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”Moderata 
Samlingspartiet, 
Centerpartiet, 
Folkpartiet Libe-
ralerna och Krist-
demokraterna 
söker gemensamt 
väljarnas förtro-
ende i valet 2010. 
Alliansen är vårt 
erbjudande till 
väljarna.”
Reinfeldt infriade 
löftet och bildade 
regering med 
allianspartierna. 
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Genomförda Påbörjade

Infriade vallöften under mandatperioden

Infrielseprocent på politikområden

Ej påbörjade

Med utgångspunkt från den lista som 
statsvetaren Elin Naurin på Göteborgs 
universitet använder i sin forskning har 
vi listat 274 vallöften. Vallöftena kom-
mer från alliansens valmanifest.

FÖR VARJE VALLÖFTE har vi spårat beslut i offi-
ciella dokument, främst i den statliga besluts 
kedjan, alltså kommittédirektiv, utredning-
ar, propositioner och riksdagsbeslut. 

Därefter har redaktionen bedömt om val-
löftet är helt genomfört (grön färg) eller om 
det fortfarande pågår (gult), alternativt att 
löftena får röd färg  inte blir av (i alla fall inte 
under mandatperioden av den sittande re-
geringen). 

Det kan bero på att regeringen inte påbör-
jat arbetet över huvud taget, eller att man 
påbörjat och sedan förklarat att man inte vill 
genomföra löftet. 

SLUTLIGEN FINNS  svarta vallöften. Det är 
utfästelser som inte går att bedöma eller där 
det inte är meningsfullt. 

Bedömningarna av vallöftena har gjorts 
av Johanna Alskog, Staffan Thulin, Ralph 
Hermansson, Mattias Croneborg, Kristina 
Gauthier och Per-Anders Sjögren. 

Johanna Alskog har lett projektet.

Riksdag & Departement har med hjälp 
av Göteborgs universitet identifierat 
274 vallöften. Av dem är 167 infriade, 
55 är påbörjade och 25 kommer inte att 
infrias.

I STORT SETT samma lista av vallöften låg till 
grund för undersökningen för två år sedan. 
Då hade regeringen infriat  av  vallöften. 
Tempot har alltså varit betydligt lägre de se-
naste två åren än de första två åren av man-
datperioden.

Eftersom riksdagsåret går mot sitt slut och 
det är för sent att påbörja lagförslag om de 
ska klubbas före midsommar kommer mer-
parten av de löften som inte är påbörjade att 
förbli brutna. 

FLERA TUNGA vallöften om statsfinanserna 
uppfylls inte efter flera år av låg ekonomisk 
stabilitet. Bland annat heter det att den ”of-
fentliga skuldsättningen ska fortsätta att 
minska”. Men så har det inte blivit. Stats-

skulden ökade från  år  till  procent 
förra året.

Inte heller har regeringen klarat överskotts-
målet under mandatperioden. 

ANDRA BRUTNA VALLÖFTEN kan handla om 
bristande myndighetsstyrning. Alliansen 
sade i sitt valmanifest att polisen ska blir 
bättre på att använda it. Men utvärderingar 
från Statskontoret visar att utvecklingen har 
gått åt fel håll med bortkastade it-investe-
ringar för många miljoner. 

Värnskatten har överlevt åtta år med alli-
ansen, trots att dess slopande lovades redan 
.

Vissa uttalanden kan se ut att lova mycket 
vid en första anblick och har säkert i den 
politiska debatten uppfattats som löften att 
faktiskt åstadkomma en förändring. Men vid 
närmare läsning kan det visa sig att löftet är 
att ”tillsätta en utredning” eller att ”under-
söka” något, vilket inte är så svårt. 

MATTIAS CRONEBORG

Sju av tio vallöften i hamn

Så gjorde vi undersökningen

FOTO: T T NYHE TSBYRÅN
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Peter Norman (M) finans-
marknadsminister.

Anders Borg (M) 
finansminister.

”LKAB bör även under kommande 
mandatperiod vara ett av staten 
helägt bolag.”
LKAB är fortfarande helstatligt.

”För att överbrygga den svaga 
inkomstutvecklingen 2011 vill vi, 
utöver den permanenta höjningen 
på 5 miljarder kronor, tillföra 
kommunsektorn ett tillfälligt 
statsbidrag på 3 miljarder kronor 
2011.”
Kommunerna fick sina extramiljarder 
för 2011 (2010/11:FiU3).

”Det kommunala balanskravet ska 
ses över så att välskötta kommu-
ner och landsting i kristider kan 
använda sig av sparade tidigare 
överskott.”
Lagändring 1 januari 2013, kommu-
ner och landsting får nu spara i goda 
tider för att ha reserver i dåliga tider 
(proposition 2011/12:172, betänkande 
2012/13:FiU15).).

”En halvering av momsen på 
restaurang- och cateringtjänster 
ska genomföras när de offentliga 
finanserna och ekonomin så till-
låter.”
Momsen sänktes den 1 januari 2012 
från 25 till 12 procent (2011/12:FiU1).

”Rut-avdragets utformning ska 
utvärderas.”
Skatteverket har på regeringens upp-
drag utvärderat fakturamodellen för 
rot- och rut-avdrag förra året. 

”Rut- och Rot-avdragen ska finnas 
kvar.”
Rut- och Rot-avdragen ska inte tas 
bort.

”Skatten för pensionärer sänks 
med 2,5 miljarder kronor vid kom-
mande årsskifte, utöver vad som 
aviserades i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Sammanlagt upp-
går det tredje steget i pensionärs-
skattesänkningen därmed till 7,5 
miljarder kronor 2011.”
Pensionärsskatten sänktes med 7,5 
miljarder kronor 2011.

”Frågan om hur fastighetstax-
eringssystemet kan avskaffas eller 
avsevärt förenklas ska utredas.”
Utredningen tillsattes i februari 2011 
och lämnade sina förslag 2012.

”En utredning tillsätts som ska 
se över möjligheten att införa ett 
system med skattelättnader inom 
särskilt utsatta områden, så kall-
lade nystartszoner.”
Utredningen var klar 2012.
Enligt EU-kommissionen strider det 
mot statsstödsreglerna. Regeringen 
kommer inte lägga fram något 
förslag.

”Entreprenörskap och företa-
gande måste uppmuntras. Alli-
ansen avser att tillsätta en bred 
utredning av företagsbeskatt-
ningen, som syftar till att utforma 
beskattningen så att investeringar 
och sysselsättning gynnas. Utred-
ningen kommer att analysera 
hur olika skatteförändringar bör 
rangordnas.”
Företagsskattekommittén tillsattes 
2011 och ska lämna sitt slutbetän-
kande i juni.

”För att stärka det civila samhället 
och uppmuntra medborgarnas 
engagemang ska avdragsrätt för 
gåvor till ideella organisationer 
införas. Avdragsrätten kommer 
främst att beröra hjälporganisa-
tioner.”
Avdragsrätt infördes den 1 januari 
2012.

”Om ytterligare ekonomiskt 
utrymme uppstår är det motiverat 
att genomföra ytterligare lättna-
der för att stärka tillväxten. Det 
gäller bland annat bolagsskatten.”
Bolagsskatten sänktes från 26,3 till 22 
procent.

”Om ytterligare ekonomiskt 
utrymme uppstår är det moti-
verat att genomföra ytterligare 
lättnader för att stärka tillväxten. 
Det gäller bland annat riskkapital-
avdrag.”
Ett investerarvdrag infördes den 1 
december 2013.

”Om ytterligare ekonomiskt 
utrymme uppstår är det motiverat 
att genomföra ytterligare lättna-
der för att stärka tillväxten. Det 
gäller bland annat FoU-avdrag.”
Företagens avdrag för FoU-avgifter 
utökades 2012 (2011/12:FiU1).  I år 
infördes en rabatt på arbetsgivarav-
gifterna för dem som arbetar med 
forskning och utveckling.

”Dessa skatteförändringar 
ryms inte inom de ekonomiska 
ramar för skarpa vallöften och 
reformambitioner som föreslås 
i valmanifestet. Om ytterligare 
ekonomiskt utrymme uppstår 
är det motiverat att genomföra 
ytterligare lättnader för att stärka 
tillväxten. Det gäller bland annat 
expertskatt.”
Sedan 2012 räknas alla utländska 
arbetstagare med en månadslön över 
två prisbasbelopp som experter. Det 
har gjort att fler än tidigare får den 
lägre expertskatten.

Skatten för pensionärer bör sän-
kas med ytterligare 2,3 miljarder 
kronor när de offentliga finan-
serna och ekonomin så tillåter.
Skatten har sänkts med ytterligare 
3,65 miljarder kronor.

”Även den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta bör 
sänkas när en ytterligare förstärk-
ning av jobbskatteavdraget 
genomförs.”
Den särskilda inkomstskatten för 
utomlands bosatta sänktes från 25 till 
20 procent 2014.
 

”Ytterligare sänkningar av 
inkomstskatterna för främst låg- 
och medelinkomsttagare i form av 
ett femte steg i jobbskatteavdra-
get bör genomföras när de offent-
liga finanserna och ekonomin så 
tillåter.”
Det femte jobbskatteavdraget genom-
fördes den 1 januari 2014.

”Det är viktigt att ökade intäkter 
från klimatskatter och avgifter 
inte leder till ett totalt högre skat-
tetryck.”
Skatternas andel av BNP har inte ökat.

”Därför anser alliansen att koldi-
oxidskatten inte behöver höjas 
den kommande mandatperioden 
utöver den årliga justeringen med 
konsumentprisindex.”
Ingen planerad höjning under man-
datperioden.

”Alliansens miljöbilspremie ledde 
till en rivstart för miljöbilsutveck-
lingen och nya miljöbilar är även 
fortsatt skattebefriade under fem 
år.”
Nya personbilar som uppfyller sär-
skilda miljökrav är fortsatt skattebe-
friade i fem år.

”Vår bedömning är att det stat-
liga ägandet under kommande 
mandatperiod bör minska eller 
avvecklas i Nordea, TeliaSonera 
och SBAB. Detta ska ske så att 
skattebetalarnas intressen värnas 
på bästa sätt. Försäljningsintäkter 
ska användas för att minska stats-
skulden.”
I september 2013 sålde staten sina 
sista 7 procent i Nordea. I TeliaSonera 
och SBAB är ägarandelen densamma.

”Frågan om avdragsrätt för dona-
tioner till forskning har utretts, 
men utredningens förslag har 
fått kritik. Vi avser att återkomma 
till denna fråga i samband med 
forsknings- och innovationspro-
positionen.”
Privatpersoner men inte företag får 
i vissa fall skatterabatt för gåvor till 
stiftelser som sysslar med forskning, 
men inte för gåvor direkt till forskning 
(2011/12:FiU1).

”Alliansen vill se över möjlighe-
terna att sänka kostnaderna för 
dem som vill skicka hem pengar 
till sina familjer i ursprungslan-
det.”
Konsumentverket fick i uppdrag 
i december 2013 att ta fram en 
webbtjänst för att jämföra priser för 
att skicka över pengar till utlandet, 
tjänsten ska vara i bruk senast i 
december 2014.

”Om ytterligare ekonomiskt 
utrymme uppstår är det moti-
verat att genomföra ytterligare 
lättnader för att stärka tillväxten. 
Det gäller bland annat arbetsgi-
varavgifter.”
Den allmänna nivån på socialavgif-
terna har inte sänkts. Men en rabatt 
har införts på arbetsgivaravgifter för 
unga och för personer som arbetar 
med forskning och utveckling. 

”Den offentliga skuldsättningen 
ska fortsätta minska som andel 
av BNP.”
Statsskulden har ökat från 33 procent 
2011 till 36 procent 2013.

”Inriktningen i politiken under 
kommande mandatperiod är 
att de offentliga finanserna ska 
uppvisa balans och överskott på 
1 procent av BNP. Detta är i linje 
med överskottsmålet, som inne-
bär att den offentliga sektorns 
finansiella sparande ska uppgå 
till i genomsnitt 1 procent av BNP 
över en konjunkturcykel.”
Offentliga sektorns finansiella 
sparande har gått från balans 2011 
till ett underskott på 1,3 procent av 
BNP 2013. Enligt Konjunkturinstitu-
tets prognos blir underskottet i år 2 
procent av BNP.

”Ytterligare höjd skiktgräns för 
statlig inkomstskatt ska genom-
föras när de offentliga finanserna 
och ekonomin tillåter.”
Oppositionen stoppade regeringens 
förslag att höja skiktgränsen.

”Värnskatten är skadlig för 
tillväxten, inte minst för att den 
straffskattar utbildning och 
entreprenörskap. Dessa skat-
teförändringar ryms inte inom 
de ekonomiska ramar för skarpa 
vallöften och reformambitioner 
som föreslås i valmanifestet. Om 
ytterligare ekonomiskt utrymme 
uppstår är det motiverat att 
genomföra ytterligare lättnader 
för att stärka tillväxten.”
Värnskatten är kvar.

”Ett eventuellt framtida svenskt 
inträde i valutaunionen måste 
föregås av en folkomröstning.”
Inträde i valutaunionen är inte aktuellt 
den här mandatperioden.

”Utgiftstaken ska värnas och 
hållas.”
Utgiftstaken var lagreglerade redan 
före valet.

”Ett lagstiftat överskottsmål för 
det offentliga sparandet är ett 
centralt verktyg för att upprätt-
hålla detta överskottsmål.”
Enligt budgetlagen (2011:203) ska 
regeringen lämna mål för den offent-
liga sektorns sparande till riksdagen.

Klart På gång

Ej genomfört Obedömbart

Riksdag & Departements kommentar i kursivt.

Sju av tio vallöften i hamn
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En bred satsning genomförs för att 
omsorgen och vården om de mest 
sjuka äldre ska kunna bli mer sam-
manhållen.
Regeringen satsar 4,3 miljarder under 
mandatperioden på de mest sjuka äldre.

Apoteksreformen har varit lyckosam. 
Inga förändringar av statens ägande 
i Apoteket AB är aktuella under kom-
mande mandatperiod.
Inga förändringar är planerade.

En utredning prövar möjligheten att 
tillåta gårdsförsäljning av alkohol-
haltiga drycker inom ramen för den 
svenska alkoholpolitiken.
Utredningen var klar i september 2010, 
inga åtgärder.

En helt ny patientsäkerhetslag träder 
i kraft den 1 januari 2011 för att få 
ned antalet vårdskador. Alliansen 
vill nu därutöver ta ytterligare steg i 
det viktiga patientsäkerhetsarbetet 
genom en nationell satsning. Ett årligt 
stimulansbidrag ges till landstingen 
för att förbättra patientsäkerheten. 
Pengarna bör fördelas till landstingen 
utifrån de resultat respektive lands-
ting uppvisar.
Stimulansbidrag betalas till landstingen 
för patientsäkerhet.

Arbetet med att få bort köerna ska 
fortsätta och tillgängligheten ytterli-
gare förbättras. Patientens ställning 
bör stärkas ytterligare genom en för-
stärkt vårdgaranti som stegvis skärps 
inom ramen för kömiljarden.
Krav på att minst 70 procent av patien-
terna ska ha fått rätt vård inom 60 dagar 
har införts. Om landsting inte klarar av 
kraven får de inga pengar från kömiljar-
den.

Psykiatrin har under den gångna 
mandatperioden varit högt prio-
riterad. Kommuner och landsting 
har bland annat fått resurser för att 
förbättra tillgängligheten i barn- och 
ungdomspsykiatrin och vidareutbilda 
personal. För att åstadkomma en 
långsiktigt positiv utveckling perma-
nentas satsningen.
Regeringen satsar 870 miljoner kronor 
per år under perioden 2012-2016 för att 
förebygga psykisk ohälsa och att förbättra 
vård och omsorg för dem som redan 
drabbats. 

Alliansen har genomfört en betydel-
sefull reform för förbättrad tandhälsa 
som inneburit en fördubbling av det 
statliga tandvårdsstödet. Särskilt 
för dem med stora tandvårdsbehov 
har kostnaderna sjunkit kraftigt. Det 
finns dock en grupp patienter som 
på grund av sjukdom eller funktions-
nedsättning får en särskilt försämrad 
tandhälsa. För den gruppen vill vi 
komplettera det generella stödet med 
särskilt riktade insatser.
Ett särskilt stöd beslutades av riksdagen 
i november 2011 och trädde i kraft den 1 
januari 2013 (2011/12:SoU5).

Systembolaget ska kvarstå i statlig 
ägo.
Inga åtgärder är planerade.

Skatten höjs på tobak i syfte att 
minska dessas skadeverkningar.
Skatten på tobak höjdes den 1 januari 
2012. Ett paket snus blev två kronor dyrare 
och ett paket cigaretter tre kronor dyrare. 
Inför 2015 planerar regeringen ytterligare 
höjningar.

Vårdvalet ska utvecklas med målet 
att alla medborgare i hela landet ska 
ha möjlighet att välja vårdgivare i 
primärvården.
Har införts, alla medborgare har nu rätt 
att välja vårdgivare.

Vården i livets slutskede förbättras.
Socialstyrelsen har kommit med ett omfat-
tande nationellt kunskapsstöd för vård i 
livets slutskede.

Den förebyggande satsningen för 
att alkoholkonsumtionen fortsätter 
under mandatperioden.
Regeringens åtgärdsprogram fortsätter.

Den förebyggande satsningen för att 
stoppa narkotikan fortsätter under 
mandatperioden.
Regeringens åtgärdsprogram fortsätter.

Den förebyggande satsningen för att 
stoppa dopningen fortsätter under 
mandatperioden.
Regeringens åtgärdsprogram fortsätter.

Den förebyggande satsningen för att 
minska tobaksbruket fortsätter under 
mandatperioden.
Regeringens åtgärdsprogram fortsätter.

Vi föreslår särskilda utbildnings-
satsningar – ett omvårdnadslyft – för 
äldreomsorgens medarbetare.
1 miljard har avsatts för 2011–2014.

Särskilda kompetensmål för omvård-
nadslyftet bör utarbetas.
Satsningen pågår och ska avslutas 2014, 
kompetensmål finns.

En statlig satsning på en ledarskaps-
utbildning för chefer inom äldre-
omsorgen genomförs.
2013–2015 är 100 miljoner kronor avsatta 
till ledarskapsutbildning för chefer inom 
äldreomsorgen.

Jämställdhetsbonusen förenklas och 
förtydligas.
Nya regler om bland annat automatisk 
utbetalning infördes den 1 januari 2012.

Under nästa mandatperiod måste det 
vara en huvuduppgift att förbättra 
vården och omsorgen för de mest 
sjuka äldre. En god vård på lika villkor 
för denna grupp kräver särskilda 
åtgärder. En väg att pröva är om 
primärvården kan få ett preciserat 
äldreuppdrag.
En överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting 
har slutits varje år sedan 2010. Under 
mandatperioden finns 4,3 miljarder kronor 
till utveckling av vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre.

Stimulansmedlen för att förbättra 
äldreomsorgen i kommunerna ska 
framöver i större utsträckning kopp-
las till prestationsbaserade mål.
Statlig prestationsbaserad ersättning 
inom äldreomsorgen betalas ut till kom-
munerna inom fem områden: Samman-
hållen vård och omsorg, förebyggande 
arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, 
god läkemedelsbehandling och god vård 
i livets slut.

Föräldrar ska kunna vara föräldra-
lediga samtidigt, med föräldrapen-
ning, i 30 dagar under barnets första 
levnadsår. Nuvarande 10 pappadagar 
kvarstår.
Infördes den 1 januari 2012 i samband 
med ett större antal regeländringar i 
socialförsäkringen.

Det särskilda bidraget för barn inom 
ramen för bostadsbidraget höjs.
Höjningen gjordes 2012.

Vårdnadsbidraget görs mer flexibelt 
genom att karenstiden förkortas.
Karenstiden har förkortats från fyra 
månader till tre månader. Regeländringen 
infördes 1 januari 2012.

Det måste bli mer attraktivt att äga 
och förvalta hyresfastigheter. Reger-
ingen har lagt en första grund för 
detta genom reformeringen av hyres-
sättningssystemet i bred enighet med 
parterna. Den ligger fast.
Reformeringen ligger fast.

Möjligheten att också på andra sätt 
stärka hyresrättens ställning på den 
svenska bostadsmarknaden kommer 
att prövas.
I januari 2014 presenterades utredningen 
Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 
2014:1).

Social

Klart

På gång

Ej genomfört

Obedömbart

Riksdag & Departements  
kommentar i kursivt.

Maria Lars-
son (KD) 
barn- och 
äldremini-
ster.

Göran Hägg-
lund (KD) 
socialminis-
ter.

Stefan Attefall 
(KD) civil- och 
bostadsminis-
ter.

Ulf Kris-
tersson (M) 
socialför-
säkrings-
minister.
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Jämställdhetsbonusen förenklas och 
förtydligas.
Nya regler om bland annat automatisk 
utbetalning infördes den 1 januari 2012.

Under nästa mandatperiod måste det 
vara en huvuduppgift att förbättra 
vården och omsorgen för de mest 
sjuka äldre. En god vård på lika villkor 
för denna grupp kräver särskilda 
åtgärder. En väg att pröva är om 
primärvården kan få ett preciserat 
äldreuppdrag.
En överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting 
har slutits varje år sedan 2010. Under 
mandatperioden finns 4,3 miljarder kronor 
till utveckling av vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre.

Stimulansmedlen för att förbättra 
äldreomsorgen i kommunerna ska 
framöver i större utsträckning kopp-
las till prestationsbaserade mål.
Statlig prestationsbaserad ersättning 
inom äldreomsorgen betalas ut till kom-
munerna inom fem områden: Samman-
hållen vård och omsorg, förebyggande 
arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, 
god läkemedelsbehandling och god vård 
i livets slut.

Föräldrar ska kunna vara föräldra-
lediga samtidigt, med föräldrapen-
ning, i 30 dagar under barnets första 
levnadsår. Nuvarande 10 pappadagar 
kvarstår.
Infördes den 1 januari 2012 i samband 
med ett större antal regeländringar i 
socialförsäkringen.

Det särskilda bidraget för barn inom 
ramen för bostadsbidraget höjs.
Höjningen gjordes 2012.

Vårdnadsbidraget görs mer flexibelt 
genom att karenstiden förkortas.
Karenstiden har förkortats från fyra 
månader till tre månader. Regeländringen 
infördes 1 januari 2012.

Det måste bli mer attraktivt att äga 
och förvalta hyresfastigheter. Reger-
ingen har lagt en första grund för 
detta genom reformeringen av hyres-
sättningssystemet i bred enighet med 
parterna. Den ligger fast.
Reformeringen ligger fast.

Möjligheten att också på andra sätt 
stärka hyresrättens ställning på den 
svenska bostadsmarknaden kommer 
att prövas.
I januari 2014 presenterades utredningen 
Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 
2014:1).

För att förbättra förutsättningarna 
för en rättvis vård ska vi införa en 
patientlag. Lagen ska samla och tyd-
liggöra de skyldigheter vårdgivarna 
har gentemot sina patienter. Lagen 
bör också anvisa en väg för patienten 
att snabbt och enkelt få invändningar 
mot vården prövade. Den utredning 
som tar fram förslaget ska belysa de 
direkta kostnaderna och de långsik-
tiga offentligfinansiella konsekven-
serna av sådana lagändringar.
Patientlag, proposition 2013/14:106, 
föreslås träda i kraft 1 januari 2015.

Alla föräldrar som separerar ska 
erbjudas ett samarbetssamtal.
Riksdagsbeslut november 2013.

Olikbehandlingen av kvinnors gravi-
ditetsrelaterade besvär i trygghets-
systemen ska analyseras och brister 
åtgärdas.
Sedan nyår har egenföretagare rätt till 
graviditetspenning.

Landstingen får stöd att införa fritt 
val av hjälpmedel för äldre och andra 
med funktionsnedsättning, vilket 
ökar den enskildes möjlighet att få 
hjälpmedel efter behov.
Infördes den 1 juli i år.

Vi vill också utreda möjligheten för 
studenter att låta någon som avstår 
arbete ta hand om studentens sjuka 
barn genom att överlåta dagar i den 
tillfälliga föräldrapenningen.
Försäkringskassan har på regeringens 
uppdrag utrett frågan (men det har inte 
genomförts).

Förstärka de ekonomiska margina-
lerna för de föräldrar och barn som 
har de lägsta ekonomiska margina-
lerna.
Det särskilda bidraget för barn inom 
ramen för bostadsbidrag höjdes 2012. En 
fritidspeng för barn i hushåll med försörj-
ningsstöd, beslutas senare i maj för att 
träda i kraft 1 juli 2014. Ökad möjlighet att 
jobba och ha ekonomiskt bistånd. Jobb-
stimulans inom det ekonomiska biståndet 
trädde i kraft 1 juli 2013.

Skatten höjs på alkohol i syfte att 
minska dessas skadeverkningar.
Skatten höjdes vid nyår och regeringen vill 
höja ytterligare 2015.

Dessutom vill vi pröva förutsättning-
arna för att ge kompensation till 
föräldrarna om barnomsorgsgarantin 
inte infrias.
Utredningen Förskolegaranti (SOU 
2013:41) är klar, men inga beslut. I utred-
ningen finns ett förslag om en väntepen-
ning som kompensation.

Det måste byggas fler bostäder.
2013 steg byggandet av bostäder med 
46 procent jämfört med 2012, enligt SCB. 
Fortfarande var antalet påbörjade bostä-
der lägre 2013 än med 2006 då nivån var 
som högst under 2001–2013. 

Stimulera fler människor att arbeta 
högre upp i åldrarna.
Pensionsåldrar utreds. Socialavgifter för 
65+ har sänkts, samtidigt som de får extra 
förmånliga jobbskatteavdrag. I statsför-
valtningen har antalet personer över 65 
fördubblats sedan 2004.

Satsningar på att öka den geriatriska 
kompetensen och kunskaperna om 
demens i både sjukvården och äldre-
omsorgen.
Socialstyrelsen kom i februari 2012 med 
en rapport om bristerna och har lämnat 
förslag på hur det kan förbättras.

Inom ramen för boendesatsningen 
avsätts stimulansmedel för att kom-
munerna ska kunna säkerställa att de 
äldre par som vill får möjlighet att bo 
tillsammans.
Lagstiftning genomförd, men inga extra 
pengar för ändamålet har skjutits till i 
regeringens boendesatsning för äldre.

Alliansen vill att föräldrar som är 
ensamma i sitt föräldraskap ska 
kunna överlåta en del av föräldrapen-
ningen.
Försäkringskassan har utrett frågan men 
regeringen har inte kommit med något 
förslag.

För den som i praktiken är ensam-
stående, bör möjligheten att ta del 
av alla föräldraförsäkringens dagar 
också införas.
Försäkringskassan har utrett frågan men 
regeringen har inte kommit med något 
förslag.

Alliansen vill införa en allmän 
inkomstförsäkring vid arbetslös-
het. Hur en sådan ska utformas utan 
att få negativa effekter på arbets-
marknadens funktionssätt är dock 
komplicerat och frågan utreds av den 
parlamentariska socialförsäkringsut-
redningen. När utredningen lämnat 
sitt förslag kommer Alliansen att ta 
ställning till när och hur en obligato-
risk a-kassa kan införas.
Utredningsuppdraget förlängdes, ska nu 
vara klart först efter valet, i januari 2015.  

Insatser bör göras för att utbetal-
ningarna från Försäkringskassan och 
andra myndigheter ska göras i tid.
Inom de flesta volymmässigt stora områ-
den klarar Försäkringskassan en allt större 
andel av ärendena inom utlovade 30 
dagar. Men för bostadstillägg var det förra 
året bara hälften, samma andel som 2010.

Äldres personliga behov, rätt att vara 
olika och göra olika val, måste därför 
tillgodoses. Regeringen har därför 
lämnat en proposition med förslag 
om en nationell värdegrund inom äld-
reomsorgen som utgör en grund för 
de lokala värdighetsgarantier vi vill 
se komma på plats i alla kommuner. 
En värdighetsgaranti ska innehålla 
en konkret beskrivning av vad äldre 
personer och deras anhöriga kan 
förvänta sig av äldreomsorgen i kom-
munen.
2011 till 2013 har totalt 158 miljoner 
kronor betalats ut i prestationsersättning 
för lokala värdighetsgarantier, enligt 
Socialstyrelsens lägesrapport i februari 
2014. Totalt har 295 miljoner kronor fun-
nits avsatta. 2013 hade 120 kommuner 
tagit fram en värdighetsgaranti och 80 
inrättat den.

En satsning görs för att fler kommu-
ner ska införa fritt val för äldre inom 
äldreomsorgen. Senast 2014 bör alla 
kommuner i landet ha beslutat om 
valfrihet för den enskilde enligt LOV, 
annars bör tvingande lagstiftning 
övervägas.
Hösten 2013 hade 181 av 290 kommuner 
beslutat att införa LOV. En utredning om 
konsekveneserna med att fritt val blir 
obligatoriskt presenterades i januari 2014 
(SOU 2014:2).

Plikten att anmäla vård av sjukt barn 
samma dag som barnet insjuknar tas 
bort.
Försäkringskassan har med det som ett 
återkommande förslag i sin så kallade 
Krångelkatalog, men regeringen har inte 
agerat. Däremot har kravet på skriftligt 
intyg vid vård av sjukt barn tagits bort.

Det nuvarande stödet för byggande 
av särskilda boenden och trygghets-
boenden växlas över i en bredare 
satsning där medel också kan lämnas 
för insatser för andra typer av boen-
deformer för äldre.
Den ursprungliga satsningen förlängdes, 
men utvidgades inte.

Ett särskild insats görs för att få ned 
väntetiderna på landets akutmot-
tagningar.
Mellan 2010 och 2013 har den genom-
snittliga väntetiden ökat från 2 timmar 
och 18 minuter till 2 timmar och 46 
minuter, enligt Socialstyrelsens rapport 
Väntetider vid sjukhusbundna akutmot-
tagningar.

Fortsätter på nästa sida
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En bärande del i Alliansens 
politik för att öka andelen 
förnybar elproduktion är den 
höjda ambitionsnivån i elcerti-
fikatsystemet. Ett nytt mål om 
25 TWh har satts för 2020.
I Sverige ska elcertifikatsystemet 
bidra till 25 TWh förnybar el från år 
2002 fram till år 2020. Tillsammans 
med Norge ska ytterligare 13,2 
TWh förnybar el produceras mel-
lan åren 2012 och 2020.

Ett nationellt demonstra-
tionsprogram för utveckling 
av elbilar och laddhybrider 
genomförs.
Energimyndigheten håller i forsk-
ningsprogrammet som sträcker 
sig från 2011 till 2015, totalt 200 
miljoner kronor är avsatta.

Den högsta tillåtna inbland-
ningen av etanol i bensin utö-
kas till 10 procent och av FAME 
i diesel till 7 procent.
Infördes enligt EU-direktiv 2011.

Förutsättningarna och kostna-
derna för höghastighetsbanor 
i Sverige behöver ytterligare 
utredas.
Trafikverket har utrett höghastig-
hetsbanor (Kapacitetsutredningen 
som lämnades den 27 april 2012).

Vidare bör behovet av och 
möjligheterna för en ny fast 
Öresundsförbindelse för väg 
och järnväg undersökas.
Svensk-dansk arbetsgrupp tillsat-
tes 2010, Trafikverket har fått en 
promemoria utifrån arbetsgrup-
pens slutsatser.

Kärnkraften medför mycket 
låga utsläpp av växthusgaser 
och kommer att vara en viktig 
del av svensk elproduktion 
under överskådlig tid. Därför 
ska befintliga reaktorer kunna 
effekthöjas och ersättas av nya 
(men några statliga subventio-
ner kommer inte att ges).
Beslutades före valet 
(2009/10:Nu26).

Statliga subventioner kommer 
inte att ges till kärnkraften.
Beslutades före valet 
(2009/10:Nu26).

Samtidigt är det viktigt att 
kontinuerligt analysera den 
framtida kostnadsutvecklingen 
för elcertifikaten och utform-
ningen av insatser för att 
motverka risken för eventuellt 
kraftigt höjda kostnader. Alli-
ansen kommer om det behövs 
att vidta lämpliga åtgärder 
för att hålla kostnaderna för 
konsumenterna nere.
Proposition 2010/11:155, riksdags-
beslut den 30 nov 2011.

Näring
Tillståndsprocesserna för (både 
ny energiproduktion och) 
kraftnät måste fortsätta att 
förenklas och förkortas.
Ändringar i ellagen 2013 har 
förenklat processerna.

Med Alliansens politik kommer 
Sverige att få ett överskott av 
kolsnål el.
Sedan 2006 har Sverige haft 
elöverskott 2008 och 2011–2013. 
2006–2012 har mellan 3,5–5,2 
procent av elproduktionen varit av 
fossilt ursprung. Enligt Energimyn-
dighetens prognoser kommer Sve-
rige fortsätta att ha ett elöverskott 
och de fossila källorna kommer 
inte att öka.

Med Alliansens politik kommer 
Sverige att få ett överskott 
av kolsnål el. Det kommer 
att hålla nere de svenska 
elpriserna samtidigt som 
ökad export av kolsnål el från 
Sverige till Europa ersätter 
kolkraft och minskar klimatut-
släppen.
Sedan 2006 har Sverige haft 
elöverskott 2008 och 2011–2013. 
2006–2012 har mellan 3,5–5,2 
procent av elproduktionen varit av 
fossilt ursprung. Enligt Energimyn-
dighetens prognoser kommer Sve-
rige fortsätta att ha ett elöverskott 
och de fossila källorna kommer 
inte att öka.

De statliga satsningarna på 
energiforskning förlängs.
Enligt budgetpropositionen för 
2013 förlängdes och ökades 
anslagen till energiforskning 
2013–2016.

Inte minst måste beskatt-
ningen av näringslivets 
transporter vara rimlig. Därför 
ska någon kilometerskatt inte 
införas.
Alliansen säger nej till kilometer-
skatt.

Regeringen har genomfört ett 
arbete kring Vattenfalls fram-
tida inriktning som resulterat 
i propositionen om förtydligat 
uppdrag. På den grunden 
bygger staten sitt långsiktiga 
ägaransvar och kommer fort-
satt att vara majoritetsägare i 
företaget. Andra delägare kan 
dock övervägas, i form av t.ex. 
AP-fonderna eller andra lång-
siktigt ansvarsfulla ägare.
Inriktningen beslutades i juni 2010 
(2009/10:NU23). Staten äger fort-
farande 100 procent av Vattenfall.

En särskild satsning görs för 
att stärka utvecklingskraf-
ten i Norrlands inland. Ökat 
entreprenörskap och utvecklad 
innovationsförmåga ska bidra 
till förnyelse av ekonomin. En 
statlig fond för riskkapital – 
Inlandsinnovation – inrättas 
och ska arbeta tillsammans 
med privata och offentliga 
aktörer.
Inlandsinnovation inrättades 2010.

Alliansen jobbar också aktivt 
med att öka jämställdheten 
när det gäller chefspositioner, 
representation i statliga styrel-
ser och i statligt ägda bolag.
I de statligt helägda bolagen är 49 
procent av de stämmovalda sty-
relserepresentanterna kvinnor, 43 
procent av ordförandena är kvin-
nor, enligt regeringens skrivelse 
2012/13:140.

(Innovationer och kunskaps-
intensivt företagande är 
avgörande för vår internatio-
nella konkurrenskraft, liksom 
för företagens utvecklingskraft 
och omställningsförmåga.) 
Därför vill vi under mandat-
perioden göra en långsiktig 
satsning på bland annat /.../ 
inkubatorer.
Regeringen satsar 100 miljoner 
kronor på tre år med början 2012.

Rådgivning och mentorskap 
för företagare, bland andra 
invandrare, förstärks.
Mentorskap för kvinnliga företa-
gare har införts, även mentorskap 
för företagare med utländsk 
bakgrund.

(Vi vill fortsätta arbetet med 
att minska regelbördan för de 
små företagen.) Regelrådet ska 
fortsätta sitt arbete med att 
minska företagens regelbörda.
Regelrådet ska vara kvar till 31 
december 2014.

Satsningen på kvinnors företa-
gande fortsätter.
Ja, bland annat genom Tillväxt-
verket.

(Innovationer och kunskaps-
intensivt företagande är 
avgörande för vår internatio-
nella konkurrenskraft, liksom 
för företagens utvecklingskraft 
och omställningsförmåga.) 
Därför vill vi under mandatpe-
rioden göra en långsiktig sats-
ning på bland annat /.../ ungas 
innovationer.
Satsning genom program hos Vin-
nova och Tillväxtverket 2010–
2012, förlängdes sedan till 2014.

Våra mål till 2020 är att vi ska 
ha 10 procent förnybar energi i 
transportsektorn.
Andelen var 11,8 procent 2012 
enligt Energimyndighetens rapport 
Energiindikatorer (2013:05).

Genom nya möjligheter att 
starta och driva välfärdsföre-
tag (ges inte minst kvinnor nya 
karriärvägar och möjligheter 
samtidigt som mångfalden och 
kvaliteten ökar för medbor-
garna).
Så kallade utvecklingscheckar för 
små företag inom vård och omsorg 
fanns under 2011–2013, en sats-
ning på 24,5 miljoner kronor.

Ett starta-eget-bidrag för 
äldreomsorgens medarbetare 
införs.
Så kallade utvecklingscheckar för 
små företag inom vård och omsorg 
fanns under 2011–2013, en sats-
ning på 24,5 miljoner kronor.

Innovationer och kunskaps-
intensivt företagande är 
avgörande för vår internatio-
nella konkurrenskraft, liksom 
för företagens utvecklingskraft 
och omställningsförmåga. Där-
för vill vi under mandatperio-
den göra en långsiktig satsning 
på bland annat tjänsteinnova-
tioner.
En strategi för tjänsteinnovationer 
antogs 2010. Regeringen har lagt 
fram en proposition om forskning 
som beslutades i riksdagen 2013.

Sverige behöver bli ännu 
bättre på att dra nytta av nya 
rön och omsätta dem i nya 
tjänster och produkter. En 
särskild innovationsstrategi 
kommer därför att tas fram 
under nästa mandatperiod för 
att effektivisera och samordna 
insatserna.
Regeringens innovationsstrategi 
blev färdig 2012.

Våra mål till 2020 är att hälften 
av energiproduktionen ska 
vara förnybar.
Andelen var 51 procent år 2012.

Andelen skattebefriad lågin-
blandad etanol och FAME utö-
kas till 6,5 procent respektive 
5 procent.
Riksdagen har beslutat att andelen 
hållbara biodrivmedel i bensin ska 
vara minst 4,8 procent och i diesel 
minst 9,5 procent. Regeringen 
bestämmer när i år det ska träda 
i kraft. Från den 1 maj 2015 ska 
andelen vara minst 7 procent i 
bensin. 
Hållbara biodrivmedel som ingår 
i bensin eller diesel är befriade 
från koldioxidskatt men inte från 
energiskatt.

Annie Lööf 
(C) närings- 
och region-
minister.

Catharina 
Elmsäter-
Svärd (M) 
infrastruk-
turminister.

Anna-Karin 
Hatt (C) It- 
och energi-
minister. 
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Våra mål till 2020 är att vi ska 
ha 10 procent förnybar energi i 
transportsektorn.
Andelen var 11,8 procent 2012 
enligt Energimyndighetens rapport 
Energiindikatorer (2013:05).

Genom nya möjligheter att 
starta och driva välfärdsföre-
tag (ges inte minst kvinnor nya 
karriärvägar och möjligheter 
samtidigt som mångfalden och 
kvaliteten ökar för medbor-
garna).
Så kallade utvecklingscheckar för 
små företag inom vård och omsorg 
fanns under 2011–2013, en sats-
ning på 24,5 miljoner kronor.

Ett starta-eget-bidrag för 
äldreomsorgens medarbetare 
införs.
Så kallade utvecklingscheckar för 
små företag inom vård och omsorg 
fanns under 2011–2013, en sats-
ning på 24,5 miljoner kronor.

Innovationer och kunskaps-
intensivt företagande är 
avgörande för vår internatio-
nella konkurrenskraft, liksom 
för företagens utvecklingskraft 
och omställningsförmåga. Där-
för vill vi under mandatperio-
den göra en långsiktig satsning 
på bland annat tjänsteinnova-
tioner.
En strategi för tjänsteinnovationer 
antogs 2010. Regeringen har lagt 
fram en proposition om forskning 
som beslutades i riksdagen 2013.

Sverige behöver bli ännu 
bättre på att dra nytta av nya 
rön och omsätta dem i nya 
tjänster och produkter. En 
särskild innovationsstrategi 
kommer därför att tas fram 
under nästa mandatperiod för 
att effektivisera och samordna 
insatserna.
Regeringens innovationsstrategi 
blev färdig 2012.

Våra mål till 2020 är att hälften 
av energiproduktionen ska 
vara förnybar.
Andelen var 51 procent år 2012.

Andelen skattebefriad lågin-
blandad etanol och FAME utö-
kas till 6,5 procent respektive 
5 procent.
Riksdagen har beslutat att andelen 
hållbara biodrivmedel i bensin ska 
vara minst 4,8 procent och i diesel 
minst 9,5 procent. Regeringen 
bestämmer när i år det ska träda 
i kraft. Från den 1 maj 2015 ska 
andelen vara minst 7 procent i 
bensin. 
Hållbara biodrivmedel som ingår 
i bensin eller diesel är befriade 
från koldioxidskatt men inte från 
energiskatt.

Alliansregeringen har också 
satt upp som en långsiktig 
prioritering att Sverige år 2030 
bör ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen.
I december 2013 kom utredningen 
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84).

Ytterligare insatser görs för 
att stimulera utvecklingen av 
solceller och solvärme.
Stödet till solvärme har upphört. 
I budgetpropositionen 2013 
förlänger regeringen stödet till 
installation av solceller, dock på en 
lägre nivå än tidigare, 210 miljoner 
kronor fram till år 2016.

Dispenserna från pumplagens 
fjärde steg ska permanentas.
Regeringen har föreslagit att 
dispenser inte måste tidsbegrän-
sas. Dessutom undantas hälften 
av bensinmackarna från kravet att 
ha förnybara drivmedel. Riksdagen 
behandlar förslaget den 4 juni.

(Med Alliansens politik kom-
mer Sverige att få ett överskott 
av kolsnål el.) Det kommer 
att hålla nere de svenska 
elpriserna.
Elpriserna beror på flera andra 
faktorer som politiken inte rår på, 
exempelvis mängden nederbörd 
och graden av kyla.

Vi vill skapa en gemensam 
nordisk och europeisk elmark-
nad där konsumenterna kan 
köpa el från flera producenter. 
Det kräver fler förbindelser 
med omvärlden.
Nordiska Ministerrådet antog 
2009 beslut om att en nordisk 
elmarknad ska finnas 2015. Flera 
nya elförbindelser till utlandet har 
byggts eller planeras. 

En satsning på lokal och regio-
nal regelförenkling genomförs 
för att skapa en märkbar för-
ändring i företagens vardag.
Enligt en granskning från Riks-
revisionen 2012 var regeringen 
fortfarande långt från målet.

Vi vill fortsätta arbetet mot 
målet att företagen ska ha ett 
enda rapporteringstillfälle.
Uppgiftslämnarutredningen 
pågår, den har lämnat ett betän-
kande (SOU 2013:80) och arbetar 
nu med att genomföra de åtgärder 
som krävs för att uppgifter som 
lämnas från företagen till statliga 
myndigheter endast ska behöva 
lämnas en gång och till ett ställe. 
Ett system för företagens upp-
giftslämnande ska finnas på plats 
senast under första halvåret 2015.

Därför kommer ett antal vik-
tiga investeringsprojekt runt 
om i landet att genomföras. 
Det gäller inte minst det väst-
svenska infrastrukturpaketet.
Flera åtgärder i budgetpropositio-
nen för 2013.

Därför kommer ett antal vik-
tiga investeringsprojekt runt 
om i landet att genomföras. 
Det gäller inte minst Förbifart 
Stockholm.
Regeringsbeslut 2009, förbere-
dande arbete har startat .

Insatser för exportfrämjande 
förstärks och inriktas mot små 
och medelstora företag.
I Riksrevisionens granskning  På 
väg ut i världen - statens främjan-
deinsatser för export (2013:10) 
skriver myndigheten bland annat 
att det saknas tillräcklig kunskap 
både om vilka resultat insatserna 
får för företagen men även om 
vilka samhällsekonomiska effekter 
insatserna ger.

(En utredning tillsätts som ska 
se över möjligheten att införa 
ett system med skattelättnader 
inom särskilt utsatta områden, 
s.k. nystartszoner.) Verksam-
heten med nystartskontor 
fortsätter.
Regeringen beslutade före valet 
att förlänga verksamheten till och 
med mars 2011 (regeringsbeslut 
den 1 juli 2010). Sedan upphörde 
verksamheten.

Våra mål till 2020 är att energi-
användningen ska effektivise-
ras med 20 procent.
Sverige mäter effektiviseringen 
i tillförd energi/BNP. 2011 var 
tillförd energi/BNP 0,165 kWh/
mnkr. Målet för 2020 är 0,147 kWh/
mnkr. Energianvändningen har 
effektiviserats något sedan 2006, 
enligt Energimyndighetens rapport 
Energiindikatorer (2013:05), men 
enligt nuvarande prognoser blir 
målet svårt att nå.

Insatserna ska öka för att 
stärka beredskapen för olje-
utsläpp.
Kustbevakningen saknar 133 
miljoner kronor, men fick inte ökat 
anslag i vårpropositionen 2014 
och förbereder som bäst för varsel 
i juni. Närvaron till sjöss kommer 
att minska 30-40 procent, enligt 
myndighetens bedömning, och 
därmed förmågan att upptäcka 
oljeutsläpp.

Minska beroendet av kärnkraft 
(och vattenkraft).
Det finns ännu ingen statistik för 
energianvändningen efter 2010.

Minska beroendet av (kärn-
kraft och) vattenkraft. /…/ 
Vattenkraften kommer även 
fortsättningsvis att svara för 
en bärande del i den svenska 
elproduktionen.
Det finns ännu ingen statistik för 
energianvändningen efter 2010.

Fortsätter på nästa sida

Nuonaffären är inte näringsdepartementets mest lyckade affär. Vattenfalls dåvarande vd Lars 
G. Josefsson, skakar hand med vd:n för Nuon. Staten förlorade mycket pengar och konstitu-
tionsutskottet har frågat ut flera ministrar om de kände till det som skedde.

Klart På gång

Ej genomfört Obedömbart

Riksdag & Departements kommentar i kursivt.
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Sveriges klimatbistånd ska 
utvecklas och arbetet med att 
klimatsäkra biståndet fortsätter. 
Stödet till klimatinvesteringar 
/…/ till utvecklingsländerna 
utökas.
En policy på området presentera-
des 2010. I, den kraftigt försenade, 
biståndspolitiska plattformen som 
regeringen presenterade i år är 
begränsad klimatpåverkan ett av de 
övergripande delmålen.

Vi vill både enskilt och genom 
EU arbeta för ett stärkt och 
reformerat FN som kan hantera 
framtidens globala utmaningar. 
Sverige ska vara pådrivande i de 
diskussioner som förs om refor-
meringen av såväl säkerhetsrå-
det som FN i stort.
Sverige har drivit frågan vid olika 
sammankomster.

Alliansen bibehåller 2011 fokus 
på de fattigaste länderna och 
människorna, särskilt i Afrika. 
(De tematiska prioriteringarna 
klimat, jämställdhet och demo-
krati/mänskliga rättigheter 
ligger fast och förstärks.)
Afrika är prioriterat i alliansens 
biståndspolitik.

(Alliansen bibehåller 2011 fokus 
på de fattigaste länderna och 
människorna, särskilt i Afrika.) 
De tematiska prioriteringarna 
klimat, jämställdhet och demo-
krati/mänskliga rättigheter 
ligger fast och förstärks.
Prioriteringarna ligger fast.

Särskilda nya satsningar görs på 
minskad barnadödlighet.
Regeringen prioriterar satsning på 
minskad barnadödlighet även i 
budgetpropositionen för 2014.

Särskilda nya satsningar görs på 
/…/ stärkt livsmedelstrygghet.
Fokus på livsmedelsförsörjning i det 
bilaterala Afrikabiståndet i budget-
propositionen för 2014. Regeringen 
avser även att besluta om en global 
strategi för ekonomiskt hållbar 
utveckling med fokus på livsmedels-
försörjning.

Biståndet för 2011 uppgår till 35 
miljarder kronor, vilket motsva-
rar en procent av BNI.
Pengarna var med i budgetproposi-
tionen för 2011.

Anslaget till det civila samhäl-
lets organisationer för bistånds-
insatser ökar, bland annat som 
en del av den riktade satsningen 
på barn och unga.
Anslaget ökade 2010–2013, ligger 
still 2013–2014.

Särskilda nya satsningar görs på 
/…/ forskning kring fattigdo-
mens sjukdomar, för att stärka 
det svenska bidraget till millen-
niemålen.
Sida lanserade 2011 en fyraårig 
forskningssatsning som omfattar 10 
miljoner kronor per år.

Vi vill bygga ut grannskapspo-
litiken, inte minst det Östliga 
Partnerskapet.
Sverige har varit pådrivande, men 
processen har delvis stannat av. 
Relationerna mellan EU och Ukraina 
och Vitryssland har försämrats.

Särskilt stöd behöver ges till de 
utvecklingsländer som minst av 
alla har orsakat problemen, men 
drabbas hårdast.
Klimatet är ett fokusområde för det 
svenska biståndet sedan 2009, sär-
skilt de fattigaste ländernas anpass-
ning till klimatförändringarna, men 
inga nya pengar har skjutits till 
utöver det ordinarie biståndet.

(Det civila samhällets organisa-
tioner har en viktig roll att spela 
inom biståndet. Denna roll ska 
ytterligare tydliggöras.) /…/ Ett 
kontrakt skapas mellan staten 
och intresserade organisationer 
för att markera och förtydliga de 
enskilda organisationernas roll i 
utvecklingsarbetet.
Regeringen inledde dialog med det 
civila samhället på biståndsområdet 
i februari 2014, dialogen beräknas 
pågå hela året.

Vi bör också höja effektiviteten 
och transparensen och öka 
fokuseringen inom det multi-
laterala biståndet. Denna del 
av biståndet utvärderas utifrån 
de övergripande målen för 
biståndet.
Riksrevisionen har inlett en gransk-
ning av det multilaterala biståndet, 
förstudie redan genomförd. ”Den 
problembild som ligger till grund för 
granskningen handlar om bristande 
transparens i bedömningsgrunden 
för regeringens beslut om kärnstöd 
till multilaterala organisationer.” 
skriver Riksrevisionen i sin motive-
ring.

(Alliansen bibehåller 2011 fokus 
på de fattigaste länderna och 
människorna, särskilt i Afrika. 
De tematiska prioritering-
arna klimat, jämställdhet och 
demokrati/mänskliga rättig-
heter ligger fast och förstärks.) 
Särskilda nya satsningar görs på 
/.../ ungas sysselsättning.
Ännu har ingen särskild satsning 
lanserats.

Stödet till humanitära insatser 
för att bistå fattiga i världens 
kriser ökar.
Anslaget ökade 2010–2011, men 
minskade 2012, enligt budgetpropo-
sitionen för 2014.

Alliansen kommer även framö-
ver driva en ambitiös nedrust-
ningspolitik. Vi vill fortsätta 
arbetet för en värld utan kärn-
vapen. Att minska och på sikt få 
bort s k taktiska kärnvapen är 
speciellt viktigt också i vår del 
av Europa.

Vi vill diskutera insatser för 
öppenhet och rustningskontroll 
också i Europa.

Vi måste aktivt motarbeta ytter-
ligare spridning av massförstö-
relsevapen.

En av de viktigare frågorna 
framöver är att implementera 
den skyddsskyldighet som 
FN:s medlemsländer slog fast 
redan 2005. Den folkrättsliga 
principen innebär att stater är 
skyldiga att skydda sin befolk-
ning och att omvärlden har en 
skyldighet att ingripa när stater 
brister i att uppfylla det.

Sverige ska vara en stark röst i 
arbetet för mänskliga rättig-
heter, t.ex. genom att, när det 
krävs, förespråka s.k. smarta 
sanktioner som drabbar regi-
men men inte folket i auktori-
tära länder.

Vi vill att det nya ekonomiska 
samarbetet inom G20 bättre 
skall representera alla stater, 
både stora som små.

Klart

På gång

Ej genomfört

Obedömbart

Riksdag & Departements  
kommentar i kursivt.

Utrikes

Carl 
Bildt (M) 
utrikesmi-
nister.

Ewa Björling 
(M) handels- 
och nordisk 
samarbetsmi-
nister.

Hillevi Engström 
(M) biståndsmi-
nister.
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Fortsätter på nästa sida

Medlingsinstitutet ges ett tydligare 
uppdrag att informera företagare 
om rådande regler om arbetsrätt 
och kollektivavtal.
Instruktionen för Medlingsinstitutet 
2007. 

En aktiv arbetsmarknadspolitik 
upprätthåller människors kontakt 
med arbetsmarknaden. Därför 
vill vi fortsätta med ökat fokus på 
coachning.
Coachning ingår i jobb- och utvecklings-
garantin samt jobbgarantin för ungdo-
mar som infördes 2007. I januari 2014 
togs jobbcoachning bort för nyanställda 
i valfrihetssystemet.

En aktiv arbetsmarknadspolitik 
upprätthåller människors kontakt 
med arbetsmarknaden. Därför 
vill vi fortsätta med ökat fokus på 
arbetspraktik.
Uppdrag till Arbetsförmedlingen, 
bland annat praktikantprogram inom 
myndigheter för personer med nedsatt 
arbetsförmåga.

En aktiv arbetsmarknadspolitik 
upprätthåller människors kontakt 
med arbetsmarknaden. Därför vill vi 
fortsätta med ökat fokus på praktisk 
kompetensutveckling.
Uppdrag till Arbetsförmedlingen.

Nystartsjobben utgör andra viktiga 
delar av en aktiv arbetsmarknads-
politik till stöd och uppmuntran för 
människor at söka sig tillbaka till 
arbetsmarknaden, jobb och egen 
lön.
Villkoren för 55+ förbättrades 2010, och 
utökades 2013.

Arbetsförmedlingen tillförs ytter-
ligare resurser för att kunna bibe-
hålla kvaliteten i verksamheten.
AF fick i oktober 2013 ett tillskott på 18 
miljoner för insatser i sysselsättnings-
fasen, tidigare fas 3. Regeringen har i 
februari 2014, tillsatt en utredning som 
ska se över hur AF fungerar.

Kampen mot åldersdiskriminering 
på arbetsmarknaden ska förbättras.
Lag mot åldersdiskriminering i arbetsli-
vet infördes 2009. Förbudet utvidgades 
den 1 januari 2013 till fler områden, 
bland annat offentlig anställning och 
arbetslöshetsförsäkring.

Instegsjobben utvecklas genom en 
höjning av subventionsgraden och 
täckningen för företagens kostna-
der för handledning.
Infördes 2007, villkoren har förbättrats 
senare.

Det kommer också att  krävas 
riktade insatser mot dem med svag 
förankring på arbetsmarknaden. 
Det gäller utrikes födda.
Åtgärder för unga och utrikes födda med 
en svag ställning på arbetsmarknaden 
fanns med i vårbudgeten 2012, och i 
budgetpropositionen för 2013. Exempel 
på åtgärder är etableringsreformen, 
praktikplatser för nyanlända 2013-2016, 
praktiskt basår och lärlingsplatser.

Taket i det särskilda anställnings-
stödet höjs för att bättre stödja 
personer som står långt från arbets-
marknaden.
Taket höjdes 2011 från 750 till 890 
kronor per dag, höjningen permanenta-
des 2013.

Taket i det särskilda anställnings-
stödet höjs och kvalifikationstiden 
förlängs för att bättre stödja perso-
ner som står långt från arbetsmark-
naden.
Stödperioden har förlängts igen den 1 
februari 2014 och handledarstöd har 
förlängts med 12 månader till max 24 
månader.

Vi avvisar därför alla tankar på att 
kraftigt fördyra ungas anställningar.
Uttalad politisk inriktning under hela 
mandatperioden.

Kvalificeringstiden i jobbgarantin 
för ungdomar förändras genom att 
ungdomar ska kunna kvalificera 
sig till garantin genom att under 
totalt tre månader under en ramtid 
om fyra månader ha varit arbetslös 
och anmäld som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen.
Genomfördes den 1 januari 2011.

Arbetet med att identifiera och 
undanröja de hinder som i dag finns 
på arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga 
måste fortsätta och stärkas, inte 
minst gäller detta kvinnor med 
funktionsnedsättning.
Regeringen har antagit en strategi, 
paket för ungdomar i budgetpropsi-
tionen för 2013, i budgetpropositionen 
2014 införs 1 000 nya utvecklingsanställ-
ningar per år 2014–2017 inom Samhall, 
unga ska prioriteras.

Arbetsförmedlingen ska tydligare 
prioritera personer med funktions-
nedsättning.
Har återkommande funnits med i myn-
dighetens regleringsbrev och finns även 
med för 2014.

Medborgarskap har en viktig 
praktisk innebörd men har också ett 
stort symboliskt värde. Ett svenskt 
medborgarskap medför både rät-
tigheter och skyldigheter. Vi vill 
signalera medborgarskapets tyngd 
och betydelse genom att detta 
bekräftas vid en ceremoni.
Förslag fanns i prop 2013/14:143 om 
krav på kommunerna att ordna med-
borgarskapsceremonier för nya svenska 
medborgare.  Den behandlas av riksda-
gen den 28 maj 2014. Lagändringarna 
föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Den halverade arbetsgivaravgiften 
för ungdomar bibehålls.
Regeringen har föreslagit ändringar 
men, men hela oppositionen är emot.

Det kommer också att krävas 
riktade insatser mot dem med svag 
förankring på arbetsmarknaden. 
Det gäller äldre arbetslösa.
Nystartsjobb för 55+ infördes 2010, 
reformen har förlängts till och med 
2013.

En snabbare integration i arbets-
livet för människor med utländsk 
bakgrund ska uppnås.
Åtgärder har införts, men oklart om 
snabbare integration har uppnåtts. 
Senaste lagförslaget: Insatser för vissa 
nyanlända invandrares etablering 
m.m.2013/14:104.

Alliansen föreslår att en särskild 
lärlingsprovanställning införs. För 
personer yngre än 23 år bör det vara 
möjligt att delta i en lärlingsprovan-
ställning upp till 18 månader inom 
dagens regelverk för provanställ-
ningar. 
I november 2012 lämnades en utredning 
SOU 2012:80 om lärlingsprovanställ-
ning. Men regeringen har ännu inte lagt 
fram någon proposition om detta, frå-
gan bereds enligt budgetpropositionen 
2014 fortfarande i Regeringskansliet.

Rätten att kvarstå i anställning ska 
gälla till 69 år istället för, som i dag, 
till 67 år.
Pensionsgruppen, som består av reger-
ingspartierna och Socialdemokraterna, 
har kommit överens om att nya åldern 
i framtiden bör bli 69 år. Förslaget finns 
med i Åtgärder för ett längre arbetsliv 
(SOU 2013:25).

Arbetsgivares kostnader vid tvist 
om uppsägning begränsas.
Uppsägningstvister – En översyn av 
regelverket kring tvister i samband 
med uppsägning av arbetstagare (SOU 
2012:62), föreslår bland annat att det 
ekonomiska skadeståndet för brott mot 
LAS ska reduceras för arbetsgivare med 
färre än 69 anställda.

Vi prioriterar därför förslag som 
säkrar att återhämtningen fortsät-
ter, att företagen blir fler samt att 
arbetslösheten sjunker.

Alliansens främsta mål är att föra 
Sverige mot full sysselsättning.

Vi prioriterar därför förslag som 
säkrar att återhämtningen fortsät-
ter och att jobben blir fler.

Arbetsmarknad
Erik Ullenhag 
(FP) integra-
tionsminister.

Elisabeth Svantes-
son (M) arbets-
marknadsminister.
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Satsningen på havsmiljö fortsätter genom att en 
havsmiljard avsätts för mandatperioden 2010-
2014.
Efter några goda år för havsmiljöarbetet drogs anslagen 
ner rejält i budgeten för år 2013 och mycket av havsmil-
jöarbetet i landet stannade upp, i år är anslagen åter 
uppe i samma nivå som under 2009–2012.

Statlig mark ska även fortsättningsvis kunna 
användas i skyddsarbetet enligt den metod som 
använts under mandatperioden.
Naturvårdsverket fortsätter att använda statlig mark 
för att byta till sig skyddsvärda områden från privata 
markägare.

Satsningen på lokala naturvårdsinsatser ska 
fortsätta.
Lokala naturvårdssatsningen LONA har funnits sedan 
2004 och fortsätter.

Alliansens åtgärdsprogram för att skydda hotade 
arter fortsätter.
Naturvårdsverket har huvudansvaret för arbetet som 
omfattar cirka 200 åtgärdsprogram och 400 arter.

En svensk handlingsplan för att identifiera, 
begränsa och fasa ut farliga kemikalier utarbetas.
I mars 2011 presenterade Kemikalieinspektionen Hand-
lingsplan för en giftfri vardag 2011–2014. I mars 2014 
ställde sig riksdagen bakom regeringens strategi för att 
nå miljömålet Giftfri miljö.

En ny supermiljöbilspremie om 40 000 kronor per 
bil införs för de bilar som släpper ut allra minst 
koldioxid.
År 2012–2014 finns 200 miljoner kronor per år avsatta 
för den nya premien.

Satsningen Hållbara städer fortsätter.
Uppdraget för delegationen för hållbar stadsutveckling 
förlängdes med två år, till december 2012.

De statliga insatserna för miljödriven näringsut-
veckling vidareutvecklas och en bred nationell 
miljöteknikstrategi tas fram.
I september 2011 presenterade regeringen sin Strategi 
för utveckling och export av miljöteknik 2011–2014.

För att undvika stora miljökatastrofer säger vi nej 
till oljeborrning i Östersjön.
Regeringen säger nej till oljeborrning. Redan 2009 
avslog regeringen en ansökan om att provborra i 
Östersjön .

Vi vill se skärpta straff och tydliga ansvarsregler 
för oljeutsläpp.
Proposition 2012/13:81 Skadeståndsansvar för oljeska-
dor till sjöss. Betänkande 2012/13:CU17.

Stimulansen med nedsatt förmånsvärde för elbi-
lar, laddhybrider och gasfordon fortsätter.
Stimulansen är förlängd till och med 2016.

Under mandatperioden har regeringen sänkt skat-
ten på arbete och höjt skatter inom miljöområdet. 
Alliansregeringen har i klimatpropositionen pre-
senterat en samlad strategi för skatteändringar på 
energi- och miljöområdet som trädde i kraft 2011, 
2013 och 2015. Dessa aviserade skatteändringar 
ligger fast.
Riksdagen beslutade om skatteändringarna hösten 
2009 och har inte ändrat beslutet.

En kontrollstation för att analysera energibalans, 
kostnader och klimatpåverkan ska genomföras 
2015.
Proposition 2010/11:1.

Rovdjuren har en given plats i vår natur. Alliansen 
vill fortsätta att utveckla en lokal förvaltning av 
rovdjuren för att öka förtroendet för rovdjurspo-
litiken.
Riksdagen beslutade i december 2013 om populations-
storlek för de stora rovdjuren. 
Utredningen Åtgärder för samexistens mellan män-
niska och varg lämnade 2013 sitt slutbetänkande (SOU 
2013:60). 2010 inrättades regionala viltförvaltnings-
delegationer. Regeringens nya form av riktad jakt på 
varg, en variant av skyddsjakt i stället för licensjakt, har 
fortfarande inte genomförts utan överklagats.

Initiera långsiktigt strategiskt arbete med utveck-
lingsländer för skydd av skog.
Sverige var pådrivande i Durban 2011 för att hållbart 
skogsbruk i utvecklingsländer ska främjas.

Alliansregeringens beslut att överföra 100 000 
hektar produktiv skogsmark från Sveaskog till 
staten för att användas som ersättningsmark 
bidrar kraftfullt till att vi ska nå miljökvalitetsmå-
let Levande skogar.
Naturvårdsverket använder de 100 000 hektaren mark 
för att byta till sig skyddsvärda områden från privata 
markägare (proposition 2009/10:169). Men miljömålet 
Levande skogar kommer inte att uppnås, enligt Natur-
vårdsverkets utvärdering.

Redan till år 2020 ska utsläppen för Sverige ha 
minskat med 40 procent. Det är det mest ambi-
tiösa målet inom EU.
År 2011 var utsläppen av växthusgaser 16 procent lägre 
än 1990, enligt Naturvårdsverkets statistik.

Initiera långsiktigt strategiskt arbete med utveck-
lingsländer för överföring av grön teknik
Det skapades en global klimatfond i Durban 2011, 
Gröna klimatfonden, där Sverige var pådrivande. Finan-
sieringen är ännu inte löst. Överföring av miljöteknik till 
utvecklingsländer ingår även som en mindre del i reger-
ingens strategi för utveckling och export av miljöteknik 
för 2011–2014.

Alliansen vill också införa ekonomiska styrmedel 
som minskar utsläpp av fosfor och kväve.
Skatten på kväve i handelsgödsel togs bort 2010. Natur-
vårdsverket regeringsuppdrag om investeringsstöd för 
en hållbar återföring av fosfor lämnades i december 
2013 och har varit ute på remiss under våren.

Insatserna ska öka för att identifiera och sanera 
källor till kadmium.
Naturvårdsverket lämnade i december 2013 ett förslag 
till etappmål: att styrmedel som minskar befolkningens 
exponering för kadmium ska finnas på plats år 2018.

Incitamenten för fartyg att minska utsläppen av 
kväve och svaveloxider ska utvecklas.
Beslut inom EU för att skärpa svavelutsläpp från fartyg. 
Regeringen har varit splittrad i frågan.

Insatserna ska öka för att identifiera och sanera 
källor till PCB.
Kemikalieinspektionen lämnade 2011 över regerings-
uppdraget Giftfri vardag, handlingsplan för 2011–2014, 
men några riktade PCB-satsningar har inte gjorts.

Alla transportslag, såväl flyget som sjöfarten, bör 
bära sina kostnader för koldioxidutsläpp.
Riksrevisionen har i en rapport 2012 visat att det inte är 
förorenaren som betalar .

Den svenska miljöbilsdefinitionen skärps stegvis.
Den nya miljöbilsdefinitionen som började gälla 1 
januari 2013 är viktrelaterad, för lättare bilar har kraven 
skärpts, men de tyngsta får släppa ut mer.

Vi vill pröva möjligheten att märka olja med DNA, 
så att utsläppen kan spåras.
Moderaterna verkar för ett förslag där olja märks med 
DNA-teknik, inga konkreta förslag finns ännu.

För att värna haven behöver också fler våtmarker 
anläggas för att bidra till rening av vatten och 
dessutom för att skapa viktiga artrika miljöer.
Miljömålet Myllrande våtmarker hör till de miljömål vars 
utveckling är negativ, enligt Naturvårdsverkets årliga 
uppföljning 2014.

EU:s kemikalielagstiftning bör skärpas.

EU bör gå före med att förbjuda kvicksilver i pro-
dukter som steg på vägen mot en internationell 
utfasning av kvicksilver.

Ett aktivt svenskt arbete för giftfria livsmedel och 
livsmedel utan hälsofarliga tillsatser ska priorite-
ras (i EU).

Klimatutmaningen är global och måste därför 
mötas globalt. Med 99,8 procent av koldioxidut-
släppen utanför Sveriges gränser är samarbete  
över gränserna helt avgörande för att på allvar 
minska utsläppen. Därför krävs ett ambitiöst 
och bindande globalt klimatavtal. /.../ Den nya 
överenskommelsen behöver ange mer kraftfulla 
utsläppsminskningar, omfatta fler växthusgaser 
och fler länder än nuvarande överenskommelse.

Sverige ska dock fortsätta att driva på för att få 
ett klimatavtal till stånd som klarar målet om 
att begränsa temperaturökningen till två grader 
jämfört med förindustriell nivå.

EU har beslutat att gå från 20 till 30 procent som 
en del av en internationell överenskommelse. EU 
bör utveckla en plan för hur 30-procentsmålet ska 
nås som gäller alla medlemsländer.

Sverige ska verka för att EU:s alla medlemsländer 
inför en nationell koldioxidskatt genom att sprida 
det goda svenska exemplet.

EU har beslutat att flyget ska in i EU:s utsläppshan-
del. Vi vill att även sjöfartens utsläpp inkluderas i 
en framtida internationell klimatregim.

Sverige ska verka för bindande utsläppskrav på 
personbilar i EU.

Miljö

Klart

På gång

Ej genomfört

Obedömbart

Riksdag & Departements  
kommentar i kursivt.

Lena Ek (C) 
miljöminister.
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En särskild arbetsrättslig reglering kommer att 
införas för gymnasielärlingar.
Beslutades före valet. 

Folkhögskolesatsningen till stöd för dem som 
behöver mer av grundläggandeutbildning för att 
förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden 
förlängs med ett år och utvidgas till samtliga 
arbetslösa ungdomar under 25 år.
Tidsbegränsat stöd 2010-2014.

Arbetet för fortbildning och kompetensutveckling 
av SFI-lärarna fortsätter.
 Beslutades av riksdagen den 16 december 2010 
(2010/11:UbU1).

Praktiska utbildningar ska uppvärderas. Yrkes- och 
lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan ska 
utvecklas.
Beslutades före valet. I budgetpropositionen för 2013 
läggs över 8 miljarder kronor på att få unga i jobb. Lär-
lingsprogram är en del av detta.

Under de senaste åren har resurserna till svensk 
högre utbildning förstärkts väsentligt. Men resur-
serna är fortfarande inte tillräckliga för att garan-
tera att utbildningen håller tillräckligt hög kvalitet 
överallt. En ytterligare förstärkning genomförs, 
med tyngdpunkt på de humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnesområdena.
Kvalitetssatsningen 2007–2012 förlängdes 2013 med 600 
miljoner kronor.

En ny lärarutbildning med fokus på kunskap införs.
Beslutades före valet (2009/10:UbU16). Lagändring 
trädde i kraft den 31 december 2010.

Eleverna i sexan ska genomföra nationella prov i 
SO- och NO-ämnena.
Från vt 2011. Nationella prov i SO kommer först 2014.

Satsningarna på entreprenörskap i skolan ska 
utvecklas.
Nationell strategi för entreprenörskap i utbildningssyste-
met antogs 2009. Sedan 2011 finns statsbidrag att söka 
för att främja entreprenörskap i skolan.

Antalet undervisningstimmar i skolans lägre års-
kurser ska öka.
Från hösten 2013 har eleverna i årskurs 1–3 utökad 
undervisningstid i matematik .

En ny tydligare och kunskapsinriktad läroplan för 
skolan beslutas.
Förordning utfärdad 7 okt 2010.

En ny läroplan för förskolan med ett ökat pedago-
giskt innehåll beslutas.
Beslutades före valet.

Möjligheten att införa en SFI-peng utreds, med 
syfte att öka möjligheten för den som ska gå 
utbildningen att välja den anordnare som bäst 
uppfyller de egna behoven.
Utredning klar i oktober 2013: Svenska för invand-
rare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 
2013:76).

Betyg från årskurs sex introduceras.
Beslutat i riksdagen (2010/11:UbU3).

Ett nytt betygssystem.
Beslutat i riksdagen (2010/11:UbU3).

Förändringen av huvudmannaskapet för skolan 
som skedde 1991 utvärderas. 
Utredningen presenterades i februari 2014: Staten får 
inte abdikera – om kommunalisering (SOU 2014:5). 

Alliansen kommer inte att vidta någon förändring 
av huvudmannaskapet under mandatperioden.
Bara FP vill ändra.

Skapande skola utökas till att omfatta hela grund-
skolan.
Genomfördes 2011.

Ungdomar mellan 20–24 år som senast 1/7 2010 
lämnat grund- eller gymnasieskolan utan fullstän-
diga betyg och som är inskriva i någon av garan-
tierna från 2011 ska kunna beviljas det s.k. högre 
studiebidraget, för att de ska kunna komplettera 
sina betyg vid komvux.
Gäller 2011–2014.

Det är också viktigt att unga som av olika skäl 
hoppat av skolan kan komma tillbaka och slutföra 
sina studier.
Genomfördes 2011. Bland annat erbjuds arbetslösa 20 
till 24 år högre studiebidrag om de väljer att gå tillbaka 
till skolbänken och avsluta grund- eller gymnasiestudier.

Studiemedlen höjs genom att lånedelen ökar med 
500 kr per månad.
Höjning med 498 kronor (2010/11:UbU10).

Därför ska en satsning ske på elevhälsan under 
nästa mandatperiod.
650 miljoner kronor satsas mellan 2012 och 2015.

En utredning bör tillsättas för att förbättra ordning 
och reda i klassrummet.
En utredare tillsattes i december.

Universitetens och högskolornas självständighet 
ska öka.
Förslagen i departementspromemorian Högskolestiftel-
ser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 
2013:49) fick kritik och regeringen beslutade att utreda 
frågan vidare.

En flexiblare vuxenutbildning ger bland annat 
redan yrkesverksamma möjlighet att studera mer 
anpassat utifrån yrkeslivet. Alliansen vill pröva 
möjligheterna att förverkliga en valfrihetsmodell 
för vuxenutbildningen.
Utredning klar våren 2013: Kommunal vuxenutbildning 
på grundläggande nivå - en översyn för ökad individan-
passning och effektivitet (SOU 2013:20).

Samverkan mellan skolan och föräldrar måste bli 
bättre och föräldrar ska kunna närvara i skolan om 
en elev är stökig eller har problem.
Önskemål från FP. Ej genomfört.

En försöksverksamhet med flexibel skolstart ska 
inledas.
Förslaget skrotat.

En skyldighet att anmäla missförhållanden i skolor, 
förskolor och fritidshem införs; en lex Sarah i 
skolan.
Våren 2013 backade regeringen om att införa en lex 
Sarah för skolan, orsaken var att det skulle öka lärarnas 
administrativa börda.

Utbildning
Jan Björklund (FP) 
utbildningsminis-
ter, vice statsmi-
nister.

Maria Arnholm (FP) 
jämställdhets- och 
biträdande utbild-
ningsminister.

Älgförvaltningen ska förenklas och utgå 
från lokal samverkan.
Nya riktlinjer för älgförvaltning infördes den 1 
januari 2012.

De jämställda skogspolitiska produktions- 
och miljömålen ligger fast. Vi vill därför 
samla skogsnäring, naturvårdsorganisa-
tioner och forskning till dialog med syftet 
att utveckla det hållbara brukandet. Arbe-
tet ska ske i samarbete med markägare 
och andra berörda.
Dialog om miljöhänsyn inom skogsbruket 
genomförd, samordnat av Skogsstyrelsen. År 
2013 beslutade myndigheter, skogsbruk och 
ideella organisationer om ett antal "målbilder 
för god miljöhänsyn".

Genom initiativet Matlandet, tillvaratas 
de gröna näringarnas möjligheter att 
skapa investeringar och företagande på 
landsbygden.
1,142 miljarder 2007–2012 har satsats på 
Matlandet genom statsbudgeten, EU:s lands-
bygds- och fiskeprogram. 2012–2014 avsätts 
105 miljoner per år i budgeten.

Ytterligare värdefulla områden med hög 
kvalitet ska ges ett långsiktigt skydd och 
förvaltas väl. Ambitionen är fortsatt att 
skydda olika slags skogstyper.
Skyddet av värdefull skog har ökat de senaste 
tio åren och resurserna har ökat, enligt 
Naturvårdsverkets utvärdering av miljömålen. 
Samtidigt görs inte tillräckligt för att miljömålet 
Levande skogar är inom räckhåll till år 2020, 
enligt utvärderingen.

En ökad användning av naturvårdsavtal 
ska vara en fortsatt viktig del av svensk 
naturvård.
"Användningen av naturvårdsavtal ökade år 
2013. Under 2013 har totalt 53 naturvårdsavtal 
slutits, varav 27 avtal för skogsobjekt. Även 
om användandet av naturvårdsavtal har ökat 
under 2013, så går ändå naturvårdsavtalsar-
betet trögt, enligt Naturvårdsverket. Orsaken är 
ändrade ersättningregler vid exempelvis natur-
reservatsbildning som har gjort det ekonomiskt 
mer  attraktivt för fastighetsägare än att teckna 
ett naturvårdsavtal med staten.

Sverige ska driva på inom EU så att 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
uppmuntrar till ett mer miljövänligt 
jordbruk. EU:s jordbruksbudget behöver 
i mycket större utsträckning inriktas på 
att uppmuntra miljövänligt jordbruk och 
miljöförebyggande åtgärder.
En överenskommelse om EU:s jordbrukspolitik 
för åren 2014-2020 blev klar förra året. Viss del 
av direktstödet ska bara betalas ut om miljöåt-
gärder vidtas.

Vi behöver stoppa otillåten bottentrålning 
i skyddade miljöer genom ökad kontroll 
och skärpta sanktioner.
Ingen förändring av reglerna för sanktioner, 
enligt Havs- och vattenmyndigheten. Myn-
digheten har 2014 ett regeringsuppdrag att 
vidta åtgärder vad gäller skadligt fiske i marina 
skyddade områden.

Eskil Erlandsson (C) 
landsbygdsminister.Landsbygd

Fortsätter på nästa sida
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Konsekvenserna vid återfall i 
brott skärps. 
Genomfört före valet. Riksdagsbe-
slut i maj 2010 (2009/10:JuU32).

Straffen skärps för den som 
köper sex av en person som är 
utsatt för människohandel eller 
på annat sätt är särskilt utsatt.
Riksdagsbeslut i maj 2011 
(2010/11:JuU22).

En lagstadgad skyldighet för 
var och en att efter förmåga 
ingripa när någon är i nöd, 
ibland kallat en civilkuragelag, 
utreds.
Utredningen blev klar i maj 2011 
(SOU 2011:16).

Uppdelningen av svensk polis 
i 21 länspolismyndigheter och 
en central förvaltningsmyndig-
het, Rikspolisstyrelsen, medför 
risk för samordningsproblem 
och dåligt resursutnyttjande. 
Alliansregeringen har därför 
tillsatt en parlamentarisk 
utredning om polisens framtida 
organisation. Vi vill förtydliga 
ansvarsfördelningen inom Poli-
sen och förbättra metoderna 
att styra Polisen.
Dagens 21 polismyndigheter slopas 
och en myndighet skapas 2015, 
proposition 2013/14:110.

Utslussningen från sluten 
ungdomsvård ska förbättras 
och kommunernas uppföljning 
av vad som sker med den unge 
efter frigivning säkras.
Riksdagsbeslut i juni 2011 
(2010/11:JuU25).

Kraven på snabbare handlägg-
ning av ungdomars brottslighet 
hos domstolarna skärps.
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyn-
digheten har sedan 2011 i uppdrag 
att särskilt rapportera sina insatser 
för höjd kvalitet och effektivitet.

Vi måste ha ett särskilt fokus på 
våld i nära relationer, sexual-
brott och trakasserier och se 
till att hjälpa barn som far illa. 
Kunskapen hos polis, rättsvä-
sende och socialtjänst måste 
fördjupas.
En nationell samordning mot våld 
i nära relationer ska redovisas den 
30 juni 2014 (kommittédirektiv 
2012:38). 

Vi måste därför stärka skyddet 
för kvinnor som lever med 
skyddad identitet.
Skydd av personuppgifter för 
hotade personer och för förföljda 
personer planerad den 18 mars, 
lagändringar träder i kraft den 1 
juli 2014.

Utredningstiderna kortas där 
barn och ungdomar är brottsof-
fer.
Polisen kan leda fler förundersök-
ningar mot unga brottslingar, 
vilket ska ge kortare handlägg-
ning. Riksdagsbeslut i januari 2012 
(2011/12:JuU9). Ytterligare förslag 
lämnat  2013 (DS 2013:30) för att 
få snabbare  handläggning hos 
åklagare och domstol.

Flera brott som lagförs vid 
samma tillfälle ska resultera i 
strängare straff än i dag.
Ingen ändring av dagens regler 
enligt utredning (SOU 2012:34).

Polisen behöver bli bättre på 
att använda modern teknik 
och IT-stöd i sitt arbete, dels för 
att bli effektivare, men också 
för att bekämpa den växande 
brottsligheten på Internet.
Brottsförebyggande rådet fick 
2013 i uppdrag att kartlägga 
hot och kränkningar på internet. 
Rikspolisstyrelsen fick 2013 kritik 
av Statskontoret (2013:23) för 
sin undermåliga it-kompetens. 
Rikspolisstyrelsen har på grund av 
stora tekniska problem lagt ner IT-
systemet Pust Siebel som används 
för att rapportera trafikbrott och 
vissa enklare brott.

Den omfattande handlingspla-
nen mot våld i nära relationer 
har betytt att det arbetet fått 
en mer tydlig inriktning. Detta 
arbete fortsätter.

Regeringens satsning på jäm-
ställdhet fortsätter och kampen 
mot prostitution är några 
viktiga inslag.

Klart

På gång

Ej genomfört

Obedömbart

Riksdag & Departements  
kommentar i kursivt.

Justitie Kultur
En prioritering för Alliansen är att 
öka läsandet. En bred bokutredning 
tillsätts.
Bokutredningen presenterades i samband 
med Bokmässan den 27 september 2012.

Resurser satsas på att renovera 
Operan.
Operan har tillförts sammanlagt 17 
miljoner kronor för renoveringar under 
perioden 2010-12. Under 2014 ska 
Fastighetsverket och Operan ta fram en 
plan för renovering och ombyggnad av 
operahuset.

Resurser satsas på att bygga om 
Nationalmuseum.
Ombyggnaden är igång, huset är stängt 
till och med år 2017.

Resurser tillförs för att digitalisera 
biografer.
I budgetpropositionen för 2011 avsattes 
60 miljoner kronor under en fyraårsperiod 
för detta ändamål.

500 miljoner kronor per år tillförs 
svensk idrott.
Idrottslyftet ger 500 miljoner kronor per år 
till barn- och ungdomsidrott (budgetpro-
positionen för 2011).

Inom ramen för det ökade statsan-
slaget, som nu uppgår till drygt 1,2 
miljarder kronor, möjliggörs ökade 
satsningar på bland annat idrottens 
antidopningsverksamhet, idrotts-
forskning samt uppbyggnad av ett 
nationellt kompetenscentrum för 
internationella idrottsevenemang.
Antidopningsverksamhet, idrottsforskning 
och nationellt kompetenscentrum har fått 
särskilda resurser.

Genom att till stora delar ersätta 
idrottens bidrag från AB Svenska 
Spel, med en fast finansiering över 
statsbudgeten, har Alliansen mött 
idrottens önskan om ett stabilt och 
långsiktigt finansieringssystem. 
Idrottsrörelsen är därmed inte bero-
ende av tillfälliga upp- och nedgångar 
av Svenska Spels vinster.
Idrotten  får sedan 2010 anslag i stats-
budgeten i stället för del av Svenska spels 
överskott.

Människor med funktionsnedsätt-
ningar ska ges förbättrade möjlighe-
ter att idrotta.
Inom ramen för Idrottslyftet satsar Riksi-
drottsförbundet på att öka tillgänglighe-
ten till anläggningar och idrottsmiljöer.

Beatrice Ask (M) 
justitieminister.

Tobias 
Billström (M) 
migrations-
minister.

Lena Adelsohn 
Liljeroth (M) 
kultur- och 
idrottsminister.
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En prioritering för Alliansen är att 
öka läsandet. En bred bokutredning 
tillsätts.
Bokutredningen presenterades i samband 
med Bokmässan den 27 september 2012.

Resurser satsas på att renovera 
Operan.
Operan har tillförts sammanlagt 17 
miljoner kronor för renoveringar under 
perioden 2010-12. Under 2014 ska 
Fastighetsverket och Operan ta fram en 
plan för renovering och ombyggnad av 
operahuset.

Resurser satsas på att bygga om 
Nationalmuseum.
Ombyggnaden är igång, huset är stängt 
till och med år 2017.

Resurser tillförs för att digitalisera 
biografer.
I budgetpropositionen för 2011 avsattes 
60 miljoner kronor under en fyraårsperiod 
för detta ändamål.

500 miljoner kronor per år tillförs 
svensk idrott.
Idrottslyftet ger 500 miljoner kronor per år 
till barn- och ungdomsidrott (budgetpro-
positionen för 2011).

Inom ramen för det ökade statsan-
slaget, som nu uppgår till drygt 1,2 
miljarder kronor, möjliggörs ökade 
satsningar på bland annat idrottens 
antidopningsverksamhet, idrotts-
forskning samt uppbyggnad av ett 
nationellt kompetenscentrum för 
internationella idrottsevenemang.
Antidopningsverksamhet, idrottsforskning 
och nationellt kompetenscentrum har fått 
särskilda resurser.

Genom att till stora delar ersätta 
idrottens bidrag från AB Svenska 
Spel, med en fast finansiering över 
statsbudgeten, har Alliansen mött 
idrottens önskan om ett stabilt och 
långsiktigt finansieringssystem. 
Idrottsrörelsen är därmed inte bero-
ende av tillfälliga upp- och nedgångar 
av Svenska Spels vinster.
Idrotten  får sedan 2010 anslag i stats-
budgeten i stället för del av Svenska spels 
överskott.

Människor med funktionsnedsätt-
ningar ska ges förbättrade möjlighe-
ter att idrotta.
Inom ramen för Idrottslyftet satsar Riksi-
drottsförbundet på att öka tillgänglighe-
ten till anläggningar och idrottsmiljöer.

Försvar
Hemvärnet utvecklas till nationella skydds-
styrkor. De har en central roll i det svenska 
försvaret - deras roll och förmåga kommer 
att öka.
Genomfört före valet. Riksdagsbeslut i juni 
2009 (2008/09:FöU10) samt i maj 2010 
(2009/10:FöU8).

Värnpliktslagen tillämpas inte om inte 
försvarsberedskapen så kräver.
Genomfört före valet. Riksdagsbeslut i juni 
2009 (2008/09:FöU10) samt i maj 2010 
(2009/10:FöU8).

Sverige ska leda NBG 2011.
Sverige ledde NGB 2011 (beslut 2010/11:UföU2).

Försvarsmaktens personalförsörjning kom-
mer att baseras på frivillig rekrytering.
Genomfört före valet. Riksdagsbeslut i juni 
2009 (2008/09:FöU10) samt i maj 2010 
(2009/10:FöU8). Utredning tillsatt, Försvars-
maktens personalförsörjning, kommittédirektiv 
2013:94, klar den 1 november 2014.

Försvarsmaktens personalförsörjning kom-
mer att (baseras på frivillig rekrytering och) 
göras könsneutral.
Genomfört före valet. Riksdagsbeslut i juni 
2009 (2008/09:FöU10) samt i maj 2010 
(2009/10:FöU8).

En samlad politik införs till stöd för office-
rare, soldater och sjömän före, under och 
efter insats.
Genomfört före valet. Beslut i maj 2010 
(2009/10:FöU8). Utredning klar om ytterligare 
insatser, SOU 2014:27,  kommittédirektiv 
2011:103, 2012:83, 2013:118.

För att öka användbarheten och flexibi-
liteten överförs resurser från stöd och 
kringverksamheter till förbandsverksam-
het. Insatsorganisationens uppbyggnad 
sker i den takt som rationaliseringar frigör 
resurser.
Pågår. 

En insatsorganisation med stående och 
kontrakterade förband skapas för insatser 
i landet, i närområdet och internationellt. 
Den nya insatsorganisationen om cirka 
50 000 personer ska vara på plats under 
2014.
Genomfört före valet. Riksdagsbeslut i juni 
2009 (2008/09:FöU10) samt i maj 2010 
(2009/10:FöU8). Insatsorganisationen 2014 kraf-
tigt försenad. Kan vara införd tidigast 2019.

Vårt engagemang i Afghanistan ska vara 
långsiktigt.
Under 2014 fasar Sverige successivt ut sina trup-
per från Afghanistan, enligt internationell över-
enskommelse. Sverige ska bidra med utbildning 
och rådgivning av afghanska säkerhetsstyrkor.

Vi vill öka de civila ansträngningarna i 
Afghanistan.
En svensk civil representant i Afghanistan är 
utsedd. Vid en internationell givarkonferens 
2012 åtog sig Sverige att bidra med ett långsik-
tigt stöd. Under perioden 2015-2024 planeras 
svenskt stöd till Afghanistan med runt 8-8,5 
miljarder kronor, enligt Sida.

I Afghanistan, liksom i andra konfliktområ-
den, är kvinnors utsatthet särskilt stor och 
deras medverkan extra nödvändig för att 
skapa långsiktig fred. Sverige ska stödja 
nationella och lokala organisationer, aktö-
rer samt åtgärder och initiativ som verkar 
för att genomföra FN:s resolution 1325 om 
kvinnors deltagande i alla delar i konflikt-
lösningens faser.
Handlingsplan om resolution 1325 gäller till 
2015.

Insatserna ska öka för att förbättra sjösä-
kerheten på Östersjön.
2008 tog Sverige och Finland det första initiati-
vet till det som i dag är SUCBAS, ett samarbetsor-
gan för sjöövervakning på Östersjön.

Sverige ska ha ambitionen att åta sig ledar-
skapet för NBG 2014.
Riksdagen gick emot regeringen. Ledning för 
NBG tidigast 2015 (2011/12:FöU1).

Karin Enström (M) 
försvarsminister.

FOTO: T T NYHE TSBYRÅN

Major Thomas Johansson, OSSE-
observatören som fördes bort 
under en inspektion i Ukraina, 
berättar vid ett pressmöte på 
Högkvarteret om hur han blev 
tillfångatagen.

Regeringen 
vill bygga ut 
försvaret med 
tanke på krisen 
i Ukraina.
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