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Partiledarnas förord: Alliansens
löfte till väljarna
Alliansen har en gemensam vision för Sverige. Vi vill ha ett Sverige som håller ihop, som
sätter människan i centrum. Ett Sverige där
alla som vill och kan jobba har ett jobb att gå
till. Där den som har en idé kan förverkliga
den, våga starta företag och se det växa. Ett
Sverige där vi tillsammans skapar skyddsnät
som ger stöd om vi hamnar snett, om vi blir
sjuka eller om vi för stunden eller inte längre
orkar av egen kraft. Ett Sverige där alla har
samma förutsättningar att utveckla sin förmåga och där alla kan känna sig trygga. Vårt
samhälle byggs av människor i gemenskap
– i familjen, bland vänner, klasskompisar och
arbetskamrater och i civilsamhället i stort. Gemenskap och tillit skapar mening, delaktighet
och framtidstro. Allt detta behövs för att vi ska
ha en god välfärd som vi finansierar tillsammans.
Vi är stolta över vad vi har åstadkommit. Men
vi vill mer. Vi vill fortsätta bygga Sverige, med
stora investeringar i infrastruktur och bostäder. Vi vill skapa förutsättningar för jobb och
tillväxt i hela landet. Vi vill skapa ett företagsklimat i världsklass och vi vill stärka arbetskraften för att fler människor ska kunna
få ett jobb. Vårt mål är att över fem miljoner
människor ska ha ett jobb att gå till år 2020.
Vi vill fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag. Alla föräldrar ska känna sig trygga med
att deras barn behandlas väl, lär sig mycket
och rustas inför vuxenlivet. Vi vill förbättra
kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Vi
vill göra Sverige tryggare, genom att minska
brottsligheten och genom att stärka vårt försvar. Vi vill att våra barn och ungdomar ska
ha en bra uppväxt. Vi vill att människor ska
kunna åldras tryggt och att makten att själv
bestämma över sitt liv inte begränsas bara för
att man blir äldre. Vi vill fortsätta kombinera
en växande ekonomi med minskande klimatutsläpp.
Alliansen har tagit ansvar för Sverige i åtta
år. Vi har investerat oss igenom en svår ekonomisk kris. Idag är det över 300 000 fler
människor som har ett jobb att gå till än 2006.
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Människor har fått mer kvar av lönen. Det har
inneburit större möjlighet att stå på egna ben
och skapa ett gott liv åt sig själv och andra.
Genom våra valfrihetsreformer har beslut flyttats från politiker till enskilda människor. Vi
har ökat stödet till dem med små ekonomiska
marginaler. Vi har förbättrat företagsklimatet
och återinfört kunskapslinjen i skolan. Aldrig
tidigare har välfärden haft så stora resurser.
Vi har gjort stora investeringar i infrastruktur
och forskning. Vi har byggt ut den förnybara
energin och minskat klimatutsläppen. Vi har
stärkt Sveriges försvar och vi tar stort ansvar
för att ge människor på flykt en ny och ljusare framtid. Jämställdheten har ökat genom att
fler kvinnor arbetar mer och har fått högre lön.
Vi lever i en tid som präglas av oro och konflikter i vår omvärld. Allt fler människor i Europas närhet flyr undan krig, förtryck och förföljelse. En del av dem väljer att komma till
vårt land med hopp om ett bättre liv. Alliansen
står upp för ett välkomnande samhälle som
präglas av respekt, tolerans och öppenhet.
De människor som kommer till Sverige blir
en del av vårt samhälle och bidrar i förlängningen till att göra Sverige till ett bättre land
genom jobb, företagande, olika erfarenheter
och kulturell mångfald. Tillsammans bygger vi
Sveriges framtid.
Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende för nästa mandatperiod. Vi har visat att vi kan ta ansvar. Vi vill
fortsätta att bygga Sverige och göra vårt land
ännu bättre. Vi är tydliga med vad vi vill göra
och vi håller vad vi lovar.
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund
Annie Lööf
Göran Hägglund

Vi bygger Sverige

Jobbmålet – över 5 miljoner i
arbete 2020
»» Vi kommer inte att försämra jobbskatteavdraget.

SVERIGEBYGGET FÖR
JOBB OCH TILLVÄXT,
INFRASTRUKTUR OCH
BOSTÄDER
»» Vi vill bygga nya stambanor för
höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
»» Vi vill pröva förutsättningarna för att
bygga ytterligare en fast förbindelse
mellan Sverige och Danmark.
»» Vi vill pröva förutsättningarna för att
bygga ut järnvägen i norra Sverige med
ett betydande inslag av medfinansiering
från näringsliv, kommuner och regioner.
»» Vi vill satsa på kollektivtrafik och annan infrastruktur i Stockholm, Göteborg
och Skåne för att få fart på bostadsbyggandet. Vi vill följa upp Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana
och fler bostäder genom att förhandla
om ytterligare tunnelbanelinjer och annan spårbunden trafik. Förbifart Stockholm ska byggas. Vi vill också pröva
förutsättningarna för en finansieringslösning av en östlig förbindelse som
knyter samman trafikledsförbindelsen
kring Stockholm och som inte inkräktar
på nationalstadsparken.
»» Vi kommer inte att införa en kilometerskatt, vilken särskilt skulle drabba företag på landsbygden.
»» Vi vill tillåta en högre vikt på lastbilar
för att på så vis förbättra möjligheterna
för skogs- och gruvindustri att transportera sina varor.
»» Vi kommer inte att lägga ner Bromma
flygplats.
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»» Vi vill utreda åtgärder i syfte att korta
processen till byggstart med upp till ett
år.
»» Vi vill införa nya och kortade tidsgränser för kommunernas och länsstyrelsernas handläggning.
»» Vi vill öka tillgången på byggklar mark
genom mer flexibla bullerregler.
»» Vi vill sänka byggkostnaderna genom
bättre utnyttjande av stordriftsfördelar.
»» Vi vill snabba på byggprocessen, genom förändrade möjligheter att överklaga byggbeslut, en privat initiativrätt,
möjlighet till jämförelser mellan kommuner och minskat obligatoriskt krav på
detaljplan. Vi vill även att fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Vi vill
därtill se tidsbegränsade detaljplanebestämmelser om husens utseendemässiga utformning.
»» Vi vill bygglovsbefria fler åtgärder i
syfte att underlätta för den enskilde
fastighetsägaren.
»» Vi vill att ansökningsavgiften för
bygglov ska reduceras om kommunerna inte håller tidsgränsen för handläggningen.
»» Vi vill att behovet av fler bostäder ska
vara en viktig prioritering vid utformningen av reglerna för riksintressen.
»» Vi vill göra förändringar i kulturmiljökraven och reglerna för arkeologiska
undersökningar för att underlätta för
byggande.
»» Vi vill att bostadsbyggande, vid sidan
av miljönytta, ska vara styrande vid prioritering av områden för sanering av
mark.
»» Vi vill att strandskyddet görs mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att
förbättra förutsättningarna för byggande och boende i strandlägen, samt
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för jordbruksnäringarna och för annan
näringsverksamhet. Exempelvis bör
förutsättningarna för att utöka dispensmöjligheterna vid landsbygdsutveckling
i strandnära lägen ses över. I de mest
exploaterade områdena bör strandskyddet vara fortsatt starkt.
»» Vi vill utse en studentbostadsförhandlare för att möjliggöra att ett stort antal
studentbostäder byggs snabbt.
»» Vi vill utreda ytterligare anpassningar
av tillgänglighetskrav och pröva andra
lättnader i byggregler för studentbostäder.
»» Vi vill, utöver de förenklingar som
redan genomförs, utreda en egen boendeform för unga med begränsad hyrestid där syftet är att öka utbudet av lägenheter som är överkomliga för unga.
På samma sätt som i studentbostäder
ska i dessa lägenheter större avsteg
från bullerreglerna kunna göras. Ytterligare regelförenklingar i syfte att kunna
bygga mindre och mer flexibla lägenheter utreds också.
»» Vi vill att Akademiska hus ska bidra till
fler studentbostäder genom att det tydliggörs att bolagets inriktning omfattar
byggande och förvaltande av studentbostäder.
»» Vi vill ge lärosätena en permanent
möjlighet att förmedla bostäder.

ETT FÖRETAGSKLIMAT I
VÄRLDSKLASS
»» Vi vill stärka företagsklimatet och har
ambitionen att förbättra regelverket för
personaloptioner och generationsskiften samt pröva förutsättningarna för att
fler företag ska slippa revisionsplikt.
»» Vi vill mer än halvera den tid det tar att
starta ett företag i Sverige.
»» Vi vill sänka kravet på aktiekapital för
att sänka trösklarna för att starta aktiebolag.
»» Vi vill skapa en digital tjänst ”en dörr
in” för företagens uppgiftslämning och
därigenom förenkla företags kontakter
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med det offentliga och begränsa antalet
myndighetskontakter.
»» Vi vill ge Skatteverket i uppdrag att
mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.
»» Vi vill höja beloppsgränsen för förenklad faktura för att underlätta företagens
hantering av mervärdesskatten.
»» Vi vill stärka företagens affärsstrategiska hantering av immateriella tillgångar genom ett fortsatt uppdrag till Patentverket och Vinnova.
»» Vi vill ställa krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.
»» Vi vill att fler livskraftiga företag med
betalningssvårigheter ska få möjlighet
till en andra chans. Vi vill därför göra en
översyn av Lagen om företagsrekonstruktion.
»» Vi vill korta handläggningstiderna för
tvistemål.
»» Vi vill effektivisera tvistelösningsmekanismerna genom en översyn av lagen om skiljeförfarande.
»» Vi vill sänka företagens kostnader för
sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de
små och medelstora företagen.

BREDARE VÄGAR TILL JOBB
»» Vi vill införa matchningsanställning
som komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin.
»» Vi vill öka möjligheten till omställning
genom att personer med a-kassa ska
kunna delta i kortare utbildning med bibehållen ersättning.
»» Vi vill förlänga provanställningstiden
från 6 till 12 månader
»» Vi vill tillföra Arbetsförmedlingen resurser för att motverka långtidsarbetslöshet och för förstärkt matchning med
utökade arbetsgivarkontakter.
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»» Vi vill genomföra regelförenklingar i
det arbetsmarknadspolitiska regelverket i syfte att effektivisera och på sikt
minska kostnaderna.
»» Vi vill ge yrkesintroduktionsstöd för
personer som varit arbetslösa en längre tid, vilket gör att en arbetsgivare får
ekonomiskt stöd för att anställa en långtidsarbetslös, dvs införa yrkesintroduktionsanställningar för långtidsarbetslösa.
»» Vi vill ge Samhall möjlighet att erbjuda
tillfälliga anställningar för att kunna ge
framförallt unga stöd för att bli anställda
hos en annan arbetsgivare, utan att försämra anställningstryggheten för dem
som nu är anställda i Samhall.
»» Vi vill ge unga utan grundläggande
högskolebehörighet eller gymnasieexamen och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
möjlighet att delta i studiemotiverande
kurser vid folkhögskola i upp till fem
månader.
»» Vi vill göra det möjligt för personer
som övergår från Jobb- och utvecklingsgarantin till reguljära studier, i syfte
att fullfölja grund och/eller gymnasiestudier, att efter avslutade studier återinträda i Jobb- och utvecklingsgarantin,
med samma ersättningsnivå på aktivitetsstödet som tidigare.
»» Vi vill att fler som bedöms löpa stor
risk att bli långtidsarbetslösa ska kunna få programinsatser tidigt hos Arbetsförmedlingen, t.ex. praktik och förstärkt
förmedlingsstöd.
»» Vi vill avsätta medel till en utvidgad
forskningssatsning för att utveckla och
sprida nya och bättre behandlingsmetoder för personer med psykisk ohälsa.
Frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring utreds av den parlamentariska
socialförsäkringskommittén. När kommittén lämnar sitt förslag kommer Alliansen att ta ställning till det.
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ETT JÄMSTÄLLT ARBETSLIV
»» Vi kommer att behålla RUT-avdraget.
»» Vi vill att jämställdhetsbonusen för de
föräldrar som delar jämnt på föräldraledigheten förstärks.
»» Vi vill utveckla ett verktyg som arbetsgivare kan använda för att kartlägga om
och hur kvinnor och män exponeras i
olika grad på arbetsplatsen för riskfaktorer för sjukskrivning.
»» Vi vill att Arbetsmiljöverket ska fortsätta arbetet för att förebygga att kvinnor tvingas lämna arbetslivet i förtid
på grund av arbetsmiljörelaterade problem.
»» Vi vill utreda om det, inom ramen för
pensionsöverenskommelsen, går att
förändra pensionssystemet så att mer
av den intjänade pensionen, eller delar
av den, fördelas lika mellan makar om
de inte aktivt begär något annat. Eventuella förändringar måste ske så att den
totala pensionen för kvinnor och män
inte påverkas orimligt mycket eller att
kvinnors
arbetsmarknadsdeltagande
påverkas negativt.

FLER JOBB FÖR UNGA
»» Vi vill sänka socialavgifterna ytterligare för ungdomar under 23 år ned till
10,21 procent och slopa nedsättningen
för personer som fyllt 25 år. På så sätt
ökar effektiviteten av nedsättningen.
»» Vi vill öka arbetsgivarnas ansvar för
lärlingsutbildningarna så att de ännu
bättre kan anpassas till arbetsmarknadens behov. Ett första steg är att genomföra en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher
och arbetsgivare har ökat inflytande
och ansvar, så kallade branschlärlingar.
»» Vi vill införa arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom
jobbgarantin för ungdomar.
»» Vi vill höja lärlingsersättningen i syfte
att ytterligare öka lärlingsutbildningens
attraktionskraft. I de fall lärlingen har en
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lärlingsanställning ska det prövas om
ersättningen ska gå till arbetsgivaren.
»» Vi vill att fler ungdomar ska slutföra
sin gymnasieutbildning och vill därför
förlänga möjligheten för unga att få den
högre bidragsnivån inom studiemedlet.
»» Vi vill att även arbetslösa under 20 år
ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag.
»» Vi vill öka och permanenta stödet till
dem som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset. På så sätt främjas
nyföretagandet bland Sveriges elever
och studenter.
»» Vi vill att Drivhusets verksamhet även
ska omfatta studenterna i Yrkeshögskolan.

STÄRK FÖRUTSÄTTNINGARNA
FÖR ATT JOBBA LÄNGRE
»» Vi vill, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, öka drivkrafterna för ett
längre yrkesliv, bl.a. genom att se över
gränserna för uttag av inkomstgrundad
allmän pension, för tidigaste uttag av
garantipension och äldreförsörjningsstöd samt för uttag av pension som
grundas på avdragsgill avgift.

»» Vi vill under nästa mandatperiod anta
en strategi för Life-Science och fortsätta att öka stödet till svensk forskning
på detta område, både genom resurser
och genom ett tydligt statligt engagemang.
»» Vi vill analysera behovet av en patentpool i anslutning till Patentverket för att
effektivisera utlicensieringen av patent.

TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING
ÄR VIKTIG FÖR JOBBEN
»» Vi står fast vid Alliansens energiöverenskommelse, som ger konsumenter
och industri en trygg energiförsörjning,
ekologisk hållbarhet och god konkurrenskraft.
»» Vi vill säkerställa långsiktiga spelregler i energipolitiken genom att bygga ut
den förnybara energiproduktionen, fasa
ut fossila bränslen och ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i
den svenska kärnkraften.

»» Vi vill att rätten att kvarstå i anställning
ska gälla till 69 år istället för, som idag,
till 67 år.

STÄRKT FORSKNING
OCH INNOVATION FÖR
ÖKAD KUNSKAP OCH
KONKURRENSKRAFT
»» Vi vill under nästa mandatperiod lägga en forskningsproposition som ytterligare stärker svensk forskningskvalitet.
»» Vi vill satsa 800 miljoner kronor under
en tioårsperiod på mer forskning och
fler utbildningsplatser inom produktion
och logistik i Södertälje tillsammans
med AstraZeneca och Scania.
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Ökad sammanhållning
ETT NYTT MÅTT PÅ
UTVECKLING
»» Vi vill ta fram ett livskvalitetsindex för
att bredare kunna följa utvecklingen i
Sverige.

FÖRSTÄRKTA INSATSER I
UTSATTA OMRÅDEN
»» Vi vill fördubbla lönetillägget för förstelärartjänster i utanförskapsområden
(Urban 15-områden) till 10 000 kronor
per månad.
»» Vi vill öronmärka ytterligare karriärtjänster för utanförskapsområdena, vilket möjliggör en dubblering av antalet
förstelärare.

SATSNING MOT BARNS OCH
UNGAS PSYKISKA OHÄLSA
»» Vi vill satsa totalt en miljard kronor
mellan 2016-2018 för att förebygga och
minska psykisk ohälsa bland barn och
unga. Denna satsning ska bidra till att
öka kunskaperna om barns och ungas
psykiska ohälsa, öka tillgängligheten
till stöd och vård, samt öka samverkan
mellan skola, sjukvård och socialtjänst
när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa.
»» Vi vill införa ett krav på kommunerna
att erbjuda föräldrar deltagande i minst
ett föräldrastödsprogram under barnets
uppväxt.

»» Vi vill utlokalisera myndigheter och
därigenom skapa fler arbetstillfällen
och höja områdenas status.

STÄRKT SKYDD FÖR UTSATTA
BARN
»» Vi vill utse en nationell samordnare för
den sociala barn- och ungdomsvården.
Samordnaren ska stödja socialtjänsten
genom att bland annat sprida goda exempel.
»» Vi vill inrätta ett kunskapscentrum för
kunskap om våld och andra övergrepp
mot barn.
»» Vi vill att socialtjänsten oftare bör
väcka frågan om huruvida familjehemsplacerade barn bör bli föremål för vårdnadsöverflyttning eller adoption.
»» Vi vill göra en översyn i syfte att stärka
skyddet mot umgängessabotage.

Vi bygger Sverige
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Ett öppet Sverige
»» Vi vill att de länder som bryter mot
EU:s gemensamma asylregler ska dras
inför domstol av Kommissionen.

»» Vi vill att det ska vara möjligt att läsa
på Komvux parallellt med ett instegsjobb.

»» Vi vill överväga hur planeringsförutsättningarna för kommunerna att ta
emot asylsökande kan förbättras.

»» Vi vill att SFI i högre utsträckning ska
målgruppsanpassas och individuella
studieplaner ska upprättas. SFI ska göras till en del av Komvux för att undvika
överlappningar i studievägar och kursutbud.

»» Vi vill pröva åtgärder för att få en jämnare mottagning av nyanlända bland
landets kommuner samtidigt som anknytningen till arbetsmarknaden värnas. Fler kommuner måste ta sitt ansvar.
»» Vi vill ge Migrationsverket möjlighet att
driva anläggningsboende i egen regi.
»» Vi vill se över och förenkla systemet
för statlig ersättning till kommunerna för
kostnader för asylsökande respektive
mottagande av nyanlända för att öka
systemets effektivitet och transparens.
»» Vi vill förbättra hela kedjan från mottagande till etablering på arbetsmarknaden. En utredning ska tillsättas med
syftet att säkerställa ett hållbart och
flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar
en snabb etablering på arbetsmarknaden för dem som beviljats uppehållstillstånd. Utredningen ska bland annat
se över bosättningen under tiden före
uppehållstillstånd liksom bosättningen
av nyanlända.
»» Vi vill utveckla arbetet med att attrahera utländsk kompetens genom att
korta handläggningstiden för att anställa utländsk arbetskraft.
»» Vi vill stärka arbetet med flyktingguider för att på ett mer framgångsrikt sätt
involvera det civila samhället i integrationsprocessen.
»» Vi vill ge flyktingar med uppehållstillstånd möjlighet att läsa svenska redan
under tiden i anläggningsboende.
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»» Vi vill stärka förutsättningarna för dem
som lär sig svenska att parallellt förbättra sina ämnes- och yrkeskunskaper.
»» Vi vill att det ska bli lättare att tentera av delar av grundvux och att onödig
dubbelläsning ska undvikas genom att
Svenska som andraspråk inom grundvux inte längre ska överlappa SFI-kurserna.
»» Vi vill göra en satsning för att förbättra kvaliteten i de gymnasiala introduktionsprogrammen, i synnerhet inom
språkintroduktion.
»» Vi vill stärka den pågående satsningen på arbetsförberedande etableringskurser vid folkhögskolorna.
»» Vi vill utöka den tillfälliga satsningen
på förhöjt studiebidrag för arbetslösa
ungdomar 20-24 år till att även omfatta nyanlända invandrare i samma ålder
som slutfört sin etableringsplan.
»» Vi vill förbättra valideringen, bl.a. genom höjda anslag för att korta handläggningstiderna.
»» Vi vill fortsätta bygga ut de kompletterande högskoleutbildningarna för att
utländska akademiker lättare ska få
jobb, framförallt inom bristyrken såsom
i vården.
»» Vi vill förstärka Almis rådgivning till
företagare med utländsk bakgrund, den
s.k. IFS-rådgivningen.

Vi bygger Sverige

Utbildning bygger Sverige starkt
MER KUNSKAP I SKOLAN
»» Vi vill satsa på fler utbildade lärare.
»» Vi vill satsa på fler karriärtjänster i
skolan. Särskilda satsningar görs i utanförskapsområden.
»» Vi vill satsa på fler speciallärare.
»» Vi vill minska klasstorleken i lågstadiet.
»» Vi vill satsa på ett fortsatt mattelyft.
»» Vi vill satsa på ett fortsatt läslyft.
»» Vi vill införa en tioårig grundskola så
att också de yngsta eleverna får rätt till
stöd och stimulans för att lära sig skriva, läsa och räkna.
»» Vi vill införa fler matematiklektioner i
högstadiet.
»» Vi vill utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med
100 timmar, vilket motsvarar en ökning
av idrottsämnet med 20 procent.
»» Vi vill slå fast ett nytt kunskapsmål i att
läsa och förstå enklare texter och införa ett obligatoriskt bedömningsstöd i att
läsa, skriva och räkna redan under det
första skolåret.
»» Vi vill införa betyg från årskurs 4.
»» Vi vill utöka undervisningstiden i
svenska för nyanlända elever och andra elever med liknande behov.
»» Vi vill säkerställa att nyanlända elevers
kunskaper bedöms skyndsamt och att
de snabbt får en placering i lämplig årskurs och undervisningsgrupp.
»» Vi vill förtydliga regelverket kring förberedelseklasser, bland annat för att
undvika att eleverna blir kvar för länge
i dessa, och öka möjligheterna för nyanlända att under en period få fokusera
mer på ämnet svenska.
»» Vi vill att det införs obligatorisk läxhjälp, det vill säga en skyldighet för
Vi bygger Sverige

kommuner och fristående huvudmän
att erbjuda läxhjälp till alla elever, för att
alla elever ska få goda förutsättningar
att lyckas.
»» Vi vill införa en skyldighet för huvudmännen att erbjuda sommarskola för
elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet.
»» Vi vill förlänga skolplikten med ett år
för elever i nuvarande årskurs nio som
inte når gymnasiebehörighet.

RÄTT ATT VÄLJA SKOLA –
SKÄRPT KVALITETSKONTROLL
»» Vi kommer att behålla det fria skolvalet.
»» Vi vill att de som bedriver utbildningsverksamhet ska ta ett långsiktigt ägaransvar.
»» Vi vill att Skolinspektionen ska pröva
den fristående huvudmannens lämplighet inför etablering eller vid ägarbyte.
»» Vi vill att insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka och vi
vill öka öppenheten genom att införa
meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Offentlighetsprincipen ska
också gälla. Det ska ske på ett sätt som
inte i onödan ökar den administrativa
bördan för skolorna och huvudmännen.
»» Vi vill att det ska finnas lättillgänglig
och relevant information om alla skolor
och om vilka fristående och kommunala
utbildningar som erbjuds i kommunen,
så att det blir lättare för föräldrar och
elever att välja skola.

TRYGGHET OCH STUDIERO
»» Vi vill att skolor ska kunna ge elever
på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget.
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»» Vi vill stärka elevhälsan inom ramen
för satsningen mot barn och ungas psykiska ohälsa.

ETT UPPVÄRDERAT
LÄRARYRKE OCH STÄRKT
SKOLLEDARSKAP
»» Vi vill bygga ut förskole- och lärarutbildningarna samt speciallärarutbildningen.
»» Vi vill införa en premie för speciallärareller specialpedagogexamen liksom för
ämneslärarexamen inom matematik,
biologi, kemi, fysik eller teknik.
»» Vi vill skapa fler vägar in i läraryrket
för dem som redan har ämneskunskaper genom utbyggda kompletterande
utbildningar.
»» Vi vill utöka antalet förstelärare i skolan.
»» Vi vill införa digitaliserade nationella
prov med extern rättning i den utsträckning som är lämplig och möjlig för att
frigöra mer tid för undervisning och för
att öka likvärdigheten i rättningen.
»» Vi vill ta bort obligatoriska individuella utvecklingsplaner i årskurs 4 och 5
när betyg i dessa årskurser införs för att
minska lärarnas administrativa börda.

EN GYMNASIESKOLA FÖR
JOBBEN OCH DEN HÖGRE
UTBILDNINGEN
»» Vi vill öka attraktiviteten i teknik- och
vårdprogrammen genom tydligare yrkesutgångar, gymnasieingenjör respektive undersköterska.

KVALITET I FÖRSKOLAN OCH
BARNOMSORGEN
»» Vi vill förstärka Skolinspektionens tillsyn över förskolan, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Den nuvarande
tillsynen ska kompletteras med regelmässiga stickprov genom besök på ett
antal förskolor i varje kommun.
»» Vi vill att Skolinspektionen genomför
en särskild treårig kvalitetsgranskning.
Barngruppernas storlek ska särskilt
analyseras.
»» Vi vill minska storleken på barngrupperna i förskolan genom ett prestationsbaserat stöd till de huvudmän som har
små barngrupper eller som minskar
storleken på stora barngrupper.
»» Vi vill permanent öka antalet platser
på förskollärarutbildningen.
»» Vi vill förlänga förskolelyftet till och
med 2018, med inriktning mot bl.a. naturvetenskap och teknik samt modersmål och flerspråkighet.
»» Vi vill genomföra ett förskolechefslyft
2015-2018 för att utveckla det pedagogiska ledarskapet i förskolan.

HÖGRE UTBILDNING FÖR
KUNSKAP OCH BILDNING
»» Vi vill öka antalet platser för bl.a. lärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor och göra en särskild satsning
för att vidareutbilda förskollärare till att
bli behöriga också för lågstadiet. Totalt
kommer det att bli en ökning med ca
10 000 studenter per år.
»» Vi vill höja studiemedlet så att studenterna får 1000 kronor extra i månaden.

FRITIDSHEM FÖR
TRYGGHET, KUNSKAP OCH
SAMMANHÅLLNING
»» Vi vill minska storleken på barngrupperna på fritids genom ett prestationsbaserat stöd till de huvudmän som har
små barngrupper eller som minskar
storleken på stora barngrupper.
10
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Kvalitet och tillgänglighet i en
sjukvård för alla
ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH
BÄTTRE KVALITET
»» Vi vill att kömiljarden utvecklas till en
samordnings- och tillgänglighetsmiljard. Förutom att fortsatt främja tillgänglighet och korta köer ska den också
öka huvudmännens förutsättningar och
drivkrafter att skapa mer sammanhållna
vårdkedjor och öka vårdgivarnas helhetsansvar för patienten
»» Vi vill satsa 500 miljoner per år under
perioden 2015-2018 på att förkorta väntetiderna inom cancervården och på en
ökad kvalitet i allmänhet. Satsningen
ska även bidra till snabb diagnos och
förebyggande insatser.
»» Vi vill samla viss avancerad cancervård på ett mindre antal sjukhus för att
höja kvaliteten.
»» Vi vill inrätta en nationell kunskapsguide för vårdens personal.

STÄRK VÅRDEN AV ÄLDRE
»» Vi vill införa ett prestationsbaserat
stimulansbidrag som ska utgå till landsting och kommuner som sluter en regional överenskommelse om samverkan
för en förbättrad vård och omsorg om
äldre.

UTBILDA FLER LÄKARE OCH
SJUKSKÖTERSKOR
»» Vi vill vidta åtgärder för att landstingen
bättre ska kunna planera för sin kompetensförsörjning.
»» Vi vill utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen.
»» Vi vill utöka antalet platser på specialistsjuksköterskeutbildningen.

FÖREBYGGANDE ARBETE
»» Vi vill höja skatten på alkohol.
»» Vi vill höja skatten på tobak.
»» Vi vill utveckla och förbättra hälsooch sjukvården för personer med kroniska sjukdomar genom fortsatt arbete
inom ramen för den nationella strategin.
Stärk patientens ställning
»» • Vi vill stärka patientens ställning ytterligare genom att etablera en digital
tjänst - Hälsa För Mig - där den enskilde enkelt ska kunna samla och spara
information om sin egen hälsa.

»» Vi vill ta fram en nationell demensplan
i syfte att främja ökade kunskaper om
demenssjukdomar och spridningen av
kunskaperna. Den ska dessutom bidra
till en effektivare användning av befintliga resurser t.ex. genom forskningssamarbeten, framtagande och spridning av
bättre verktyg för arbetet vid t.ex. utredning och diagnostik, i vård och omsorg
eller för stöd till anhöriga.

Vi bygger Sverige
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Ett bra och tryggt land att åldras i
HÄLSOSAMMARE, TRYGGARE
OCH RIKARE VARDAG
»» Vi vill kartlägga kunskapsläget och ta
fram vägledningar och utbildningsmaterial med inriktning på aktivering av
äldre, tidig upptäckt och behandling av
psykisk ohälsa
»» Vi vill kartlägga kunskapsläget vad
gäller rehabilitering och hemsjukvård
bland äldre.
»» Vi vill främja äldre människors deltaktighet i kulturlivet genom satsningen
Kultur för äldre.
»» Vi vill att alla kommuner ges möjlighet
att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.
»» Vi vill att alla kommuner ska vara
skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti - för
alla som är över 85 år och har beviljats
hemtjänst.
»» Vill vi att investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende förlängs och förstärks för att främja tillgången till äldrebostäder.

ETT MÅLTIDSLYFT FÖR
ÄLDREOMSORG OCH
FÖRSKOLA
»» Vi vill genomföra ett nationellt måltidslyft som riktar sig till äldreomsorgen
och förskolan där huvudelen avsätts för
äldreomsorgen. Satsningen möjliggör
för kommuner och fristående aktörer
som driver äldreomsorg eller förskolor
att söka stimulansbidrag för att utveckla
och förbättra kvaliteten på måltiderna
och för ökad delaktighet.
»» Vi vill fortsätta stödja kompetenscentrumet för måltider i vård, skola och omsorg.
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RÄTTEN ATT VÄLJA – OCH ATT
VÄLJA BORT
»» Vi vill införa ett krav på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre,
antingen genom upphandling, ramavtal
eller LOV.
»» Vi vill ytterligare stärka den enskildes
inflytande över omsorgens innehåll genom en förenklad biståndsprövning.
»» Vi vill, tillsammans med huvudmännen, utveckla ett system för att stärka
kommunernas egenkontroll av verksamhet i såväl kommunal som privat
regi. På så sätt stärker vi tillsynen och
kontrollen.
»» Vi vill att Inspektionen för vård och
omsorg ska utveckla sin tillsyn till att
även omfatta hur kommunerna fullgör
sin egenkontroll.
»» Vi vill förbättra kvalitet och uppföljning genom att utveckla bättre bedömningsverktyg såsom eHälsa, öppna
jämförelser och ett bedömningsstöd för
handläggare i syfte att bättre kartlägga
anhörigas behov och situation vid en biståndsbedömning.
»» Vi vill införa en möjlighet till så kallade
framtidsfullmakter.

STÄRK MEDARBETARNA
OCH LEDARSKAPET I
ÄLDREOMSORGEN
»» Vi vill förlänga omvårdnadslyftet för
att fortsätta stärka såväl den grundläggande som den specialiserade kompetensen bland personal inom äldreomsorgen.
»» Vi vill fortsätta ledarskapsutbildningen
för chefer i äldreomsorgen.

Vi bygger Sverige

Ett tryggare samhälle
TYDLIGA REAKTIONER MOT
BROTT
»» Vi vill skärpa straffen för dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt
olaga hot och grovt olaga tvång.
»» Vi vill införa synnerligen grov våldtäkt
och oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt som nya brott.
»» Vi vill se över våldtäktsbrottet och
överväga frågan om brist på samtycke.
»» Vi vill skärpa straffet för narkotikabrott.
»» Vi vill skärpa straffet för köp av sexuell
handling av barn.
»» Vi vill skärpa kriminaliseringen för
brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet.
»» Vi vill skärpa straffen för människohandel och koppleri.
»» Vi vill att det ska bli lättare att beslagta
kriminellas tillgångar.
»» Vi vill att det ska bli svårare och dyrare att få ut flera pass för att motverka
handel med pass.
»» Vi vill skärpa straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott för
personer som har anknytning till den
brottsliga verksamhet där brottet har
begåtts.
»» Vi vill pröva åtgärder, inklusive ytterligare kriminalisering, mot förberedande av resor i syfte att delta i strid
eller vapenträning utomlands för terroriststämplade organisationer i enlighet
med den lista som EU eller FN har beslutat. I det sammanhanget vill vi se
över möjligheten att beslagta pass för
att stoppa sådana planerade resor.
»» Vi vill göra en översyn av om kriminaliseringen av deltagande i väpnade
aktiviteter med terroriststämplade or-
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ganisationer, i Sverige eller utomlands
ytterligare kan förstärkas.
»» Vi anser att den som återfaller i brott
och döms till ett nytt fängelsestraff ska
avtjäna tre fjärdedelar av det nya straffet.
»» Vi vill att den som återfaller i brott efter
att ha släppts ur fängelse ska få hela
sin villkorligt medgivna frihet förverkad i
betydligt fler fall än idag.
»» Vi anser att en tilltalad som har lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för
utredningen av det egna brottet ska
kunna få ett kortare straff än det som
annars skulle ha dömts ut.
»» Vi vill ytterligare begränsa möjligheterna till villkorlig frigivning om den intagne misskött sig eller inte aktivt deltagit i verksamhet.
»» Vi vill se nya former för samverkan
mellan Kriminalvården och andra aktörer i syfte att förbättra möjligheterna till
återanpassning till ett liv fritt från kriminalitet.
»» Vi vill ge Kriminalvården i uppdrag att
utöka och utveckla arbetet med särskilda utslussningsåtgärder i syfte att förbereda de intagna för livet efter tiden på
anstalt.
»» Vi vill stärka tillgången till yrkesutbildning på anstalt.

EN BRA START I LIVET
»» Vi vill att helgavskiljning med fotboja
ska kunna användas som påföljd för
unga i åldern 15-18 år. Vid helgavskiljning måste den unge en viss period
vara i hemmet eller på annan angiven
plats på vissa bestämda tider.
»» Vi vill fortsätta stödja sociala insatsgrupper för att säkra att samverkan
mellan polis och berörda lokala aktörer
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blir en självklar del av ordinarie verksamhet.
»» Vi vill att polis och socialtjänst som
upptäcker unga i riskzonen ska kontakta föräldrarna för ett ”orossamtal”.

EN TRYGGARE VARDAG
»» Vi vill införa en ny brottsrubricering ”inbrottsstöld” som ska ha ett minimistraff
på fängelse i ett år.
»» Vi vill minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet.
»» Vi vill kriminalisera identitetsstöld.
»» Vi vill höja kraven på identitetskort
och bankkort.
»» Vi vill skärpa kriminaliseringen av systematiska fakturabedrägerier, så kal�lade bluffakturor.
»» Vi vill kriminalisera försök till häleri.

VÅLD I NÄRA RELATIONER
»» Vi vill att elektronisk fotboja ska kunna
användas vid fler fall av kontaktförbud.
»» Vi kommer att utvärdera effekterna
av straffskärpningen avseende grov
kvinnofridskränkning. Om reformen inte
har fått avsedd effekt är Alliansen inte
främmande för att skärpa straffen ytterligare.

TRYGGHET OCH
JÄMSTÄLLDHET FÖR UNGA
»» Vi vill att brotten olaga hot, ofredande,
förtal och förolämpning förtydligas och
moderniseras.
»» Vi vill stärka skyddet mot spridning
av integritetskänsligt material som t.ex.
hämndporr, med beaktande av grundlagen.
»» Vi vill skärpa straffet för grooming.

EN EFFEKTIVARE POLIS
»» Vi vill renodla polisens uppgifter, t.ex.
genom att pröva om vissa av polisens
uppgifter kan läggas på andra myndigheter.
»» Vi vill se över hur anmälan om sexualbrott hanteras och utreds och överväga
behovet av åtgärder.
»» Vi vill att civila utredare i vissa fall ska
få polismans befogenhet.

STARKA OCH KUNNIGA
KONSUMENTER
»» Vi vill att företag som säljer egna produkter eller får provision vid försäljning
till konsumenter inte ska få kalla sig
oberoende rådgivare.

»» Vi vill tillföra Länsstyrelsen medel
för insatser som syftar till att motverka
mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
»» Vi vill vidta ytterligare insatser för att
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.
»» Vi vill att kvinno- och tjejjourer, som
gör omistliga insatser för att erbjuda
hotade och våldsutsatta kvinnor skydd
och hjälp, ska få sin långsiktiga finansering säkerställd.
»» Vi vill bevilja fortsatt stöd till verksamhet som syftar till att preventivt förhindra våld och övergrepp.
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Världsledande för miljö och klimat
EN LÅNGSIKTIG KLIMAT- OCH
ENERGIPOLITIK
»» Vi vill genomföra en kontrollstation för
klimat- och energipolitiken 2015 för att
analysera hur energisystemet utvecklats i förhållande till de målsättningar
som satts upp till 2020.
»» Vi vill sänka skatten för egenproducerad förnybar el.
»» Vi vill effektivisera tillståndsprocessen
för att ansluta en ny kund till elnätet.
»» Vi vill fortsätta arbetet med att främja
svensk miljöteknikexport.

HÅLLBARA TRANSPORTER
»» Vi vill ge de förnybara drivmedlen fortsatt långsiktiga och goda förutsättningar och särskilt premiera drivmedel med
stor klimatnytta genom att skattebefria
andra generationens biodiesel HVO.
»» Vi vill införa ett system där mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom en bonus, medan
fordon med höga utsläpp av koldioxid
får högre fordonsskatt, ett så kallat Bonus-Malus-system.
»» Vi vill förlänga och förstärka supermiljöbilspremien i avvaktan på att ett Bonus-Malus-system träder ikraft.

»» Vi vill att Sverige ska verka för att EU
i närtid fattar beslut om ett klimat- och
energiramverk för 2030.
»» Vi vill fortsätta och förstärka resurserna till de svenska klimatinvesteringarna
i andra länder.

EN GIFTFRI MILJÖ
»» Vi vill genom bättre upphandlingsstöd
bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. En särskild insats görs för
att stödja kommunerna att kunna upphandla giftfritt till sina förskolor.
»» Vi vill införa en skatt på miljö- och hälsofarliga kemikalier.
»» Vi vill göra de ännu enklare för hushållen att lämna in material till återvinning, återanvändning och insamling,
inte minst textilier, kläder och elektronik.

LEVANDE VATTEN – RENARE
HAV
»» Vi vill förbättra miljöövervakningen av
vatten- och havsmiljön och satsa på ett
nytt forskningsfartyg.
»» Vi vill öka andelen skyddade marina
områden.

»» Vi vill därutöver höja fordonsskatten
genom att höja koldioxidbeloppet.
»» Vi vill införa ett statligt stöd till utbyggnad av laddstolpar för elbilar.

ETT GLOBALT KLIMATAVTAL
»» Vi vill att Sverige ska vara pådrivande
i det internationella klimatarbetet för att
åstadkomma ett ambitiöst globalt klimatavtal där de största utsläppsländerna
tar ett betydande ansvar.

Vi bygger Sverige
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En politik för hela Sverige
DE GRÖNA NÄRINGARNA SOM
TILLVÄXTMOTOR
»» Vi vill öka anslagen till landsbygdsprogrammet för utveckling av landsbygden,
bättre miljö och fler jobb i hela landet.
»» Vi vill inrätta ett nationellt skogsprogram.
»» Vi vill fortsätta satsningen på Matlandet Sverige
»» Vi vill ha en nationell livsmedelsstrategi.
»» Vi vill förlänga VisitSwedens satsning
på destinationsutveckling och marknadsföring av Sverige som besöksmål.
»» Vi vill förlänga satsningen på projektet Hus med historia, som handlar om
underhåll och utveckling av hembygdsgårdar
»» Vi vill ta ett initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för
att minska överanvändningen av antibiotika inom sjukvården och livsmedelsproduktionen.
»» Vi vill verka för att förbättra djurskyddet i EU och för att gemensamma regler
för djurskydd följs.
»» Vi vill kartlägga nationella, mer långtgående regler som styr svenska företag. Svensk djurskyddslagstiftning ska
inte omfattas.
»» Vi vill kartlägga den nationella tillämpningen av EU:s livsmedelslagstiftning
för att identifiera eventuella hinder som
snedvrider konkurrensen för företagande.
»» Vi vill ge Statskontoret i uppdrag att
se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden.
»» Vi vill att Livsmedelsverkets uppdrag
att i konsumenternas intresse arbeta
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för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor ska
utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas.
»» Vi vill genomföra en kartläggning över
vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måste ha på regional och
kommunal nivå i syfte att på sikt kunna
minska företagens regelbörda.

BÄTTRE BREDBAND OCH
TELEFONI
»» Vi vill till och med 2020 satsa ytterligare 3,25 miljarder kronor på att bygga
snabbt bredband på landsbygden.
»» Vi vill införa bredbandskoordinatorer
och nationella riktlinjer för informationshantering hos myndigheterna i syfte att
effektivisera utbyggnaden av bredband.
»» Vi vill förbättra möjligheterna till mobil
kommunikation i hela landet, bland annat genom att frigöra utrymmet på det
så kallade 700 MHz-bandet.

TILLGÅNG TILL SERVICE
»» Vi vill satsa ytterligare 700 miljoner
kronor 2014–2020 för att förbättra servicen på landsbygden.
»» Vi vill stötta lanthandlare och bensinmackar, öka tillgängligheten till offentlig
service i glesbygd, och förbättra livskvaliteten på landet genom att till exempel ge stöd till idrottsanläggningar och
elljusspår och fortsätta samordna insatser för att öka tillgängligheten till lokal
service.
»» Vi vill se över regelverken och öka
samordningen mellan myndigheter och
förbättra samverkan mellan offentliga
och kommersiella aktörer för att åstadkomma en god offentlig och kommersiell service i hela landet.
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»» Vi vill pröva möjligheten att utlokalisera myndigheter.

VILT OCH JAKT
»» Vi vill samla viltförvaltning och jaktfrågor i en ny myndighet.
»» Vi vill överväga att införa ett undantag
från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt, men med beaktande av
integritetsaspekten.
»» Vi vill se över regelverket för hantering av vapenlicenser i syfte att underlätta för jägare.
»» Vi vill driva på EU för att förändra artoch habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre
grad kan avgöras i Sverige.
»» Vi vill fortsätta med riktad selektiv jakt
på varg.
»» Vi vill se över dagens ersättningsnivåer till dem som får sina tamdjur rivna
och dödade av rovdjur.

Vi bygger Sverige

17

Ett samhälle i gemenskap
FAMILJEN
»» Vi vill ta bort plikten att anmäla vård
av sjukt barn samma dag som barnet
insjuknar
»» Vi vill göra det möjligt för föräldrar att
få föräldrapenning för hela inskolningen.
»» Vi vill ge den andra föräldern rätt till
ersättning för att följa med till mödravården.
»» Vi vill ta bort anmälan för flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år.

ETT STÄRKT CIVILT SAMHÄLLE
»» Vi vill ta bort ansöknings- och årsavgiften för organisationer som ansöker
om respektive godkänns som gåvomottagare för att stärka en livaktig ideell
sektor.
»» Vi vill underlätta för civilsamhällets
organisationer att delta i offentliga upphandlingar och har därför tillsatt en utredning med detta syfte.

EN TILLGÄNGLIG KULTUR
»» Vi vill förtydliga skollagen så det blir
tydligt att enskilda konfessionella inslag, såsom psalmsång, blir tillåtna.
Detta för att undanröja den osäkerhet
som funnit kring möjligheten för skolor
att ha skolavslutning i kyrkan.

ETT STARKARE FÖRSVAR
»» Vi vill att förbandsverksamheten ska
stärkas genom ökade resurser till övningar, personal och incidentberedskap.
»» Vi vill investera i ett nytt luftvärnsystem, ett utökat antal ubåtar, ett sjömålsrobotsystem och fler Gripenplan.
»» Vi vill öka den militära närvaron på
och runt Gotland, bland annat genom
utökad övningsverksamhet.
»» Vi vill utöka personalvolymen i Hemvärnet.

»» Vi vill göra en bred översyn i syfte att
minska det civila samhällets administrativa börda genom att ta bort onödiga
regler som utgör hinder, begränsningar
eller minskar friheten för verksamhet
inom det civila samhället.
»» Vi vill öka stödet till trossamfunden
generellt, samt särskilt för preventivt säkerhetsarbete för att motverka attacker
mot samfundens medlemmar eller deras lokaler.

IDROTT
»» Vi vill göra en satsning på idrotts- och
fritidsanläggningar på landsbygden
inom ramen för landsbygdsprogrammet.
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