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Plan för  
ett starkare 
Sverige
Moderaterna har en plan för ett starkare 
Sverige. Den utgår från Sveriges styrkor och 
tar vara på våra möjligheter. En plan för att 
alla, oavsett vem du är eller var du kommer 
ifrån, ska kunna växa och komma till sin 
rätt. Men där vi också ställer krav på 
varandra att bidra efter bästa förmåga, 
att göra rätt för oss och bygga 
samhället starkt tillsammans.

Det handlar om: ansvar för 
ekonomin med minskade 
bidragskostnader. Nolltolerans 
mot dåliga skolor. Att arbete 
och ansträngning alltid ska löna 
sig. Tillväxt i hela Sverige. Och 
trygghet att lita på.

Anna Kinberg Batra
Partiordförande

Ska vi säkra styrkan i offentliga 
finanser måste vi strama 
åt i bidragssystemen. Det 
är ohållbart att vi fortsätter 
låna för att täcka den akuta 
flyktingkrisens effekter. Kost-
naderna för bidrag och 
flyktingmottagandet ökar med 
77 miljarder kronor fram till 
år 2020. Regeringen lånar 
pengar trots att vi är på väg in 
i en högkonjunktur. Detta när 
vi i goda tider borde gå mot 
överskott för att klara nästa 
kris.

Moderaterna står istället 
fast vid en ansvarsfull eko-
nomisk politik där vi vill göra 
ytterligare besparingar på 
bidrag och genom effektivare 
flyktingmottagande.

För att säkra styrkan i offentliga 
finanser behöver vi också knyta 
bidrag och sociala förmåner 
till jobb eller permanent 
uppehållstillstånd. Vi kan inte ha 
dyra arbetsmarknadsåtgärder 
som inte leder till jobb. 

Skattepengar ska användas 
effektivt och rätt. I vår plan 
för starkare offentliga finanser 
ska vi agera mot den som 
smiter från skatt. Resurserna 
till välfärden ska användas 
effektivt i just välfärden, oavsett 
vem som driver verksamheten 
i fråga.

Ansvar för ekonomin 
med minskade 
bidragskostnader
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Vägen in i det svenska sam-
hället börjar i skolan. Svensk 
skola ska ge alla elever 
tillräckliga kunskaper. Ingen 
ska behöva känna oro för 
att det kompromissas med 
kunskapskraven när det är 
krävande tider. Därför lovar 
Moderaterna att inte spara på 
skolan. 

För att lyfta svensk skola 
föreslår vi en timme mer per dag 
i undervisning och att lärare ska 
få utrymme och möjlighet att 
vara just lärare. Duktiga lärare 
ska ha bra betalt, nationella 
prov ska rättas centralt och fler 
vägar ska skapas in i läraryrket.

Moderaterna föreslår också 
att Sverige ska införa noll-
tolerans mot skolor som inte 
ger tillräckliga kunskaper. 
Skolverket ska först teckna ett 
kunskapskontrakt där stöd och 
resurser riktas till skolor där 
utmaningarna är som störst. 
Men om det ändå inte räcker 
för att lyfta resultaten, då ska 
staten kunna besluta om att ta 
över driften eller lägga ned en 
skola, oavsett huvudman.

Sverige ska ha nolltolerans mot 
dåliga skolor. Alla ska ha rätt 
till bra kunskap, men ingen ska 
ha rätt att utsätta elever för en 
dålig skola.

Nolltolerans  
mot dåliga skolor
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Inom några år riskerar närmare 
en miljon människor i Sverige 
att befinna sig i utanförskap 
och bidragsberoende. 

Men ett starkt samhälle som 
håller ihop vägrar lämna någon 
utanför. Utvecklingen där Sve-
rige glider isär på grund av att 
utanförskapet växer måste 
brytas.

Fler måste kunna få sitt första 
jobb och om du anstränger dig, 
sliter och utbildar dig – då ska 
det också löna sig. 

Därför måste det bli mer 
lönsamt att arbeta, särskilt 
för dem med små och vanliga 
inkomster. Därför behövs för-
stajobbet-avdraget. 

För att fler ska få sitt första 
jobb måste fler få möjlighet 
att lära sig jobbet på jobbet. 
Därför föreslår vi förstajobbet- 
anställningen. Den innebär att 
den som står en bit från arbets- 
marknaden kan kombinera  
arbete och utbildning.

I Sverige ska alla göra sig 
anställnings- och omställnings-
bara. Därför behövs bättre 
kontroller och mer krav i 
bidragssystemen, inte bättre 
möjligheter att leva ostört 
med dem. Att vara beredd att 
söka jobb även utanför sitt 
närområde är exempel på ett 
rimligt krav att ställa. 

Arbete och ansträngning  
ska alltid löna sig
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Jobben kommer inte av sig 
själva. De skapas när det går 
att anställa till rimliga villkor 
och skatterna inte är för höga. 
Men för att skapa jobb krävs 
dessutom att man kan bygga, 
bo, resa, transportera och en 
tryggad energiförsörjning i hela 
landet. Byggande borde vara 
ett riksintresse. Det behövs 
mer byggbar mark och att det 
blir lättare att bygga. 

Tågtransporterna behöver för-
bättras. Det betyder dock inte 
att vi har råd att lägga ned 
flygplatser, eller att det skulle 
vara fult att ta bilen.

Sverige har högst andel för-
nybar energi i hela EU. Det har 

vi möjliggjort under Alliansens 
regeringstid. Men man kan 
varken klara jobben eller satsa 
på elbilar och tåg utan el, helst 
fossilfri sådan. 

Därför är vi stolta över att 
ha räddat kärnkraften. Nu 
avskaffas den skadliga effekt-
skatten. Det är viktigt för 
jobben, inte minst i industrin. 
Sverige har inte råd att 
förtidspensionera människor 
som kan jobba. Och vi har 
inte råd att förtidspensionera 
kärnkraften.

Sverige ska fungera och jobb 
ska kunna skapas överallt.

Tillväxt i 
hela Sverige
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I Sveriges utanförskaps-
områden är otryggheten stor. 
Det handlar om 53 områden 
runt om i landet, enligt Polisen. 
I 15 av dessa områden är 
situationen särskilt allvarlig. 
Grova våldsbrott begås utan 
att någon vågar vittna och 
ambulansen vågar inte åka in 
utan polisskydd. 

Men i Sverige ska inte rätts-
staten lämna någon utanför. I 
en plan för ett starkare Sverige 
ingår därför att samhället ska 
vara starkt för alla, överallt. Då 
får vi inte acceptera otrygghet 
någonstans.

Sverige ska ha en synlig och 
närvarande polis, i hela landet, 
som kan utreda och klara upp 
fler brott. Därför behövs minst 

2 000 fler poliser och poliserna 
får möjlighet att göra sitt jobb. 

Våld mot poliser och annan 
blåljuspersonal måste stoppas. 
Därför behövs skärpta straff för 
attacker mot blåljuspersonal 
och skärpta straff för angrepp 
mot väsentliga samhälls-
funktioner och hindrande av 
utryckning. 

Sverige ska fungera med en 
trygghet att lita på. Överallt.

Med en plan för ett starkare 
Sverige blundar vi inte för det 
som händer omkring oss. Därför 
behöver vi bygga säkerhet 
med andra, till exempel genom 
medlemskap i Nato. 

Trygghet att lita på

5

7.6.



• Swisha 100 kr till 1233360070, uppge namn och personnummer

• Betala med kort: www.moderat.se/medlem

• Skicka sms till 72550 med texten  
MODERAT MEDLEM och personnummer  
ÅÅMMDDXXXX 

• Betala 100 kr via Plusgiro 295958-3, ange  
namn, adress, personnummer, e-post samt 
telefonnummer

Din insats behövs - bli medlem i Moderaterna

Ansvar för ekonomin med 

minskade bidragskostnader

Nolltolerans mot dåliga skolor

Arbete och ansträngning 

ska alltid löna sig

Tillväxt i hela Sverige

Trygghet att lita på


