Regering 2019
Liberalerna har släppt fram en S-MP-regering ledd av Stefan Löfven. L och C accepterar regeringen utifrån
den sakpolitiska överenskommelse som slutits, och kommer att samarbeta om statsbudgeten varje år. Den
här regeringen är såklart inte Liberalernas förstahandsval, men i det svåra parlamentariska läge som Sverige
befinner sig i har vårt parti landat i att det var det bästa utifrån de alternativ som fanns på bordet. Vårt
mål är att Sverige ska gå i en liberal riktning. En viktig anledning till att vi släpper fram denna regering är
att vi fått igenom stora liberala reformer som är viktiga för Sverige. Det är i mångt och mycket mer liberal
politik än vad vi lyckades enas om inom den borgerliga regeringen. Socialdemokraterna har tvingats till
stora eftergifter. Det handlar om liberala strukturreformer inom arbetsmarknad, skatter och bostadspolitik.
Vi har till exempel fått igenom fler enkla jobb, språkkrav och stopp för nya religiösa friskolor. På
skolområdet blir det möjligt att sätta betyg i fyran och förstatligandet av skolan påbörjas. LSS kommer
äntligen att återställas. Man måste förstå regeringsbildningen i ljuset av en större ideologisk utveckling,
där högernationalismen vinner mark över hela västvärlden. Liberalerna tänker inte ge inflytande till
Sverigedemokraterna som har för avsikt att bekämpa liberala värderingar. Därför har vi landat där vi är. Nu
kommer vi att se till att regeringen fullgör sin uppgift och levererar de liberala reformer som vi kommit
överens om. I övrigt går vi i opposition och kommer att jobba för att få igenom så mycket liberal politik vi
kan genom samarbeten med de partier som vill att Sverige ska bli mer liberalt.

LIBERALA FRAMGÅNGAR
Liberalerna har fått väsentliga framgångar i den sakpolitiska överenskommelsen, här är några exempel:
Skattereform
Sänkt värnskatt
10-årig grundskola
Utred statlig skola
Återställ LSS
Stoppa hedersbrotten
Språkkrav för medborgarskap
Enklare för företagare
Utvidgat RUT-avdrag
Moderniserad arbetsrätt
Friare hyresmodell
Frivilliga betyg från år 4
Kömiljard till sjukvården
Mer till försvaret
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