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Tio miljoner extra till skolan
Vårpropositionen fokuserar på utbildning – fight att vänta med oppositionen
Mindre klasser eller
fler speciallärare. Regeringens vårproposition
satsar på skolan och
ger eleverna i Mark tio
miljoner kronor extra.
– Det är en stor summa
och en permanent satsning, säger riksdagsledamoten Jan Ericson (M)
från Ubbhult.
I förra veckan presenterade
regeringen sin ekonomiska
vårproposition till riksdagen.
Därmed är riktlinjer och förutsättningar för de kommande åren utstakade.
– För mig som arbetar med
utbildningsfrågor är det bra
att 75 procent av budgeten
handlar om det.
– Det blir en fortsättning
på våra stora skolreformer.
Nu mer om vad som händer
i klassrummet, fortsätter riksdagsledamoten Jan Ericson
(M).

Betyg i mellanstadiet
Vårpropositionen innehåller
en rad åtgärder inom skolan.
Införandet av tioårig grundskola, betyg från årskurs 4
och utökad undervisningen
i matematik för att nämna
några.
Dessutom blir det totalt
10 000 ytterligare högskoleplatser under en treårsperiod.
Av dessa utökas lärarutbildningen på Högskolan i Borås
med 223 platser.
– Svensk skola skulle säkert
överleva utan dessa satsningar men om vi vill vara ett av
världens bästa länder i utbildning då måste vi göra detta,
slår han fast.

Jobben i centrum
Regeringen bedömer att konjunkturåterhämtningen, som
inleddes förra året, fortsätter.
Detta innebär en fortsatt svag
export, enligt finansminister
Anders Borg (M), men den
inhemska ekonomin växer
mer än i många andra europeiska länder.
Säkra starka offentliga
finanser och att värna överskottsmålet ser Borg som viktigaste uppgiften framöver då
vi lever i en utsatt värld där
fler kriser är att vänta. Han
får medhåll av Ericson.
– Vi vill värna om jobben
och ett sätt är att ha en bra
skola. Lär sig eleverna det de
ska i skolan har näringslivet
lättare att rekrytera personal. Det är det viktigaste för
Sverige.

Höjd skatt på tobak
Regeringen avser att öka
statens inkomster genom att

– Vårpropositionen innebär
fortsatt kraftfull satsning
på skolområdet, säger Jan
Ericson (M) förtjust.

kör. Det är en rättvis form av
beskattning och neutral oberoende av var du bor.
– Det är sämre om vi gör
som oppositionen vill, att
höja skatten på bensin och
för tunga fordon.
Vårpropositionen innehåller också förslag på att ta
bort åldersavskrivningen för
nya studielån och höja vissa
avgifter hos CSN.

Vård och företagande
begränsa avdraget för privat
pensionssparande till 2 400
kronor per år.
– Det är olönsamt att pensionsspara i dag. Det är en
dålig affär dessutom med
dyra avgifter. Finns andra
sätt att pensionsspara på än
den här sparformen, säger
Ericson som själv arbetat som
jurist på bank innan riksdagsuppdraget.
Nytt regelverk ska införas
för att uppmana till sparande
på annat sätt. För att öka statens inkomster höjs skatten
på vin och sprit och tobak.
Även fordonskatten föreslås
höjas.
– Fordonskatt är lindrigaste
formen av skatt. Det blir inte
mer oavsett hur mycket bil du

Regeringen har som mål att
ha en effektiv hälso- och sjukvård därför föreslås förbättrad tillgänglighet i cancervården, ökade antalet platser på
specialistsjuksköterske- och
barnmorskeutbildningen.
För att förbättra företagsklimatet, stärka den svenska
konkurrenskraften och skapa
fler arbetstillfällen införs en
ny ersättning för höga sjuklönekostnader. Vidare ökar
man stödet för lokal service
och utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden.

likheter.
– När det gäller välfärdsområdet och satsning på skolan är vi överens, säger han.
Men sen verkar det ta stopp.
huruvida momsen på restaurangsektorn och arbetsgivaravgiften ska höjas råder det
delade meningar om.
– Deras höjningar slår mot
jobben, framför allt jobben
för unga. Vi är fortfarande
ett högskatteland och vi kan
inte ha helt andra spelregler
än andra, då går det inte att
konkurrera.
– Höjd arbetsgivaravgift
och moms blir det debatt om,
det kan du ge dig på! Sverige
har inte råd att höja skatten så
att det skadar jobben, avslutar
Jan Ericson.

FOTNOT: Under veckan presenteras resterande delar av skuggbudgeten, vilken går att läsa om i nästa
nummer av Markbladet.

Stridsfrågan
Senaste dagarna har oppositionen presenterat delar av sin
så kallade skuggbudget, som
innehåller stora satsningar på
vården. Jan Ericson ser vissa

Plus för
kommunerna
– minus för
landstingen
Enligt vårpropositionen
redovisar landets alla
kommuner ett sammantaget positivt resultat på
närmare 16 miljarder kronor. Detta är något bättre
än 2012.
Alla landsting redovisar
i sin tur en förlust på nästan två miljarder kronor.
Det är sju miljarder sämre
än 2012 och beror på en
sänkning av diskonteringsräntan för beräkning
av pensionsskulden.
Förra året var 1,2 miljoner personer i Sverige
sysselsatta i en kommunalt finansierad verksamhet. Det är en ökning med
20 000 personer sedan
2006.
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