
 
 
Socialdemokraterna Christin Hagberg och Ronny Olander föreslår jobb och åtgärder till 
100 000 personer men berättar inte att deras skattehöjningar skulle innebära långt över 
100 000 fler i arbetslöshet. De slarvar med siffrorna. 
 
Om hög skatt på alkohol leder till att folk köper mindre alkohol och om höga skatter på bensin 
leder till lägre bensinförbrukning, vad leder då hög skatt på arbete till? Inga ekonomer 
förespråkar höjd skatt för att få fler jobb. Men trots att både logiken och forskningen säger att 
höga skatter på arbete leder till färre jobb vägrar vänsterpartierna att erkänna detta. Och trots 
deras höjda skatter har de inte råd med alla bidrag de vill höja utan tvingas att låna. De lånar 
till högre arbetslöshet.  
 
Knappast en enda skatt undgår höjning i de socialdemokratiska förslagen: 
Arbetsgivaravgifter, inkomstskatter, statlig skatt, bensinskatt, skatt på hushållsnära arbete, 
skatt på renovering och förmögenhetsskatt. Just det sistnämnda använder man som alibi och 
säger sig vilja höja skatterna enbart för rika människor, men i själva verket är udden riktad 
mot landets låg- och medelinkomsttagare. Totalt skulle de oeniga vänsterpartiernas politik 
leda till i storleksordningen 140 000 färre jobb och innebär betydligt lägre skatteintäkter för 
kommunerna, vilket de dock helt bortser från.  
 
På affischer, flygblad och i tal har socialdemokraterna sagt sig vilja investera Sverige ur 
krisen, men var återfinns socialdemokraternas investeringar? Av alla skatter de vill höja 
lyckas de exempelvis bara skrapa ihop en extra miljard kronor till infrastruktur. Resten går i 
princip till höjda bidrag och ersättningar. 
 
Den enda skatten socialdemokraterna kan tänka sig att sänka är den för pensionärer, trots att 
de i över 30 år röstat mot våra förslag att göra så. Det är en populistisk svängning under 
galgen och de är inte överens med vänsterpartiet och miljöpartiet. Bara vid några få tillfällen 
har pensionärerna fått sänkt skatt och det har alltid skett med borgerliga regeringar, på tre år 
har Alliansregeringen nu sänkt skatten på pension med 6 miljarder kronor och det är 6 
miljarder mer än under socialdemokraternas långa maktinnehav då utvecklingen var omvänd. 
Allians för Sverige vill också gå vidare med fortsatt sänkt skatt på pensioner men en 
förutsättning är att det finns jobb. 
 
Socialdemokraterna försöker också ge sken av att vara överens med de oprövade korten i de 
övriga vänsterpartierna, men som Svt Rapport konstaterade ligger de långt efter Allians för 
Sverige. I sin desperation att återvinna makten försöker de forma ett samarbete som hittills 
präglats av slarvig hantering.  
 
 


