
Yi har slagit in på en ny väg för Sverige
Alliansen har regerat till-
sammans under fyra år. Nu
söker vi fortsatt stöd för en
regering som ser till hela
Sveriges bästa. Med bara
uägra dagar kvar till valet är
Moderaternas löfte till väl-
jarna tydligt: Om vi får fort-
satt förtroende på söndag så
kommer vi att sätta jobben
först.

Debatt

Mot vår jobbpolitik står de
rödgrönas politik för höjda
skatter på jobb. Jämfört med
Alliansens förslag innebär
den politiken 504 kronor mer
i skatt för en sjuksköterska,
536 kronor för en gymnasie-
Iårare eller 570 kronor för en
polis - varje månad. Totalt
skulle 4,4 miljoner löntagare
få höjd skatt med de rödgrö-

na vid makten, jämfört med
Alliansens förslag. Det kan
handla omt2 000 kronor om
året för en vanlig familj.

'Vi tar strid mot dessa höjda
skatter för vanligt folk. Väl-
färdens verksamheter och
personal går för oss före öka-
de ersättningar till mer väl-
avlönade människor som inte
jobbar. Vi säger dessutom
nej till de rödgrönas ung-
domsskatt som skulle för-
dubbla kostnaden för att an-
ställa unga under 26. Yärt
stopp för höjd bensinskatt
står mot deras förslag om
höjd skatt på bensin och die-
sel och vi motsätter oss den
kilometerskatt som skulle le-
da till dyrare transporter,
service och varor.

Moderaterna och Allian-
sen sätter jobben först. Vi
har redan halverat kostna-
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et öna
sig' bättrÖ att
aibetat'Därfor
kommer vi att
fortsätta sän-

' ka skatten för
6,1 miljoner
löntagare och
ålderspensio-
närer - om
ekonomin till-
låter.

den för att anställa unga, vil-
ket ger förutsättningar för
attfler ungdomar ska få jobb
nu nar det börjar ljusna.

Vårt jobbskatteavdrag ger
undersköterskan en extra
månadslön i plånboken varje
år. Vi har därtill infört lär-
lingsutbildningar och vi har
underlättat för företag att
starta och vdxa i Sverige.

Nu fortsätter vi på arbetslin-
jen genom fler lärlingar pä
gymnasiet, en särskild lär-
lingsprovanställning för dem
under 23 är' och fortsatt hal-
verad arbetsgivaravgift för
ungdomar. Dessutom förs-
täiker vi resurserna tili Ar-
betsförmedlingen för bättre
matchning och stöd åt dem
som har lite svårare att kom-
ma in på arbetsmarknaden.

Det ska löna sig bättre att
arbeta. Därför kommervi att
fortsätta sänka skatten för
6,1 miljoner löntagare och ål-
derspensionärer - om ekono-
min tillåter.

Thots finanskrisen har alli-
ansregeringen tillfört välbe-
hövliga pengar till kommun-
sektorn och välfärden. Det
fortsätter vi med. Vår sär-
skilda kömiljard har redan
nästintill halverat köerna i
vården. Genom ett vårdval i
primärvården har vi sett till
så att det går enklare och
snabbare att komma fram till
vården. Vi har dessutom ta-
git viktiga steg mot en skola
som,bättre ser varje elev.

Nu går vi vidare och förbätt-
rar vården och omsorgen,
bland annat för de mest sju-
ka äldre. Vi gör en riktad in-
sats för attfäned väntetider-
na på landets akutmottag-
ningar. I skolan satsar vi sär-
skilt på lärarnas utbildning
och vi förstärker vårt fokus
på barnens tidiga lärande.

Alliansregeringen tog an-

svar för Sveriges ekonomi
under finanskrisen. Det be-
tyder att vi har råd att tänka
framät i en tid när andra eu-
ropeiska länder tvingas
spara och skära ner. Den an-
svarsfulla linjen gäller fort-
satt. En röst på Modera-
terna och Alliansen är den
enda garanten för ordning
och reda i Sveriges ekonomi.

På söndag är det val. Flrra
år med Moderaterna och AI-
liansen har inneburit många
viktiga reformer och att vi
har slagit in på en ny väg för
Sverige. Nu ska vi fortsätta
ta ansvar för ekonomin och
ge goda.förutsättpingar för
företagande och jobb åt fler.
Så möter vi framtidens ut-
maningar.
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