
Anf. 152 Finansminister ANDERS BORG (M) replik: 

Herr talman! Jag har egentligen bara en fråga till Ulla Andersson. Det är samma fråga 

som jag ställt till Fredrik Olovsson och Per Bolund men som ingen av dem velat svara på, 

nämligen: När kommer beskedet om hur ett rödgrönt regeringsalternativ ska se ut och 

kommer ett sådant att upprätthålla överskottsmålet?  

Ulla Andersson har begärt replik på både Fredrik Olovsson och Per Bolund och på det 

sättet visat hur tydlig splittringen bland de rödgröna är. Det gäller viktiga frågor för 

väljarna. Vi har i Europa facit för vänsterregeringar. I Italien har de ett väljarmandat, ett 

budskap före valet, och nu sänker de skatter och avreglerar arbetsmarknaden. I 

Frankrike vinner de valet genom att lova allt till alla. Nu står de med en strukturpolitik 

som kört in i väggen. I Danmark lovade de att regera med ökade offentliga utgifter, och 

nu ligger de kvar och har begränsningar på exempelvis arbetslöshetsförsäkringen. Alla 

vänsterregeringar i Europa får kasta ut valmanifestet och svika de besked de gett 

eftersom vänsterpolitiken inte är realistisk.  

Med de opinionssiffror vi nu har och med fem månader kvar till valet, då Per Bolund och 

Fredrik Olovsson ska inta ministerposterna ihop med Ulla Andersson, är det väl alldeles 

uppenbart att väljarna måste få någon typ av besked om vart partierna är på väg.  

Vänsterpartiet har sin rätt till heltid, sin arbetstidsförkortning, sitt pensionssystem, 10 

miljarder ytterligare i bidragshöjningar, vinster i välfärden, arbetsrätten, försvaret, 

lärarlönerna, arbetskraftsinvandringen, vapenexporten, EU-samarbetet, betygen, RUT, 

ROT, Förbifart Stockholm, de östliga förbindelserna – vi kan hålla på hur länge som helst 

och räkna upp alla viktiga och centrala frågor där vänsterpartierna vägrar att lämna 

besked.  

Som sagt, jag är rätt säker på vad slutsatsen blir. Man överger överskottsmålet, och jag 

tror att det är precis det Ulla Andersson skulle välkomna att man gjorde.  

Anf. 153 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Det är ju så, Anders Borg, att du i praktiken redan har övergett 

överskottsmålet. Utifrån en demokratiprincip hade det varit bra om vi skulle ha fattat 

beslut om det i Sveriges riksdag.  

Om er politik fungerat så att försämringar i socialförsäkringssystemen skapade fler jobb 

hade vi haft full sysselsättning i dag. Om det vore så att sänkta skatter bekämpade 

arbetslösheten skulle vi ha haft full sysselsättning i dag. Ni har sänkt skatterna med 140 

miljarder hittills. Hur mycket mer ska vi sänka skatterna innan vi når full sysselsättning i 

Anders Borgs Sverige?  

I dag kom Konjunkturinstitutet med sin analys av svensk ekonomi. Den visar att Anders 

Borgs prognoser inte alls håller. Eller så kan man säga att Anders Borgs prognoser håller 

men i så fall till priset av kraftiga besparingar i den gemensamma välfärden, det vill säga 

att man måste dra ned kraftigt på antalet anställda. För oss är full sysselsättning det 

överordnade ekonomiska målet. Massarbetslösheten är det stora ekonomiska problemet 

i svensk politik.  

Jag märker att Anders Borg inte gärna tar ordet arbetslöshet i sin mun, för det var väl 

vänstervridet ni kallade det på er stämma med glitter och konfetti, där ni hoppade med 

arbetskraften. Men ni glömde att när arbetskraften väl landar och vrickar foten hotas 

den av utförsäkring från försäkringssystemet.  



Till skillnad från er bekämpar vi arbetslösheten i stället för de arbetslösa. Till skillnad 

från er vill vi öka arbetsutbudet så att de arbetslösa kan få ett arbete. Det är 

gemensamt för oss tre. Vi tror på ett tryggare Sverige, ett Sverige där människorna har 

rätt att känna trygghet och inte behöver gå omkring och vara oroliga för att bli sjuka 

eller arbetslösa. Till skillnad från er är vi också rätt överens om att vi gärna gör 

klimatinvesteringar för att möta klimathotet. Och vi är rätt överens om att välfärden 

behöver mer resurser.  

Det finns en gemensam bas. För vår del ser vi gärna en rödgrön regering, och jag 

hoppas att Anders Borg ska få söka nytt jobb.  

Anf. 154 Finansminister ANDERS BORG (M) replik: 
Herr talman! Jag får en fråga: Hur vill vi göra med skatterna? Jag kan garantera Ulla 

Andersson att vi i valmanifest kommer att redovisa exakt vilka skatter vi kan behöva 

höja och exakt vilka skatter som eventuellt skulle behöva sänkas. Jag ser inte något 

utrymme för skattesänkningar, men krona för krona och öre för öre kommer varje del 

att redovisas för väljarna så att de den dag de går till valurnorna och lägger sin valsedel 

vet vad de får.  

Oppositionen redovisar inte ett enda gemensamt svar. Om det till exempel rör 

klimatsatsningarna är det ett budskap från Miljöpartiet och ett annat från Vänsterpartiet. 

Vi får inga svar beträffande Ulla Anderssons favoritfrågor – rätt till heltid, 

arbetstidsförkortning och 10 miljarder i höjda bidrag. Alla de löften som Vänsterpartiet 

ställer ut saknar täckning så länge det inte finns ett gemensamt besked.  

Det enda löfte vi kan lita på när det gäller Vänsterpartiet är att om de hamnar i 

regeringsställning kommer de att svika sina vallöften. Det beror på att man inte 

förbereder sig, inte är beredd att redovisa. Då får man heller inte ett väljarmandat.  

Anf. 155 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Vänsterpartiet kommer att redovisa hela sin politik, och det har vi även 

gjort hittills. Vi står för ett samhälle där människor får ersättning om de blir sjuka eller 

arbetslösa. Vi gör inte som Anders Borg. Det är i dag 77 000 fler arbetslösa i Sverige, 

men deras utbetalningar, deras trygghet, har minskat med 13 miljarder. Vi har en lägre 

sysselsättningsgrad, och vi har en långtidsarbetslöshet som har eskalerat. 

Långtidsarbetslösheten har ökat med över 100 procent. Det är ditt Sverige, Anders 

Borg.  

Samtidigt ser vi i era prognoser hur ni räknar med att utbetalningarna till vård, skola och 

omsorg ska sjunka kraftigt framöver. Det betyder att med er politik kommer välfärden 

att krackelera. Vi kvinnor kommer att få betala ett mycket högt pris för det. Vi gör det 

redan i dag, för våra sjukskrivningar ökar kraftigt. Framför allt ökar 

långtidssjukskrivningarna.  

Skattesänkningar har ett pris, Anders Borg. En krackelerande välfärd har ett pris. Och 

girigheten i välfärden har ett pris. Det får konsekvenser för barn, för gamla, för 

anställda.  

 


