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Mandat för förändring

• De fyra samarbetspartierna fick mandat för 

förändring – för att lösa stora 

samhällsproblem

• I Tidöavtalet har vi enats om konkreta 

lösningar – som vi har majoritet för i 

riksdagen

• Vi har rivstartat. Efter de 100 första dagarna 

är en hel del gjort – och mycket är på gång

Finansdepartementet 2



Vi har satt igång sju samarbetsprojekt
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Klimat
och energi

Kriminalitet
Migration och 

integration

Skolan

Hälso- och
sjukvård

Diverse andra 
samarbetsfrågor

Tillväxt och
hushållsekonomi

Ett samarbetsprojekt bereder politiska förslag från ax till limpa



Stora krav på ekonomiska politiken

• Svensk ekonomi i lågkonjunktur 2023–2025

• Inflationen (KPIF) 10,2 % i december – högsta sedan maj 1991

• I november var arbetslösheten 4,4 % bland inrikes födda och 

15,4 % bland utrikes födda

• Rekordhöga elpriser

• Behov av reformer och åtgärder för att stötta hushållen,

skapa fler jobb och höja tillväxten
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Mål för Tillväxt och hushållsekonomi

• Stärka produktivitet och företagande för att Sverige fortsatt ska vara ett rikt 

välfärdsland

• Öka arbetsutbudet – arbete och ansträngning ska alltid löna sig

• Genomföra en effektivare jobbpolitik för att fler ska försörja sig själva

• Lätta kostnadstrycket mot hushållen utan att driva på inflationen
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En hel del är gjort

• Beslut om elstöd för hushåll okt 2021–sept 2022

• Uppdrag till SvK att ta fram elstöd till företag

• Uppdrag till SvK att ta fram ett nytt elstöd till hela Sverige för nov–dec 2022

• Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

• Beslut om förstärkt FoU-avdrag

• Sänkt drivmedelsskatt och förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel

• Medel för införandet av fritidskort

• Förstärkningar av Regelrådet och Verksamt.se

• Nytt implementeringsråd för minskad regelbörda för företagen
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Mycket på gång

• Lägre administrativa kostnader för företagen

• Bättre förutsättningar för yrkesverksamma att vidareutbilda sig

• Goda incitament för företagen att investera i forskning och attrahera 

nyckelkompetens

• Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete – bidragsreform och 

skattesänkningar

• Aktivitetskrav för försörjningsstöd

• Kostnadseffektiva arbetsmarknadspolitiska insatser
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Gott företagsklimat ger högre tillväxt

• BNP per capita-tillväxt 2014–2023 endast 1 procent per år

• Regeringen prioriterar strukturreformer för högre tillväxt

• Fler ska våga satsa på entreprenörskap

• Viktigt med enkla regler och goda skattemässiga villkor för 

företag och deras ägare.
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Bättre villkor för entreprenörer – nästa steg

• Tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till 

fåmansföretag, som ser över de s.k. 3:12-reglerna.

• Utredningen ska analysera hur reglerna kan

• förändras för att främja entreprenörskap, särskilt vad gäller små och 

medelstora företag

• förenklas för att underlätta ägarskiften, både mellan närstående och till 

personal

• Uppdrag om justerad skattesats tas bort

• Kommittén ska redovisa sina förslag senast den 29 mars 2024.
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