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UTKAST 

 

Moderaternas förslag till regeringsbildning 

 
Alliansen befinner sig i ett nytt läge, där alla våra fyra partier står inför svåra beslut och 
vägval. Alliansen har 40 års historia och nu hållit ihop i snart ett och ett halvt decennium, från 
opposition till åtta regeringsår och därefter åter i opposition. 
 
Våra partier har interna beslutsprocesser att hantera. De processerna måste vi hantera var för 
sig, men vi behöver se till att vi ger varandra rätt besked om hur vi bedömer läget och hur vi 
ser på möjligheterna framåt. 
 
Moderaternas utgångspunkt var att bilda en regering där alla fyra partier ingår. Alliansens 
gemensamma ståndpunkt efter valet var att detta ska åstadkommas genom överenskommelser 
med Socialdemokraterna. Detta var inte möjligt. Då ville Moderaterna att alla fyra partier 
ändå ska bilda regering. Om det inte är möjligt att bilda en fyrpartiregering, har Moderaternas 
utgångspunkt varit att så många Allianspartier som möjligt ska ingå, och de som står utanför 
ska vara del av ett nära och formaliserat samarbete. Vår grundläggande inställningen är 
oförändrad, men vi har respekt för att andra allianspartier ser andra och bättre alternativ. 
 
I ett läge då sådana formaliserade samarbeten inte bedöms värdefulla eller meningsfulla för 
övriga partier, beskrivs i denna PM en annan modell  - parlamentarisk frihet utan nära 
samarbete med regeringen. Detta reviderade förslag till regeringsbildning, fokuserar på tre 
områden: 
 
• Grundläggande värderingar 
• Politiskt program 
• Förhållningssätt till Alliansen och övriga partier i riksdagen 
 
Utgångspunkten även för en denna modell är att så många Allianspartier som Alliansen kan 
enas om ingår i regeringen, enligt modellen 3-2-1. Dvs exakt det antal allianspartier som hela 
alliansen kan enas om, kommer ingår i den tänkta regeringskonstellationen som Moderaterna 
tar ansvar för. 
 
Förslaget är ett utkast, och kan följaktligen justeras utifrån förhandlingar inom Alliansen. 
 
1. Grundläggande värderingar 

 
Regeringens politik kommer bygga på de grundläggande liberala värderingar som har byggt 
Sverige i fråga om demokrati, rättsstat, marknadsekonomi och öppenhet mot omvärlden. 
Försvaret av människors lika värde och grundläggande mänskliga rättigheter sätts före andra 
hänsyn. Respekten för den enskilda individen, öppenhet, jämställdhet, solidaritet med svaga 
och utsatta, tryck- och yttrandefrihet, fri medier och äganderättens viktiga roll i samhället får 
aldrig ifrågasättas. 



 
Sverige är fast förankrat i EU och ska fortsatt verka för multilateralism och ökat 
internationellt samarbete. Vårt välstånd har byggts på öppenhet mot omvärlden, som är brett 
förankrad hos det svenska folket och i riksdagen. Denna öppenhet måste bestå. 
 
Till varje regerings viktigaste uppgifter hör att slå vakt om landets yttre och inre säkerhet. 
Regeringen kommer aldrig att vika från den plikten. 
 
Regeringen kommer aldrig att agera så att ansvaret för sunda statsfinanser och 
makroekonomisk stabilitet äventyras. Om allvarliga störningar inträffar, som drabbar svensk 
ekonomi, kan reformer behöva skjutas på framtiden, utgifter begränsas eller skatter höjas. 
Budgetförstärkningar ska genomföras så att ekonomins tillväxtkraft inte skadas, så att 
välfärdens kärnverksamheter värnas och så att statens förmåga att utföra sina grunduppgifter 
inte hotas. 
 
2. Politiskt program 

 
Regeringens politik kommer grundas på Alliansens reformagenda. Utöver all politik som 
Alliansen redan är överens om, kan följande frågor vara aktuella för fördjupade diskussioner 
och förhandlingar inom ramen för en ny regeringsförklaring: 
 
• Företagarfrågor: Reformer inom arbetsrätten, inklusive ändrade turordningsregler och 
förändringar av regler för saklig grund vid uppsägning av personliga skäl. Sänkning av vissa 
arbetsgivaravgifter, samt regelförenklingar och –förbättringar. 
 
• Bättre villkor för att leva i hela landet: Underhåll och investeringar i väg och järnväg, 
bredbandsutbyggnad, frågan om regionaliserade skattebaser samt åtgärder för att förbättra 
villkoren för de gröna näringarna som nedsatt dieselskatt. Förslagen från 
landsbygdskommittén prövas i positiv anda. 
 
• Insatser för miljö och klimat: Förstärkta incitament för att köpa miljövänligare bilar bör 
prövas. 
 
• Skola: En utredning om hur staten hårdare kan styra undervisningens innehåll och reglerna 
för finansiering, samt göra satsningar på högre lön för lärare, fler elevassistenter och utökad 
undervisningstid. 
 
• Försvar: Målet om att försvarsanslagen ska vara två procent av BNP kan nås snabbare. 
 
• LSS: Staten tar över ansvaret för LSS och åtgärdar de allvarliga brister som identifierats. 
 
• Skatter: Skattereform med fokus på sänkta marginalskatterna och steg för att avskaffa 
värnskatten. Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Ett program för att sänka skatter som 
särskilt drabbar landsort och landsbygd ska genomföras. 
 



• Särskilda åtgärder för att skydda minoriteter som utsätts för hatbrott eller intolerans: Arbetet 
för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och intolerans, såväl antisemitism, antiziganism, 
islamofobi som afrofobi bör intensifieras. Lagstiftningen skärps. 
. 
• Hbtq-rättigheter: Arbetet för att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller 
sexuell läggning måste fortsätta och intensifieras. 
 
• Grundlagsfrågor: Angreppen mot äganderätten till skog och mark måste stoppas. 
Äganderätten ska stärkas i en större reform, med syftet att värna enskildas rättigheter och öka 
domstolarnas oberoende. Stärk domstolsprövningen av lagars förenlighet med grundlagar, 
europarätt mm samt skärp reglerna för hur grundlagar får ändras. 
 
3. Förhållningssätt till Alliansen och övriga partier i riksdagen 

 
Regeringen kommer som utgångspunkt inte ha några löpande och formaliserade samarbeten 
med varken Alliansen eller andra partier, utan söker överenskommelser i olika konstellationer 
i riksdagen i alla stora och långsiktiga frågor. Som regel kommer regeringen dock i första 
hand försöka nå överenskommelser med allianspartierna, i andra hand i blocköverskridande 
överenskommelser med Socialdemokraterna. 
 
Förhållningssätt till Alliansen 
 
Regeringen skulle agera självständigt utan formaliserade åtaganden eller löpande 
budgetsamarbeten med övriga allianspartier. Inför att regeringens budgetpropositioner läggs 
skulle regeringen vara öppen att bjuda in allianspartierna till formella eller informella 
överläggningar om budgetens innehåll, med målsättning att övriga allianspartier skulle kunna 
ställa sig bakom innehållet. I politiska frågor är regeringen bunden av sina åtaganden mot 
Alliansen, medan Alliansens övriga partier är obundna, och bara har en option att förhandla 
med regeringen. Också vad gäller större propositioner skulle allianspartierna bjudas in till 
överläggningar. 
 
Förhållningssätt till andra partier 
 
Regeringen kommer inte att förhandla sin politik, varken med Sverigedemokraterna eller 
Vänsterpartiet. I övrigt är regeringens inställning densamma som den Stefan Löfven givit 
uttryck för, att den lägger sina förslag till riksdagen och välkomnar alla partier att rösta för 
dessa förslag. 
 


