
Alliansens politik gynnar Borås 
 
Ett arv från socialdemokraternas tolv år vid makten är att beskriva politiken med ord som 
vinnare och förlorare. Under socialdemokratins tid så var detta i och för sig sant men med 
Alliansregeringens budgetproposition är det inte så. Till årsskiftet träder ett jobbskapande 
superpaket om 32 miljarder in.  
 
Efter valet 2006 uppdagades det att Sveriges infrastruktur saknar över 110 miljarder kronor, 
och att vissa vägar är i så dåligt skick att man nästan lika gärna kan riva upp och bygga nytt. I 
regeringens närtidssatsning byggs och repareras sådant som kan påbörjas direkt. Stora 
satsningar görs i Västsverige för att lägga grunden till en större regional arbetsmarknad. 
Längre fram kommer Alliansen att presentera en långsiktig plan, men det ska inte bli som när 
socialdemokraterna lovade utan att tillföra pengar.  
 
Vi sänker skatten för alla vilket innebär att en förskolelärare i Borås får en total 
skattesänkning på drygt 1300 kronor per månad, eller 5,8 procent. För boråsarna som helhet 
innebär det 677 miljoner i lägre skatt. Dessutom sänks a-kasseavgiften vilket också ger mer 
pengar över. I en osäkrare tid har vi också förenklat medlemskapet i a-kassan, för att 
uppmuntra fler att ansluta sig. Hur socialdemokraternas förslag att höja skatterna med 70 
miljarder skulle drabba boråsarna är uppenbart, det blir färre jobb och mindre pengar över.  
 
Sänkta arbetsgivaravgifter kommer att ge Borås kommun 22,5 miljoner kronor och regionen 
160 miljoner, ett välkommet tillskott. Kommunerna spelar en nyckelroll i det svenska 
samhället.  
 
När konjunkturen viker i finanskrisens kölvatten så får vi inte heller glömma alla företag som 
påverkas. För Borås företag sänks arbetsgivaravgifterna med 82 miljoner och sammanlagt 
med sänkt bolagsskatt minskar därför trycket på nedskärningar. Det är bra för jobben. 74 
procent av företagen anser att Alliansen är bäst på att skapa jobb, samtidigt saknar 
socialdemokraterna svar. 
 
Allians för Sverige fortsätter också att förbättra för pensionärerna, och sammanlagt har vår 
politik inneburit höjt bostadstillägg (två gånger), höjt grundavdrag, dubbelt jobbskatteavdrag, 
en generell äldresatsning och sänkt skatt. Skattesänkningen är både större och bättre riktad till 
dem som behöver det mest jämfört med socialdemokraternas förslag. Tack vare 170 000 fler i 
arbete beräknas pensionerna höjas med 4000 kronor i år och 6000 kronor nästa år. Självklart 
kan det göras mer, men vi har tagit flera steg i rätt riktning.  
 
Även forskningen får sin beskärda del i den största satsningen på forskning i svensk historia. 
Ett fordonsforskningspaket på nästan en halv miljard har introducerats med tydlig adress till 
Västsverige. I en tid av klimatförändringar som allvarligt kan hota vår överlevnad är 
forskning och utveckling en nyckelfråga.  
 
I skuggan av den internationella oron har vi dessutom marginaler för att nedskärningar eller 
skattehöjningar ska kunna undvikas. Tyvärr är det svårt att förutse hur all turbulens kommer 
att påverka Sverige, men en sak är säker: Sverige har sällan stått så väl rustat inför en riktig 
höststorm. 
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