Liberalernas
budgetmotion 2019
Sverige behöver mer liberal politik. Liberalernas budgetmotion för 2019
innehåller reformer för sänkta skatter på jobb och företagande, mer kunskap i
skolan, starkare försvar, ökad trygghet och en återuppbyggnad av den personliga
assistansen. Liberalernas budget pekar ut riktningen för de liberala reformer som
nu behövs.
Sverige är i stort behov av liberala reformer för att möta framtidens utmaningar. Den rödgröna
regeringen har avstått från att genomföra nödvändiga strukturreformer på en rad viktiga politiska
områden. Istället har politiken tagit en vänstersväng med högre skatter och högre trösklar in på
bostads- och arbetsmarknaden. Under kommande mandatperiod blir behovet av reformer än mer
påtagligt då konjunkturen kommer att vika och arbetslösheten öka. Liberalernas budgetmotion för
2019 innehåller en rad liberala reformer som Sverige nu behöver.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
Var sjätte elev lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet. Var tredje elev klarar inte
gymnasiet. Lärarbristen är stor och våra klassrum präglas av stök och oordning. Detta innebär att
elever slås ut istället för att ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Trots skolans stora utmaningar har inga större kunskapsreformer genomförts under förra mandatperioden.
Liberalernas kunskapsreformer under Alliansregeringen bröt ett 25 år långt kunskapsfall. Nu
vill vi fortsätta med kunskapsreformer för skolan genom att förstatliga skolan, fortsätta stärka
läraryrket, skapa mer ordning och reda samt införa betyg från årskurs fyra.
Allt börjar med en bra skola

2019

2020

2021

Mer tid – utökad skolplikt, halverat sommarlov för nyanlända,
fler timmar

2 670

5 250

6 120

Lönehöjning och karriärtjänster för lärare

2 170

4 596

5 021

18 000 lärarassistenter

500

2 000

3 100

Satsning totalt på skola

7 515

15 247

17 642

KRAFTIGT SÄNKTA SKATTER – AVSKAFFAD VÄRNSKATT
Sverige behöver ett enkelt skattesystem som uppmuntrar arbete, utbildning och sparande och som
möter den internationella konkurrensen. Låga skatter på jobb och företagande innebär ökade
incitament för att arbeta och mer frihet att bestämma själv för den enskilde.
Liberalerna vill genomföra en skattereform som kraftigt sänker marginalskatterna genom höjd
brytpunkt för statlig skatt och avskaffad värnskatt.Vi säger även nej till avtrappat jobbskatteavdrag
och föreslår sänkta flyttskatter.
Utbildning och arbete ska löna sig

2019

2020

2021

Avskaffad värnskatt

6 300

6 600

6 800

Höjd brytpunkt för statlig skatt

15 100

15 700

16 300

Nej till avtrappat jobbskatteavdrag

3 000

3 300

3 500

STÄRK FÖRSVARET – 24 MILJARDER FÖR ATT NÅ 2% AV BNP
Sverige och vår del av världen befinner sig i en orolig säkerhetspolitisk tid. Med ett upprustande,
nyckfullt och aggressivt Ryssland bör svensk försvarspolitik anpassas. Vår frihet och demokrati
måste försvaras.
Försvarsförmågan i Sverige måste öka. Liberalerna föreslår att försvarsanslaget inom tio år ska
uppgå till 2 procent av BNP. Utöver detta bör Sverige söka medlemskap i NATO, utbilda 10 000
värnpliktiga till 2025, utöka förbandsverksamheten och stärka vår förmåga för att skydda Sveriges
sjöterritorium och luftrum.
Stärk försvaret

2019

2020

2021

24 miljarder till försvaret

4 000

8 000

12 000

MER TRYGGHET – STÄRK SAMHÄLLSKONTRAKTET
Idag upplever människor att samhällskontraktet brister. Polisen kommer inte när man ringer
112, antalet skjutningar ökar i takt med otryggheten, sjukvården har växande köer och personer i
behov av personlig assistans nekas grundläggande rättigheter.
Liberalerna satsar på att stärka grunden i vårt välfärdssamhälle. Du ska kunna lita på att samhället finns där när du behöver det som allra mest. Vi satsar stort på ett stärkt rättssamhälle, en
bättre sjukvård med mindre köer och att återupprätta den personliga assistansen.
Mer trygghet

2019

2020

2021

Stärk polisen – 25 000 poliser och 4 000 kr mer i månadslön

2 370

2 850

4 245

Korta köerna i vården

2 250

3 000

3 000

Återinför vårdbiträden inom sjukvården

2 300

2 300

2 300

Återupprätta den personliga assistansen

2 000

2 500

3 000

FINANSIERING
För att finansiera en skolpolitik med fokus på kunskap, sänkta skatter och ett stärkt försvar föreslår Liberalerna en grön skatteväxling där skatter höjs på det som är skadligt för miljön. Andra
finansieringsförslag från Liberalerna är effektiviseringar inom arbetsmarknadspolitiken, avvecklade byggsubventioner och stopp för utbyggda transfereringar.
Finansiering

2019

2020

2021

Effektivisering av arbetsmarknadspolitiken

7 452

8 394

8 747

Nej till utbyggda subventioner mm

14 238

15 211

16 414

Nej till utbyggda transfereringar

5 762

5 390

5 586

Grön skatteväxling

5 690

5 950

6 320

Nej till skattereduktion för fackföreningsavgift

3 100

3 100

3 100

