckan bidrog i Frankrike bidragit
till att kraftigt urholka välfärden och jobbskapandet.
Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) visar att en
arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan, som Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ föreslår, kan innebära ett skattebortfall på
cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.
Antalet arbetade timmar påverkar också utvecklingen av BNP. Givet antaganden
om dagens skattekvot och prognosen för 2015 års BNP-tillväxt skulle en 35timmars- respektive 30-timmars-arbetsvecka innebära en negativ utveckling av
BNP med 9,1 respektive 18,2 procent.
När vår BNP minskar, minskar också skatteintäkterna. Ett sådant miljardbortfall
innebär skillnaden mellan satsningar på jobb, skola och välfärd. En
arbetstidsförkortning såsom vänsterpartierna föreslår handlar därför i praktiken
om drastiskt försämrade ambitioner för Sverige eller urholkade statsfinanser.
I
Göteborg
genomför
Socialdemokraterna
och
Vänsterpartiet
en
arbetstidsförkortning. Detta visar att det inte är ett teoretiskt resonemang utan
verklighet med ett vänsterstyre.

HÖJD SKATT FÖR VANLIGA LÖNTAGARE
Genom bland annat jobbskatteavdragen har Alliansregeringen skapat fler
arbetstillfällen och gjort det mer lönsamt att arbeta. Oberoende bedömare som
Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen är överens om att jobbskatteavdragen
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beräknats leda till över 100 000 nya jobb. Fler jobb och fler arbetade timmar är
det som bygger Sverige starkt och möjliggör viktiga framtidsinvesteringar.
Det har även skapat drivkrafter för utbildning, entreprenörskap och att jobba lite
extra, vilket är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och möjlighet att växa.
En vänsterregering riskerar nu att backa tillbaka dessa förbättringar av
människors vardagsekonomi genom att föreslå kraftiga skattehöjningar på jobb
och företagande.
En fråga där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är splittrade är
kring vilka inkomstnivåer skattehöjningarna ska införas.
Vänsterpartiet vill höja inkomstskatterna med sammantaget över 15 miljarder
kronor, på månadsinkomster från 30 000 kronor. Med Vänsterpartiets förslag
skulle cirka 1,7 miljoner löntagare få höjd skatt. Miljöpartiet vill höja
inkomstskatterna med sammantaget 5 miljarder kronor, på månadsinkomster
från 40 000 kronor.
Nya beräkningar från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) visar att med
Miljöpartiets förslag får över 200 gruvarbetare, 12 000 tekniker och ingenjörer,
närmare 9 000 universitets- eller högskolelärare och över 25 000 läkare höjd
skatt.
Vänsterpartiets skattehöjningar slår mot medarbetarna i välfärden i form av
lärare, poliser, sjuksköterskor och barnmorskor. Flera av yrkesgrupperna
sysselsätter framförallt kvinnor. Över 17 000 av Sveriges sjuksköterskor och
närmare 20 000 grundskolelärare får höjd skatt med Vänsterpartiets förslag.
Närmare 5 000 barnmorskor och över 8 000 poliser får också höjd skatt.
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Antal individer per yrkesgrupp som drabbas av höjd skatt med Vänsterpartiets
skatteförslag. Källa: RUT
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Antal individer per yrkesgrupp som drabbas av höjd skatt med Miljöpartiets skatteförslag.
Källa: RUT
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Socialdemokraterna vill höja inkomstskatterna med sammantaget 1,5 miljarder
kronor, på månadsinkomster från 60 000 kronor. Det innebär till exempel höjd
skatt för mer än hälften av Sveriges läkare.
Med Socialdemokraternas förslag höjs marginalskatten med 4 procentenheter,
från 57 till 61 procent, vilket leder till ett minskat arbetsutbud genom minskad
arbetstid motsvarande 2 000 heltidsjobb, på tre till fem års sikt. Detta innebär i
sin tur lägre skatteintäkter och kraftigt försämrade resurser till vår gemensamma
välfärd.
Samtidigt är Socialdemokraternas skatteförslag utformade så att en person som
tjänar över 130 000 kronor i månaden betalar mindre i skatt på den sist intjänade
hundralappen än en som tjänar hälften så mycket i månaden. En bankdirektör får
således lägre skatt på den sista intjänade kronan än till exempel läkare.
Stefan Löfven har flera gånger sagt att vanliga löntagare inte kommer få en höjd
skatt. Löfven har också riktat sig särskilt till vissa yrkesgrupper.
”Vår  nedtrappning  av  jobbskatteavdraget  börjar  vid  60  000,  men  man  kan  
sätta gränsen någon annanstans. Vårt budskap ska vara tydligt till de
grupper som jobbar som barnmorskor, sjuksköterskor, industriarbetare
eller  ingenjörer.  De  får  ingen  höjd  skatt  med  oss”.1
Denna utfästelse riskerar Löfven att få bryta då övriga partier i hans
regeringsunderlag vill höja skatterna för just de grupper som Löfven har sagt inte
ska få några skattehöjningar. Det tydliggör även att det är mycket oklart vad en
röst på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet faktiskt innebär och
att löften från Socialdemokraterna kommer att tvingas brytas i en
vänsterregering.

JOBBMÅL ELLER ARBETSLÖSHETSMÅL OCH FÄRRE ARBETADE
TIMMAR
Fler människor som jobbar bygger Sverige starkt. När fler arbetar kan vi fortsätta
värna och stärka allt det som är vårt gemensamma. Sverige har i dag högst
sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Utanförskapet
har också minskat med närmare 200 000 personer sedan 2006.
För att nå vårt jobbmål vill vi genomföra fler jobbskapande reformer som att göra
det lättare för unga att starta företag, bland annat genom sänka kravet på

1

Expressen, 2013-03-29
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aktiekapital. Vi vill underlätta för nyanlända att komma i arbete, till exempel
genom att de som har instegsjobb samtidigt ska kunna studera vid Komvux och
att tiderna för översätta utländska betyg och meriter ska kortas. Alliansen vill
också förbättra stöder för att människor med funktionsnedsättning lättare ska få
ett jobb.
Det är avgörande att Alliansens genomförda reformer som jobbskatteavdragen
och sänkta arbetsgivaravgifter för unga får fortsätta att skapa jobb. Lika viktigt är
att förutsättningar för företagande och tillväxt värnas och att Sveriges ekonomi
fortsätter att stärkas genom att inte vika från ansvarstagande för ekonomin. Att
konjunkturen normaliseras efter krisåren är också en viktig förutsättning.

ARBETSLÖSHETSMÅL – FLER I UTANFÖRSKAP
Socialdemokraterna har satt upp ett mål för jobbpolitiken, men de har en
betydligt lägre ambition jämfört med Alliansen. Detta då Socialdemokraternas
mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 innebär, enligt Socialdemokraterna själva,
att runt 200 000 jobb behöver skapas.
Stefan Löfven:
”Fram   till   2020   vill   vi   halvera   [arbetslösheten], så att ungefär 200 000
människor  till  kommer  i  arbete”2.
Samtidigt är det också en avgörande skillnad mellan ett konkret jobbmål och ett
arbetslöshetsmål. Socialdemokraterna kan nå sitt arbetslöshetsmål genom
förtidspensioneringar och att sätta människor i olika typer av plats- och
åtgärdsprogram. Socialdemokraterna har alltså öppnat för en återgång till den
gamla AMS-politik som gömde och glömde människor senaste de var i
regeringsställning. Ett av de tydligaste exemplen på detta var när över 300 000
personer förtidspensionerades mellan 2002-2006.
Stefan Löfven kan också nå sitt mål utan att svensk arbetsmarknad förbättras.
Det räcker att det går sämre för andra länder. Medan Alliansen vill se en stark
arbetsmarknad i hela EU sätter Stefan Löfven sitt hopp till att andra länder i EU
ska få en högre arbetslöshet.
Den kritik som riktats från Socialdemokraterna mot Alliansens jobbmål – att
Konjunkturinstitutet (KI) räknar med en jobbökning fram till 2020 – är inte seriös.
KI:s beräkningar bygger på att Alliansens jobbreformer ligger fast. Inte att de
förändras och tas bort som partierna till vänster vill. Att jobben automatiskt växer

2

Besöksliv, 2014-01-09
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till i takt med att befolkningen växer är också fel. Danmark och Nederländerna är
två exempel på länder där befolkningen vuxit sedan 2006, men inte
sysselsättningen i samma utsträckning.
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