
Vi möter krisen och satsar för framtiden  
 
Nu har höstens stora strid börjat, den om dina pengar och hur de bäst ska användas. 
Sedan tidigare har vi tillfört resurser till välfärdens kärna, infört ROT-avdrag och 
kraftigt utökat antalet utbildningsplatser. Till årsskiftet går vi vidare med stora 
satsningar i en tid när de behövs som mest.  
 
Vi vill stärka välfärdens kärna, bygga ut tryggheten och ta till vara på dem som nu riskerar 
förlora sina arbeten. När krisen väl bedarrar vill vi att Sverige står starkt och väl rustat med en 
politik för arbete och utveckling.  
 
Just nu hotas välfärden av den globala lågkonjunkturen och finanskrisen, många kommuner 
har det tufft och behöver mer pengar för att inte tvingas skära i välfärden. Vi vill undvika 
nedskärningar. Nästa år tillför därför Alliansregeringen 10 miljarder kronor som ska gå till 
sjukvård, skola och omsorg. Det är mycket pengar som kommer att göra skillnad ute i 
välfärdens spjutspets: kommuner och landsting.  
 
Vi vill också fortsätta stärka andra områden. Många upplever tryggheten i vardagen som 
hotad och vi gick till val på fler poliser och ett starkare rättsväsende. Det ska kännas tryggt att 
gå hem en sen utekväll och häromdagen presenterades våra fortsatta satsningar som innebär 
att hela kedjan från polis till kriminalvård stärks. Totalt tillför vi 4 miljarder kronor till 
rättsväsendet. Det är de största satsningarna i modern tid och målet om 20 000 poliser till 
2014 kommer att uppfyllas.  
 
Att möta krisen innebär också att vi måste satsa för framtiden. Arbetslösheten får inte under 
några som helst omständigheter bita sig fast och nu om någonsin behövs en politik för 
framtida jobb. På sikt kommer Sverige att resa sig ur krisen. Med sammanlagt tiotusentals nya 
utbildningsplatser på landets högskolor, fler platser på yrkeshögskolan, praktikplatser och 
tillfälliga beredskapsåtgärder rustar vi människor med nya kunskaper och färdigheter. 
Framtiden erbjuder möjligheter som vi ska ta till vara på.  
 
Drivkrafterna för arbete ska också fortsätta stärkas, det måste kännas lönsamt att arbeta 
snarare än att förpassas till utanförskapets ensamhet. Jobbskatteavdraget har redan gett 
vanliga inkomsttagare mer än 1 000 kronor i månaden och om möjligt bör detta förstärkas.  
 
Lågkonjunkturen har slagit hårt och brett, särskilt i industritunga Västsverige. Vi vill möta 
såväl problemen som möjligheterna med en offensiv framtidsinriktad politik som stärker 
välfärden, skapar trygghet och ger människor en andra chans.  
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