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Folkpartiets första egna 
budgetmotion på nio år  
För första gången på nio år lägger Folkpartiet fram en egen 

budgetmotion. Det signalerar en ny fas i ett fortsatt nära 

Allianssamarbete, men också en ny fas för Folkpartiet som ett 

självständigt parti.  

Vår ambition är att under de kommande åren bygga upp en egen 

trovärdighet i, och en egen analys av, den ekonomiska politiken. Detta 

hade vi som parti inte i tillräcklig utsträckning när vi förra hösten 

lämnade åtta år i regeringsställning, och det ska vi nu åter bygga upp.  

Vi ska i vår egen policyutveckling aldrig göra avkall på seriositet och 

genomförbarhet, och framöver bli allt mer reforminriktade. Grunden i 

Folkpartiets självständiga ekonomiska politik ska vara ekonomisk – 

inte politisk – analys.  

Folkpartiets vårmotion, vars innehåll idag presenteras, är ett första 

resultat av denna ansats. Våra reformtabeller sträcker sig längre än 

något oppositionsparti gjorde i motsvarande budgetar under den förra 

mandatperioden. Det är vårt sätt att visa att vår ekonomiska politik ska 

vara långsiktigt hållbar.  
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1 Reformer för fler jobb 
Sverige står inför stora utmaningar. Globaliseringen medför att 

svenska företag verkar i en miljö med allt tydligare global konkurrens. 

Ericssons och Sony Mobiles neddragningar är en påminnelse om att 

den globala konkurrensen också påverkar nya segment av 

arbetsmarknaden. Den åldrande befolkningen och höga ambitioner för 

välfärden innebär att vi hela tiden måste sträva efter att nå målet om 

full sysselsättning, bland annat genom att fler människor kan arbeta 

längre upp i åldrarna.  

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet i Sverige är de 

högsta i hela Europeiska unionen. Men även på Sveriges 

arbetsmarknad finns stora utmaningar.  

Folkpartiets och Alliansens reformer har ökat både arbetskraftsutbud 

och sysselsättningsgrad. Men fler människor som ställer sig till 

arbetsmarknadens förfogande i kombination med otillräckliga 

reformer för att bredda arbetsmarknaden har också inneburit att 

arbetslösheten är förhållandevis hög. Ett nytt utanförskap har vuxit 

fram där många unga utan fullständig utbildning, personer med 

funktionsnedsättning samt utrikes födda står alldeles för långt från 

arbetsmarknaden.  

I detta läge för regeringen en politik som dämpar 

sysselsättningsuppgången och trycker tillbaka arbetskraftsutbudet. 

Konjunkturinstitutets bedömning av den rödgröna 

budgetpropositionen för 2015 var att åtgärderna i den sammantaget 

kunde förväntas leda till en högre jämviktsarbetslöshet.  

Därför är det inte oväntat att regeringens egna prognoser nu visar 

samma sak. Jämviktsarbetslösheten som föll under Alliansregeringen 

har nu slutat falla och den potentiella sysselsättningsgraden går nu ner.  

Risken är uppenbar att regeringen redan har gett upp sitt 

arbetslöshetsmål. Ingenting tyder idag på att det kommer nås. Istället 

för strukturreformer för fler jobb är det breda skattehöjningar och 

återställare som aviseras. Så borde det inte vara.  

Folkpartiets inriktning är att den svenska arbetsmarknaden behöver 

mer av flexibilitet. Låg grad av löneflexibilitet riskerar att bidra till 

högre arbetslöshet än nödvändigt under perioder av låg efterfrågan, 

och relativt höga lägstalöner stänger dörren för breda grupper som 

under en kortare eller längre period av sitt arbetsliv har en lägre 

produktivitet.  

Samtidigt vill Folkpartiet öka tryggheten i omställning genom en 

starkare arbetslöshetsförsäkring. Som enskilda åtgärder innebär 

sannolikt en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och ett högre tak en 

något dämpad sysselsättning. Därför bör en reformering av 

arbetslöshetsförsäkringen genomföras samtidigt med reformer som 

ökar sysselsättningen. 

Vi beskriver i denna motion inriktningen på fyra långsiktiga reformer 

eller processer för en bättre fungerande arbetsmarknad. Reformerna 

har antingen ingen direkt budgeteffekt eller är villkorade av reformer 



 

Folkpartiet Liberalerna 5  

som inte bedöms genomföras under prognosperioden för denna 

motion. Därför bedöms deras offentligfinansiella effekter fram till 

2018 som försumbara.  

1.1 En modernare arbetsrätt 
Sverige behöver en förändrad arbetsrätt, där turordningsreglerna 

moderniseras för ökad rörlighet och trygghet. Folkpartiets 

utgångspunkt är att det bör ske genom att kompetens ersätter 

anställningstid som grund för turordning vid uppsägning, men vi är 

beredda att tillsammans med andra partier i Alliansen överväga andra 

vägar framåt. Kan Alliansen, när alla partier nu genomlyser sin egen 

politik, landa i en ny gemensam ståndpunkt är vi beredda att i 

opposition försöka genomdriva en ändrad lagstiftning. 

1.2 Riktiga lärlingsanställningar 
Sverige behöver en ny anställningsform: lärlingsanställningen. Under 

Alliansen infördes den gymnasiala lärlingsanställningen, men det är 

inte tillräckligt. Istället vill vi titta på möjligheten att ha 

lärlingsanställningar genom hela yrkeslivet. Denna 

lärlingsanställningsform ska vara tidsbegränsad, kombinera en lägre 

lön med praktiska utbildningsmoment och i normalfallet övergå till en 

fast anställning. 

1.3 Trepartssamtal för ökad lönespridning 
Sverige behöver både ökad lönespridning och ökad sammanhållning. 

För att kunna trycka tillbaka arbetslösheten är det centralt att 

anställningskostnaden i yrken med lägre förkunskapskrav inte ökar. 

Här har parterna ett avgörande ansvar, men politiken kan och ska 

bidra. I regeringsställning kommer vi bjuda in till trepartssamtal för att 

undersöka om det finns politiska åtgärder som kan underlätta för 

parterna att sluta avtal som inte pressar upp lägstalönerna. 

1.4 En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 
Sverige behöver en obligatorisk a-kassa. I tider med allt större krav på 

omställning och där arbetslöshet är en reell risk för alla är det ett 

misslyckande att alltför få är medlemmar i en a-kassa. Folkpartiet vill 

därför göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. 

2 Fortsatt kunskapsfokus i skolan 
Kunskap är skolans huvuduppdrag. Tidigare präglades svensk skola 

av en rädsla för att mäta elevers kunskaper. När kunskap var mindre 

viktigt fick inte heller eleverna tillräckligt med stöd, och följden blev 

sjunkande resultat. Folkpartiet ledde en total omläggning av svensk 

skola. Bland alla reformer finns en ny läroplan med nya kursplaner 

med tydliga och tidiga mål, fler och tidigare nationella prov, skriftliga 

omdömen, betyg från årskurs 6 och en ny betygsskala med fler steg. 

Elevers rätt till särskilt stöd har stärkts och speciallärare utbildas på 

nytt. Eleverna får fler matematiklektioner. Undervisningen för nyligen 
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invandrade elever har reformeras, exempelvis genom utvidgad 

undervisningstid i svenska. 

Vi vill göra ytterligare satsningar på skolan, men mer resurser är inte 

tillräckligt för att förbättra resultaten. Vi måste också förändra 

attityden till skolan och visa på betydelsen av utbildning. Folkpartiet 

föreslår i närtid följande tre åtgärder.  

2.1 En utredning om ett förstatligande av skolan 
För att ge alla elever en bra skolgång bör staten ta tillbaka ansvaret för 

skolan. Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes för 25 år 

sedan, innebar att kommunerna tog över arbetsgivaransvaret för 

lärarna och ansvaret för undervisningen. Den har bidragit till minskad 

likvärdighet och försämrade studieresultat. Det är uppenbart att inte 

alla landets kommuner har den kompetens och handlingskraft som 

skolan behöver. Var för sig kan de inte lyfta resultaten. 

Kommunaliseringen har också på flera sätt försämrat lärarnas 

arbetssituation. Kommunerna är till exempel ansvariga för att 

lärarlönerna inte har prioriterats. Sammantaget har 

kommunaliseringen kraftigt försämrat läraryrkets status.  

Folkpartiet drev i regeringsställning igenom förändringar så att staten 

tagit ett allt större ansvar för skolan. Det handlar om skärpta krav på 

behöriga lärare i skollagen, om tydligare mål för vad eleverna ska lära 

sig, mer statlig inspektion av skolorna och miljardsatsningar på både 

högre lärarlöner, genom karriärtjänster, och fortbildning. Vi vill på 

sikt att staten ska ta över ansvaret för skolans utbildningsuppdrag; 

staten ska vara arbetsgivare för lärarna och ansvara för att eleverna får 

så mycket kunskaper som möjligt med sig från skolan. Omfattande 

strukturreformer av detta slag måste föregås av gedigen analys, 

gediget utredningsarbete och ett genomtänkt genomförande.  

Därför föreslår Folkpartiet att det under 2016 bör tillsättas en 

utredning som tar fram förslag på formerna för en modern skola med 

staten som huvudman där kvalitet och likvärdighet säkras genom 

statlig finansiering, nationella mål, utvärderingar och tillsyn. 

Tillsättandet av en sådan utredning har ingen effekt på de offentliga 

finanserna under prognosperioden.  

2.2 Tioårig grundskola 
Folkpartiet vill att skolstarten ska ske vid sex års ålder, i stället för 

som i dag vid sju års ålder. Därmed förlängs skolplikten till tio år, och 

förskoleklassen blir den första av tio årskurser i grundskolan. Genom 

att tydliggöra förskoleklassens syfte och införa ett extra skolår ges fler 

elever förutsättningar att nå målen för utbildningen. Med allmän 

skolstart vid sex års ålder tydliggörs utbildningsperspektivet, samtidigt 

som lärandet sker med en pedagogik som är anpassad till elevernas 

ålder. De kunskapskrav som finns för lågstadiet i dag ska finnas kvar, 

men det nya lågstadiet blir fyraårigt. 

I ett internationellt perspektiv sker den obligatoriska skolstarten i 

Sverige sent. I majoriteten av de europeiska länderna är skolan tioårig 

och barnen börjar skolan vid sex års ålder. Genom ökad tid i skolan 
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och tidiga insatser för de elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven kan fler elever nå målen. I den av riksdagen 

beslutade budgeten finns medel till tioårig grundskola avsatt. 

Reformen har därför ingen additionell effekt på de offentliga 

finanserna. 

2.3 Stöd till utsatta skolor med ordningsproblem 
Svensk skola har ordningsproblem. Mellan 2012 och 2014 har antalet 

anmälningar om våld som Arbetsmiljöverket ser som allvarligt ökat 

med nästan 40 procent. De internationella undersökningar som visar 

på att kunskapsresultaten i svensk skola sjunkit i ett par decennier 

visar också att vi har stora ordningsproblem.  

När oordning och stök tillåts i klassrummen sänder det signalen att det 

som sker i skolan inte är så viktigt. Ska vi lyfta resultaten i skolan så 

måste vi också ta i de stora ordningsproblem som råder där. Att få 

studiero i skolan är ett gemensamt ansvar fördelat på eleven själv, 

föräldrarna, skolan och politikerna.  

Från politiskt håll måste vi ge verktyg och stöd åt de skolledare, lärare 

och personal som har att hantera en stökig vardag och ge dem 

möjlighet att arbeta förebyggande för en trygg miljö. Därför vill vi 

införa ett stöd till utsatta skolor som kan sökas av huvudmännen för 

att motverka ordningsproblem och implementera förebyggande 

insatser för att långsiktigt verka för studiero. Skolorna kan själva 

utforma förslag på sina satsningar. Det kan handla om nya 

arbetsmetoder, fler vuxna i skolan, få föräldrar att ta ökat ansvar för 

elevens agerande eller ta in organisationer som kan arbeta 

förebyggande. Insatser kan vara av kortsiktig karaktär för att främja 

ordning i skolan, men strävan ska vara att arbeta förebyggande och 

långsiktigt för ökad studiero. Det finns goda exempel som t.ex. i 

Frankrike, där det finns en modell med elevvårdsteam där vuxna finns 

på plats i skolan och tar hand om elever som kommer för sent eller 

bråkar. Även skolor i utsatta delar av London har lyckats vända 

nedåtgående trender och kan vara inspiration för skolor i Sverige. 

Statsbidraget bör införas från läsåret 2016/17. Till bidraget avsätts, 

inklusive en halvårseffekt, 50 miljoner kronor 2016. Bidraget ska 

fördelas av Statens skolverk.  

3 Tydligare jobblinje i integrationspolitiken 
Vår tradition av öppenhet gentemot omvärlden har gjort Sverige till ett 

bättre och rikare land. Det har bidragit till vårt lands utveckling och 

till ekonomisk tillväxt som har byggt vårt välfärdssamhälle. De 

människor som under årens lopp kommit hit från andra länder, oavsett 

om de flytt eller sökt sig hit av andra skäl, har på olika sätt berikat 

Sverige. Idag bor här människor med rötter från världens alla hörn och 

här talas i princip världens alla språk. Det ger oss stora möjligheter på 

en global marknad. Sverige, liksom många andra länder, står inför det 

faktum att fler och fler blir äldre samtidigt som en allt lägre andel av 

befolkningen befinner sig i arbetsför ålder. Att fler kommer till 

Sverige och jobbar är viktigt för vårt framtida välstånd.  
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Generellt sett är dock sysselsättningsgraden lägre för utrikes födda än 

för personer födda i Sverige. Särskilt utrikes födda kvinnors situation 

på arbetsmarknaden är problematisk. Orsakerna till den lägre 

sysselsättningsgraden är flera. Låg utbildning, bristande 

språkkunskaper och svaga eller obefintliga nätverk gör det svårare att 

få jobb. I vissa fall utestängs utrikes födda på grund av diskriminering.  

Folkpartiet har drivit på för en rad viktiga reformer på 

integrationsområdet. Etableringsreformen innebar att en långvarig 

omhändertagandementalitet bröts. Nu finns ett tydligare fokus på jobb 

och språk. Detta tillsammans med viktiga jobbskapande åtgärder 

såsom sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms samt 

RUT- och ROT-reformerna har haft betydelse för utrikes föddas 

etablering. Under Alliansens regeringstid fick 200 000 fler utrikes 

födda ett jobb att gå till. Detta till trots tar det dock fortfarande 

alldeles för lång tid för utrikes födda att komma i arbete, vilket driver 

fram utanförskap.  

3.1 Inriktning för fortsatta reformer 
Det behövs fortsatta åtgärder för att stärka jobblinjen i 

integrationspolitiken. En arbetsgrupp inom Folkpartiet har föreslagit 

att ett tydligare försörjningskrav bör införas vid anhöriginvandring 

och en stärkt jobblinje för uppehållstillstånd ska övervägas. Fortsatta 

jobbskapande åtgärder såsom RUT-reformen måste utvecklas, inte 

försämras. Vidare behövs en öppnare arbetsmarknad med lägre 

trösklar till jobb och modernare arbetsrätt för att öka rörligheten på 

arbetsmarknaden. Vårdnadsbidraget bidrar till att utestänga utrikes 

födda kvinnor från arbetsmarknaden och ska avskaffas.  

Validering och kompletterande utbildningar bidrar till att individen får 

sin kompetens värderad och att matchningen på arbetsmarknaden 

fungerar bättre. Undervisningen i svenska för invandrare måste få en 

tydligare koppling till den kommunala vuxenutbildningen och 

Arbetsförmedlingen. På så vis blir det lättare att anpassa 

svenskundervisningen efter varje elev och att kombinera studierna 

med praktik och arbete. För att uppvärdera både medborgarskapet och 

vikten av svenskkunskaper bör ett språkkrav för medborgarskap 

införas.  

Väntetider i bosättningsprocessen försenar integrationen och 

möjligheterna att komma i sysselsättning, och skapar därtill oro hos 

människor som inte vet var de ska bo och börja sitt liv i Sverige. 

Därför måste boendeproblematiken stå i fokus och konkreta insatser 

göras för att komma till rätta med den. Samma arbetsgrupp inom 

Folkpartiet som ovan nämns har föreslagit att det behövs en ny statlig 

organisation för en bättre fungerande boendekedja för nyanlända. Det 

behövs fler långsiktiga anläggningsboenden till ett rimligt pris samt att 

fler personer med uppehållstillstånd får möjlighet till en snabbare 

bostadsanvisning. De dyra tillfälliga anläggningsboendena ska bort. 

Kommuner ska i första hand öka det reguljära bostadsbyggandet men 

det krävs akuta insatser för nya boenden, inte minst för asylsökande 

och nyanlända. Det ska införas en lagstadgad skyldighet för 

kommuner att ha beredskap för mottagande av nyanlända. 
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Etableringsinsatser måste komma igång så snabbt som möjligt och 

tiden i anläggningsboende kortas. Lägenheter ska prioriteras för dem 

som har erhållit uppehållstillstånd, särskilt barnfamiljer, framför de 

som väntar på besked. Personer med uppehållstillstånd, som på grund 

av bostadsbristen är fast i Migrationsverkets anläggningsboenden, ska 

få bättre möjligheter att läsa svenska.  

De reformambitioner Folkpartiet presenterar i denna del är inte 

preciserade utan ligger till grund för fortsatt politikutveckling och 

fortsatta ställningstaganden på området. Vi kommer i senare 

budgetmotioner återkomma med preciserade förslag. 

4 Sverige ska kunna försvaras 
Hotbilden i vårt närområde, i synnerhet i Östersjöområdet, är kraftigt 

försämrad. Svensk försvarspolitik måste ställas om. Den nationella 

dimensionen ska prioriteras framför fokus på deltagande i 

internationella insatser. Försvaret av Sverige måste vara 

Försvarsmaktens huvuduppgift. 

Försvarsmakten har under flera år framhållit att inriktningsbeslutet 

2009 varit underfinansierat med 3–4 miljarder kronor. Med andra ord 

har den insatsorganisation riksdagen beslutat om inte varit möjlig att 

åstadkomma inom given ekonomisk ram. Överbefälhavaren har angett 

att det krävs 4 miljarder kronor årligen för att leverera den 

förstärkning av svensk försvarsförmåga som beställts av 

Försvarsberedningen.  

Mot bakgrund av detta står det klart att de medel som regeringen vill 

anslå för att stärka svensk försvarsförmåga är långt ifrån tillräckliga 

för att Sverige ska kunna leva upp till de krav som fred och säkerhet i 

vår tid ställer. De 10,2 miljarder kronor som regeringen avser att 

tilldela försvaret 2016–2020 kommer inte att räcka till för att fylla de 

hål i ekonomin som försvaret redan dras med, än mindre stärka 

försvarsförmågan. Istället för att rusta upp försvaret kommer 

Försvarsmakten att tvingas till neddragningar i verksamheten. Det vill 

Folkpartiet inte medverka till. 

4.1 En tydlig budgetprioritering 
För Folkpartiet är det givet att försvarsförmågan måste öka för att 

möta en ny verklighet. För att göra det krävs ökade resurser. 

Folkpartiet vill förstärka försvaret väsentligt. Vi anser, såsom vi drev i 

försvarssamtalen, att de ekonomiska anslagen sammantaget bör höjas 

med 17 miljarder kronor för perioden 2016–2020.  

Inklusive en kompensation för de höjda arbetsgivaravgifter som 

regeringen driver igenom innebär det för prognosperioden i denna 

vårmotion att Folkpartiet vill stärka försvarsanslaget med 2 miljarder 

kronor 2016, 3 miljarder kronor 2017 och 4 miljarder kronor 2018. Då 

Folkpartiet inte föreslår någon höjning av 

ungdomsarbetsgivaravgifterna motsvarar det i denna motion ett 

tillskott på 1,8 miljarder kronor 2016, 2,7 miljarder kronor 2017 och 

3,7 miljarder kronor 2018.  
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Vi hade vidare välkomnat en budgetförstärkning från regeringens sida 

för innevarande år. Vi beklagar att så inte skett. Folkpartiet menar att 

ett extra tillskott i storleksordningen 1 miljard kronor för 2015 hade 

varit rimligt och väl behövligt i en säkerhetspolitiskt mycket orolig 

tid.  

5 Jämställdhet 
Folkpartiets jämställdhetspolitik syftar till att bryta strukturer i 

samhället som underordnat kvinnor relativt män och låser in alla i 

förlegade könsroller.  

Vår utgångspunkt är att jämställdhet inte kommer av sig själv utan att 

jämställdhet kräver att aktörer agerar. Politiken, hur vi utformar våra 

lagar, och var vi lägger våra resurser är en del i detta.  

Folkpartiet föreslår därför betydande reformer för att Sverige ska bli 

ett mindre ojämställt land. Specifikt satsar vi på fler karriärsteg i 

kvinnodominerade yrken, föreslår att en till månad i 

föräldraförsäkringen viks åt vardera föräldern och att 

jämställdhetsbonusen byggs ut.  

5.1 Karriärtjänster också för specialistsjuksköterskor 
Folkpartiet vill, på samma sätt som Alliansregeringen genomförde för 

lärare, genomföra karriärreformer i ytterligare ett yrke. Vi vill höja 

lönen för de allra bästa specialistsjuksköterskorna.   

En specialistsjuksköterska har minst en fyraårig högskoleutbildning. 

Enligt Socialstyrelsen är det få landsting som idag premierar att 

sjuksköterskor vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor med 

högre lön efter utbildning. Det gör att det i genomsnitt tar 20 år för en 

specialistsjuksköterska att tjäna ihop bara till kostnaden för sin 

utbildning. Så borde det inte vara. I ett första steg bör ca 1 200 tjänster 

som första specialistsjuksköterskor kunna skapas genom ett nationellt 

statsbidrag, så att ca fyra procent av specialistsjuksköterskorna kan 

göra karriär.    

Den nya karriärtjänsten behöver närmare utredas och kan införas först 

från och med den 1 juli 2017. Reformen beräknas, med en 

halvårseffekt, försvaga de offentliga finanserna med ca 66 miljoner 

kronor 2017.  

5.2 En mer jämställd föräldraförsäkring 
Sveriges föräldraförsäkring har rankats som en av världens främsta. 

Den är generös i både längd och ersättningsgrad och den skapar reella 

möjligheter kombinera föräldraskap med familj.  

Samtidigt bidrar det fortsatta ojämställda uttaget till en fortsatt 

ojämställt arbetsliv och fortsatt ojämställda livsvillkor. Vid 

försäkringens införande år 1974 tog männen ut 0,5 procent av 

föräldrapenningdagarna, denna andel har stigit till 25 procent 2013.  

En lång frånvaro från arbetsmarknaden, som föräldraförsäkringen för 

många kvinnor sammantaget ger upphov till, påverkar den 
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ekonomiska jämställdheten på flera sätt. Förvärvsavbrottet påverkar 

inkomsten negativt under perioden som frånvarande, men kan också 

påverka individens lön och karriärmöjligheter därefter. Dessutom ger 

de lägre inkomsterna på sikt en lägre pension.  

Forskningen är relativt tydlig om att frånvaro från arbetsmarknaden 

har en negativ effekt på lönen, oavsett om den beror på deltidsarbete, 

sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Folkpartiet vill bryta detta. Därför 

föreslår vi att en ytterligare månad i föräldraförsäkringen viks åt 

vardera föräldern från och med 1 januari 2016.  

Vid sidan av en ytterligare månad i föräldraförsäkringen föreslår 

Folkpartiet också att jämställdhetsbonusen fördubblas för dem som 

delar helt lika, eller i det närmaste närmast helt lika, på uttaget av 

föräldrapenningdagarna. Mellan föräldrapenningsdag 120 och dag 195 

fördubblas med Folkpartiets förslag bonusen till 200 kronor per dag. 

Förändringarna bör tillämpas på barn födda från och med 1 januari 

2016. Förändringen av jämställdhetsbonusen ligger i den av 

riksdagen beslutade budgeten och har därför tabellmässigt ingen 

offentligfinansiell effekt.  

6 Fler äldre i arbete – och mer välfärd för fler äldre 
Äldre kan bidra mer och äldre som har bidragit förtjänar bättre. 

Sverige är ett av världens bästa land att åldras i men vi kan göra ännu 

mer. Fler ska kunna och vilja stanna kvar längre i arbetslivet och fler 

ska uppleva att deras ekonomiska marginaler är tillräckliga för att 

upprätthålla en god levnadsstandard.  

6.1 Förhöjt jobbskatteavdrag också för dem som fyller 64 
I syfte att fler ska välja att arbeta kvar länge i arbetslivet införde 

Alliansen ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre. Det förhöjda 

jobbskatteavdraget gäller för personer som under året fyller 66 år eller 

är äldre.  

Det förhöjda jobbskatteavdraget har, tillsammans med ett förhöjt 

grundavdrag, utvärderats av IFAU som funnit tydliga 

sysselsättningseffekter. De riktade skattelättnaderna ökade 

sysselsättningen under året närmast efter 65-årsdagen med 

1,5 procentenheter bland dem som hade en beskattningsbar 

arbetsinkomst åtminstone något av åren tre till fem år tidigare. 

Pensionsmyndigheten har under 2015 föreslagit att åldersgränsen för 

det förhöjda jobbskatteavdraget ska sänkas för att uppmuntra 

människor att arbeta längre. För människor med låga pensioner lönar 

det sig idag inte i tillräcklig omfattning. 

Folkpartiet föreslår därför att åldersgränsen justeras ned ett år för att 

även inkludera personer som under kalenderåret fyller 65 år. Det 

betyder att denna grupp får starkare drivkrafter att förlänga arbetslivet 

genom att de gynnas skattemässigt och skulle få erfarenhet av hur 

lönsamt det är att arbeta med den förmånligare beskattningen. 

Förändringen beräknas kosta 0,3 miljarder kronor 2016.  
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6.2 Rätt att jobba kvar till 69 år 
Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas bättre 

tillvara i arbetslivet. Fördomar och diskriminering måste bekämpas, 

och regler och avtal som hindrar äldre att arbeta om de vill bör ses 

över.  

Folkpartiet vill höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på 

arbetet från 67 till 69 år. Det innebär att lagen om anställningsskydd 

reformeras så att den omfattar alla under 69 år.  

Förslaget bör genomföras parallellt med en reformering av samma 

lagstiftning där kompetens ersätter anställningstid som 

turordningsgrund. Detta för att undvika att en utvidgning av dagens 

mindre flexibla arbetsrätt ska riskera att minska viljan hos 

arbetsgivare att anställa äldre. Förslaget har inga direkta effekter på 

de offentliga finanserna.  

6.3 Bättre RUT för 100 000 äldre över 80 år 
Äldre över 80 år använder RUT-tjänster dubbelt så mycket som en 

genomsnittlig person. Det visar den nytta RUT-reformen har inneburit 

för många äldre. Prognosen är att ca 96 000 personer som är 80 år 

eller äldre år 2016 kommer använda sig av RUT. 

Vi föreslår att subventionsgraden för RUT höjs från 50 procent till 

75 procent för alla som vid årets ingång fyllt 80 år. Ikraftträdande för 

reformen är den 1 januari 2016. Reformen har en positiv men låg 

effekt på sysselsättningen och kan på marginalen också minska 

behovet av kommunal hemtjänst. Priset efter reformen för en timmes 

hemstädning eller motsvarande tjänst blir, med normalpris i 

branschen, ca 100 kronor per timme. 

Kostnaden för förslaget beräknas till ca 0,1 miljarder kronor per år.  

6.4 Höjt bostadstillägg för pensionärer 
Bostadstillägget har en avgörande betydelse för att lyfta ekonomiskt 

svaga pensionärer över fattigdomsgränsen. Det är riktat specifikt till 

pensionärer med låga inkomster, som har små marginaler när hyran är 

betald. Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre inkomster än män är 

det också betydligt fler kvinnor än män som uppbär bostadstillägg.  

Det är enligt Folkpartiet fortsatt angeläget att stärka ekonomin för 

denna grupp. Vi föreslår därför att den del av bostadskostnaden som 

ersätts höjs från 93 procent till 96 procent från och med den 1 juli 

2016 samt att den skäliga levnadsnivån i äldreförsörjningsstödet höjs 

så att de som träffas av detta stöd får motsvarande höjning av sin 

ekonomiska standard.  

Förslaget innebär att Folkpartiet fullt utbyggt höjer bostadstillägget 

med mer än regeringen föreslår i vårändringsbudgeten och aviserar för 

åren framöver. Reformen beräknas, inklusive en halvårseffekt, 

försvaga de offentliga finanserna med 0,3 miljarder kronor 2016. 
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6.5 Laga-mat-garanti i hemtjänsten 
Alla människor är olika, också när vi blir äldre. Varje människa ska 

bli bemött utifrån den hon är, och inte utifrån sitt födelseår. Att öka 

äldres självbestämmande och makt över sin vardag är en central 

uppgift för Folkpartiets äldrepolitik. 

Ett led i detta är att de äldre med omsorg själva ska få mer att säga till 

om vad gäller vad de ska äta och hur det ska lagas. God och näringsrik 

mat samt trivsamma måltider är en viktig kvalitetsfråga i 

äldreomsorgen. 

Folkpartiet föreslår att det ska tillhöra så kallad skälig levnadsnivå att 

få äta det man själv tycker om. Riktlinjerna behöver skärpas, och en 

laga-mat-garanti för hemtjänsten införas. Den som har fått hemtjänst 

beviljad ska ha rätt att välja mellan att få mat lagad i det egna hemmet, 

eller att få mat levererad hem. För den mat som levereras ska det 

finnas flera olika leverantörer och rätter att välja mellan.  

Reformen bör kunna träda i kraft den 1 juli 2016.  Folkpartiet 

bedömer att laga-mat-garantin, i likhet med exempelvis den redan 

införda parboendegarantin, är en precisering och inte en utvidgning av 

nuvarande rätt. Därmed aktualiseras inte finansieringsprincipen. Vi 

reserverar dock i denna motion på årsbasis 200 miljoner kronor för 

den händelse att sedvanliga förhandlingar med SKL skulle resultera i 

en annan bedömning och att ett resurstillskott, exempelvis genom 

stimulansmedel, därmed blir nödvändigt. Förslaget beräknas därför 

tabellmässigt, med hänsyn till en halvårseffekt, försvaga de offentliga 

finanserna med 100 miljoner kronor 2016.  

7 Ytterligare prioriterade insatser 

7.1 Bättre skolgång och bättre stöd till utsatta barn 
Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och 

omsorg. Men för en del barn och ungdomar är livet inte lika enkelt. 

När föräldrarna av olika skäl inte förmår ta föräldraansvar och sviktar 

i sin omsorg har kommunernas socialtjänst det yttersta ansvaret att se 

till att barn som far illa får skydd och stöd.  

Vi vill genom ett stimulansbidrag stärka samarbetet mellan skolan och 

socialtjänsten kring barn som placerats utanför hemmet. Forskning 

visar att familjehemsplacerade barn har mycket höga överrisker för 

framtida problem som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Men 

forskningen visar också att godkända skolresultat har en stor 

skyddande verkan för dessa barn. Skolmisslyckanden hos placerade 

barn beror också ofta mer på luckor i skolgången och stress i 

kombination med låga förväntningar än på låg kognitiv förmåga. I 

några kommuner har man utvecklat modeller för ett strukturerat 

samarbete mellan skola och socialtjänst kring placerade barns 

skolgång, och detta har visat på mycket goda resultat.  

Vi vill även satsa på forskarskolor för yrkesverksamma socionomer. 

Ett mycket litet antal aktiva socionomer går vidare till 

forskarutbildning. Ännu färre får sedan så mycket intressantare 
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arbeten, att det motiverar insatsen. Sammantaget medverkar detta till 

en oönskad brist på yrkesprofessionalisering och specialisering av det 

avancerade sociala arbetet. Med större forskningsanknytning kan 

arbetet med bättre uppföljning och mer evidensbaserade insatser i 

socialtjänsten stärkas. Socialsekreterarna bör ges möjlighet att gå en 

forskarutbildning på deltid och vara kvar på sin arbetsplats på deltid. 

Staten bör bekosta utbildningen medan huvudmännen betalar 

lönekostnaden, även för den tid som ägnas åt forskarutbildning.  

För dessa två reformer avsätter vi 100 miljoner kronor från 2016 och 

framåt.  

7.2 Rena stränder 
Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids allvarliga miljöproblem. 

Enbart på den svenska västkusten beräknas årligen mellan 4 000 och 

8 000 kubikmeter avfall, vilket motsvarar en fotbollsplan fylld med 

meterhöga drivor av skräp, flyta iland. Plastföremål utgör den största 

delen av det marina avfallet och kan bestå av allt från mikroskopiska 

partiklar till större föremål såsom tunnor, fiskeredskap och kasserade 

fritidsbåtar. 

Det marina skräpet är skadligt på olika sätt. Fiskeredskap och fartyg 

skadas vilket beräknas kosta de svenska västkustfiskarna ca 

10 miljoner kronor varje år. Vidare vållar skräpet stor skada på fåglar, 

fiskar och däggdjur som gör sig illa genom att äta eller trassla in sig i 

skräpet. Slutligen bryts plast ned till mikroplast, små partiklar som tar 

sig in i näringskedjan vilket är skadligt för människor, djur och natur.  

Städningen av stränderna kostar kommunerna stora belopp varje år, 

men åtgärderna för städning är inte tillräckliga. I haven och på 

stränderna ökar mängderna av skräp. Den svenska havskusten måste 

återkommande städas från skräp såsom plast. Frågan om ansvaret för 

kostnaderna för städningen har varit oklara men bör ses som ett delat 

ansvar mellan stat och kommun där det är rimligt att staten går in och 

finansierar en större del.  

Folkpartiet anser att Havs- och vattenmyndigheten ska få i uppdrag att 

till kommuner fördela medel för städning av stränder. Kommunerna 

ska hos myndigheten kunna ansöka om bidrag för återkommande 

städning av stränder. Årligen bör det anslås 15 miljoner kronor till 

Havs- och vattenmyndigheten för arbetet med renare stränder.  

8 Aviseringar inför höstbudgeten 
Folkpartiet avser inför höstens budgetmotion återkomma med ett 

bredare grepp kring skattepolitiken. En grundprincip för Folkpartiet är 

att skatterna på jobb och företagande inte sammantaget ska höjas. Det 

innebär att vi kommer att avvisa sådana skattehöjningar från 

regeringens sida. Däremot ser vi, vilket vi redan lägger konkreta 

förslag på i denna budgetmotion, utrymme att höja vissa miljö- och 

klimatskatter. 
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Skattesystemet ska vara uppbyggt så att jobb, utbildning och 

ansträngning lönar sig. Vi kommer i höstmotionen återkomma bl.a. 

med förslag om att under mandatperioden avskaffa det andra steget i 

den statliga inkomstskatten, den s.k. värnskatten. Vi ska åter till ett 

skattesystem där människor får behålla minst hälften av den sist 

intjänade hundralappen. 

Den rödgröna regeringen väljer nu att dra in utbyggnaden av 

förstelärarreformen. Det är mycket beklagligt. Systemet med att 

duktiga och erfarna lärare ska kunna få ett lönepåslag har varit en 

viktig del i arbetet för att höja läraryrkets status. Samtidigt som denna 

försämring görs aviserar regeringen att den under vissa villkor vill ge 

riktade statsbidrag för att höja lärarnas löner. Från Folkpartiets sida 

kommer vi vara öppna för att kombinera anslag till kommunerna för 

generella lönelyft för lärarna med ett fortsatt förstelärarsystem. Vi vill 

alltså se större resurser för att höja lärarlönerna än vad regeringen 

föreslår.  

För Folkpartiet är sunda offentliga finanser centralt. När 

lågkonjunktur nu stegvis övergår till högkonjunktur ska 

statsfinanserna tillbaka till balans och överskott. När det gäller 

finansiering, såväl av förändringar på inkomst- samt utgiftssidan, 

kommer vi därför även fortsatt hålla oss till principen krona för krona. 

Vi avser i höstbudgeten återkomma med full finansiering av förslagen 

som nämns ovan.  

9 Full finansiering är en självklarhet 
Utöver de reformer som presenterats i föregående kapitel aviserar 

Folkpartiet följande förändringar för 2016 och framåt. 

Utgångspunkten är att alla reformer ska finansieras krona för krona 

tills de offentliga finanserna visar balans och överskott.  

9.1 En omläggning av skattesystemet för klimatet 
Sverige behöver fortsatt höja miljö- och klimatskatterna. Folkpartiet 

vill, med beaktande av jobben och konkurrenskraften, använda de 

ekonomiska styrmedel som krävs för att möta klimatkrisen och föra 

Sverige närmare våra klimatmål.  

Miljöpåverkan från transportsektorn ska minskas. Det är därför 

angeläget att öka den styrande effekten för att på ett kostnadseffektivt 

sätt uppfylla den långsiktiga prioriteringen om en fossilberoende 

fordonsflotta. Fordonsskatt betalas för personbilar, lätta bussar och 

lätta lastbilar bl.a. utifrån fordonets koldioxidutsläpp per kilometer. 

För äldre fordon ska dock fordonsskatt betalas bl.a. utifrån fordonets 

vikt. I syfte att spegla en hög ambitionsnivå i klimatarbetet bör 

fordonsskatten framöver räknas upp med 2 procent årligen. 

Härigenom skapas ökade förutsättningar för att stegvis öka 

omställningstrycket i transportsektorn. Förändringen beräknas 2016 

stärka de offentliga finanserna med ca 200 miljoner kronor.  

Användningen av handelsgödsel bidrar till övergödning av 

vattenområden. Även förekomsten av kadmium i handelsgödsel är ett 
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oroande miljöproblem. Det är därför angeläget att användningen av 

sådan gödsel minskar och att jordbrukets allmänna miljöpåverkan 

sjunker. För att uppnå detta syfte bör en ny läckageskatt för jordbruket 

införas från och med den 1 januari 2017. Den skatt på handelsgödsel 

som avskaffades den 1 januari 2010 skulle kunna tjäna som en 

utgångspunkt för en ny miljöstyrande skatt. Samtidigt välkomnar 

Folkpartiet att regeringen överväger andra konstruktioner av skatten 

och kommer noga följa det arbete på området som nu sker. 

Förändringen beräknas 2017 stärka de offentliga finanserna med ca 

290 miljoner kronor.  

I enlighet med remitterat förslag bör det ske en minskning av 

skattebefrielsen för vissa biodrivmedel. Befrielsen från energiskatt bör 

bland annat minskas för etanol som låginblandas i bensin från 

89 procent till 79 procent samt för höginblandad etanol från 

100 procent till 77 procent av den energiskatt som gäller för bensin. 

Förändringen beräknas 2016 stärka de offentliga finanserna med ca 

640 miljoner kronor.  

I enlighet med remitterat förslag bör möjligheten att använda märkt 

olja i båtar begränsas. Medgivande om att ha märkt olja i annan båt än 

sådan som tillhör statliga myndigheter bör endast lämnas om båten 

används uteslutande för annat än privat ändamål. Därutöver krävs 

fortfarande särskilda skäl för att medgivande att ha märkt olja i båt ska 

meddelas. Förändringen beräknas 2016 stärka de offentliga 

finanserna med ca 4 miljoner kronor.  

I enlighet med remitterat förslag bör det genomföras en förändring i 

undantagen från skatteplikt för el. Dagens särskilda regler om 

skattefrihet för elektrisk kraft som producerats i vindkraftverk bör 

begränsas och samordnas med regler som gäller för annan 

elproduktion. Förändringen beräknas 2016 stärka de offentliga 

finanserna med ca 47 miljoner kronor.  

I enlighet med remitterat förslag bör miljöskatterna på naturgrus och 

bekämpningsmedel höjas. Skatten på naturgrus bör höjas från 

13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus. Syftet med skatten på 

naturgrus är att åstadkomma bättre hushållning med naturgruset och 

påskynda utvecklingen mot alternativa material. Skatten på 

bekämpningsmedel bör vidare höjas från 30 kronor till 34 kronor för 

varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. 

Förändringarna beräknas 2016 stärka de offentliga finanserna med 

ca 11 miljoner kronor.  

9.2 Reformer för en effektivare statsförvaltning 
Anslagen för myndigheternas verksamheter ökas varje år i takt med att 

pris- och lönenivåer i samhället ökar (PLO). För att ge ett ökat 

effektiviseringstryck och ta tillvara besparingsmöjligheter hos 

myndigheterna föreslås att PLO-anslagen från och med 2017 inte 

räknas upp i en snabbare takt än åren 2015–2016 utan att den 

reducerade uppräkning som nu ligger fortlöper åren 2017–2018. 

Försvaret bör undantas. Förändringen beräknas 2017 stärka de 

offentliga finanserna med ca 590 miljoner kronor.  
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Som tidigare aviserats i bland annat Alliansens budgetmotion för 2015 

finns det besparingspotential i myndigheternas lokalkostnader. 

Ekonomistyrningsverket har bl.a. föreslagit en metod för att begränsa 

anslagsmedlen för de myndigheter som disponerar lokaler i centrala 

Stockholm. Metoden innebär att rikthyran för Stockholm innanför 

tullarna ska reduceras till 80 procent av den fastställda rikthyran från 

och med ett visst beräkningsår. Metoden tillämpas vid första möjliga 

tillfälle att teckna om avtalet. Det finns myndigheter som av olika skäl 

inte har möjlighet eller är lämpliga att vara lokaliserade i andra lokaler 

eller andra områden. Exempelvis museer som Nationalmuseum och 

Waldemarsudde eller andra myndigheter som t.ex. Regeringskansliet 

och Kungliga biblioteket föreslås utgöra undantag från den nya 

beräkningsmetoden. Ändringen bör tillämpas för hyreskontrakt som 

tecknas efter den 1 januari 2016. Förändringen beräknas 2016 stärka 

de offentliga finanserna med ca 68 miljoner kronor. 

9.3 Ytterligare förslag i enlighet med regeringens 
aviseringar  

I enlighet med regeringens förslag föreslås en höjd beskattning av 

sparande på investeringskonto och i kapitalförsäkring. Vid 

beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive 

skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget 

multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. 

Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska dock beräknas till 

lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Sparande i 

investeringssparkonto kommer också fortsättningsvis att vara 

skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell 

kapitalbeskattning. Förändringen beräknas 2016 stärka de offentliga 

finanserna med ca 2 000 miljoner kronor.  

I enlighet med regeringens förslag bör investeraravdraget anpassas till 

kommissionens riktlinjer om statligt stöd för att främja 

riskfinansieringsinvesteringar. Förändringen beräknas 2016 stärka de 

offentliga finanserna med ca 17 miljoner kronor.  

Folkpartiet föreslår, delvis i överensstämmelse med regeringen, att 

flyttbidraget inom utgiftsområde 14 till den som är eller riskerar att bli 

arbetslös kan utgå från den 1 januari 2016. Förändringen beräknas 

under 2016 stärka de offentliga finanserna med ca 50 miljoner 

kronor.  

Den överbudgetering som finns på anslag 2:64 under utgiftsområde 16 

bör justeras. Den i vårpropositionen aviserade beräkningstekniska 

korrigeringen bör genomföras. Förändringen beräknas stärka de 

offentliga finanserna med 389 miljoner kronor 2016.  
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10 Effekter på de offentliga finanserna av preciserade förslag 
 

Reformer och finansiering 2016 2017 2018 Kommentar 
     
Ett försvar som kan försvara Sverige     
Höjda försvarsanslag* 1 765 2 725 3 725 RUT-pm dnr 2014:1507 och egna 

beräkningar 
Fortsatt fokus på kunskap i skolan     
Stöd till utsatta skolor med ordningsproblem 50 100 100 Egna beräkningar 
 
Jämställdhet 

    

Karriärtjänster 0 66 112 Egna beräkningar 
 
Fler äldre i arbete och mer välfärd för fler äldre 

    

Höjt bostadstillägg för pensionärer 300 600 600 Prop. 2014/15:100 och egna beräkningar 
Sänkt gräns för förhöjt jobbskatteavdrag 300 300 300 Egna beräkningar 
Äldre-RUT 100 100 100 RUT-pm dnr 2015:585 
Laga-mat-garanti 100 200 200 Egna beräkningar 
 
Övrigt  

    

Bättre villkor för utsatta barn 100 100 100 Egna beräkningar 
Rena stränder 15 15 15 Egna beräkningar 
     
Summa utgifter  2 730 4 206 5 252  
     
Höjda klimat- och miljöskatter     
Indexering av fordonsskatten 200 600 1 100 RUT-pm dnr 2015:538 
Läckageskatt 0 290 290 Prop. 2014/15:1 och egna beräkningar 
Minskad skattebefrielse för biodrivmedel 640 580 610 PM Vissa punktskattefrågor inför 

budgetpropositionen för 2016 
Begränsning av möjligheten att använda märkt 
olja i båtar 

4 4 4 PM Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

Förändrat undantag från skatteplikt för el 47 94 94 PM Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

Höjd skatt på naturgrus och bekämpningsmedel 11 11 11 PM Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

     
Reformer för en effektiv statsförvaltning     
Fortsatt reducering av förvaltningsanslagens 
uppräkningstakt 

0 590 1330 Prop. 2014/15:1, Prop. 2014/15:100 och 
egna beräkningar 

Nedsatt rikthyra för myndigheter i Stockholms 
innerstad 

68 111 179 RUT-pm dnr 2015:387 

     
Övrigt i enlighet med regeringens aviseringar     
Höjd beskattning av sparande på 
investeringskonto m.m. 

2 000 2 000 2 000 PM Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför 
budgetpropositionen för 2016  

Anpassning av investeraravdraget till 
kommissionens riktlinjer  

17 17 17 PM Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför 
budgetpropositionen för 2016  

Beräkningsteknisk korrigering av särskilda 
utgifter inom universitet och högskolor 

389 612 835 Prop. 2014/15:100  

Avskaffat flyttbidrag 50 50 50 Prop. 2014/15:100  
     
Summa finansiering 3 426 4 959 6 520  
     
Effekt på finansiellt sparande (miljoner) +696 +753 +1 268  
 
* Motsvarar Folkpartiets bud på 2 000, 3 000 respektive 4 000 miljoner kronor i försvarsförhandlingarna. Folkpartiet föreslår ingen höjd 
arbetsgivaravgift för unga och därmed föreligger inget behov av kompensation i denna del.   

 

 

 


