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Får väljarna svar på viktiga frågor imorgon? 
 
Imorgon 1 maj-talar Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg i Linköping och Norrköping. 
Eftersom 1 maj traditionellt handlar om arbete föreslår jag att Österberg då ger väljarna svar på 
några viktiga frågor om jobben. 
 
Om det blir dyrare för företagen att anställa, hur skapas då nya jobb? 
(S) gillar skatter och avgifter, och vill ta bort de skattelättnader som Alliansen genomfört. Ett 
exempel är avgifterna som arbetsgivarna betalar för sina anställda. Alliansen har sänkt 
arbetsgivaravgifterna, och därmed företagens kostnad för att ha anställda, med en bra bit över 12 
miljarder kronor per år. Mest har vi sänkt för unga anställda. De rödgröna vill ta tillbaka 10 
miljarder av den sänkningen. Det är nästan lika mycket som metallarna och de handelsanställda 
får i löneökning till följd av årets avtalsrörelse. De löneökningarna anses ligga på nivåer som 
företagen klarar av – men ovanpå detta vill de rödgröna lägga lika stora kostnadsökningar genom 
höjda arbetsgivaravgifter. För unga anställda vill de fördubbla kostnaden. Tror Österberg att det 
ger fler eller färre nya jobb? 
  
Vad händer med de 14 000 jobb som skapats genom ROT & RUT? 
Det är dyrt att ha anställda i Sverige. Det gör att personalintensiva tjänster blir dyra att köpa. 
Därför har vi genomfört en skattelättnad på just de jobb där en hög beskattning är allra skadligast. 
Den skattelättnaden kallas RUT- och ROT-avdrag. Hittills har över en halv miljon personer 
använt avdraget, varav väl över 25 000 i Östergötland. RUT och ROT har tillsammans skapat ca 
14 000 nya jobb. Dessa jobb genererar inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms och minskar 
behovet av a-kassa, så nettokostnaden för staten blir låg. Varför vill Österberg avskaffa en 
skattelättnad som gett så många nya jobb? 
 
Ska det löna sig att arbeta? 
För den som blivit arbetslös krävs ansträngningar för att hitta ett nytt jobb. Det krävs många 
ansökningar, man måste kanske byta yrke, pendla eller flytta. Den ansträngningen ska löna sig. 
Med jobbskatteavdraget får den som tjänar 20 000 – 25 000 kr per månad behålla ca 1300 – 1500 
kr mer varje månad, jämfört med år 2006. Nu, när konjunkturen vänder uppåt och de nya jobben 
kommer, är viktigt att folk pendlar eller flyttar dit där jobben finns eller byter till yrken där nya 
jobb växer fram. Med S-politiken tas pengar från dem som arbetar för att delas ut i bidrag till dem 
som inte arbetar. Istället för skattelättnader som ger nya jobb och möjligheter till egen försörjning 
satsas pengarna på bidrag och permanent utanförskap. Tycker Österberg inte att det ska löna sig 
att arbeta? 
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