


En budget som 
håller ihop 
Sverige.



- Liberal arbetsmarknadsreform. 
- Liberal skattereform.  
- Liberal bidragsreform.  
- Liberal arbetsrättsreform. 
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Skapa möjligheter  
+ 33 miljarder till skolan
        2018  2018-2020 
• Fler undervisningstimmar    1,5 md 9,0 md 
• Kompetenslyft för lärare och rektorer  2,3 md 7,4 md 
• Förlängd skolplikt för nyanlända   3,3 md 6,9 md 
• 10 000 kr mer i lön i utsatta områden  0,6 md 2,7 md 
• Tioårig grundskola     0,1 md 2,3 md 
• Studiero och ordningsomdöme   0,2 md 0,5 md 
• Övrigt       1,5 md 4,0 md 
        9,5 md 33,5 md





Skapa möjligheter  
– egen försörjning är frihet
• Inträdesjobb för unga och nyanlända   
• Utvidgat RUT-avdrag 
• Ökade drivkrafter att gå från bidrag till jobb 
• Lägg ner Arbetsförmedlingen 
• Motprestation för socialbidrag 
• Modern arbets- och konflikträtt
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Utbildning lönar sig minst i Sverige



Skapa möjligheter  
– utbildning ska löna sig
        2018: 
• Höjd brytpunkt för statlig skatt   12,6 md 
• Slopad värnskatt     6,1 md 
• Nej till avtrappat jobbskatteavdrag  3,4 md



Skapa möjligheter  
– skattereform
• Sänkta marginalskatter 
• Sänkt skatt på lägre arbetsinkomster 
• Sänkt skatt på företagande 
• Sänkt flyttskatt 
• Höjda konsumtionsskatter och miljöskatter 
• Avtrappat ränteavdrag



Reparera tryggheten 
– rättsstaten
        2018: 
• Fler poliser      1,9 md 
• Höj polislönerna med 4000 i månaden  1,3 md 
• Kommunala trygghetsvakter   0,5 md 
• Insatser mot terrorism    0,2 md 
• Krafttag mot hedersvåld    0,1 md



Reparera tryggheten 
– vård och omsorg
        2018: 
• Fler läkare på vårdcentralerna   1,6 md 
• Återinför vårdbiträden     1,0 md 
• LSS-miljard      1,0 md 
• Kömiljard för kortare köer    1,0 md 
• Karriärtjänster för sjuksköterskor   0,1 md



Reparera tryggheten 
– satsningar på våra äldre
        2018: 
• Sänkt skatt för pensionärer    4,4 md  
• Slopad löneskatt för äldre    2,5 md 
• Höjt bostadstillägg för pensionärer  0,7 md 
• Jobbskatteavdrag för dem över 63  0,6 md 
• Laga-mat-garanti     0,5 md



Försvara friheten 
– Liberalerna tar försvaret på allvar
• Stor försvarssatsning i en orolig tid: 

• 2018:  3,5 miljarder 
• 2019:  8,3 miljarder 
• 2020:  12,2 miljarder 
• Totalt:  24 miljarder 

• 160 JAS-plan 
• 5 armébrigader 
• Nytt luftvärn och nytt kustförsvar 
• NATO-medlemskap



Finansiering
        2018: 
• Nej till AMS-politik     11 md 
• Nej till utbyggda transfereringar   4 md 
• Nej till byggsubventioner    4 md 
• Nej till miljösubventioner    3 md 
• Höjda miljöskatter     4,7 md 
• Nej till slopad skatt på fackföreningsavgift  1,3 md 
• Ränteavdrag      0,8 md
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Regeringen slösar



Budgetsaldo och svensk ekonomi

• Expansiv finanspolitik när riksbanken har 
negativ reporänta i högkonjunktur 

• 10 miljarder årligen i bättre budgetsaldo




