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Inledning

Nya Moderaterna är nu i början av en ny mandatperiod och ett omfattande 
utvecklingsarbete ligger framför oss. För att kunna genomföra vårt 
förnyelsearbete på ett relevant och trovärdigt sätt krävs nu en ordentlig 
analys av vilka Sveriges huvudutmaningar är på några särskilt prioriterade 
områden. 

Vår utgångspunkt är att Sverige är ett bra land – men att mycket kan bli bättre. 
I flera delar av samhället finns utmaningar som rätt hanterade innebär stora 
möjligheter. Det är genom att tillvarata den potential som finns i vårt land som 
Sverige kan utvecklas. Sverige kan mer. 

Vi ser det i vår vardag. Människor vars arbetsförmåga inte kommer till rätt 
användning. Unga som inleder vuxenlivet med bidrag i stället för att få ett 
första jobb. Elever som inte får den kunskap som vi lovat att skolan skulle ge 
dem. Den internationella konkurrensen som innebär fantastiska möjligheter 
för ett litet exportberoende land som Sverige, men som även ställer allt tuffare 
omställningskrav på såväl företag som arbetstagare. Fortsatt stora skillnader 
mellan kvinnors och mäns möjligheter på arbetsmarknaden. Utrikesfödda som 
kommit till Sverige, men som i stället för att kunna bidra på arbetsmarknaden 
fastnar i stelbenta system. Det byggs för få bostäder. Ett försämrat säkerhets-
läge i vår omvärld och vårt närområde som ställer krav på att utveckla vårt 
försvar och Sveriges internationella försvarssamarbeten. 

Dessa utmaningar vill vi ta oss an. Vi vill att den potential som finns i Sverige 
ska tas tillvara. Det är bara genom att vi är fler som arbetar och att vi stärker vår 
konkurrenskraft som Sverige kan växa. 

Partistyrelsen tillsätter därför sex arbetsgrupper med uppgiften att ta fram 
utmaningsrapporter i syfte att kartlägga de viktigaste politiska prioriteringarna 
på respektive område inför valet 2018. Arbetsgruppernas rapporter kommer att 
lägga grunden för det fortsatta politikutvecklingsarbetet under mandatperioden. 

Arbetssättet ska vara inlyssnande och öppet. Arbetsgrupperna ansvarar för 
att ta in synpunkter från olika delar av partiet och förankra förslag och idéer 
under arbetets gång. Goda möjligheter ska finnas för partiaktiva, lokalföreningar 
och länsförbund att påverka gruppernas slutsatser. Dialog bör föras med 
akademi, organisationer och andra relevanta aktörer på respektive område. 
Forskningsläge och goda exempel bör genomlysas. Vår egen tidigare politik 
behöver utvärderas och prövas.
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1. Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag
Ansvar för ekonomin och jobben är fortsatt grunden i Moderaternas politik – 
men arbetslinjen behöver utvecklas och förbättras. Sveriges arbetsmarknad står 
inför stora utmaningar samtidigt som den svenska ekonomins växtkraft fortsatt 
behöver stärkas.

Dels finns för många människor som står långt ifrån ett eget arbete. Unga 
utan gymnasieutbildning, många utrikes födda och människor med nedsatt 
arbetsförmåga har i dag alltför svårt att få ett jobb. Nya Moderaterna måste 
kunna svara på vilka insatser som bäst sänker trösklarna och breddar vägarna 
till att få ett jobb. 

Samtidigt är det allt fler äldre som vill, och behöver, stanna kvar längre på 
arbetsmarknaden. Det kräver rätt förutsättningar, andra förhållningssätt och 
möjligheter till karriärbyten och kompetensutveckling. 

Dessutom befinner sig stora delar av den svenska arbetsmarknaden i ett högt 
omvandlingstryck. Nya jobb växer fram samtidigt som andra försvinner. Ett yrke 
kan förändras flera gånger under en människas yrkesliv. Vi ser en digitalisering 
och automatisering samtidigt som det finns viktiga och meningsfulla jobb som 
inte blir utförda för att kompetens och arbetskraft saknas. 

Grunden för fler jobb är att fler vill anställa, starta och driva företag i Sverige. 
Svenska företag behöver snabbt kunna ta sig ut på andra marknader, utan för 
många hinder, samtidigt som möjligheterna till tillväxt här hemma och villkoren 
för att anställa ska vara goda. Detta ställer krav på ett tryggt investeringsklimat 
vilket framförallt garanteras av en stark ekonomi som är redo att stå emot 
kommande kriser.

För ett mer konkurrenskraftigt Sverige behöver vi också skapa bättre 
möjligheter för den kreativitet som finns här. Ett gynnsamt innovationsklimat, 
insatser för forskning och utveckling och ett vitalt och tillgängligt kulturliv är 
centralt i ett Sverige som kan mer.   

Världsekonomin har öppnat upp under de senaste decennierna. Sverige har 
dragit stor nytta av denna globalisering, som bidrar starkt till vårt välstånd. 
Globaliseringen är fortfarande i sin inledning.  Nya Moderaterna måste kunna 
svara på hur svenska företag ska ges fortsatt goda villkor för att klara sig i den 
internationella konkurrensen. 

Hur vi ska bygga fler bostäder är en viktig framtidsfråga. Det är också centralt 
för en väl fungerande arbetsmarknad. Mer behöver göras för att vi ska få 
effetkivare kommunikationer och en modern, hållbar infrastruktur som skapar 
förutsättningar för jobb och tillväxt och knyter ihop vårt land. Förutsättningarna 
skiljer sig allt mer åt mellan stad och landsbygd. För att ta till vara på den 
potential som finns på landsbygden, för tillväxt, utveckling och fler jobb, 
behöver vi skapa bättre möjligheter att kunna leva, bo och arbeta  - i hela 
landet.
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2. Stärkt integration i ett öppet Sverige
I en orolig omvärld söker sig många människor till Sverige. Krig och konflikter i 
bland annat Syrien och Irak innebär de kraftigaste globala flyktingströmmarna 
sedan andra världskriget. Det innebär ett högt migrationstryck på bland annat 
vårt land. Det innebär många möjligheter, samtidigt finns tydliga utmaningar.

Mångfald stärker Sverige och aldrig tidigare har så många utrikes födda gått 
till jobbet i Sverige som nu. Samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda 
fortsatt hög och många fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för 
den enskilde utan en förlust för Sverige när samhället misslyckas att ta till vara 
människors potential.

Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste 
förbättras. Jobb och språk är fortsatt utgångspunkten för en framgångsrik 
integration. Utbildningen för nyanlända måste förbättras samtidigt som vi 
måste förenkla för att ta tillvara på människors kompetenser och erfarenheter 
så att man snabbt kan komma i arbete. Hur kan kommunernas förutsättningar 
förbättras när det gäller mottagande och lokala integrationsinsatser?
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3. En trygg välfärd – i hela landet
Den svenska välfärden hör till världens mest välfungerande med generellt 
mycket hög kvalitet inom sjukvård, äldreomsorg och annan offentlig service. 
Men Sverige står även här inför betydande utmaningar. Trots ett omfattande 
reformarbete på utbildningsområdet krävs fortsatta insatser för mer kunskap 
i skolan. Det finns en tydlig demografisk utveckling med allt fler äldre. Vi ser 
också ökade förväntningar på välfärden, samtidigt som vi möter en oro hos 
många människor att verksamheterna inte fungerar som bäst när man behöver 
dem. Det ställer nya krav på vår gemensamma välfärd. Generationsväxlingen 
och en minskande vilja att söka sig till viktiga välfärdsyrken innebär fortsatta 
utmaningar.  

Valfrihet är i dag en naturlig del i människors vardag, men en välfärd med en 
mångfald av utförare ställer mycket höga krav på arbetet med att garantera 
en likvärdigt hög kvalitet inom alla verksamheter – och hela landet. Mångfald i 
skolan, sjukvården och äldreomsorgen ska möta att människor har olika behov 
och driva på för en allmän kvalitetsutveckling. Människor kommer alltid att 
välja och prioritera olika, men orättvisor måste motverkas genom att ständigt 
förbättra resultaten hos samtliga aktörer. 

Nya Moderaterna ska ha höga ambitioner för kvaliteten i skola, sjukvård 
och omsorg. Det lägger grunden för ett samhälle som håller ihop och ger 
förutsättningar för högre sysselsättning. Det finns ett fortsatt behov av 
att utveckla vår politik för att möta sjunkande kunskapsresultat i skolan, 
tillgänglighetsproblem i sjukvården och kvalitetsbrister i äldreomsorgen.
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4. Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige
Trots att kvinnor jobbar mer i Sverige och män tar större ansvar hemma är det 
fortfarande för svårt för många att få vardags- och arbetslivet att gå ihop. Både 
kvinnor och män behöver bättre möjligheter för att underlätta livspusslet.

Jämställdhet främjas framförallt av en politik som värnar jobben och som 
stärker drivkrafterna för att arbeta. Detta då kvinnor i genomsnitt har lägre lön 
än män, tar ett större ansvar för det oavlönade hemarbetet och har ett högre 
uttag av föräldraförsäkringen.  Mer behöver göras för kvinnors möjligheter till 
eget jobb med goda villkor och en lön som går att leva på. Möjligheten till egen 
försörjning är till exempel avgörande för att fler kvinnor ska ha en rimlig pension 
att leva på längre fram i livet. 

En annan utmaning på arbetsmarknaden är att psykisk ohälsa och sjuk-
skrivningar ökar och det kräver åtgärder som långsiktigt minskar ohälsa och 
sjukfrånvaro. Detta gäller inte minst unga kvinnor.

Diskriminering och intolerans i arbetslivet är i dag alltför vanligt förekommande. 
Många människor möter fördomar och förutfattade meningar på grund av 
sexuell läggning, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller hur man valt att 
leva sitt liv. Hur kan arbetet stärkas för att alla ska kunna komma till sin rätt på 
arbetsmarknaden?

Ökad jämställdhet, bättre förutsättningar att klara livspusslet, fortsatta insatser 
mot diskriminering samt åtgärder att möta en ökande ohälsa är viktiga delar i 
vägen mot ett Sverige kan mer.
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5. Säkerhet i en orolig omvärld
Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats och det påverkar både oss i Sverige 
och EU.  Konflikter, krig och kriser i Irak, Syrien och delar av Afrika är några 
exempel. Människor flyr i de kraftigaste flyktingströmmarna sedan andra 
världskriget. Islamiska staten har vuxit snabbt med spritt sekteristiskt våld 
och förföljelser som följd. En ökad radikalisering bland extrema grupper även i 
Europa innebär risker för nya terrordåd och är en viktig säkerhetsutmaning som 
måste hanteras.

Den ryska aggressionen i Ukraina och den illegala annekteringen av Krim 
tillsammans med ökad militär aktivitet i Östersjöområdet har skapat en större 
osäkerhet i Sveriges närhet. Kränkningen av svenskt territorialvatten under 
hösten kan inte ses som en enskild händelse, utan som ett symptom på ökad 
spänning. En ny säkerhetspolitisk normalbild har etablerats i vårt närområde. 

Det är viktigt att det förändrade säkerhetsläget vägs in när beslut fattas om 
försvarets framtida inriktning. Det kräver omvärldsanalys, ett fortsatt arbete 
med att utveckla försvaret och att Sveriges internationella försvarspolitiska 
samarbeten stärks.

Klimat- och miljöfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det innebär också 
nya prövningar för kris- och säkerhetsberedskapen och är ett perspektiv som 
behöver prioriteras.  Många av dagens konflikter runt om i världen har sin grund 
i, eller förvärras av, klimat- och miljörelaterade faktorer. Klimatförändringar 
som medför ökenutbredning och torka så väl som översvämningar slår hårt 
mot människor, framförallt i utvecklingsländerna med bland annat stora 
flyktingströmmar som följd. Klimatfrågan är därför även en viktig säkerhetsfråga 
som kräver utvecklade svar.
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6. Trygghet mot brott i hela Sverige
Ett tryggt samhälle som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta 
tillvara den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige. En väl 
utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet bidrar i 
stor utsträckning till ett tryggare samhälle.

Nya Moderaterna och Alliansen har förbättrat och utvecklat rättspolitiken. 
Polisen har genom alliansregeringens arbete förstärkts och sedan årsskiftet 
en modern nationell organisation. Påföljderna har skärpts under senare 
år och riksdagen kommer under våren att ta ställning till flera förslag från 
allianspartierna. 

Utmaningarna är samtidigt fortsatt stora. För att öka tryggheten krävs arbete 
på alla nivåer där det lokala perspektivet är särskilt betydelsefullt. Kommunala 
myndigheter, organisationer, företag och polisen måste samverka. Det gäller 
såväl i det förebyggande arbetet för att motverka att unga dras in i missbruk 
och kriminalitet, men också när det gäller insatser för att motverka grov 
kriminalitet. 

I det lokala politiska arbetet finns en rad olika verktyg för att förebygga 
brottslighet och arbeta mot otrygghet. Trygghetsperspektivet kan till exempel 
tas med på ett bättre sätt i stadsplaneringsarbetet, i olika tillsynsuppgifter och i 
vård- och omsorgsverksamhet.

Brottsoffer måste få stöd och hjälp. Det krävs ytterligare insatser för att 
motverka våld i nära relationer och sexualbrott. Förutsättningar för kvinno- 
och tjejjourer kan förbättras. Lika så behöver brott som begås mot människor 
på grund av sexuell läggning, könsidentitet, religion eller etnisk tillhörighet 
motverkas kraftigare.

Den ökade radikalisering som växer fram bland extrema grupper utmanar 
tryggheten i vårt samhälle. Risker för nya terrordåd behöver hanteras på den 
säkerhetspolitiska arenan, men radikalisering och extremism måste mötas på 
fler sätt. I det lokala arbetet är möjligheterna till förebyggande och förhindrande 
insatser stora. Vi behöver öka kunskapen och förbättra våra tillvägagångssätt 
för att svara upp mot den negativa utvecklingen. Arbetet med unga människor 
är särskilt viktigt.    

Problemen och hur trygga medborgarna känner sig skiljer sig alltför mycket 
runtom i Sverige, mellan kommuner och mellan stadsdelar. Vi behöver arbeta 
för ett tryggare samhälle i hela landet.  

Arbetsgruppen ska komma med förslag om hur det lokala samarbetet för 
ökad trygghet kan utvecklas, hur brottsofferinsatserna ska förbättras, samt ge 
exempel på initiativ för ett effektivare arbete mot hatbrott.
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