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Välkommen Ledare

Sverige behöver  
en ny arbetslinje
Sverige har, inte minst under det gångna decen-
niet, haft en hög invandring. Det tidigare tabut 
mot att ens diskutera volymen för invandringen är 
brutet, men diskussionen handlar i stor utsträckning 
om vem som tidigare har haft rätt respektive fel.

Självklart är det viktigt att dra lärdom av tidigare 
beslut och dess konsekvenser, men oavsett vem som 
har haft rätt och vem som har haft fel, så är resul-
tatet av den höga invandringen att Sveriges demo-
grafi har förändrats och det ställer oss inför en rad 
problem som behöver lösas.

Segregationen och den grova, i många fall organi- 
serade, brottsligheten som plågar landet är nu  

i politikens centrum. 
Detta är akuta och viktiga 
problem för Sverige att 
åtgärda. Men också själv-
försörjning bland invand-
rade måste diskuteras. 
Förutom att avsaknaden 
av jobb skapar en hopp-
löshet och gör utanför- 
skapet ännu större, inne-

bär den stora kostnader för skattebetalarna. Oavsett 
vilken syn man har på Sveriges stora offentliga åtag-
ande så har en förutsättning varit att många delar på 
skattebördan. Skattebetalarna har sedan grundandet 
verkat för att begränsa de offentliga utgifterna och 
visat på problemen med att en stor del av ekonomin 
kontrolleras politiskt. De problemen accentueras när 
en stor del av befolkningen inte är självförsörjande. 

Arbetslinjen, som var alliansregeringens bärande 
idé inför valet 2006, var klok och vann gillande hos 
väljarna. Genom skattesänkningar på arbete och 
stramare bidrag gick fler från utanförskap till jobb. 
Nu behövs en ny arbetslinje för den nya situation 
vi står inför. Det kommer att krävas tuffa politiska 
beslut, men de är nödvändiga om dagens negativa 
situation ska brytas. Det måste löna sig bättre att 
arbeta och driva företag. Bidrag för försörjningen 
måste vara ett kortvarigt undantag för de allra mest 
behövande. Om detta skriver vi mer i detta nummer 
av Sunt Förnuft. Trevlig läsning!
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I topp 
Oppositionens budget innebär 

förvisso ökade utgifter, men 
också en del skattesänkningar 
att jämföra med regeringens 

budget. Inte minst sänks  
skatten på bränsle.

På gång 
Det är deklarationstider. Passa 

på att ta del av tips och råd 
från våra skattejurister.

I botten
Samhällskontraktet eroderar 
– trots världens näst högsta 

marginalskatter och det fjärde 
högsta skattetrycket i OECD 
har vi varken trygg el eller 

trygga gator.

”Resultatet av 
den höga invand-
ringen är att Sve-
riges demokrati 
har förändrats.”




