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Vad blir svårast att komma överens 

om med Moderaterna – om du skulle 

få chansen?

”Moderaterna är ju ett högerparti i väldigt 

hög grad medan vi är ett mittenparti. Vi 

skulle i ett samarbete vara garanten för 

att Moderaterna inte går för långt åt 

höger.”   

– Jimmie Åkesson

Källa: Dagens Industri den 7 juli 2017.



AGENDA

• Skattesänkningar

• Nedskärningar

• Fördelningspolitik

• Angrepp på den svenska modellen
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SD FÖRESLÅR OMFATTANDE 
SKATTESÄNKNINGAR

Skattesänkningarna

Ett sjätte jobbskatteavdrag

Nya specialinriktade JSA

Slopad avtrappning JSA

Skattereduktion för alla hushåll

Sänkta marginalskatter

Slopad värnskatt

Ytterligare JSA för äldre

Slopad särskild löneskatt för äldre

Ingångsavdrag

Övriga skattesänkningar (sammanslagna)
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Källor: Partiernas budgetmotioner för 2018 och ekonomiska vårmotioner, egna beräkningar.
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SVERIGEDEMOKRATENAS 
NEDSKÄRNINGAR
•Minus minst 13 miljarder för kommuner och landsting 2018

•Minus minst 10 välfärdsmiljarder nästa mandatperiod

•Därtill drabbas kommunsektorn av mångmiljardnedskärningar i:
– arbetsmarknadspolitiken
– miljö- och klimatpolitiken
– integrationspolitiken

Källor: Motion 2017/18:2487 samt utgiftsområdesmotioner, motion 2017/18:4161, motion 
2017/18:4163, SD:s valplattform, egna beräkningar.



SVERIGEDEMOKRATERNAS 
NEDSKÄRNINGAR
•Minus minst 13 miljarder för kommuner och landsting 2018

•Minus minst 10 välfärdsmiljarder nästa mandatperiod

•Därtill drabbas kommunsektorn av mångmiljardnedskärningar i:
– arbetsmarknadspolitiken
– miljö- och klimatpolitiken
– integrationspolitiken



VAD KAN 13 MILJARDER 2018 
BETALA FÖR?



MER ÄN 20 000 
SJUKSKÖTERSKOR

Not: Årslönekostnad.
Källor: SCB:s lönestatistik, Arbetsgivarverket, KI och SKL, egna beräkningar.
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VAD KAN 10 MILJARDER TILL 
2022 BETALA FÖR?



MER ÄN 
15 000 LÄRARE

Not: Årslöneskostnad.
Källor: SCB:s lönestatistik, Arbetsgivarverket, KI och SKL, egna beräkningar.
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FLER NEDSKÄRNINGAR SOM 
DRABBAR KOMMUNERNA

• Arbetsmarknadspolitiken: 10,5 mdkr netto 2018
– Högre kostnader för försörjningsstöd

•Integrationspolitiken: 15,4 mdkr netto 2018
– Etableringsersättningen slopas – fler behöver 

försörjningsstöd

•Miljö- och klimatpolitiken: 3,4 mdkr netto 2018
– Stödet för klimatinvesteringar slopas helt

Källor: Motion 2017/18:2487 samt utgiftsområdesmotioner.
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SVERIGEDEMOKRATISK 
FÖRDELNINGSPOLITIK

Källa: RUT, dnr 2017:1376.

BeställD AV:

SD Själva



MEST TILL DE MED HÖGST 
INKOMST, MINST TILL DE MED 
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Not: Andel av total förändring av hushållens disponibla inkomster som tillfaller olika 
inkomstgrupper.
Källa: RUT dnr 2017:1376 tabell 1. 
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SVERIGEDEMOKRATISK 
FÖRDELNINGSPOLITIK
RUT:s analys omfattar inte alla SD:s förslag från BM18: 

•Nej till höjda barnbidrag och studiebidrag (BP18)

•Nej till höjd schablonintäkt ISK (BP18)

•Slopad etableringsersättning

Källa: RUT dnr 2017:1376, motion 2017/18:2487.



• Regeringen har höjt barnbidraget och det s.k. 
förlängda barnbidraget med 200 kronor/månad – på 
19 år blir det 43 200 kronor

• SD avvisar höjningarna och skär ned 4,0 mdkr på 
barnbidrag i budgetmotionen för 2018

– SD vill istället höja bostadsbidraget för barnfamiljer för 1,0 
mdkr i budgetmotionen för 2018

– SD har också presenterat ett engångsbidrag till 
förstföderskor på 20 000 kronor, det kostar 1,0 mdkr som 
dock finansieras via minskat flerbarnstillägg

• Netto för barnfamiljerna: -3,0 miljarder kronor

BARNBIDRAG

Källor: Motion 2017/18:2487, utgiftsområdesmotion 2017/18:3612, SD:s valplattform 2018, 
SR Ekot den 16 mars 2018.



SVERIGEDEMOKRATISK
FÖRDELNINGSPOLITIK
Två typfall: 

• en stafettläkare som tjänar 100 000 kr i månaden före skatt får över 2 000 kr i 
månaden i höjd disponibelinkomst 

• en ensamstående undersköterska med två barn och lön på 28 900 kr i 
månaden förlorar 36 kr per månad

Källor: Intervju i SvD den 4 oktober 2017. Motion 2017/18:2487 samt utgiftsområdesmotioner, 
motion 2017/18:4161, egna beräkningar.



SVERIGEDEMOKRATISK
FÖRDELNINGSPOLITIK

Källor: Motion 2017/18:2487 samt utgiftsområdesmotioner, motion 2017/18:4161, egna 
beräkningar.

-36 kronor

+2 000 kronor

en ensamstående 

undersköterska med 

två barn och lön på 

28 900 kr i månaden

en stafettläkare som 

tjänar 100 000 kr i 

månaden före skatt



SVERIGEDEMOKRATISK
FÖRDELNINGSPOLITIK

Källor: Motion 2017/18:2487 samt utgiftsområdesmotioner, motion 2017/18:4161, egna 
beräkningar.

Reform Ensamstående USK Stafettläkare

Höjd inkomstgräns för skattefri 
inkomst

364 364

Avskaffad avtrappning JSA 0 1 433

Återställare skiktgränser 0 220

Slopad höjning barnbidrag -400 0

Summa, kronor per månad -36 kr +2 017 kr



Vad blir svårast att komma överens 

om med Moderaterna – om du skulle 

få chansen?

”Moderaterna är ju ett högerparti i väldigt 

hög grad medan vi är ett mittenparti. Vi 

skulle i ett samarbete vara garanten för 

att Moderaterna inte går för långt åt 

höger.”   

– Jimmie Åkesson

Källa: Dagens Industri den 7 juli 2017.
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ANGREPP PÅ DEN SVENSKA 
MODELLEN
•Arbetsrätten

•Schyssta villkor

•Vinster i välfärden



Sverigedemokraterna vill:

• göra avsteg från den svenska modellen genom en ny 
anställningsform med lagstadgad minimilön – politiskt beslutade 
lönesänkningar

• försvaga facket genom att skilja a-kassorna från fackföreningarna 
och avskaffa den återinförda avdragsrätten för fackavgiften

• tillåta fortsatt utnyttjande av tillfälliga anställningar

• göra det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda genom att 
utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS

ARBETSRÄTTEN

Källor: https://sd.se/var-politik/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/aterinforande-av-
skattereduktion-for_H501SkU21
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skarpta-atgarder-mot-missbruk-
av-tidsbegransade_H301AU5
https://sd.se/valmanifest-2/ett-forbattrat-foretagsklimat-nya-jobb/



• SD röstade mot kravet att införa schyssta villkor i all 
offentlig upphandling

– Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för över 600 
miljarder kronor årligen

– Lagförslaget innebar ett obligatorium för upphandlade 
myndigheter att ställa krav på löner och villkor i nivå med 
svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar 

SCHYSSTA VILLKOR

Källa: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nytt-regelverk-om-
upphandling_H401FiU7



VINSTER I VÄLFÄRDEN

• Tydligaste försvararen av vinstjakten

• Friskolor som har en buffert får ”ta ut vilka vinster 
man vill, det är som vilket företag som helst” 
(SD:s Stefan Jakobsson)

• (SD vill också avveckla AF i dess nuvarande form och 
ersätta den med andra aktörer, inkl. vinstdrivande 
företag)

Källor: https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/
https://www.di.se/nyheter/sd-svanger-vill-ha-helt-fria-skolvinster/
Sverigedemokraternas valmanifest.
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillstand-att-ta-emot-offentlig-
finansiering-inom_H501FiU44



SAMMANFATTNING
• Sverigedemokraterna vill genomföra omfattande nedskärningar och 

skattesänkningar; ett utpräglat högerparti

• Även fördelningspolitiskt har SD:s samlade förslag kraftig slagsida: 
de som tjänar mest får störst skattesänkningar och drabbas ofta minst av 
nedskärningarna i välfärden

• SD angriper den svenska modellen på bred front



ETT STARKARE 
SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE SVERIGE.


