Sverigedemokraterna är ett högerparti – granskning av SD:s ekonomiska politik
Sverigedemokraterna försöker ge sken av att man står i mitten av svensk politik1 men
retoriken går inte i takt med den ekonomiska politik man för. Nedan redogör vi för de
viktigaste skälen till att de bör beskrivas som ett högerparti.
Skattesänkningar
Sverigedemokraterna var det parti i Sveriges riksdag som både i sin budgetmotion för 2018 och
med den ekonomiska vårmotionen inräknad föreslog störst skattesänkningar av alla (sammanlagt
35,9 miljarder kr per år). Deras största enskilda förslag är en skattesänkning.
Nedskärningar
I sina ekonomiska motioner2 har SD föreslagit nedskärningar på minst 13 miljarder kronor i
resurserna till kommuner och landsting 2018 (med hänsyn tagen till generella statsbidrag, riktade
statsbidrag och förändringar i kommunernas skatteunderlag). I budgetmotionen för 2018
redovisades inte effekten av neddragningar av riktade statsbidrag.. 13 miljarder motsvarar
årslönekostnaden för över 20 000 sjuksköterskor.
Därtill leder omfattande nedskärningar på andra utgiftsområden i statens budget till betydande
övervältringar av kostnader på kommunsektorn:
•

•

•

SD skär ner på arbetsmarknadspolitiken med 10,5 miljarder kronor per år. Med den
här politiken kommer fler behöva försörjningsstöd (socialbidrag) från kommunernas
socialkontor, samtidigt som matchningen på arbetsmarknaden försämras. Den
kommunala arbetsmarknadspolitiken kommer därmed sannolikt också behöva förstärkas.
SD skär ner 15,4 miljarder på integrationspolitiken. T.ex. slopas etableringsersättningen
helt (över 5 miljarder kronor per år). Den går till personer som fått uppehållstillstånd och
påbörjat sin etableringsplan. Detta skulle innebära kraftigt höjda utgifter för kommunerna
för försörjningsstöd.
SD skär i miljö och klimat-budgeten med 3,4 miljarder kronor (-32 %), bland annat
slopas stödet för klimatinvesteringar helt. Detta ligger i linje med att SD som enda parti
röstade nej till Parisavtalet men det påverkar också kommunerna. Investeringsstödet
används idag av kommuner som investerar i t.ex. laddstolpar eller åtgärder inom
kollektivtrafiken. Vissa av de här investeringarna kommer kommunerna att få bära själva
om stödet slopas.

SD matchar i bästa fall bara 10 av de ytterligare 20 välfärdsmiljarder till 2022 som
Socialdemokraterna går till val på.3 De 10 miljarder SD inte ser behov av motsvarar
årslönekostnaden för över 15 000 lärare.
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Jimmie Åkesson i Dagens Industri den 7 juli 2017.
Motion 2017/18:2487 samt utgiftsområdesmotioner, motion 2017/18:4161, motion 2017/18:4163.
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Vid en generös läsning av SD:s ekonomiska motioner och andra material kan de antas stå bakom de 5 mdkr
2019 och 10 mdkr fr.o.m. 2020 som regeringen har presenterat.
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Fördelningspolitik
När Sverigedemokraterna själva beställde en fördelningsanalys på sin egen budget från riksdagens
utredningstjänst4 visade den att SD:s budget gav 6 gånger mer till den tiondel av hushållen med
de högsta inkomsterna som till den tiondel av hushållen som hade de lägsta inkomsterna. SD
valde att inte ta med alla sina förslag – effekten av deras nej till höjt barnbidrag, höjd kapitalskatt
på ISK-konton och av slopad etableringsersättning finns därför inte med i denna siffra.
Angrepp på den svenska modellen
•

Arbetsrätten
SD föreslår en rad försämringar av anställningstryggheten och förändringar som försvagar
facket. Man vill utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS, skilja a-kassorna från
fackföreningarna, tillåta fortsatt utnyttjande av tillfälliga anställningar, införa en ny
anställningsform med lagstadgad minimilön och avskaffa avdragsrätten för fackavgiften
(men bibehålla arbetsgivarnas möjlighet att dra av avgifterna till
arbetsgivarorganisationerna). De har också röstat emot förslaget att införa schyssta villkor
i all offentlig upphandling.

•

Vinster i välfärden
Sverigedemokraterna är den mest uttalade förespråkaren för vinster i vård, skola och
omsorg och deras skolpolitiske talesperson har beskrivit välfärdsbolagen som ”vilka bolag
som helst”5. SD vill också avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och
ersätta den med andra aktörer, inklusive vinstdrivande företag.
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