Vision för Sverige
Om visionen
Det här dokumentet beskriver Alternativ för Sveriges ekonomiska ambitioner för
Sverige. Dokumentet är tänkt att ge en bild av den vision partiet har för Sverige. Det
är således inte en fullständig statsbudget, utan en ekonomisk vision, som visar de
ekonomiska effekterna av partiets viktigaste förslag.
Utgångspunkten för visionen är ett framtida Sverige där Alternativ för Sveriges politik har
genomförts.
Alla beräkningar utgår ifrån 2017 års budgetunderlag, och samtliga besparingar/satsningar
grundar sig på offentliga källor eller utredningar från riksdagens utredningstjänst (RUT)
beställda av partiets riksdagsledamöter.
Alla reformer är till fullo finansierade med motsvarande summa från våra besparingar, vilket
innebär att statsskulden inte ökar.
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Reformer
Satsningar och besparingar i miljarder kronor
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Satsningar
Fri tandvård
Alternativ för Sverige vill att tandvården ska omfattas av samma högkostnadsskydd som
övrig sjukvård, det vill säga fri tandvård efter 1100 kronor under en tolvmånadersperiod.
Reformen beräknas kosta 7 miljarder.1

Kraftigt ökad försvarsbudget
Alternativ för Sverige vill kraftigt upprusta försvarsmakten. Dagens anslag på cirka 1
procent är otillräckligt. Vi anser att försvarsanslagen bör ligga på minst 2 procent av BNP
oavsett omvärldsläget, men med hänsyn till nuvarande omvärldsläge är cirka 2,5 procent av
BNP nödvändigt.
En ökning till 2,5 procent av BNP kostar 69 miljarder.

Sänkt bensinskatt (drivmedelsskatt)
Alternativ för Sverige har som utgångspunkt att det i delar av Sverige krävs bil för att kunna
fortsätta bo och leva. Därför vill vi införa en differentierad bensinskatt, där bensin och diesel
således blir billigare för boende på landsbygden. I snitt skulle både bensin- och
dieselskatten sänkas med 1 krona vardera. Reformen beräknas kosta 6,5 miljarder2.

Höjd garantipension
Alternativ för Sverige vill höja garantipensionen för att garantera att svenskar på ålderns
höst ska ha en värdig tillvaro. En höjning av garantipensionen från dagens cirka 8000 kronor
till
14 000 kr/månad beräknas kosta 23,7 miljarder3.

Förenklad och sänkt skatt
Alternativ för Sverige vill såväl förenkla skattesystemet som sänka skatten. Vi förespråkar en
platt skatt, vilket i praktiken innebär borttagen progressivitet. Vi vill även kombinera den
platta inkomstskatten med ett mycket mer generöst grundavdrag än idag. Grundavdraget
skulle vara de första 50 000 intjänade kronorna, vilket innebär att man betalar skatt först på
de belopp som intjänas därefter.
RUT, Dnr 2013:379
RUT, Dnr 2018:872
3
RUT, Dnr 2018:686
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Platt inkomstskatt på 25 procent med ett grundavdrag på 50 000 kronor kostar 146
miljarder. Observera att den ovan angivna skattesatsen och grundavdrag inte är hugget i
sten, utan ett exempel för att visa på en bedömning av reformens statsfinansiella kostnad.
Kostnaden varierar naturligtvis beroende på om skattesatsen sätts högre eller lägre än
25%, samt om grundavdraget sätts högre eller lägre än 50 000 kronor. Utgångspunkten är
att samtliga löntagare i Sverige ska få sänkt skatt med vårt förslag.
Vi vill även harmonisera kapitalskatten så att samma skattebelopp gäller för båda
inkomstslagen. En sänkning av kapitalskatten från dagens 30 procent till 25 procent skulle
kosta 16 miljarder.
Reformen beräknas således totalt kosta 162 miljarder4.

Välfärd
Alternativ för Sverige har en ekonomisk politik som tillåter både ovan nämnda
skattesänkningar och en generell upprustning av välfärden.
I vår politik ingår en rad olika satsningar som på allvar skulle stärka centrala delar av
välfärden: ökad statlig finansiering av assistansersättning enligt LSS, höjda löner för lärare,
vårdpersonal, poliser och andra vitala yrken, fler vårdplatser, anställning av läkarsekreterare
och vårdbiträden, högre standard inom äldrevården, ekonomiskt stöd till svenskt jordbruk
samt inköp av närproducerade livsmedel i skolor och annan offentlig verksamhet.
Totalt uppgår våra välfärdssatsningar till 52,4 miljarder.

4

RUT, Dnr 2018:663 och Dnr 2018:1023
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Besparingar
Återvandring
Alternativ för Sveriges återvandringspolitik – när denna är genomförd – tillsammans med ett
totalt stopp för all asyl- och kvotinvandring besparar statskassan enorma belopp. De
direkta kostnaderna för invandringen i form av riktade bidrag till invandrarna, kostnader för
asylprocessen samt bidrag till kommuner och myndigheter tas bort i sin helhet.
Den största besparingen kommer dock från återvandringen och de indirekta besparingar
som kommer när systembelastande invandrare, som är nettomottagare från stat och
kommun, återvänder till sina hemländer, samt att de icke-medborgare som fortfarande bor
kvar i Sverige inte får tillgång till välfärdsförmåner.
Inom denna post återfinns kostnader för olika bidrag, överutnyttjande av välfärden samt
kostnader för rättsväsende och andra myndigheter kopplat till invandrare.
Totalt handlar det om direkta besparingar på 61 miljarder5 och indirekta besparingar på 138
miljarder6, sammanlagt 199 miljarder.

Avskaffat bistånd
Alternativ för Sverige vill avskaffa allt bistånd, vilket rör sig om närmare 1 % av BNP. Sida
kommer alltså att avvecklas. Totalt innebär detta en besparing på 41,2 miljarder7.

Utträde ur EU – Swexit
Alternativ för Sverige vill att Sverige lämnar EU. Sveriges nettokostnad för
EU-medlemskapet ligger på tiotals miljarder, räknat som skillnaden mellan medlemsavgift
och de olika bidrag från EU som Sverige erhåller. Total besparing är 26,6 miljarder8.

Egna beräkningar utifrån 2017 års budgetunderlag.
Beräknat med utgångspunkt i Jan Ekbergs utredning ESO 2009:3 och Jan Tullbergs artikel i
Ekonomisk Debatt 2011.
Ekberg uppskattade 2009 invandringens indirekta kostnader till 1,5 - 2 % av BNP. Jan Tullberg
skattar i Ekonomisk Debatt 2011 att intervallet istället ligger mellan 2,5 - 3 % av BNP.
Vi anser att Sveriges invandring sedan 2009 och 2011 varit så extrem att siffran kan anses ökat och
har därför använt Tullbergs högre siffra på 3 % av BNP.
7
Sida, 2018
8
Sveriges riksdags EU-information, 2018
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Avskaffat ränteavdrag
Alternativ för Sverige vill successivt fasa ut de destruktiva ränteavdragen. När ränteavdraget
helt är avskaffat innebär detta en besparing på 18,3 miljarder9. Låntagare kompenseras
genom de massiva inkomst- och kapitalskattesänkningar som partiet genomför.

Dränering av det politiska träsket
Alternativ för Sverige vill lägga ned ett stort antal myndigheter som antingen sysslar med
verksamhet som är meningslös eller politiserad. Totalt beräknas detta bespara staten 10
miljarder10. Utöver bantningen av myndighetssverige så gör vi även en neddragning av
diverse stöd och bidrag till kultursektorn, de politiska partierna och regeringskansliet.
Presstödet tas bort i sin helhet.
Totalt innebär neddragningarna en besparing på 35,5 miljarder11.

Regeringens skrivelse 2017/18:101, Årsredovisning för staten 2017
Egna beräkningar utifrån 2017 års budgetunderlag.
11
Egna beräkningar utifrån 2017 års budgetunderlag.
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