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Kan vi skatta oss lyckliga?  

 
Ronny Olander (S), Ulf Holm (MP) och Marianne Berg (V) anser att jobben ska komma 
först, vilket vi instämmer i. Däremot instämmer vi inte i att högre skatt på arbete leder 
till fler jobb. Snarare är det precis tvärtom. Om högre skatter var lösningen borde 
högskattelandet Sverige redan vara ett synnerligen problemfritt land. 
 
Logiken är enkel. Liksom höjd skatt på bensin leder till minskade utsläpp leder höjd skatt på 
arbete till färre jobb. Detta tar vänsterpartierna ingen hänsyn till utan hävdar motsatsen men 
trots deras höjda skatter har de inte råd med allt som de utlovar. De tvingas låna till högre 
arbetslöshet.  
 
Knappt en enda skatt undgår höjning i de olika vänsterförslagen: Arbetsgivaravgifter, 
inkomstskatter, statlig skatt, bensinskatt, skatt på hushållsnära arbete, skatt på renovering och 
förmögenhetsskatt. Det sistnämnda använder de ofta som alibi och säger sig vilja höja 
skatterna enbart för rika människor, men i själva verket är udden riktad mot landets låg- och 
medelinkomsttagare som riskerar att få höjd skatt med över 1 000 kronor i månaden. Totalt 
skulle de oeniga vänsterpartiernas politik leda till i storleksordningen 140 000 färre jobb och 
därmed betydligt lägre skatteintäkter för kommunerna, vilket den socialdemokratiskt ledda 
oppositionen slarvigt nog bortser från.  
 
Men långtifrån allt handlar om skatter. För att klara välfärdens kärna tillför Allians för 
Sverige 10 miljarder extra till kommuner och landsting, vilket dämpar och underlättar för 
redan hårt ansatta skolor, vårdhem och sjukhus. Det pratar vänsterpartierna tyst om. De 
nämner inte heller våra satsningar för att stödja de som mist sina jobb, bland annat genom 
10 000 nya högskoleplatser, tiotusentals arbetsmarknadsutbildningar, yrkesutbildningar och 
praktikplatser. Möjligen är vänsterpartierna tysta för att de saknar egna gemensamma förslag. 
 
Samtidigt går Sverige emot den internationella strömmen avseende klimatet. Vi agerar 
kraftfull för att minska utsläppen såväl här hemma i Sverige som i andra länder och sätter 
genom EU-ordförandeskapet press på stormakter som USA och Kina. Sverige driver nu 
klimatfrågan så hårt att vi har kallats för ”klimattalibaner” av andra länder. Bland annat 
skapar vi vid sidan av vattenkraft och kärnkraft ett tredje energiben genom omfattande 
satsningar på förnyelsebar el. Lågkonjunkturen till trots är vår ambition tydlig: Sverige tjänar 
på en offensiv klimatpolitik men inte heller detta nämner vänsterpartierna.  
 
Lågkonjunkturen har slagit hårt och brett. Vi vill möta problemen med en offensiv 
framtidsinriktad politik som stärker välfärden, skapar trygghet och ger människor en andra 
chans. Därför tar vi ansvar för Sverige. 
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