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Av David Linden, historiker  

 

Historiskt har svensk borgerlighet, och i synnerhet Moderaterna, haft problemet att man inte velat visa 

när man varit förändringsbenägen. Detta trots att man alltid varit beredd att förnya sin politik. 

Perioden 2002-2006 utgör därför ett märkbart undantag. Men anpassning till verkligheten har ofta 

varit den bärande bjälke som den moderata politikutvecklingen har vilat på. Det är därför som denna 

rapport ligger helt i linje med partiet och dess historia. Ett sådant exempel går faktiskt att hitta redan 

när Allmänna Valmansförbundet valde att vara drivande för Sveriges första miljölagstiftning och 

etablerandet av nationalparker i början på 1900-talet. Det är helt enkelt något synnerligen moderat att 

stundom vilja utvärdera, uppdatera och föreslå ny politik.  

 

Initiativet till denna rapport är i linje med partiets historiska traditioner och det gäller även många av 

de områden som rapporten diskuterar. Stabilitet – och viljan att genomdriva nödvändiga 

samhällsreformer har aldrig skrämt moderater. Redan Allmänna valmansförbundet förstod vikten av 

ett socialförsäkringssystem, men det handlade inte om reformer för reformernas skull och Högerpartiet 

var ledande kritiker av Socialdemokraternas vilja att socialisera näringslivet under 

planhushållningsdebatten på 1940-talet.  

 

Rapportens fyra hörnstenar: stabilitet, tillväxt, sysselsättning samt sammanhållning är alla teman som 

diskuterats av varje partiledare från Arvid Lindman till Anna Kinberg Batra. Ett exempel på hur 

historien rimmar är att Gösta Bohman redan 1974 listar liknande grundpelare när han i Tankar om mitt 

Sverige skissar vad som då kallades ”den Moderata Värdekonservatismen”: personlig frihet och det 

sociala ansvaret. Fast rättsordning som garant för den personliga friheten, individens oberoende och 

självständighet, grundtrygghet. Enskild äganderätt och en valfrihet som förutsätter 

marknadshushållning.     

 

När det kommer till bostadspolitiken som här diskuteras under parollen att ”varje kvadratmeter 

behövs” går det att hitta en moderat diskussionsvilja alltsedan 1930-talets betoning på det egna 

hemmet i polemik mot Socialdemokraternas paroller om ”allmännyttan”. Likaså när det gäller 

betoningen på att Sverige ska vara en ledande forskarnation, där Moderata Samlingspartiet på 1990-

talet var starka motståndare till högskoleexpansion enkom som exempel på arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. För partiets interna historia torde 1935 vara ett viktigt år då Högerns medborgarskola i Gimo 

invigdes. Alltsedan dess har man också betonat vikten av att utbildning ska leda till arbete.   

 

Det faktum att sänkta skatter och fler i arbete både har ett individuellt och nationellt värde återfinns i 

partiets idétradition alltsedan andra världskrigets slut, då man satte i system att söka göra motstånd 

mot socialdemokraternas ständiga vilja att utöka staten. Förslaget om kommunaliserad arbetslöshet 

kunde vara hämtat från Gösta Bohman när han inledde sin kamp mot vad han kallade för ”den nya 

otryggheten”. Likaså kunde RUT-avdrag för högre utbildning vara något som föreslogs av både Carl 

Bildt och Ulf Adelsohn. Slutligen bör här nämnas en uppstramning av bidragssystemen som också är 

en väl historiskt förankrad paradgren, då redan Arvid Lindman varnade för att det alltid finns en risk 

för att förslösa offentliga resurser.     

 

Rapporten innehåller således en hel del tankar och problemformuleringar som länge funnits inom 

partiet. Men det finns också nya områden som inte fanns på ”Moderaterna classics” tid. Om dessa 

emellertid placeras i ett sammanhang kan man skönja spår av partiets historia. En sådan är 

beskrivningen av arbetskraftsinvandring som en extra injektion i jobbskapandet. Moderaterna har 

aldrig varit främmande för att ta in extern kompetens och om dessa snabbt gör rätt för sig så hade de 

en given del i det svenska statsbygget. Ett ytterligare sådant exempel handlar om att skolans 

kompensatoriska uppgift ska stärkas och i detta kan man se viljan att göra något för att bidra till att 

människor blir fria medborgare som med sina jobb bidrar till nationen. Ett ytterligare sådant exempel 

är viljan att uppmana till samling för att stärka Sverige som en välståndsnation. Historiskt har 
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Moderaterna nämligen varit ett pragmatiskt parti. Så länge någon har genomfört partiets förslag har det 

välkomnats. God politik bidrar nämligen till ett bättre land.  

 

Alla tider har sina problem som politiken måste adressera. Vad som historiskt har kännetecknat 

Moderaterna är en vilja att ta sig an samtidens utmaningar för att bidra till att det blir bättre i 

framtiden. Kärnbudskapet kan sammanfattas med en pragmatisk vilja att ständig försöka förbättra 

Sverige genom att medborgarna får större ansvar och frihet i det dagliga livet. Bärande i detta har varit 

en benhård tro på att det inte finns några liberala eller socialistiska utopier. Det enda politikerna kan 

göra är därför att genom konkreta förslag öka medborgarnas förmåga att ta eget ansvar. Det är vad 

denna rapport reflekterar och det är därför som den är helt i linje med Moderaternas historia och det 

liberalkonservativa idéarvet.  

 

 

I en undersökning från Novus publicerad 12 februari 2017 framkommer att: 

 

 Varannan svensk anser att politikerna kan lösa de utmaningar som finns i samhället, en 

fjärdedel tror inte så är fallet. 

 

 75 procent håller med om att politiken är mer intresserad av makten än att lösa de politiska 

problemen. 

 

 Bara varannan svensk håller med om att politikerna söker makten för att lösa de problem som 

finns i samhället. 

 

 80 procent håller med om att politikerna blir mer avskärmade från väljarna. 

 

Resultaten förklaras med att politiken reducerats till spelteori samtidigt som oron för samhället i stort 

och samhällsutvecklingen är hög. Det konstateras att en majoritet av väljarna anser att samhället är på 

väg åt fel håll och att ”vi är på väg in i en upplevd lågkonjunktur där den politiska retoriken går ut på 

att skada och skylla alla fel på motståndaren mer än att titta framåt och skapa en ljusare framtid”. Det 

beskrivs som mycket oroväckande att människor tappar tilltron till framtiden och till politikerna. 

 

Det förefaller således som att den negativa förtroendeutvecklingen vi sett under det dryga år som 

reformgruppen arbetat fortsätter. Vi är övertygande om att det enda sättet att vända utvecklingen är att 

fokusera på politikens grunduppgift och presentera gedigna reformer som kan visa på en bättre 

framtid. Det är Moderaternas och Alliansens uppgift. 

 

Det finns tydliga skäl till självkritik. Sedan flera år tillbaka har Moderaterna definierat sin uppgift som 

att utöva makt i stället för att formulera den mest relevanta samhällskritiken och vinna stöd för en 

reformagenda. Svåra och nödvändiga diskussioner har fått stå tillbaka. Reformarbete handlar om att 

ringa in de områden där landets behov är som störst och föreslå de åtgärder som ger mest resultat. 

Samt att skapa ett stabilt och tryggt samhälle där människor själva kan forma sin framtid. 

 

Vi efterlyser en politisk reformriktning som orkar vara obekväm och utmanande. Det är hög tid för en 

renässans för plikt och ansvar, som en motvikt mot populism och ständig popularitetstävlan. De 

reformer vi presenterar här är därför förankrade i erfarenhet och forskning samt syftar entydigt till att 

bygga ett stabilt samhälle där jobb, tillväxt, trygghet och välfärd säkras.  

 

  

Reformgruppen tillsattes av Moderaternas partiledning för att ge förslag på reformer och 

reformriktning inför valet och nästa mandatperiod. Uppdraget var att identifiera områden med särskilt 

stora reformbehov och presentera reformförslag utifrån erfarenheter från andra länder, framgångar i 

enskilda kommuner, kunskap från forskning eller rekommendationer från ledande internationella 
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bedömare. Reformgruppens uppdrag är ett komplement till övrig politikutveckling och ska gärna ge 

förslag utöver den aktuella debatten eller de mest kända positionerna. Reformgruppens förslag syftar 

inte till att vara komplett, vare sig inom eller över områden, utan ska snarare rikta ljus mot viktiga 

delar.  

 

Medlemmar:  

Alexander Abenius  

Johan Hultberg 

David Lindén 

Carolina Lindholm 

Jacob Lundberg 

Andreas Löwenhöök 

Josefin Malmqvist 

Gustav Nilsonne 

Gustav Schyllert 

Johanna Sjö 

Torbjörn Tegnhammar 

Niklas Wykman, ordförande  

 

Sekretariat: 

Johan Andreasson 

Martin Holmén 

Evelina Kogsta  

 

 

Sverige får beröm av OECD och andra ledande internationella bedömare. Reformerna som gjordes för 

snart tio år sedan har, tillsammans med en framgångsrik hantering av den internationella ekonomiska 

krisen, gett Sverige en starkare återhämtning än snart sagt något annat land. Nya problem har dock 

hopat sig, samtidigt som politiken gått i stå.  

 

Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur. Delvis baserat på utbudsreformer på arbetsmarknaden 

och förbättringar för företag, delvis på att både penning- och finanspolitiken varit expansiv under en 

längre tid. Under konjunktureffekten brottas dock Sverige med betydande problem, inte minst på 

arbets- och bostadsmarknaden. Obalanser som både ökar risken för en ny kris och håller tillbaka 

potentialen i ekonomin. Det är särskilt allvarligt mot bakgrund av de integrationsproblem som ligger 

framför oss.  

 

Under början av 1990-talet var Sverige i en motsvarande situation, om än i mindre omfattning. En 

ekonomisk kris tillsammans med en orolig omvärld utmanade samhället och förändringar var 

nödvändiga. Under en period av bara cirka fem år drev då moderatledda och socialdemokratiska 

regeringar igenom en genomgripande skattereform, EU-inträde, en självständig riksbank, ett nytt 

ramverk för finanspolitiken, omfattande avregleringar, privatisering av statlig verksamhet och en mer 

flexibel arbetsmarknad. Resultaten blev också att Sverige från början av 1990-talet fram till i dag 

tillhör de utvecklade ekonomier som vuxit allra mest och med en bibehållen hög grad av 

sammanhållning. Trots de positiva erfarenheterna har de fortsatta reformambitionerna uteblivit. 

Nödvändiga åtstramningar har gjorts på det finansiella området och kunskapsreformer i skolan 

genomförts, men lite eller inget har blivit gjort för att nya jobb, stärkt hushållsekonomi och höjd 

produktivitet ska kunna växa fram.    

 

Reformarbetet behöver ta sin fart i en besvärlig tid. Det sker en global återhämtning men med låga 

tillväxttal, trots låga styrräntor och andra omfattande penningpolitiska stimulanser. Många stater är 

kraftigt skuldsatta efter krisåren. I stora delar av världen, inklusive Sverige, är produktivitetstillväxten 

relativt svag. Konjunkturinstitutet visar exempelvis att produktivitetstillväxten i Sverige varit lägre de 



5 

 

senaste åren än det historiska genomsnittet. Till del förklaras detta av finanskrisen men det finns även 

strukturella orsaker. 

 

Därtill kommer konflikter och migrationsströmmar som skapar risker och osäkerheter vi under många 

år levt nästan utan. Internationellt sett är det politiska läget mer instabilt, med oklarheter kring till 

exempel Brexits påverkan på såväl Sverige som världsekonomin. Vad det nya läget med Trump som 

president och en allt starkare Putin får för konsekvenser är ännu okänt.  

 

Parallellt med en mer nationalistisk politik i omvärlden verkar globalisering och automatisering med 

tilltagande kraft. Strukturomvandlingen går allt fortare. En bred internationell litteratur visar hur 

kvalifikationsskillnaderna mellan jobb nu ökar drastiskt, samtidigt som många medelkvalificerade 

jobb riskerar att försvinna. Sverige är känsligt för denna omvandling då vi har en mycket låg andel 

enkla jobb i ekonomin, under fem procent. De ledande internationella bedömarna visar att cirka 

30 procent av jobben i Sverige riskerar att försvinna eller drastiskt förändras. Omvandlingen sker efter 

en lång tid av fallande resultat i skolan, vilket skapar osäkerhet kring hur rustade vi är för att få in fler 

personer i den högproduktiva delen av ekonomin, vilket annars är en historisk styrka för Sverige. En 

betydande invandring av personer med svag utbildningsbakgrund riskerar bidra till en lägre 

färdighetsnivå i befolkningen, vilket ytterligare riskerar lämna människor långvarigt utanför 

arbetsmarknaden.  

 

Utvecklingen förstärker Sveriges landspecifika utmaningar med stora insider/outsider-problem, ökad 

försörjningskvot och en tilltagande press på offentliga finanser när skyddsvallar behöver återställas 

samtidigt som flyktingkrisens akuta kostnader ska betalas. Sverige är ett av de OECD-länder med 

störst skillnad mellan personer som är födda i landet och utrikes födda i så väl utbildningsnivå som i 

sysselsättningsnivå. Det ställer krav på nya verktyg och nya tanke- och arbetssätt för att stötta 

omställning och underlätta inträde på arbetsmarknaden. Precis som OECD, IMF, EU-kommissionen 

med flera påpekar har Sverige också stabilitets- och makrorisker kopplat till en stor finansiell sektor 

och högt värderad bostadsmarknad.  

 

I rapporten pekas på reformer och en reformriktning som både kan genomföras i detta krävande läge, 

och som kan förbättra framtidsutsikterna. Det behövs en reformagenda för Sverige som utgår ifrån hur 

stabilitet för landet och trygghet för medborgare ska värnas i en osäker värld. 

 

 

Stabilitetens betydelse är grundmurad för ekonomisk tillväxt. För en liten, öppen ekonomi som den 

svenska är den avgörande för attrahera investeringar, undvika kriser och stå emot konjunkturförlopp. 

Stabilitetens betydelse gäller också i det lilla, till exempel möjligheten för ett lokalt näringsliv att 

verka förskonat från brottslighet och osund konkurrens. Stabilitet, eller upplevelsen av stabilitet, är 

också en hörnsten för trygghet, förtroende och tillit. I ett stabilt samhälle kan människor fatta avvägda 

beslut kring bland annat jobb, utbildning och bostadssituation, utan onödiga risker eller osäkerhet.    

 

Efter finans- och migrationskrisen finns en utbredd oro för hur samhället utvecklas. Många känner 

pessimism och misstro. Det handlar bland annat om oro för kommunernas förmåga att hantera 

konsekvenserna av flyktingkrisen med bibehållen kvalitet i välfärdstjänster och skola, samt oro för att 

kriminalitet och otrygghet skulle öka.  

 

Nationellt visar undersökningar att en majoritet av medborgarna anser att Sverige är på väg åt fel håll, 

trots högkonjunktur och lägre arbetslöshet. Förtroendet för samhällskontraktet är i någon mån i 

gungning: medborgare tvivlar på politikers förmåga att leverera trygghet och välfärd för deras 

skattekronor. Och inte utan grund. Om integrationen misslyckas är det tydligt att kommunernas 

ekonomi kommer att sättas under stor press, vilket riskerar tränga undan andra välfärdstjänster. Ett 
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växande utanförskap utgör också grogrund för motsättningar, vilket kan öka otryggheten. Detsamma 

gäller den ökande grupp människor som lever som tillståndslösa i Sverige.  

 

Startpunkten för ett reformarbete är alltså ett läge där politiken brustit i ansvarstagande på centrala 

områden. Det gäller inte minst grunden för migrationskrisen som lades av den förra regeringen, men 

även nuvarande regerings underlåtenhet att reformera arbets- och bostadsmarknaderna samt att vidta 

åtgärder som stärker Sveriges tillväxtförutsättningar långsiktigt. I det perspektivet är det inte konstigt 

att medborgarnas förtroende sviktar.  

 

I artikeln ”Den nya pessimismen” (Kvartal, vol 1 2016) beskriver Peter Santesson hur nedgångstankar 

kan sorteras in i tre dimensioner: försämrade idéer och vanor, ett försvagat skyddande skal runt 

samhället och hotade försörjningsmodeller. Han skriver att olika grupper ofta tar fasta på skilda 

dimensioner: ”Står man till vänster är det välfärdsstatens försvagade innehåll och hårdnande 

värderingsförändringar som oroar, medan oppositionens väljare fäster mer vikt vid de hårda 

skalfrågorna och en robust ekonomi. Allt fler är överens om att Sverige är på väg åt fel håll, men 

tänker olika om varför.” Santesson noterar att det finns en rad samhällsproblem inom de tre 

nedgångsdimensionerna som är olösta.  

 

För ett parti som söker väljarnas förtroende och dessutom aspirerar på att vara statsbärande gäller att 

ha en sammanhängande och genomarbetad politik. Enligt synsättet ovan behöver vi presentera 

trovärdiga lösningar på samhällsproblem inom alla tre dimensioner. Missar vi i någon dimension 

riskerar politiken i stället att bidra till instabilitet och osäkerhet. Vi menar att minimikravet på 

politiken bör vara att verka för stabilitet på följande fyra områden.  

 

Det bör vara grundläggande att den ekonomiska politiken inte bidrar till att öka risken för ekonomiska 

kriser eller undergräver Sveriges möjligheter att hantera sådana. Just nu är Sverige inne i en 

högkonjunktur, där den ekonomiska politikens uppgift borde vara att strama åt för att undvika 

överhettning och klara en framtida nedgång. I stället har vi fortsatt negativ ränta och står utan buffert i 

offentliga finanser. Experternas kritik tilltar mot främst riksbankens pro-cykliska penningpolitik och 

de risker den medför för den finansiella stabiliteten. Internationella bedömare varnar för Sveriges 

sårbarhet som ett litet land med stor finansiell sektor och hög privat skuldsättning till följd av snabbt 

stigande bostadspriser. Därför är det mycket bra att penningpolitiken nu utreds.  

 

Men oavsett vad utredningen kommer fram till kan riksbanken inte göra något åt en illa fungerande 

bostadsmarknad, som bedömare menar ligger bakom utvecklingen. Bostadsmarknaden är överreglerad 

och frågan kan inte hållas gisslan av särintressen. Betydande reformer av både reglering och skatter 

krävs för att både dämpa prisstegringen och undvika en situation där många unga och nyanlända 

riskerar hamna permanent utanför bostadsmarknaden (se bostadsavsnitt).  

 

Förslag: 

 

 Stärk Stabilitetsrådets roll: ge rådet möjlighet att diskutera brett kring åtgärder med bäring 

på finansiell stabilitet, t.ex. förändringar i skatter och reglering av bostadsmarknaden. Låt 

rådet inkomma med underlag till Finanspolitiska rådet inför den årliga granskningen av 

regeringens politik. 

 

 Se över en nedtrappning av ränteavdragen med hänsyn till ungas möjligheter att ta sig in på 

bostadsmarknaden. Åtgärden bör vara fördelningspolitiskt balanserad och över tid sänka 

marginalskatten på arbete motsvarande ränteavdragets minskning.  

 

 Verka kraftfullt i pågående EU-förhandlingar om bankers kapitaltäckningskrav för att 

nationella myndigheter ska få behålla sin rätt att ta höjd för system- och makrotillsynsrisk i 

tillämpningen av pelare 2. 
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Det skyddande skalet består både av nattväktarstaten och välfärden. Viktiga inledande insatser har 

gjorts för att rikta om försvarspolitiken, förbättra brottsbekämpningen och åstadkomma en mer hållbar 

migration till Sverige – ett arbete som behöver fortsätta. Detta behöver ske i prioritering med andra 

angelägna åtgärder, varför grundstrukturen för det offentligas finansiering behöver vara robust. Det 

handlar om att utveckla stabila skattebaser, men framförallt att främja tillväxt och hålla tillbaka 

omotiverade utgifter. Den kommunala utjämningens utformning är ett tydligt exempel som motverkar 

ekonomisk utveckling (se avsnitt om sammanhållning). Att kommuner som bygger bostäder inte 

premieras bättre är ett annat (se bostadsavsnitt). Ett exempel på utgiftssidan är socialtjänstlagen, som 

ger utrymme för att betala ut försörjningsstöd till personer som har fått avslag på sin asylansökan. För 

att klara finansieringen av grundläggande samhällsfunktioner samt för att skapa ett starkt förtroende 

för deras varaktighet och motståndskraft behöver politiken prioritera dessa över andra utgifter.     

 

Förslag: 

 

 Reformera socialtjänstlagen så att den inte omfattar personer som saknar tillstånd att vistas i 

Sverige.  

 

 Ge myndigheter och huvudmän i uppdrag att, tillsammans med professionen, utveckla 

metoder för att systematiskt utvärdera kvaliteten i välfärdsverksamheter och offentliggöra 

resultaten på enhetsnivå. 

 

 Underlätta för elever, patienter, brukare, anhöriga och anställda att lämna synpunkter och 

anmäla missförhållanden. 

 

 Stärk inspektionsmyndigheternas möjligheter att ta över driftsansvaret för verksamheter som 

uppvisar kvalitetsbrister. 

 

 Stärk den kommunala revisionen och utvidga Riksrevisionens uppdrag till att även omfatta 

effektivitetsgranskningar av kommunal verksamhet. 

 

 

Försörjningsmodellerna handlar dels om enskilda människors försörjningsmöjligheter, dels om 

Sveriges samlade tillväxtförutsättningar. På den svenska arbetsmarknaden finns både utanförskap och 

arbetskraftsbrist. Det är inte så enkelt som att de som nu står utan arbete kan fylla det kvalificerade 

behov som finns. För att personer i större utsträckning ska gå från utanförskap till arbete är det vår 

erfarenhet att väl utformade lokala insatser har störst effekt. Vi föreslår därför bl.a. att kommunerna tar 

över ansvaret för arbetsmarknadsinsatser från Arbetsförmedlingen och även ges ansvar för 

vuxenutbildningen. Kommunerna bör också ges större möjligheter att ställa krav för att betala ut 

försörjningsstöd. För att på kort sikt komma tillrätta med bristen på kvalificerad arbetskraft bör 

reglerna för arbetskraftsinvandring förändras. Därutöver föreslår vi förändringar i skatte- och 

utbildningspolitiken som syftar till att stärka Sveriges tillväxtförutsättningar långsiktigt  

 

 

Förslag: 

 

Se respektive avsnitt 
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Vår tolkning av den idé- eller värderingsmässiga dimensionen handlar i första hand om förtroendet för 

att grundläggande fri- och rättigheter värnas. Människor tvivlar på om politiken kan stå emot trycket 

att anpassa samhället efter religioner eller röststarka minoriteters krav på privilegier. Detta är ett 

område fullt med goda intentioner men där politikens insatser ibland motverkar dess syfte. Centralt är 

att det offentliga samhället ska verka på en icke-religiös grund. Det innebär att svenska myndigheter 

alltid bör ta ställning för individuella fri- och rättigheter och mot kulturella eller religiösa yttringar 

som kränker dessa. Det handlar t.ex. om att ta tydlig ställning mot barnäktenskap och alla former av 

hedersförtryck.  

 

Förslag: 

 

 Vässa samhällsorienteringen för nyanlända med fokus på kvinnors, barns och homosexuellas 

rättigheter 

.  

 

Ett lands tillväxt beror på tillgången på kapital och arbetskraft, men framförallt på skapandet av ny 

kunskap och bättre tillvaratagande av resurser. Ofta benämner vi sådana processer som forskning, 

innovation och entreprenörskap. Förutsättningarna för sådan verksamhet beror i sin tur på hur 

institutioner ger trygghet, förutsägbarhet och drivkraft för den typen av ekonomisk aktivitet.  

 

För en välutvecklad ekonomi som den svenska är det rimligt att ställa sig frågan vilka som är de 

största bindande begränsningarna för tillväxten. Detta är också en bred litteratur i forskningen. Den 

diskussionen kan stödjas av en tydligare målstyrning av politiken, som kan hjälpa politiker att fatta 

tuffa och långsiktiga beslut, särskilt om det omgärdas av uppföljning och utvärdering som belönar 

eller bestraffar politiken beroende på utfall.   

 

Överskottsmålet och inflationsmålet är de tydligaste målen i den svenska ekonomiska politiken. 

Överskottsmålet disciplinerar finanspolitiken genom flera mekanismer, inte minst genom ett tydligt 

ansvarsutkrävande från medier och stark granskning från berörda myndigheter. Överskottsmålet är 

tillsammans med utgiftstaket ett starkt stöd för politiken att stå emot utgiftstryck och ta ett långsiktigt 

ansvar.  

 

Tydliga mål med tillhörande uppföljning kan bidra till motsvarande stöd inom andra områden. Mål bör 

kunna formuleras på ett sådant sätt att de vinner bred enighet i Sveriges riksdag. Den exakta 

målformuleringen bör vara föremål för vidare utredning, både för att skapa bred förankring och för att 

undvika manipulerbara mål, som till exempel arbetslöshetsmålet.  

 

På det ekonomiska området torde de flesta politiker kunna enas om att vi ska ha en hög 

levnadsstandard i Sverige, med bra löneutveckling och liten förekomst av dåliga livsbetingelser. Att 

sysselsättningsgraden ska vara hög och jämnt fördelad, och att Sverige ska ha en god förmåga att 

hantera ekonomiska kriser.   

 

Mål kring till exempel produktivitet, löner och sysselsättning kan hamna i konflikt med varandra, 

uppfyllelsen av sådana mål kan också hamna i konflikt med de finanspolitiska målen. Att synliggöra 

sådana målkonflikter är centralt för en framgångsrik målstyrning. Att belysa målkonflikter generellt 

förbättrar den politiska debatten och kan lägga grunden för bättre policy inom de flesta områden.     

 

För att kunna utvärdera reformer är det centralt att politiken från början är tydlig med vilka effekter, 

besparingar eller kostnader förslagen förväntas ha. Ett sätt att stärka utvärderingsbarheten är att låta de 

utredningar som lägger grund för förslagen från början föreslå hur utvärdering ska kunna ske. Andra 

åtgärder är att stärka kompentensen på myndigheterna och genomföra fler reformer som experiment. 
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Vidare bör samarbetet mellan forskare och departementen öka, där kunskap, forskningsresultat och 

frågeställningar kan delas på ett mer systematiskt sätt, samt att nödvändig data för utvärdering blir 

tillgänglig för fler.  

 

Förslag:  

 

 Gör fler mål till en del av det finanspolitiska ramverket. Åtminstone BNP per capita, 

sysselsättningsgrad, reallöner, något produktivitetsmått, graden av absolut materiell 

fattigdom och inkomstutvecklingen för de 40 procent med lägst inkomster bör ingå. 

 

 Uppdra åt SCB, Konjunkturinstitutet m.fl., likt Finanspolitiska rådet att följa upp de 

ekonomiska målen, utvärdera reformer mot dem och löpande rapportera sina resultat till 

allmänhet och medier.  

 

 Ge berörda myndigheter ett särskilt uppdrag att belysa centrala målkonflikter i aktuella 

politiska frågor.  

 

 I linje med den modell som används i Nederländerna bör samtliga riksdagspartiers 

budgetmotioner granskas av till exempel Konjunkturinstitutet. 

 

 Utveckla och stärk forskningsavdelningar ute på myndigheterna.   

 

Det har funnits betydande problem på svensk bostadsmarknad under lång tid. Men de senaste åren har 

problemen blivit allt mer akuta. Det råder bostadsbrist i ett stort antal av Sveriges kommuner. Det 

hämmar rörligheten på bostadsmarknaden, hindrar människor att studera eller ta arbeten på platser där 

det inte finns några lediga bostäder och skapar svårigheter att ordna boende för asylsökande och 

nyanlända. Prisuppgången till följd av för lågt utbud och låga räntor riskerar att utlösa prisfall, driva 

ner konsumtionen och upp arbetslösheten. Något som har hänt i Danmark. På lång sikt riskerar den 

nuvarande bostadspolitiken att driva fram ett djupt delat samhälle, här och nu håller den tillbaka 

tillväxtpotentialen i ekonomin och bidrar till risker både på stabilitets- och makrosidan.  

 

Problemen har varit uppenbara under lång tid, men reformerna har inte varit tillräckligt omfattande. 

Alliansregeringen inledde ett betydande reformarbete för att förbättra tillgången på bostäder, men 

reformerna kom alltför sent och när Sverige fick en ny regering 2014 avtog reformarbetet nästan helt. I 

högkonjunkturens spår har bostadsbyggandet ökat snabbt de senaste åren, men vi är fortfarande långt 

från de nivåer Boverket bedömer kommer att krävas för att råda bot på bostadsbristen. 

 

Bostadsmarknaden behöver reformeras i grunden, med tiotals eller kanske hundratals reformer av allt 

från riksintressen till hyressättning och Boverkets krav. Förändringarna behöver dock genomföras 

gradvis med respekt både för att hemmet inte är vilken vara som helst, och för bostadsmarknadens 

särskilda ställning i ekonomin.  

 

Efter återföreningen stod Tyskland inför ett stort behov av att bygga nya bostäder. Med ett system för 

lokal byggplanering som liknade det svenska fanns farhågor att långsam handläggning och ovilja från 

lokala beslutsfattare att bygga tillräckligt skulle hålla tillbaka byggandet. En regel om att detaljplan 

inte krävs för att bygga i redan bebyggda områden infördes därför i det forna Östtyskland. De mycket 

positiva erfarenheterna gjorde att regeln infördes i hela Tyskland och anses vara en viktig orsak till att 

tiden från idé till byggstart är så mycket kortare i Tyskland än i Sverige.  

 

Med den tyska modellen i en svensk kontext skulle översiktsplanen få ökad betydelse, medan 

detaljplanen främst blir viktig i utvecklingen av nya områden. Detta skulle korta planeringstiden, 

minska risken för byggföretagen och frigöra planeringskapacitet hos kommunerna vilket sammantaget 

skulle leda till fler och snabbare byggstarter. 
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Vid sidan av planprocessen utgör kommuners svaga drivkrafter att bygga ett problem för 

bostadsförsörjningen. Den svenska fastighetsskatten som avskaffades 2008 var statlig, till skillnad från 

i nästa alla andra länder där skatten är lokal. Det var en av anledningarna till att skatten var så 

impopulär. År 2008 infördes en lokal fastighetsavgift, men till skillnad från exempelvis 

kommunalskatten saknar kommunerna möjlighet att styra över skattesats och begränsningsbelopp. 

Därmed har kommunerna, som har monopol på att planera för nya bostäder, relativt svaga incitament 

för att öka byggandet. Om kommunerna själva ges makt att styra över hur stor fastighetsavgift 

kommunens invånare ska betala kan de bidra till ökade drivkrafter för att bygga. Samtidigt skulle 

skatten på arbete kunna sänkas. En sådan reformering av fastighetsbeskattningen skulle ligga i linje 

med de rekommendationer som bland annat OECD, IMF och EU-kommissionen riktar till Sverige.  

 

Det riktas allt mer kritik mot hyresregleringen. Det är uppenbart att den bromsar tillväxten i 

hyresbeståndet. Internationella bedömare menar också att den har en omvänd fördelningseffekt, det 

vill säga den motverkar sitt syfte. För oss som värnar hyresrätten och ser dess särskilda roll i ekonomin 

är det tydligt att systemet behöver reformeras.   

 

I dag kan en byggherre ta ut fullt marknadspris för en nybyggd bostadsrätt men inte för en nybyggd 

hyresrätt, till följd av bruksvärdessystemet. Föga förvånande väljer därför de flesta byggherrar att 

bygga bostadsrätter och tillgången på hyresrätter minskar. Systemet med presumtionshyror har inte 

fungerat eftersom det fortfarande kräver förhandling med Hyresgästföreningen och endast innebär ett 

tillfälligt undantag från bruksvärdessystemet.  

 

För nybyggda lägenheter finns det inte några sociala skäl att reglera hyrorna. Sådana skäl förs ibland 

fram som försvar för bruksvärdessystemet. Nybyggda lägenheter vänder sig med nödvändighet till 

personer med relativt höga inkomster, på samma sätt som nya bilar, och det finns ingen anledning att 

subventionera dessa personers boende.  

 

En reformering av fastighetsbeskattningen i kombination med friare hyressättning skulle öka 

drivkrafterna för hushållen att väga rätt boendeyta mot andra utgifter. Det skulle leda till att 

bostadsbeståndet skulle användas mer effektivt. I det sammanhanget bör också reavinstskatten 

beaktas. Även om det finns nackdelar med att skjuta upp skatteinbetalningar så skulle det underlätta 

rörligheten om reavinstskatten bara utlöstes vid utträde från bostadsmarknaden.  

 

Förslag:  

 

 Reformera systemet med översiktsplan och detaljplan efter tysk modell. 

 

 Ge kommunerna makt över fastighetsavgiften. 

 

 Marknadsprissättning för alla nybyggda lägenheter.  

 

 Överväg att reformera reavinstskatten så att den som huvudregel betalas vid utträde från eget 

ägande på bostadsmarknaden.  

 

Sverige är en kunskapsnation i världsklass. Men vi kan bli bättre. Svensk konkurrenskraft vilar tungt 

på kunskap. Därför behöver fler komma ut i kvalificerade jobb tidigare. För att åstadkomma detta 

behöver vi stärka incitamenten att studera och öka resurserna till utbildning. Det är viktigt att studenter 

gör målmedvetna val och tar examen på utsatt tid. Men i Sverige har vi i för hög grad frikopplat 

konsekvenserna av individens livsval genom att studiestödssystemet är generöst och 

utbildningspremien är unikt låg. Det är därför vi har den högsta examensåldern i OECD. Denna 

utveckling behöver mötas genom att större ansvar återförs till individen. 
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I Sverige prövades 2009-2010 en bonus om 12 000 kr för deltagare i Svenska för invandrare (Sfi) som 

uppfyllde vissa prestationskrav. 35 deltagande kommuner jämfördes parvis, med Uppsala, Göteborg 

och Södertälje tillsammans hopparade med Stockholm, och 1005 bonusar betalades ut. Bonussystemet 

uppskattades orsaka en statistiskt säkerställd ökad sannolikhet att slutföra kurser i storleksordningen 2 

procentenheter. Under undersökningsperioden var totalt 104 507 personer elever i Sfi-utbildning, 

varför även enstaka procent motsvaras av ett stort antal människor. Denna undersökning visar dels 

värdet av randomiserade experiment för att undersöka resultatet av olika policyförändringar och dels 

att ekonomiska incitament i studiestödssystemet kan ha positiva effekter på resultat och 

genomströmning. Liknande erfarenheter finns från Norge där man 1990 införde ett så kallat 

turbostipendium om 18 000 kr som en bonus för studenter som slutförde utbildningen på utsatt tid. 

Stipendiet riktades till vissa utbildningsprogram som hade särskilt lång tid till examen. 1995 

avskaffades stipendiet igen. I en jämförelse med andra utbildningsprogram uppskattades att andelen 

som tog examen i tid ökade med 3,8 procentenheter och att den genomsnittliga tiden till examen 

minskade med 0,8 terminer. 

 

Hur ett bredare bonussystem för det svenska skolsystemet ska se ut bör utredas närmare. Men 

principen med mindre bonusar till studenter som tar ut sin examen inom utsatt tid bör mot denna 

bakgrund kunna ge positiva resultat. Andra delar som kan bidra till snabbare genomströmning är en 

tidigarelagd avstämning för studiemedel. Med avstämning efter exempelvis fyra år bör man ha klarat 

av en treårig utbildning. Annars riskerar man att bli av med sitt studiestöd. 

 

En annan metod är det norska studiemedelssystemet som innehåller en prestationsbaserad 

konvertering av studiestödet från lån till bidrag. Stödet, som är generöst tilltaget, betalas ut som lån, 

och om studenten fullföljt sin utbildning eller genomfört examen konverteras 40 procent till bidrag i 

efterhand. Ett liknande incitamentssystem skulle kunna övervägas att införas även i Sverige. 

 

Förslag:  

 

 Inför ett stipendium motsvarande det norska turbostipendiet för utbildningar där det råder 

arbetskraftsbrist eller är samhällsekonomiskt motiverat med fler sökanden. 

 

 Inför avstämningsstationer i studiemedelssystemet.  

 

 Överväg att konvertera delar av lånet till bidrag retroaktivt, för vissa utbildningar och för 

vissa prestationer.   

 

Samtidigt som Sverige ligger i framkant när det gäller insamling av statistik och data förslösas stora 

mängder data varje år. Värdefulla forskningsdata försvinner eller blir otillgängliga. Undersökningar av 

tillgången till forskningsdata visar att efter fem år är ungefär 80 procent av data funktionellt 

otillgängliga.  

 

Det största bortfallet sker därför att forskare och lärosäten saknar rutiner för arkivering. Även när data 

finns i god ordning är det svårt för andra att nyttja dem, vilket hämmar kunskapsutvecklingen. 

Vetenskapsrådet har föreslagit riktlinjer för öppen tillgång till forskningspublikationer och 

forskningsdata. VR:s förslag innebär ett krav att publicera öppna data från 2025. Frågan lyftes i 

samband med Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 

konkurrenskraft.  

 

I grunden är detta bra men otillräckligt. Vi vill se en särskild satsning på öppna data som gör det 

möjligt att rädda och bevara dataset som bedöms som särskilt viktiga, t.ex. från kliniska prövningar av 

läkemedel som är i utbrett bruk. Ett bisyfte blir att lärosätena då får hjälp att bygga upp kunskap och 

interna strukturer för att underlätta det förmodade införandet av en generell policy. Här bör forskare få 
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möjlighet att söka medel i konkurrens. Dels för att rädda sina dataset och dels för satsningar på 

utbildning m.m. om öppna data.  

 

Förslag:  

 

 Gör en särskild satsning på öppen data. För cirka 60 miljoner kronor kan data från 100 

forskningsprojekt öppnas.  

 

En unik förutsättning för värdefull forskning i Sverige är våra olika register över befolkningen. 

Registerhållande myndigheter har dock blivit alltmer restriktiva med att lämna ut data för forskning. 

En anledning är att de allt strängare värderar risken för identifiering och intrång. Men de värderar inte 

kunskapsnyttan, som bör återföras till den population som bidragit med data. På sikt har Sverige 

möjlighet att använda våra register för att skapa världsledande informationssystem som skulle 

möjliggöra effektiva evidensbaserade metoder i sjukvård, socialtjänst och annan offentlig förvaltning. 

De potentiella vinsterna med att öppna upp dessa system för mer forskning torde vara stora samtidigt 

som vi som samhälle kan och bör förvänta oss att den personliga integriteten skyddas. Det bör vara 

möjligt för våra registerhållande myndigheter att klara båda dessa uppdrag samtidigt. Vi ser också en 

oroväckande möjlighet för myndigheter att genom avgiftsförordningen kommersialisera data som 

egentligen borde vara fri och tillgänglig.  

 

Förslag:  

 

 Uppdra i regleringsbrev åt registerhållande myndigheter (SCB, Socialstyrelsen m.fl.) att göra 

registerdata tillgängliga för forskning 

Av statens utgifter för högre utbildning går i dag 20 miljarder till själva utbildningen. Det motsvarar 

enbart hälften av de totala utgifterna, medan andra hälften går till studiebidrag och studielån. Samtidigt 

står det klart att många utbildningar behöver mer resurser. Ett återkommande problem är alltför få 

lärarledda timmar.  

 

Ett fåtal högskolor eller universitet bör på prov få införa en begränsad studieavgift som för studenten 

helt täcks av studielånet. De ökade intäkterna till lärosätet ska oavkortat gå till undervisningstid eller 

insatser som direkt kan förväntas öka kvaliteten i undervisningen.  

 

Genom att öppna upp för en frivillig studieavgift som helt täcks av studielån kan utbildningskvalitet 

potentiellt höjas och studenterna får mer tillbaka för sin investerade studietid. Både i form av högre 

kvalitet och förstärka incitamenten för att läsa utbildningar som leder till arbete och högre inkomst. 

 

I Sverige finns redan ett system för att genom studielånen finansiera studieavgifter när en svensk 

student läser på en utländsk högskola. Vi vill på prov och i begränsad utsträckning utvidga detta 

system. Avgiften i försöket bör ej uppgå till mer än 10 000 kronor per termin. Den ökade kostnaden 

för en student som studerar ett mastersprogram om fem år skulle med dagens CSN-ränta och en 20-

årig återbetalningstid bli 150 kronor per månad. 

 

Vissa har befarat att studieavgifter leder till social snedrekrytering. Erfarenheter från Storbritannien 

visar dock tydligt att den effekten har uteblivit. Där har höjningen av studieavgifter lett till minskat 

söktryck till utbildningar med dålig arbetsmarknadsanknytning, men utan att öka social 

snedrekrytering.  

 

I Tyskland infördes studieavgifter i vissa delstater (i genomsnitt ca 500 euro/termin) under perioden 

2006-2008. En jämförelse mellan delstater som infört studieavgifter och delstater som inte gjort det 
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visade att studieavgifter ökade sannolikheten för studenter att söka till yrkeshögskola i stället för till 

universitetet. Internationella studier visar att införandet av studieavgifter också ökar 

genomströmningshastigheten.  

 

Att genom ett försök skaffa svensk erfarenhet kring studieval, arbetsmarknadsanpassning, 

utbildningskvalitet, social rekrytering och så vidare vore värdefullt för den fortsatta utformningen av 

högskolepolitiken.  

 

Förslag:  

 

 Inför ett utvärderingsbart försök med begränsade studieavgifter som fullt ut finansieras 

genom lån i studiemedelssystemet. De ökade intäkterna för lärosätet ska oavkortat gå till 

undervisningens kvalitet.  

 

Nivån och utformningen på skatterna påverkar Sveriges tillväxtförutsättningar. Alltför höga skatter på 

arbete och utbildning gör att färre arbetar eller studerar medan höga skatter på ägande och kapital 

riskerar att tränga undan investeringar eller driva dem utomlands. Den samlade internationella 

forskningen visar att höga inkomst- och bolagsskatter är skadliga för tillväxten. OECD, IMF med flera 

rekommenderar Sverige att sänka skatten på arbete. Ska fler jobb växa fram behöver också företag och 

entreprenörer bättre villkor, bland annat genom lägre beskattning.  

 

Det är möjligt att sänka skatten på jobb och företagande utan en större skattereform. Vi föreslår såväl 

en utbyggnad som en förenkling av jobbskatteavdraget. Det skulle enligt ledande bedömare såsom 

Finansdepartementet leda till varaktigt högre sysselsättning. 

 

Inom ramen för en större skattereform skulle det dock vara möjligt att i större utsträckning gynna 

framväxten av jobb och företag. Förutsättningarna för en sådan reform synes dock små, eftersom 

Socialdemokraterna har intagit en position att de allra flesta skatter bör höjas. Den reformvilja som 

fanns inom delar av Socialdemokraterna i slutet av 80-talet och fram till mitten av 90-talet förefaller 

inte finnas kvar. En skattereform som inte har blocköverskridande stöd har svaga förutsättningar att 

kunna genomföras eller bli varaktig.  

 

Vi går här fram med en del förslag som borde ingå i en eventuell skattereform, främst en skatteväxling 

mellan skatter på boende och arbete. Uppstår förutsättningar bör Sverige göra en mer genomgripande 

skattereform med fokus på enkelhet och jobbskapande. Viktiga delar av en sådan reform borde vara 

sänkta marginalskatter på arbete, förstärkt jobbskatteavdrag, enhetlig moms, enhetlig kapitalskatt och 

sänkt bolagsskatt.  

 

Närmare en miljon människor väntas hamna i utanförskap och Arbetsförmedlingen rapporterar att sju 

av tio av Sveriges arbetslösa tillhör gruppen i särskilt utsatt ställning. Den mest betydande utmaningen 

på svensk arbetsmarknad i dag är att bryta det utanförskap som gäller dem som står längre ifrån 

arbetsmarknaden, och som har svårare att komma in. Särskilt unga utan gymnasiekompetens 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. Denna utmaning har förstärkts betydligt av 

det stora flyktingmottagande som Sverige haft under de senaste åren. Bland nyanlända personer i 

etableringsfasen har knappt 50 procent endast grundskoleutbildning eller mindre. För denna grupp är 

trösklarna in till den svenska arbetsmarknaden mycket höga. 
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Parallellt växer utmaningen med att vi behöver stanna kvar längre i arbetskraften. Därmed ökar också 

behovet av omställning och det som ibland kallas livslångt lärande.  

 

Drivkrafterna för att arbeta behöver vara starkare än 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. 

 

Trösklarna in till arbetsmarknaden är fortsatt höga för personer med låga inkomster. Exempelvis har 

en ensamstående kvinna med två barn tre gånger så höga skattekilar i Sverige jämfört med om hon 

bott i Danmark. Dessa skattekilar behöver minskas. Skattelättnader för dem som arbetar, särskilt riktat 

mot dem med låga inkomster, är en internationellt sett vanlig och väl utvärderad reform för att bidra 

till ökad sysselsättning. Liknande skattelättnader finns exempelvis i Danmark, Finland, Frankrike, 

Storbritannien, Kanada, Nederländerna och USA enligt OECD. 

 

Det behöver samtidigt göras riktade insatser till dem med allra lägst inkomster. Internationell 

forskning visar att kombinationen av aktiveringskrav och ekonomiska incitament har störst betydelse 

för att minska bidragstagandet och öka sysselsättningen. 

 

Jobbskatteavdraget (JSA) har enligt alla bedömare som räknat på saken bidragit till ökad 

sysselsättning. Det har dock av bland andra Finanspolitiska rådet fått kritik för att vara krångligt 

utformat. JSA fasas i dag in med två olika takter innan det är helt infasat vid en månadsinkomst om 

30 000 kronor. Ett sätt att förenkla JSA vore att införa endast en infasningsregion. Det skulle innebära 

sänkt skatt och ökade incitament för att delta i arbetskraften för de som befinner sig i den första 

infasningsregionen (de som har en årsinkomst under 132 000 kronor). Förslaget skulle minska 

skatteintäkterna med cirka 1 miljard kronor. (RUT dnr 2016:1763) 

 

Inom ramen för hållbara offentliga finanser, och när det ekonomiska läget medger bör Sverige gå 

vidare med fler jobbskatteavdrag och lättnader i progressiviteten.  

 

Förslag:  

 Förenkla jobbskatteavdragets utformning  

 

 Inom ramen för hållbara offentliga finanser, och när det ekonomiska läget medger bör 

Sverige gå vidare med fler jobbskatteavdrag och lättnader i progressiviteten.  

 

Alliansens stora projekt med trepartssamtal och yrkesintroduktionsanställningar misslyckades. För 

närvarande görs lite, eller inget, som har empiriskt belagd effekt på att öka sysselsättningen för 

personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt fortsätter jobbgapet att öka, då många 

nyanlända inte har den utbildning som krävs. Enligt nya siffror från SCB tar det nio år innan hälften av 

de nyanlända har ett jobb. För kvinnor är utfallet ännu sämre.  

 

Enligt OECD kostar det cirka 40 procent mer att anställa en nyanländ med låg kompetens i Sverige än 

i jämförbara länder. Faktum är att anställa en nyanländ utan kvalifikationer kostar lika mycket i 

Sverige som det kostar att anställa en genomsnittligt utbildad person i andra länder. Det är kärnan i 

varför Sverige lyckas sämre med att etablera nyanlända. Därför behöver politiken sätta press på 

fackföreningarna att tillåta etableringslöner för nyanlända utan kvalifikationer. Om inte parterna i 

förhandlingar med varandra kan möjliggöra för fler att komma in på arbetsmarknaden bör politiken 

överväga att införa en ny anställningsform i lagstiftningen. En ny form av trygghetsanställningar bör 

ge arbetstagaren motsvarande trygghet som kollektivavtal och fackföreningsmedlemskap ger, och 

användandet av sådana anställningar bör ej ge facket rätt att vidta åtgärder. Särskilt bör arbetstagaren 

ha ett tydligt konfliktsskydd gentemot arbetsgivaren.  
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Inom den befintliga modellen behöver de statliga anställningsstöden förenklas betydligt: vi föreslår att 

anställningsstöden görs om till ett så att systemet blir tydligt för arbetsgivarna. 

 

I grunden är det bra att Sverige satsar på kvalificerade jobb. De allra flesta utrikes födda kan få sin 

kompetens tillvaratagen eller höjd, förutsatt att möjligheter ges och krav ställs från första dagen i 

Sverige. Vi föreslår därför att språkintroduktion ska vara obligatoriskt för att få dagersättning. Vidare 

ser vi att utrikes födda kvinnor behöver mer stöd för att komma in på arbetsmarknaden: etableringen 

kan i dag skjutas upp i flera år på grund av föräldraledighet. Vid uppehållstillstånd bör det göras en 

särskild prövning av föräldraförsäkring, med inriktningen att kvinnor som kommer till Sverige bör 

delta i studier eller arbetsliv även vid familjebildning. Kommuner bör åläggas att erbjuda utbildning 

och förskola, samtidigt som kvinnorna bör åläggas att delta i utbildning, i det fall egen försörjning 

saknas.  

 

Lagen kräver att nyanlända ska ha ett boende innan de påbörjar sin etablering. Riskerna för 

passivisering blir överhängande om etableringen skjuts upp på grund av att boende saknas. Samtidigt 

är det inte praktiskt möjligt, moraliskt försvarbart eller ekonomiskt motiverat att ge nyanlända 

förmåner på bostadsmarknaden. Att ett etableringsboende tillhandahålls under etableringen, men att 

eget ansvar gäller därefter, bör därför bli nationell standard. De nyanlända betalar själva från sitt 

bidrag för boendet och bor kostnadseffektivt. Om man som nyanländ inte deltar i sin etablering får 

man lämna etableringsboendet.  

 

Fler jobbmöjligheter behöver växa fram. Till exempel kan au pair-anställning öppnas upp för 

nyanlända som får möjlighet att inom ramen för en redan befintlig anställningsform snabba på sin 

integrationsprocess. Anställningen innebär att man under en begränsad tid, och med garanterad rätt att 

utbilda sig, kan få jobba för skälig ersättning och samtidigt erbjudas mat och husrum hos en familj.  

Anställningen får pågå i max ett år och ska i övrigt uppfylla kraven för en normal au pair-anställning. 

Den som anställer en au pair privat kan dessutom få skattereduktion för RUT-arbete på sammanlagt 

50 000 kronor per år. Genom att använda en redan befintlig anställningsform bör man mycket snabbt 

kunna introducera denna för nyanlända. På så vis skapas möjlighet för nyanlända att snabbt få ett 

första arbete, kontakter med en etablerad svensk familj, boende, utbildning samt egna pengar. 

 

Nyanlända möts inte bara av många olika system, utan också av olika utformade system i olika 

kommuner. Information sprids dåligt mellan systemen och människor hamnar mellan stolarna. 

Myndighetskontakter kan dra ut på tiden i månader och försena etableringen. Lyckade exempel som 

samlar mottagandet på en plats finns från till exempel Växjö, där man klarar av att reda ut 

administrativa frågor på 40 minuter som annars kan ta månader. Kring sådana centra kan man också 

samla validering, hälsokontroller och samhällsintroduktion.  

 

Vidare föreslår vi att nyanlända i Sverige, likt i flera EU-länder, ska stå utanför delar av välfärds- och 

bidragssystemet under hela etableringsperioden. Samtidigt bör inkomstskatten på arbete växlas ner 

under etableringsperioden, så att incitamentet att ta arbete ökar. Sjukvård som ej kan vänta och 

utbildning ska givetvis erbjudas.  

 

Förslag:  

 

 Överväg en ny form av trygghetsanställning om parterna inte i tillräcklig utsträckning bidrar 

till att lösa integrationen.  

 

 Gör om anställningsstöden till ett. 

 

 Ersätt etableringsersättning med behovsprövat försörjningsstöd, där deltagande i etablering 

är ett villkor. 

 

 Gör språkintroduktionen obligatorisk för att få dagersättning  
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 Omgärda föräldraförsäkringen med kvalificeringsregler eller kravställande som gör att 

nyanländas språkutbildning eller arbetsmarknadsintegration inte skjuts upp av 

familjebildning. Detta ställer också krav på kommunerna att i högre grad tillhandahålla 

utbildning och förskola.  

 

 Det bör bli nationell standard att ett etableringsboende tillhandahålls under etableringen, 

men att eget ansvar gäller därefter.  

 

 Öppna för au pair-anställning för nyanlända med en särskild RUT-pott.  

 

 Begränsa välfärdsutbudet och sänk inkomstskatten under etableringen.  

Möjligheten att kvalificera sig till A-kassan genom olika insatser och stödanställningar bör stängas. A-

kassan bör renodlas till en omställningsförsäkring med fler möjligheter och krav att stärka sin 

anställningsbarhet under ett års tid. A-kasseavgiften bör knytas till kollektivavtalets lägstalön och 

branschens arbetslöshet, för att stärka försäkringsmässigheten.   

 

Efter ett år i etableringen bör kommunen ta över ansvaret. Det innebär att aktivitetsstödet och 

utvecklingsersättningen som i dag betalas ut från staten slopas. Ersättningen blir i stället 

försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, som bedöms, betalas ut och kontrolleras av Sveriges 

kommuner. Samtidigt behöver ansvar och resurser för arbetsmarknadsåtgärder och utbildning föras 

över till kommunerna. Kommunerna kan enklare samverka med det lokala näringslivet, ordna 

praktikplatser, mm. Statens uppgift bör i stället vara att övervaka och följa upp kvaliteten i de 

kommunala insatserna. Personer som saknar arbetsförmåga, men som kommuner i dag betalar 

försörjningsstöd till, bör omfattas av statens rehabiliteringsansvar. Tydlig ansvarsfördelning 

underlättar insatser och gör det möjligt att renodla ersättningssystemen. 

 

En kommunalisering av arbetslösheten förflyttar betydande delar av transfereringssystemen till 

kommunerna. Staten bör kompensera för utgiftsökningar. Drivkrafterna för kommuner att göra ett bra 

arbete urholkas i dag av utjämningssystemet. En genomgripande bidragsreform behöver därför gå 

hand i hand med reformer av utjämningssystemet som premierar resultat och minskat utanförskap. 

Kommuner som inte upprätthåller arbetslinjen i systemen bör därtill beläggas med en 

arbetslöshetsavgift i det kommunala utjämningssystemet. 

 

Förslag: 

 

 Kvalificeringsreglerna till A-kassan bör skärpas.  

 

 A-kassan bör bli en renodlad omställningsförsäkring och knytas till kollektivavtalets lägstalön 

och branschens arbetslöshet. 

 

 Det statliga aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen slopas och ersätts med kommunalt 

försörjningsstöd. 

Arbetsmarknaden i Sverige förändras. Vi jobbar högre upp i åldrarna och fler kommer till Sverige 

efter den vanliga skolåldern. Detta ökar betydelsen av vuxenutbildning och ställer nya krav på 

möjligheter till omställning. Tidigare definierade gymnasievalet hela yrkeslivet. I dag har många 50-

åringar 25 år kvar på arbetsmarknaden, förutsatt att de kan få ny kunskap och möjlighet till 

omställning. Det är hög tid att vuxenutbildningen blir en central del i lösningen på de 

arbetsmarknadsutmaningar Sverige står inför.  
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Att få möjligheten att vidareutbilda sig är viktigt för att kunna byta jobb och utvecklas. I dag finns 

relativt goda möjligheter att få vidareutbildning om man är arbetslös eller inom ramen för en befintlig 

anställning. Den som parallellt med sitt jobb vill skaffa sig kunskaper för att komma vidare på 

arbetsmarknaden möter dock såväl höga kostnader som ett lågt utbildningsutbud.  

 

Att utbilda sig och arbeta ska löna sig. Därför föreslår vi att den som köper en utbildning inom 

yrkesområden där det råder arbetskraftsbrist i dag ska kunna få stora delar av studierna betalda. Det 

motverkar att människor fastnar i låglönejobb och bidrar till att människor kan förlänga sitt yrkesliv 

genom att byta karriär senare i livet.  

 

Förslaget innebär att en person som köper utbildning för upp till 50 000 kronor under ett år ska kunna 

slippa hela kostnaden genom att få tillbaka motsvarande summa på skatten på inkomster upp till 

270 000 kronor. På inkomster över gränsen får bara halva utbildningskostnaden dras av. Utformningen 

syftar till att rikta möjligheten till grupper med låga inkomster eller där sjukskrivningstalen är höga för 

att de ska kunna öka sin anställningsbarhet och kompetens. Avdraget ska bara gälla för vissa typer av 

utbildningar. De utbildningskostnader som ger rätt till avdrag är sådana som rör bristyrken eller 

liknande vidareutbildning med mycket stor anställningsbarhet såsom exempelvis C- eller D-körkort. 

 

Den här typen av skattesubventioner finns redan i flera andra länder som Tyskland och Nederländerna. 

I Nederländerna har exempelvis alla löntagare som investerar i utbildning eller praktik för att förbättra 

sina inkomstmöjligheter från arbete rätt att göra skatteavdrag för dessa. I Tyskland kan avdrag göras 

fullt ut för utgifter för vidareutbildning som arbete- eller inkomstrelaterade kostnader. Förutsättningen 

är att studien eller kursen är relaterad eller förberedande för ett kommande yrkesbyte i karriären. 

Liknande möjligheter finns även i exempelvis USA. Tanken är att det ska bli en möjlighet för dem 

som arbetar och inte har tillgång till arbetsförmedlingens utbildningar eller fackens och arbetsgivarnas 

omställningsavtal. Vår bedömning är att kostnaden kan bli en halv miljard kronor om året och omfatta 

upp till 10 000 personer årligen. 

 

Även den traditionella vuxenutbildningen behöver reformeras. I dagsläget finns 70 000 personer i 

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, varav hälften endast har förgymnasial utbildning. En studie 

från OECD visar att endast 5 procent av personerna i etableringen hade vuxenutbildning i sin 

etableringsplan under 2014. I stället läggs fokus på kortare arbetsmarknadsutbildningar och snabba 

arbetsmarknadsinsatser. Erfarenhet visar att detta inte leder till resultat. 

 

Samma studie visar att endast 11 procent av männen och 5 procent av kvinnorna under 2015 gått till 

osubventionerad anställning ett år efter avslutad etablering. Resultatet för de med kort 

utbildningsbakgrund är ännu sämre. OECD drar slutsatsen att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 

och kommunerna, i egenskap av huvudmän för vuxenutbildningen, fungerar dåligt. Samtidigt pekar 

OECD på stora regionala skillnader och efterfrågar därför tydligare nationell resultatstyrning.  

 

Vuxenutbildningen är inte bara central för de som kommer till Sverige med kort utbildning. Den är 

även viktig för de som kommer hit med utbildning från sitt forna hemland men som behöver 

komplettera sina sakkunskaper för att få ett jobb i Sverige. IFAU konstaterar, efter att ha analyserat de 

stora flyktingströmmarna till Sverige på 1990-talet, att ”en svensk utbildning verkar vara avgörande 

för att snabba på integrationsprocessen”. Det ställer krav på vuxenutbildningens förmåga att anpassa 

sig efter arbetsmarknadens förändrade förutsättningar.  

 

Med utgångspunkt i OECD:s rekommendationer och IFAU:s slutsatser bör kopplingen mellan 

vuxenutbildningen och arbetsmarknaden stärkas. I det ingår att ge näringslivet större inflytande över 

utbildningarna och uppmuntra företag att själva driva yrkesutbildningar, genom skattelättnader. I dag 

är kommunerna huvudmän för vuxenutbildningen, till skillnad från i grundskolan och gymnasiet där 

enskilda kan bli huvudmän efter godkännande av Skolinspektionen. Vi föreslår att låta enskilda 

aktörer bli huvudmän för vuxenutbildningen och låta Skolinspektionen ta över ansvaret för tillsyn av 

såväl fristående som kommunala utförare.  



18 

 

 

Inom vuxenutbildningen finns det bra utbildningar som ofta leder till jobb samtidigt som andra 

utbildningar är så dåliga att chanserna till arbete inte förbättras efter examen. När tydliga nationella 

kvalitetskrav är framtagna bör resultaten följas upp och betyg sättas genom nationella prov som rättas 

av externa examinatorer. I dag kan utbildningsleverantörer ha ekonomiska incitament att behålla en 

elev i stället för att korta vägen till arbete. Det kan åtgärdas genom att en resultatstyrd ersättning 

införs, exempelvis ersättning per avklarad poäng med bonus för godkända resultat samt att 

utbildningen lett till jobb. Det offentliga ska inte betala för dåliga resultat.  

 

I många fall driver Arbetsförmedlingen egna utbildningar, trots att motsvarande redan finns i 

kommunerna. Det är tidskrävande och kostnadsdrivande. Vi föreslår att Arbetsförmedlingens 

utbildningar läggs ner och att kommunerna i stället stöttas med motsvarande summa. Det skulle 

innebära ett större utbud och en generell kvalitetshöjning av utbildningarna.   

 

Förslag: 

 

 Inför motsvarande RUT-avdrag vid köp av utbildning. 

 

 Ge näringslivet större inflytande över utbildningarna. 

 

 Låt enskilda bli huvudmän för vuxenutbildningen och låt Skolinspektionen ta över ansvaret för 

tillsyn av såväl fristående som kommunala utförare. 

 

 När tydliga nationella kvalitetskrav är framtagna bör resultaten följas upp och betyg sättas 

genom nationella prov som rättas av externa examinatorer. 

 

 Inför resultatstyrd ersättning, exempelvis ersättning per avklarad poäng med bonus för 

godkända resultat samt att utbildningen lett till jobb. 

 

 Lägg ner Arbetsförmedlingens utbildningar och stötta kommunerna med motsvarande summa. 

 

Människor som invandrar hit för att de har fått ett arbete eller vill starta företag fyller kompetens- och 

rekryteringsluckor på arbetsmarknaden. Alliansen införde ett nytt system för arbetskraftsinvandring 

2008. Systemet är mer liberalt än tidigare eftersom arbetsmarknadsprövningen avskaffades. Alla som 

har ett anställningserbjudande som går att försörja sig på och som inte är sämre än kollektivavtalet får 

i princip beviljat arbetstillstånd. Det är dock inte möjligt att få visum för att söka arbete i Sverige, och 

av naturliga skäl är det svårt att ordna ett jobberbjudande från ett annat land. De flesta 

arbetskraftsinvandrare tillhör ett litet antal yrken, exempelvis dataspecialister eller bärplockare. 

 

Även om det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring är generöst i förhållande till andra länder 

finns det ett antal regleringar som orsakar problem och får orimliga konsekvenser för den enskilde. 

Marginella skillnader mellan den egna och den kollektivavtalsenliga lönen eller detaljer kring hur den 

anställde fick jobbet har blivit avgörande för rätten till uppehållstillstånd. Bedömningarna är skadliga 

för ekonomin och undergräver förtroendet för politiken.  

 

Det finns ett antal krav för att arbetskraftsinvandrare ska få arbetstillstånd i Sverige. Dels handlar det 

om att tjänsten som personen är anställd för ska vara utannonserad via Eures, The European Job 

Mobility Portal, i minst tio dagar vid varje nyrekrytering av en tredjelandsmedborgare. Detta har sin 

grund i att EU-medborgare ska ha företräde till arbeten på svensk arbetsmarknad framför medborgare 

från länder utanför EU. Det finns dock inget krav på att tredjelandsmedborgare ska hitta jobbet via en 

annons i Eures, inte heller ställer EU krav på att just Eures används i den svenska lagstiftningen. Den 

orättvisa i tillämpningen av regeln tydliggörs när en tredjelandsmedborgare utvisas på grund av att den 

aktuella tjänsten inte utlysts i Eures utan via andra motsvarande kanaler som inte fanns när lagen 
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stiftades. Genom att förändra lydelsen i lagen till ett allmänt krav på att utannonseringen ska vara 

synlig för EU-medborgare skulle lagen bli mer anpassad efter dagens arbetsmarknad.   

 

Ytterligare ett krav för att få arbetstillstånd i Sverige är att den som söker arbete ska kunna försörja sig 

genom den tjänst som söks. Försörjningskravet föreligger framförallt för att den som får arbetstillstånd 

inte ska vara beroende av försörjningsstöd. Lönen ska därför vara högre än 13 000 kronor i månaden, 

vilket är den gräns Migrationsverket har satt upp utifrån lagens förarbeten. Om lönen, om så även för 

en enda månad, skulle vara lägre än försörjningskravet leder det till utvisning. Till exempel har det 

drabbat personer som tillfälligt gått ner i arbetstid för att lära sig svenska. Försörjningskravet är alltför 

stelbent utformat och borde ersättas med ett krav på att personen under sin tid i Sverige inte ska 

behöva försörjningsstöd eller annat stöd för att klara ett skäligt uppehälle. 

 

Vidare ska villkoren för den aktuella tjänsten vara kollektivavtalsenliga. Att använda kollektivavtal 

som grund för rättsliga bedömningar har fått kritik från bland andra Advokatsamfundet. Då 

kollektivavtal inte går att kontrollera på ett säkert sätt förespråkade Advokatsamfundet i stället att det 

ska vara allmänna riktlinjer för vad som kan anses som marknadsmässiga villkor på svensk 

arbetsmarknad som lagstiftningen ska utgå ifrån. Kollektivavtalsenliga villkor innebär exempelvis att 

lönen som minimum ska motsvara lägstalönen och att försäkringar ska överensstämma med 

kollektivavtalet. Som det ser ut i dag utvisas personer vars inkomst är marginellt under lägstalönen 

eller för att arbetsgivaren inte har tecknat rätt försäkring. Rimligare vore att lagstiftningen tog fasta på 

den faktiska lönestatistiken och krävde att den som arbetskraftsinvandrar inte ska tjäna mindre än till 

exempel den lägst avlönade decilen. Det bör också vara möjligt för arbetsgivare att i efterhand 

korrigera för mindre avvikelser, så att utvisning ej blir aktuellt. Särskilt bör misstag i efterlevnaden av 

avtalsvillkoren som inte är hänförliga arbetstagaren inte kunna läggas arbetstagaren till last genom ett 

utvisningsbeslut.   

 

Sverige behöver människor som arbetar och ska inte utvisa människor som gör rätt för sig. 

Regelverket för arbetskraftsinvandring behöver anpassas för att klara Sveriges behov av arbetskraft 

och begåvning. Flera fall som uppmärksammats visar att dagens regelverk inte är funktionellt och att 

det drabbar enskilda på ett orimligt sätt.  

 

Det finns möjlighet för utlänningar att få uppehållstillstånd i Sverige för att starta företag. Det finns 

dock en mängd villkor som måste vara uppfyllda redan innan inresa. Det handlar bland annat om 

erfarenhet av företagande och den aktuella branschen, medel för försörjning de första två åren i 

Sverige, en trovärdig budget, tillräckligt kapital och ett befintligt kontaktnät i Sverige. 

Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av ansökan. Villkoren kontrolleras även efter 

ett respektive två år i Sverige. Därefter kan permanent uppehållstillstånd beviljas. Under 2015 

beviljades endast 300 uppehållstillstånd i denna kategori. 

 

Dagens regelverk bygger på en märklig syn på företagande. Det går förstås inte att veta på förhand om 

ett företag kommer att lyckas eller inte. Risktagande är en del av entreprenörskap. Naturligtvis är det 

också svårt att etablera ett nätverk i Sverige utan att befinna sig i landet. Kravet på tidigare erfarenhet 

av branschen ter sig också onödigt strikt. Många länder har mer tillåtande regelverk än Sverige. 

Tanken är att investerare ska få möjlighet att pröva sin affärsidé på plats i landet. Verksamheten följs 

därefter upp efter några år och om vissa villkor är uppfyllda förlängs uppehållstillståndet. Exempel på 

länder att inspireras av är Storbritannien, Irland och Australien. 

 

I dag har Sverige avtal med bland andra Australien och Kanada om så kallade working holiday-visum, 

som låter unga personer bo och arbeta i det andra landet under ett år utan att ha ordnat arbete på 

förhand. Detta program bör utökas, exempelvis genom att träffa avtal med fler länder. Exempel på 

länder som andra EU-länder har avtal med men inte Sverige är Argentina, Colombia, Israel, Japan, 

Taiwan och USA. 

 

Även på andra sätt skulle working holiday-programmet kunna få större omfattning, till exempel 

genom ett utvidgat åldersspann, möjlighet att stanna längre än ett år eller möjlighet att få flera working 
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holiday-visum under livet. Dessa förändringar skulle kunna vara unilaterala från Sverige sida. Det är 

märkligt att betrakta det som en eftergift som kräver en motprestation att exempelvis unga japaner får 

möjlighet att jobba i Sverige. 

 

Förslag: 

 Underlätta att söka arbetstillstånd från Sverige. 

 

 Införa speciellt visum för högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige för att söka jobb. 

 

 Reformera regleringen kring arbetskraftsinvandring för att undvika att personer med arbete 

utvisas. 

 

 Förenkla reglerna kring visum för dem som vill investera och starta företag i Sverige. 

 

 Utöka ”working holiday”-programmet. 

 

 

Sverige ska präglas av en hög grad av social sammanhållning. Att rusta alla barn med kunskaper i 

skolan och i varje givet läge göra det yttersta för att alla vuxna ska nå egen försörjning är hörnstenar 

för ett samhälle som håller ihop. Bidragsberoende och utanförskap riskerar skapa klyftor i samhället, 

dels genom att människor fastnar i permanent låga inkomster, dels för att det minskar resurserna till 

välfärdens tjänster.  

 

En kompensatorisk skola och en välfungerande lönebildning är effektiva verktyg för att upprätthålla 

sammanhållning. Skatter och transfereringar spelar också en betydande roll, men är mer riskabla 

instrument. Till exempel framhålls värnskatten ofta som en utjämnande skatt, men å andra sidan är 

arbetsinkomster det enda sättet att arbeta ihop pengar för den som inte är född med pengar, och höga 

marginalskatter på arbete skapar därför emellanåt en oklar fördelningsprofil.  

 

En hörnsten i reformarbetet framför oss är bidragssystemen. Varje bidragskrona behöver prövas och i 

största möjliga mån syfta till återgång i egen försörjning. Den som i dag inte ställer krav på 

bidragstagare, kommer i morgon behöva sänka sina krav på skolan och sjukvården.  

 

Det svenska välfärdssamhället bygger i lika delar på skatteintäkter som på långsiktig legitimitet. 

Missbruk eller vanskötsel av skattepengar riskerar inte enbart att gå ut över dem som verkligen 

behöver stöd utan eroderar också vårt gemensamma förtroende för systemet. Sveriges ambitiösa 

välfärdspolitik har alltid byggt på arbetslinjen: alla som kan jobba ska också göra det och betala skatt. 

Och bara den som verkligen behöver och har rätt till bidrag och sociala ersättningar ska få dem. 

 

Det är tydligt att balansen mellan nivån på skatten och vad medborgarna får tillbaka har rubbats. När 

regeringen kraftigt ökar transfereringarna och skatterna i systemet samtidigt som det finns brister i 

grundläggande samhällsfunktioner minskar också legitimiteten och tilltron till systemet. Här krävs fler 

skarpa reformer för att komma tillrätta med denna obalans. Bland annat bör kontrollerna och rutinerna 

vid misstänkt fusk skärpas. Där missbruk uppdagas ska en polisanmälan upprättas med krav på att alla 

pengar ska återbetalas, detta bör såklart gälla såväl enskilda individer som införare inom offentligt 

finansierade tjänster.  

 

Det ska alltid löna sig att arbeta och det ska på förhand gå att förstå hur en extra ansträngning påverkar 

hushållsekonomin. Den som beviljar bidrag ska också vara ansvarig för de långsiktiga kostnaderna 

som uppkommer när krav och insatser saknas. Dagens system där kommunen, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen går in i varandra gör att kravställande och arbetstillfällen går förlorade. 
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Det bör införas tak och tidsgräns för alla bidrag. För den som har arbetsförmåga ska det inte gå att 

försörja sig längre än ett år på bidrag över lägsta försörjningsstödsnivå. Den som tar emot a-kassa ska 

inte samtidigt ha försörjningsstöd, och den som söker försörjningsstöd ska inte samtidigt ha statliga 

bostadsbidrag. Varje bidrag ska prövas efter behov, med hänsyn till den sökandes inkomster och 

tillgångar, men också behov och utgifter. Att delta i åtgärder som tar en närmare arbetsmarknaden ska 

vara en förutsättning för att försörjas av det gemensamma. 

 

Dagens etablering är i realiteten en komplicerad blandning mellan kommunalt och statligt ansvar. Det 

är rimligt att hela etableringsansvaret med tillhörande finansiering övergår till kommunerna (se avsnitt 

om kommunaliserad arbetslöshet). Samtidigt bör dagens möjlighet att ställa krav på den enskilde i 

försörjningskravet ersättas med ett tvång på kommunerna att såväl ställa krav som erbjuda beprövade 

arbetsmarknadsåtgärder som ökar sysselsättningen.  

 

Ett verktyg som kommuner kan använda mer är jobbstimulansen, som innebär att man under en period 

kan få både lön och försörjningsstöd. Länge var försörjningsstödet sådant att för varje krona man fick 

genom egen ansträngning trappades stödet av med en krona. Detta skapade hinder och belönade inte 

egna ansträngningar. Under 2013 infördes därför en jobbstimulans som innebär att för den som har fått 

försörjningsstöd under sex månader i följd kan 25 procent av en sökandes nettoinkomst från arbete 

undantas från att räknas med vid beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd. 

 

Jobbstimulansen fungerar dock ej i dess nuvarande form, knappt två procent av 

försörjningsstödstagarna använder den. Den bör därför reformeras till ett mer flexibelt verktyg för 

kommunerna att utforma, särskilt bör den förenklas så att fler kan ta deltidsjobb och enkla jobb under 

en längre tid. En viktig del i detta vore att utöka jobbstimulansen till 40 procent så att egna 

ansträngningar för att få det första jobbet än tydligare lönar sig. För en ensamstående tvåbarnsförälder 

som får ett halvtidsjobb som vårdbiträde skulle detta kunna innebära ytterligare en tusenlapp i ökad 

inkomst varje månad. 

 

Kommunala aktivitetskrav bör lagstadgas, så att alla kommuner behöver ställa krav på motprestation 

för bidrag. Politisk passivitet gör att de flesta kommuner saknar aktivitetskrav och i stället låter 

bidragskostnaderna öka. Lokal politik spelar roll. Kostnaderna för försörjningsstöd i Växjö har 

minskat med 25 procent per capita till drygt 800 SEK, att jämföra med 2800 SEK i Malmö kommun. 

Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade under år 2016 med 8,5 procent. Solna har över tid varit 

en föregångare och har minskat sina kostnader för bidrag i tio år. 

 

Vissa aktivitetskrav inom försörjningsstödet finns i dag, men de kan förstärkas. Exempelvis är det 

enbart 28 procent av Sveriges kommuner som alltid kräver att en person som får försörjningsstöd ska 

söka lämpligt arbete även utanför det geografiska område där denna person bor. Vi anser att det ska 

vara tydligare krav från första dagen på att söka arbete även utanför det geografiska område som en 

sökande bor. Hembesök bör också vara en obligatorisk del av alla kommuners arbete kring 

försörjningsstödet. 

 

Alla som kommer till Sverige ska göra allt de kan för att göra sig anställningsbara. Då vi har skolplikt 

till och med nionde klass är det därför rimligt att dessa krav även ställs på människor som kommer till 

Sverige senare i livet. Vi vill därför se över införandet av en utbildningsplikt för dem som inte har 

färdig grundskola. Att utbilda sig för att uppnå grundskolekompetens ska vara en del av att erhålla 

bidrag från offentliga medel, liksom andra insatser för att göra sig anställningsbar. 

 

Med ett reformerat försörjningsstöd för människor som befinner sig i etablering tillkommer ett inslag 

av arbetsincitament. Genom att förbjuda tilläggsbelopp i försörjningsstödet ökar incitamenten att ta ett 

arbete. 

 

Alla kommuner ska ha aktivitetskrav och aktivitetskraven ska utgå från heltidsdeltagande. Människor 

som befinner sig i utanförskap av olika anledningar mår oftast bättre av att åter inkluderas i samhället 
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genom möjlighet till meningsfull aktivitet, kollegor och sociala kontakter på vägen mot arbete. Det är 

därför viktigt att det finns en arbetslinje i försörjningsstödet med förutsättningar att bedriva en aktiv 

arbetsmarknadspolitik och trappa av ersättningen för dem som inte deltar i åtgärder. Detta gäller lika 

tydligt för de som av sociala skäl står utanför. Därför bör aktivitetskravet breddas till att omfatta även 

den som uppbär offentliga stöd av sociala skäl. 

 

Ekonomiskt bistånd bör betalas ut jämlikt till män och kvinnor. I dag betalas ekonomiskt bistånd oftast 

ut till en part i en familj. De flesta som får långvarigt ekonomiskt bistånd är utrikes födda och 

arbetslösa. Här är det viktigt att det svenska samhället står upp för sekulära och frihetliga värderingar 

genom att inte sända ut signalen att endera parten har en överordnad ekonomisk rätt.  

 

Förslag: 

 

 Varje bidrag ska prövas efter behov. Det ska som huvudregel inte vara möjligt att uppbära 

parallella bidrag. 

 

 Jobbstimulansen bör reformers för att bli ett mer flexibelt verktyg för kommunerna. 

 

 Vi vill se över införandet av en utbildningsplikt för dem som kommer till Sverige och som inte 

har färdig grundskola. 

 

 Kommunala aktivitetskrav bör lagstadgas. 

 

 Alla kommuner ska ha aktivitetskrav och aktivitetskraven ska utgå från heltidsdeltagande. 

 

 Aktivitetskrav också för sociala skäl (missbruksvård för missbrukare osv). 

 

 Ekonomiskt bistånd bör betalas ut jämlikt till män och kvinnor. 

 

 

Att skolan lyckas med att förmedla kunskap och kompensera för olika sociala bakgrunder är 

avgörande för såväl den enskilda personen som hela landets möjlighet att klara jobb och tillväxt. 

Sverige presterar bättre i den senaste PISA-mätningen vilket visar att Alliansens skolpolitik börjat 

vända utvecklingen. Men mätningen visar även på stora skillnader mellan elever. Det riskerar att 

sociala problem, utanförskap och orättvisor växer fram. 

 

Många nyanlända elever har ökat skolans utmaningar, och det är centralt att stärka skolans 

kompensatoriska uppdrag. Möjligheten att lyfta elever som har det svårt med skolan behöver 

förbättras. För att åstadkomma det krävs en större verktygslåda för rektorer och lärare, samt att det blir 

lättare än vad det är idag att tillföra resurser till skolor med särskilda utmaningar. 

 

Hittills har skoldebatten handlat mycket om att åter nå upp till de grundläggande krav vi kan ha på 

skolan, men som vi under många år inte lyckats nå. Det har handlat om saker som att nå anständiga 

kunskapsresultat och upprätthålla arbetsro. Vi behöver nu orka reformera oss för att försörja en 

arbetsmarknad och rusta människor för en värld som förändras mycket snabbt. Inom en rad ämnen 

kommer det behöva handla om att gå ifrån att träna på att lösa kända problem, till att på djupet förstå 

koncept och samband som gör det möjligt att lösa problem som vi ännu inte känner till. Vikten av det 

kompensatoriska uppdraget kan inte nog betonas i detta, för ett samhälle som håller ihop och en 

framtid som blir bättre för alla.  

 

Läraren betyder mest för dem som har minst stöd hemifrån. Lärarfacken i många länder uttrycker ofta 

motstånd mot att kollegor eller chefer deltar i och utvärderar lektioner. Ser man i stället till vad lärarna 

själva säger i bland annat OECD-studier efterlyser de mer instruktioner, utbyte och ledarskap. Många 
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upplever sig ensamma i sin roll. OECD-studier visar också att en omprioritering av lärarnas tid, med 

färre lektioner i större klasser, men mer tid för att enskilt träffa elever, prata med föräldrar och delta i 

vidareutbildning ger bättre kunskapsresultat. Svenska lärare har för lite tid att förbereda lektioner. 

Inspiration bör hämtas från länder där lärare förbereder lektioner digitalt och delar dem med kollegor 

digitalt, och där de lärare som får spridning på sina lektioner också belönas lönemässigt. Lärare bör 

också regelbundet delta i best practice-lektioner som hålls av framgångsrika kollegor.     

 

Statliga medel bör anslås för att skolor i socialt utsatta områden ska kunna anställa doktorander som 

lärare. Forskningen ska ske inom de områden som undervisningen i skolan handlar om. På så sätt kan 

fler få doktorandplatser i ämnen som fysik, matematik, biologi och nationalekonomi, samtidigt som 

skolor i socialt utsatta områden får extra undervisningsresurser. Med närheten till forskning blir de 

positiva förebilderna för barn och ungdomar fler.  

 

Erfarenheten visar att socialförvaltningar som möter försörjningsstödstagare som potentiell arbetskraft 

minskar utanförskapet och bidragsberoendet. Av samma skäl bör det bli obligatoriskt att ge stöd i 

skolval och hänvisa till var man kan få stöd med till exempel läxor för socialt utsatta familjer.  

 

Forskning visar att lärarnas förväntningar på eleverna spelar en stor roll. Förväntningarna på varje elev 

bör därför förtydligas i läroplanen och hur läraren kommunicerar förväntningar på elever och klasser 

bli en återkommande del av lärarnas ut- och fortbildning.  

 

Tydlig och korrekt offentlig information är viktigast för dem med svagast nätverk i samhället. Central 

rättning (och betygssättning) förhindrar betygsinflation och ger en tydligare bild av skolor och lärares 

insatser. Inspiration kan delvis hämtas från det danska systemet.   

 

Ett sätt att ge lärare fler verktyg att klara sitt uppdrag är att ta till sig av erfarenheter och kunskaper 

som finns i andra länder. Som ett led i att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen och öka utbytet av 

internationella erfarenheter föreslår vi att dagens utbytesmöjlighet stärks med ett krav på att 

lärarutbildningarna ska ha ett visst utbyte med länderna i PISA-toppen. Förslaget är att gradvis öka 

utbytesstudier i länder som Finland, Kanada, Polen, Japan, Korea och Nya Zeeland med upp emot 900 

årsplatser, vilket skulle innebär en satsning på lärarutbildningen men ungefär en halv miljard kronor.   

 

Förslag: 

 

 Stärk professionen. Inspiration bör hämtas från andra länder och regelbundet delta i best 

practice-lektioner som hålls av framgångsrika kollegor. 

 

 Statliga medel bör anslås för att skolor i socialt utsatta områden ska kunna anställa 

doktorander som lärare. 

 

 Det bör bli obligatoriskt för socialförvaltningar att ge stöd i skolval och hänvisa till var man 

kan få stöd med till exempel läxor för socialt utsatta familjer 

 

 Förväntningarna på varje elev bör förtydligas i läroplanen och hur läraren kommunicerar 

förväntningar på elever och klasser bli en återkommande del av lärarnas ut- och fortbildning.  

 

 Centralisera rättning (och betygssättning).  

 

 

Politiskt beslutsfattande är komplext. Ibland behöver beslut tas utan tillgång till empiriska 

forskningsresultat eller en gängse teoribildning att luta sig mot. Och även när det gäller reformer på 

områden där det finns mycket forskning kan en analys av de troliga konsekvenserna aldrig bli 

heltäckande. Man får göra sitt bästa. I det ligger ett ansvar för politiker att ta in tillgänglig kunskap och 
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rekommendationer och utforma så kloka reformförslag som möjligt. Det är det vi har försökt göra i 

denna rapport. 

 

I rapporten föreslår vi en rad reformförslag som skulle öka sysselsättning, tillväxt och produktivitet i 

Sverige samt beskriver hur ett starkare institutionellt stöd för att bedriva reformpolitik skulle kunna se 

ut. Flera av rapportens förslag behöver vidare bearbetning, men de är fullt ut genomförbara. De kan 

således utgöra ett viktigt bidrag till Moderaternas vidare politikutveckling inför valet 2018 och 

nästkommande mandatperiod. 


