
Arbetslinjen säkrar välfärden 
 
Vi moderater vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att 
försörja sig genom eget arbete. Därför har vi lanserat ett jobbpaket som går ut på att 
förstärka insatser för korttidsarbetslösa, långtidarbetslösa och för att få fler unga i arbete. 
Sverige mår bäst när vi jobbar. 
 
Arbetslösheten i Europa är utbredd. Trots rådande finanskris ser vi i Sverige en ökad 
sysselsättning, vilket innebär att fler människor är i arbete. Vi ser också att antalet lediga 
jobb blir fler. Hos arbetsförmedlingen i Västra Götaland finns 68 % fler lediga arbeten 
idag än i fjol, vilket är ett tecken på att vår politik är kraftfull och fungerande. Finanserna i 
världen är i återhämtning och Sverige ligger i topp. Nu tillför vi ytterligare tre miljarder 
kronor till coachning, praktik och utbildning. 
 
Vår jobbpolitik bygger på att det ska löna sig att arbeta, vara billigare och enklare att 
anställa samt vara mer attraktivt att driva företag. Alliansen har halverat 
arbetsgivaravgiften för alla under 26 år, vilket innebär att det är mycket förmånligare för 
företag att anställa unga. Syftet är att vi vill göra det attraktivt att anställa och satsa på 
unga människor och ge de unga en ärlig chans att konkurrera om jobben. Mot våra 
satsningar står de tre vänsterpartiernas ungdomsskatt. En särskild skatt på att anställa 
ungdomar ska generera 10 miljarder. Av dessa miljarder är det endast 100 miljoner som 
går till arbetsmarknadsåtgärder. Det kallar vänsterröran att satsa på ungdomar. De 
presenterar också i sin skuggbudget att ta bort den halverade arbetsgivaravgiften för unga 
och enbart behålla den för de företag som anställer en långtidsarbetslös ungdom. Hur 
menar de att våra ungdomar får det lättare på arbetsmarknaden när de gör ungdomarna 
dubbelt så dyra att anställa? 
 
Vi lovar inte ett antal arbetstillfällen. Vi skapar förutsättningar för att företag ska startas 
och växa i Sverige, det skapar i sin tur fler jobb.  
 
Som ett steg i vår arbetslinje föreslår vi ett jobbpaket med förstärkta insatser för 
coachning, praktik och utbildning. Satsningen omfattar förstärkta satsningar för 
korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa och ungdomar. I jobbpaketet föreslås åtgärder som 
hjälper arbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden. Dessutom vill vi förstärka 
Arbetsförmedlingens verksamhet med ytterligare resurser. 
 
I Borås tidning (20/8) skriver s att de har förslag som ger 100.000 nya jobb. I deras 
artikel presenteras dock inte ett enda konkret förslag som skulle skapa dessa arbeten. De 
skriver heller inte hur många arbetstillfällen som försvinner till följd av deras bidragspolitik.  
Hur många arbeten ryker på grund av ungdomsskatten, den höjda kilometerskatten eller 
det slopade RUT-avdraget? 
 
Välfärden är finansierad av skattebetalare. För att vi ska kunna klara av att behålla vår 
välfärd och säkra framtidens välfärd måste vi se till att fler arbetar, inte färre eller med en 
kortare arbetstid. Fler företag och fler i arbete tryggar välfärden. En röst på moderaterna 
är en röst på en stabil ekonomi och jobb som säkrar välfärden.  
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