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Kortsiktigt och cyniskt 
 
Vi instämmer med socialdemokraterna i att det ser allvarligt ut för Sverige, 
Västergötland och Sjuhärad, men där stannar tydligen vår samsyn.  
 
I dagarna kompletterade vi Europas redan mest expansiva budget med ytterligare 8,3 
miljarder kronor. Totalt får Sverige på några veckor en vitamininjektion på mer än 40 
miljarder kronor, men vi tömmer inte skafferiet och har mer att ge.  
 
Exempelvis vill socialdemokraterna ge mindre skattelättnader till dem som anställer 
långtidsarbetslösa ungdomar, samtidigt som de inför massiva generella skattehöjningar för 
alla unga (ca 14 miljarder kronor).  
 
Socialdemokraternas förslag att höja statsbidragen kan de redan från början räkna bort tre 
miljarder kronor från, då de motsätter sig våra sänkta arbetsgivaravgifter. Så ser det ut på 
område efter område, de ger med ena handen men tar dubbelt tillbaks med andra. Huvuddelen 
av pengarna går till mer och högre bidrag, men hur jobben ska bli fler har de inga svar på. 
Priset tog förmodligen Mona Sahlin när hon i strid med regelverket ville offra svenska 
pensionspengar på två amerikanska biljättar (Ford och GM). Det förslaget fick hon, precis 
som en del annat, dra tillbaks. 
 
Vi valde däremot att redan i september prioritera det som skapar jobb och kunnande utan att 
glömma bort välfärdens kärna, trots ett kraftigt minskande utanförskap var vi inte nöjda. När 
krisen slog till hade därför Sverige redan från början en politik för jobb. Därtill frigjorde vi 
1,5 miljarder för arbetsmarknadsåtgärder, för att inte tala om alla hundratals miljarder vi 
numera garanterar banksektorn med.  
 
Med sina skattehöjningar och sin fortsatta jobbfientliga politik så verkar socialdemokraterna 
fullt nöjda med ett stort utanförskap, även om det minskat med 180 000 under vår ledning.  
 
Under nästa år kommer Arbetsförmedlingen att ha tusentals extra jobbcoacher från privata 
bemanningsföretag till förfogande. Detta att jämföra med socialdemokraternas förslag att 
anställa 200 extra arbetsförmedlare, framförallt som att det är en svårrekryterad 
personalkategori.   
 
Vår komplettering på 8,3 miljarder kronor hade inte varit möjlig med socialdemokraternas 
oansvariga politik. Vi kan förstå deras panikartade utspel den senaste tiden – för inte bara 
föreslog de en jobbfientlig budget – de är fortfarande inte eniga med sina motsträviga 
kamrater i vänsterpartiet och miljöpartiet. Det räcker inte med att le tillsammans på foto.  
 
Socialdemokraterna hävdar att de kan hantera jobbkrisen, men deras oeniga 
regeringsalternativ och deras oansvariga förslag talar emot dem. Att satsa alla resurser i ett 
slag är lika kortsiktigt som att köpa julklappar för alla pengar men inte ha råd med hyran.  
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