
 

Plan för ett starkare Sverige 

I sitt tal på Sverigemötet den 21 maj 2016 presenterade Anna Kinberg Batra en plan för ett 

starkare Sverige: stark ekonomi, nolltolerans mot dåliga skolor, fler i arbete, tillväxt i hela 

Sverige och en trygghet att lita på kommer att vara Moderaternas prioriterade 

reformområden och de frågor som är allra viktigast för nästa regering att börja arbeta med. 

Kinberg Batra presenterade även en särskild satsning för att stärka skolan. Moderaterna vill 

satsa 1,2 miljarder kronor för att teckna kunskapskontrakt där stöd riktas till skolor där 

utmaningarna är som störst. Lyfter inte resultaten ska staten kunna ta över skolorna och om 

det behövs lägga ner dem. 

– Moderaterna presenterar en plan som utgår från Sveriges styrkor och som tar vara på våra 

möjligheter. En plan för att alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, ska kunna 

växa och komma till din rätt. Men där vi också ställer krav på varandra att bidra efter bästa 

förmåga, att göra rätt för oss och bygga samhället starkt tillsammans, säger Anna Kinberg 

Batra. 

– Vår plan kommer att utgöra stommen för de reformer vi vill genomföra om vi vinner 

väljarnas förtroende. Det är utifrån vår plan som vi ska lyfta Sverige ur flyktingkris, ur 

utanförskap, ur skolkris. Med vår plan för ett starkare Sverige vill jag lägga grunden för att 

leda nästa regering, avslutar Kinberg Batra. 

Plan för ett Starkare Sverige 

1 Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader 

Ska vi säkra styrkan i offentliga finanser måste vi strama åt i bidragssystemen. Det är 

ohållbart att vi fortsätter att låna för att täcka den akuta flyktingkrisens effekter. För att 

stärka ordningen i ekonomin behöver vi också knyta bidrag och sociala förmåner till jobb 

eller permanent uppehållstillstånd. Och vi kan inte ha dyra arbetsmarknadsåtgärder som inte 

leder till jobb. 

Skattepengar ska användas effektivt och rätt. I en plan för starkare offentliga finanser ska vi 

agera mot den som smiter från skatt. Där ingår att resurserna till välfärden ska användas 

effektivt i just välfärden, oavsett vem som driver verksamheten i fråga. 



2 Nolltolerans mot dåliga skolor 

Vägen in i det svenska samhället börjar i skolan. Moderaterna föreslår en timme mer per dag 

i undervisning och att lärare ska få utrymme och möjlighet att vara just lärare. Duktiga lärare 

ska ha bra betalt, nationella prov rättas centralt och fler vägar skapas in i läraryrket. 

Moderaterna föreslår i dag att Sverige inför nolltolerans mot skolor som inte ger tillräckliga 

kunskaper. Det innebär ett stärkt statligt ansvar för dåligt fungerande skolor där staten kan 

besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola, oavsett huvudman. 

Vi vill möjliggöra för Skolverket att ta över skolor som inte fungerar. Vi ska först teckna 

kunskapskontrakt där vi riktar stöd till de skolor där utmaningarna är som störst. För detta 

satsar vi 1,2 miljarder kronor. Men om det ändå inte räcker för att lyfta resultaten kommer 

staten att ta över dem – och om det behövs, lägga ner dem. 

Sverige ska ha nolltolerans mot dåliga skolor. Alla ska ha rätt till bra kunskap, men ingen ska 

ha rätt att utsätta elever för en dålig skola. 

3 Arbete och ansträngning ska alltid löna sig 

Det måste bli mer lönsamt att arbeta – särskilt för dem med små och vanliga inkomster. 

Därför behövs förstajobbet-avdraget. För att fler ska få sitt första jobb måste fler få 

möjlighet att lära sig jobbet på jobbet. Därför föreslår vi förstajobbet-anställningen. Den 

innebär att den som står en bit från arbetsmarknaden kan kombinera arbete och utbildning. 

I Sverige ska alla göra sig anställningsbara. Och omställningsbara. Att vara beredd att söka 

jobb även utanför sitt närområde är ett exempel på ett rimligt krav att ställa. Sverige 

behöver bättre kontroller och mer krav i bidragssystemen, inte bättre möjligheter att leva 

ostört med dem. 

4 Tillväxt i hela Sverige 

Jobb kommer inte av sig själva. De skapas när det går att anställa till rimliga villkor och 

skatterna inte är för höga. Men för att skapa jobb krävs dessutom att man kan bygga, bo, 

resa, transportera och tryggad energiförsörjning, i hela landet. Byggande borde vara ett 

riksintresse. Industrin behöver energi. Sverige har högst andel förnybar energi i hela EU och 

det har vi nått under vår regeringstid. Men man kan varken klara jobben i industrin eller 

satsa på elbilar och tåg utan el, helst fossilfri sådan. Hälften av elen kommer från 

vattenkraften, men nästan hela andra hälften från kärnkraften. Nu hotas den. Men Sverige 



har inte råd att förtidspensionera människor som kan jobba. Och vi har inte råd att 

förtidspensionera kärnkraften. 

5 Trygghet att lita på. 

I Sveriges särskilt utsatta utanförskapsområden begås grova våldsbrott utan att någon vågar 

vittna och ambulansen vågar inte åka in utan polis. I en plan för ett starkare Sverige ingår 

att samhället ska vara starkt för alla, överallt. Då får vi inte acceptera otrygghet någonstans. 

Därför behövs minst 2 000 fler poliser och poliserna måste få möjlighet att göra sitt jobb. 

Det krävs även hårdare straff mot den som använder våld mot blåljuspersonal, eller mot 

deras fordon. 

I ett starkare Sverige lämnar inte rättsstaten någon utanför. Inte något område, 

inte någon alls. Sverige ska fungera. Överallt. 

Anna Kinberg Batras tal bifogas här:  
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