
Det är högkonjunktur och många människor får det allt bättre, men det är inte 
högkonjunktur för alla i Sverige. Liberalernas uppdrag handlar om att reparera 
tryggheten, skapa möjligheter och försvara friheten. Det gör vi med en budget 
som håller ihop Sverige.
 

Skapa möjligheter
33 MILJARDER TILL SKOLAN
Allt börjar med en bra skola. Liberalernas skola gör klassresor möjliga, med hjälp av 
kunskapsfokus, höga förväntningar och studiero. För trots att kunskapsresultaten börjar 
vända krävs fortsatt stora reformer. Totalt satsar Liberalerna 33 miljarder över tre år på 
skolan. 
• Fler undervisningstimmar (1,5 md) och förlängd skolplikt för nyanlända (3,3 md).                         
• 10 000 kr mer i lön i utsatta områden (0,6 md) och kompetenslyft (2,3 md).       
 
EN EGEN FÖRSÖRJNING ÄR FRIHET
Att få ett jobb är avgörande för friheten, självkänslan och gemenskapen. Fler ska få 
chansen till ett första jobb istället för att fastna i utanförskap.
• Inträdesjobb för unga och nyanlända (0,4 md).                                   
• Ökade drivkrafter att gå från bidrag till jobb.
 
UTBILDNING SKA LÖNA SIG
Den som utbildar sig, jobbar hårt och tar ansvar ska också se resultatet av sina 
ansträngningar i den egna plånboken. Idag lönar det inte tillräckligt att utbilda sig, och i 
vissa fall är det till och med en ren förlustaffär.
• Höjd brytpunkt för statlig skatt (12,6 md) och slopad värnskatt (6,1 md).                                                                                    

En budget som 
håller ihop Sverige



Reparera tryggheten
RÄTTSSTATEN
De grundläggande uppgifterna i samhället måste bara fungera. Dit hör en rättsstat som 
människor kan lita på. Trygghet i vardagen, och vetskapen att polisen är kommer när man 
behöver den.
• Fler poliser – 25 000 inom fem till sju år (1,9 md). 
• Krafttag mot hedersvåld (0,1 md).                                      
• Höj polislönerna med 4000 i månaden (1,3 md).                                 
 
VÅRD OCH OMSORG
Alla ska få rätt vård i rätt tid, var vi än bor. Nu växer stora köer fram i sjukvården, personal 
går på knäna och personer i behov av personlig assistans lämnas därhän.
• Fler läkare på vårdcentralerna (1,5 md) och karriärtjänster för sjuksköterskor (0,1 md).              
• Återinför vårdbiträden (1,0 md) och kömiljarden (1,0 md) samt inför en LSS-miljard   

(1,0 md).                              
 
SATSNINGAR PÅ VÅRA ÄLDRE
Att öka äldres självbestämmande och makt över sin vardag är viktigt. Det handlar om 
bättre ekonomiska förutsättningar och reformer som ger äldre möjligheter.
• Sänkt skatt för pensionärer (4,4 md) och höjt bostadstillägg för pensionärer (0,7 md).                 
• Slopad löneskatt för äldre (2,5 md) och jobbskatteavdrag för dem över 63 (0,6 md).                                                                                           
 

Försvara friheten
LIBERALERNA TAR FÖRSVARET PÅ ALLVAR
Liberalerna är beredda att försvara vår och andras frihet på riktigt. Världen omkring oss är 
osäkrare än på länge. I den nya verkligheten behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält.
• Stor försvarssatsning i en orolig tid på 24 miljarder 2018-2020.

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

• NATO-medlemskap, 160 JAS-plan, nytt luftvärn och nytt kustförsvar

En budget som håller ihop
BUDGETSALDO OCH FINANSERING
Regeringens budget är enormt expansiv med ett reformutrymme på 40 miljarder under 
2018. Liberalerna kommer årligen ha ett budgetsaldo som är 10 miljarder bättre än 
regeringen.
•       Nej till AMS-politik (11 md), utbyggda transfereringar (6 md) och subventioner   
 (7 md).
•       Höjda miljöskatter (4,7 md) och avtrappat ränteavdrag (0,8 md).                                                                                                                                


