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SÄGER VÄNSTERPARTIERNA NEJ  
TILL ALLIANSENS JOBBSATSNINGAR? 

Oppositionen har gett ett tydligt besked till Sveriges unga: Det ska bli dy-
rare att anställa den som är under 26 genom att Alliansens halvering av ar-
betsgivaravgiften avskaffas. Nu är Lars Ohly m fl ute och säger att arbets-
givaravgiften ska höjas med fem procent för de som är visstidsanställda – 
har en så kallad ALVA-anställning. Många av dem som är visstidsanställda 
är ungdomar. Vänsterpartierna har också varit tydliga på jobb ska för-
svinna inom servicesektorn, genom att RUT-avdraget avskaffas. På sikt ska 
även ROT avskaffas enligt de rödgröna. På andra punkter har vi däremot 
inte fått svar på hur oppositionen ställer sig till Alliansens insatser för fler 
jobb. 

1. Hur ska de rödgröna ha det? Hur mycket dyrare ska det bli ha ungdomar an-
ställda om de rödgröna får bestämma? Dubbel arbetsgivaravgift eller kanske 
tre gånger så stor som i dag? 

2. Alliansen kommer under kommande mandatperiod att ge ungdomar mellan 
20-24 som lämnat grund- eller gymnasieskolan utan fullständiga betyg och 
som är inskrivna i någon av garantierna det s k högre studiebidraget för att de 
ska kunna komplettera sina betyg. Vad är oppositionens besked? Säger ni ja 
eller nej till Alliansens satsning? 

3. Alliansen vill satsa över 800 miljoner kronor under mandatperioden för att 
förbättra det särskilda anställningsstödet för att bättre stödja personer som 
står långt från arbetsmarknaden. Vad är vänsterpartiernas besked? Säger ni 
ja eller nej till Alliansens satsning? 

VILL NI HÖJA SKATTEN FÖR LÖNTAGARE  
MER ÄN NI REDAN FÖRESLAGIT? 

Jämfört med Alliansens reformambitioner vill de rödgröna höja inkomst-
skatten för omkring 4,4 miljoner löntagare. Lars Ohly var i partiledarutfråg-
ningen i P1 tydlig på att han vill höja skatterna för löntagarna. 

4. Alliansen lovar att skatten för löntagare inte ska höjas under den kommande 
mandatperioden, utan har tvärtom som reformambition att sänka den för 
4,4 miljoner löntagare om ekonomin tillåter. Vilket är vänsterpartiernas ge-
mensamma besked? 
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HUR STÄLLER SIG VÄNSTERPARTIERNA  
TILL ALLIANSENS UTBILDNINGSSATSNINGAR? 

Alliansen har genomfört eller beslutat om en lång rad förbättringar av den 
svenska skolan. Under nästa mandatperiod vill Alliansen göra stora sats-
ningar på skolan bl a genom en fortsatt satsning på matematik, öka antalet 
undervisningstimmar i skolans lägre årskurser, genom ett lärarpaket för 
fortbildning, kompetens och forskning och genom att bygga vidare på Alli-
ansregeringen läsa-skriva-räkna-satsning. Dessutom vill vi göra en sats-
ning på elevhälsa som bl a syftar till att öka tillgången till skolsköterskor, 
kuratorer och psykologer. Vänsterpartierna är tydliga på att man säger nej 
till betyg i årskurs sex. I övrigt är det oklart vilka av Alliansens reformer 
man accepterar och vilka man säger nej till. 

5. Vill vänsterpartierna riva upp Alliansens reform med nationella prov från och 
med årskurs tre? 

6. Alliansen vill ha fler behöriga lärare i skolan. Vad är vänsterpartiernas in-
ställning? Ska obehöriga lärare få fastanställas? 

VEM SKA BETALA FÖRMÖGENHETSSKATTEN? 

Den gamla förmögenhetsskatten betalades framförallt av husägare, vars 
hus fått höjda taxeringsvärden pga. av att grannarna sålt dyrt, medan lan-
dets allra rikaste undantogs. Vi tycker väljarna har rätt att få några besked 
om hur den nya förmögenhetsskatten utformas? 

7. Ska miljardärer som Stefan Persson betala den nya förmögenhetsskatten el-
ler ska de återigen ges undantag? 

8. Ska en radhusägare i t ex Bromma eller Nacka betala den nya förmögen-
hetsskatten? 

VILL VÄNSTERPARTIERNA SKÄRA NED PÅ  
ALLIANSENS SATSNINGAR PÅ POLIS OCH  
RÄTTSVÄSENDE? 

Alliansen har gjort en historisk satsning på polisen. I valet 2006 lovade vi 
20 000 poliser. Löftet är nu uppfyllt. Vi har också genomfört en straffreform. 
Straffen för grova brott har skärpts. Under nästa mandatperiod vill Allian-
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sen att konsekvenserna vid återfall i brott skärps och att personer som be-
gått flera brott som lagförs vid samma tillfälle ska få strängare straff än i 
dag. Dessutom ska straffen skärpas för den som köper sex av en person 
som är utsatt för människohandel eller på annat sätt är särskilt utsatt. 
Vänsterpartierna har inte gett några svar på rättspolitikens områden. I rege-
ringsplattformen avhandlas hela detta viktiga område på sju rader. 

9. Tack vare Alliansens satsning har vi i dag över 20 000 poliser. Vad är oppo-
sitionens besked? Kommer de att säkerställa att de 20 000 poliserna blir 
kvar? 

10. Vänsterpartiet vill återinföra halvtidsfrigivningen från fängelser. Vad är oppo-
sitionens besked till Sveriges brottsoffer? Ska halvtidsfrigivningen återinföras, 
eller inte? 

11. Ska arbetet med att skärpa straffen vid grova våldsbrott fortsätta eller rivas 
upp? 

VILL VÄNSTERPARTIERNA AVVECKLA  
KÄRNKRAFTSREAKTORER UNDER  
NÄSTA MANDATPERIOD? 

Alliansen har under mandatperioden fattat beslut om en historisk energi-
överenskommelse. Där tydliggörs att vattenkraft är en fortsatt viktig energi-
källa för Sverige, men överenskommelsen innebär också mycket omfat-
tande satsningar på förnybar energi. En förutsättning för det framtida ut-
nyttjandet av kärnkraft är att tillstånd endast kommer att ges för nya reak-
torer i den mån de ersätter befintliga reaktorer i drift och att de lokaliseras 
på de platser som i dag hyser sådana reaktorer. Vänsterpartierna nämner 
inte kärnkraften i sin regeringsplattform, men gav i mars 2009 besked om 
att den ska avvecklas när den kan ersättas med förnybara alternativ. Sam-
tidigt sa Peter Eriksson i Sveriges Radios partiledarutfrågning 23 augusti 
att en reaktor bör kunna stängas av de närmaste åren. 

12. Ska någon kärnkraftsreaktor stängas under de kommande fyra åren? 
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HUR SER VÄNSTERPARTIERNAS  
FAMILJEPOLITIK UT? 

Alla tre oppositionspartier har kongressbeslut på ökad kvotering av föräld-
raförsäkringen, men frågan berörs inte i regeringsplattformen. I Aktuellt 
säger Mona Sahlin ”vi har lämnat besked i dag över det vi vill göra de 
kommande fyra åren” på frågan om kvotering är att vänta vid ett senare till-
fälle. Så sent som den 22 augusti sa Sahlin att ”Vi kommer röra oss mot fler 
pappamånader” i den rödgröna politiken. Lars Ohly konstaterade dock, i 
strid med S-ledarens besked att det skulle vara orimligt att utesluta att en 
rödgrön regering ändå kommer att införa en utökad kvotering. Alliansen 
har flera förslag för att förbättra för barnfamiljer. Vänsterpartierna har inte 
gett besked om de säger ja eller nej till Alliansens satsningar. 

13. Alliansen lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen. Kan vänsterpartierna 
lova Sveriges småbarnsföräldrar detsamma? 

SKA YTTERLIGARE MILITÄRA FÖRBAND  
AVVECKLAS UNDER NÄSTA MANDATPERIOD? 

Sverige ska ha ett tillgängligt, användbart och flexibelt försvar som enskilt 
och tillsammans med andra kan trygga vårt lands frihet och oberoende. 
Samtidigt präglas vänsterpartiernas försvarspolitik av oklara besked. 
Oppositionen har inte presenterat en enda genomarbetad, genomförbar, 
eller preciserad försvarsbudget på fyra år. 

14. Vänsterpartiernas anslag till försvaret innebär en besparing på två miljarder 
kronor per år. På förbandsdelen ska sammantaget tre miljarder kronor sparas 
under kommande mandatperiod. Samtidigt ges inga besked om hur för-
bandsverksamheten påverkas av så omfattande besparingar. Ska vänster-
partierna under nästa mandatperiod avveckla ytterligare förband och i så fall 
vilka? 


