
De fyra sveken

- En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån 

fyra centrala frågor för Sverige

Alliansens partisekreterare

2016-07-05



De fyra sveken

• Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

• Lovade stabila offentliga finanser, EU:s lägsta arbetslöshet, inga skattehöjningar 

för vanliga löntagare, förbättringar för små och medelstora företag 

• Löfven sviker väljarna på samtliga fyra punkter:

1. Tappar greppet om offentliga finanser och kostnadsutvecklingen

2. Misslyckas med jobbmålet

3. Försämrar vanliga människors ekonomi

4. Försämrar villkoren för företagande



Tappar greppet om kostnads-

utvecklingen

• Utgifterna för bidrag och transfereringar ökar med 77 miljarder kronor 2015-2020

• I stället för att hejda utgiftsutvecklingen väntas regeringen låna 85 miljoner 

kronor varje dag 2017 för att täcka kostnaderna 

• Antalet ytterligare anställda per yrke i välfärden för 77 miljarder kronor

Yrke Antal ytterligare anställda för 77 mdkr

Sjuksköterska 136 694

Läkare 93 788

Grundskolelärare 148 391

Förskolelärare 161 088

Polis 147 481



Tappar greppet om kostnads-

utvecklingen

• Flera expertmyndigheter är kritiska till att regeringen lånar i stället för att spara 

• Finanspolitiska rådet, 2016
– ”Regeringen har inte presenterat några skäl mot aktiva budgetförstärkningar […]. Det finns 

inte heller något åtagande om att finansiera oförutsedda utgiftsökningar eller reformer. 

Sammantaget är detta ett brott mot det finanspolitiska ramverket.”

• Konjunkturinstitutet, 2016 
– ”Svensk ekonomi går in i en högkonjunktur som förstärks under nästa år. Samtidigt bedömer 

Konjunkturinstitutet att finanspolitiken blir expansiv 2017. Det strider mot principer om en väl 

avvägd stabiliseringspolitik.”



Misslyckas 

med jobbmålet

• Regeringens politik har inte skapat några jobb

– Negativ eller noll effekt på sysselsättningen

• Effekter av regeringens politik, antal sysselsatta och antal i arbetskraften, 

procent i parentes

Potentiell arbetskraft

Potentiell 

sysselsättning

Konjunkturinstitutet -15 000 - 20 000 (-0,4%) -15 000 - 20 000 (-0,3%)

Ekonomistyrningsverket -20 000 - 25 000 (-0,5%) 0 (0%)



Misslyckas 

med jobbmålet

• Enligt Riksdagens utredningstjänst måste 

antalet sysselsatta öka med mellan 300 000 

och 400 000 personer jämfört med 2015 för 

att nå lägst arbetslöshet i EU 2020

• Finanspolitiska rådet underkänner 

regeringens jobbmål och bedömer att det 

inte kommer att uppnås

• Arbetslösheten kommer i stället vända uppåt 

efter 2017 och framåt
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Försämrar vanliga människors 

ekonomi

• Minst 1,3 miljoner svenskar har redan fått höjda inkomstskatter

– En av tre barnmorskor och fyra av tio poliser får mindre kvar i plånboken 

– En personalvetare eller inköpare får mer än två tusen kronor mindre kvar i 

plånboken

• Sänkt disponibelinkomst för sex av tio decilgrupper i Sverige



Försämrar vanliga människors 

ekonomi

• Riksdagens utredningstjänst visar att en vanlig barnfamilj riskerar förlora mellan 

14 000 till 17 000 kronor per år på grund av regeringens skattehöjningar

Skattehöjningar, kronor per år 2016 2017

Sänkt uppräkning av statlig inkomstskatt 2 720    4 520    

Minskat avdrag för ROT-tjänster 9 600    9 600    

Höjd skatt på alkohol 150    150    

Höjd drivmedelsskatt 1 800    2 800    

Summa 14 270    17 070    



Försämrar villkoren för

företagande

• Varje budget Löfven har lagt fram har inneburit större skattehöjningar på företag, 

arbete och kommunikationer jämfört med jobb- och utbildningssatsningarna

• Endast två procent av skattehöjningarna på jobb och företagande i VÅP15 och 

BP16 går till företagssatsningar
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Försämrar villkoren för

företagande

• Förutsättningarna att anställa och växa försämras särskilt för mindre företag

• Riksdagens utredningstjänst visar att för ett småföretag i byggbranschen med 

20 anställda kan regeringens höjda skatter innebära mellan 200 000 och 

500 000 kronor i ökade utgifter

– Motsvarar upp till årsingångslönen för en och en halv anställd i branschen

Skattehöjningar, kronor per år 2016 2017

Slopad nedsättning för unga 187 000 211 000

Höjd särskild löneskatt för äldre 6 900 7 100

Höjd drivmedelskatt 3 100 3 500

Sjukförsäkringsavgift (medfinansiering) 17 078 17 078

Minskat ROT-avdrag 247 900 247 900

Totalt 461 980 486 580



Gemensamma förslag för 

bättre integration i skolan



Fler nyanlända skapar 

utmaningar för skolan

• Snart motsvarande en miljon personer i utanförskap – bristande skolgång ökar 

risken att fler hamnar i utanförskap

• Endast under 2015 sökte 70 000 barn asyl i Sverige

• Många av dem har nu gjort sina första skoldagar i svensk skola

• Varierande förkunskaper – stor skillnad i tidigare skolgång

• Många nyanlända samt lång period av fallande skolresultat

ställer krav på reformer för att stärka skolan



Fyra reformer för bättre 

integration i skolan

• Högre lön till skickliga lärare

– Forskning visar att lärarna är centrala för goda skolresultat

– Höjd lön med 5 000 kr/mån för en förstelärare

– De förstelärare som arbetar i utanförskapsområden får lönepåslag 

med 10 000 kr/mån

– Satsningen möjliggör minst 600 karriärlärartjänster, vilket är en 

satsning på ytterligare 52 miljoner kronor utöver dagens nivå.



Fyra reformer för bättre 

integration i skolan

• Inför ett aktivt skolval

– Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras.

– För att säkerställa att alla elever ges möjlighet att använda denna 

rättighet vill vi att ett aktivt skolval införs i samtliga av Sveriges 

kommuner. 



Fyra reformer för bättre 

integration i skolan

• Prioriterad timplan för nyanlända

– För nyanlända elever i tonåren blir den totala skolgången ofta för 

kort för att hinna uppnå målen i grundskolans alla sjutton ämnen. 

– Rektor ska ges långtgående befogenheter att prioritera om i 

timplanen så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena.



Fyra reformer för bättre 

integration i skolan

• Ökat utbildningsfokus under sommaren för nyanlända elever

– Långt sommarlov gör att nyanlända riskerar att få svårt att 

upprätthålla sina svenskkunskaper

– Riktade insatser bör därför göras under sommarlovet

– Möjliga reformer är utökad lovskola eller förkortat, exempelvis 

halverat, sommarlov

för nyanlända elever
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