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100 dagar med Alliansregeringen
Allians för Sverige har regerat Sverige i 100 dagar. Flera av de löften som alliansen utlovade före valet
2006 har redan infriats. Vissa förändringar har påbörjats men ännu inte avslutats. I denna rapport
sammanfattas de viktigaste åtgärder som regeringen vidtagit hittills.
Arbetslöshetsförsäkringen
De förändringar i a-kassan som alliansen gick till val på är nu beslutade av riksdagen. Det som återstår att
genomföra är att utöka skyddet i a-kassan till alla genom att göra försäkringen obligatorisk. Frågan ska
utredas under 2007. Förhoppningsvis kan den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen införas den 1 jan
2008.
Nystartsjobben
Nystartsjobben trädde i kraft den 1 januari. Genom nystartsjobb kan alla som varit arbetslösa, sjukskrivna,
förtidspensionerade eller socialbidragsberoende i minst 1 år få en reguljär anställning utan arbetsgivaravgift
i minst 1 år. Nystartsjobben ersätter olika sorters anställningsstöd och har större chans att hjälpa människor
tillbaka i arbete eftersom de ger en längre nedsättning av kostnaden för att anställa. Genom nystartsjobben
kan en arbetsgivare räkna med att anställa någon med 25 procents rabatt på lönekostnaden i flera år.
Jobbavdraget
Den största sänkningen av inkomstskatten på 15 år trädde i kraft den 1 jan 2007. Skatten sänks med upp till
1100 kr i månaden för arbetsinkomster. Huvuddelen av skattesänkningen går till låg- och
medelinkomsttagare. Genom jobbavdraget kommer det att löna sig extra mycket för personer med låga
inkomster att arbeta några timmar mer i veckan. Personer som fyllt 65 år får ett dubbelt så stort jobbavdrag.
Rekordstora satsningar på rättsväsendet
Folkpartiet och allianspartierna har i de senaste årens budgetmotioner satsat på ökade resurser till
rättsväsendet. Regeringen genomför nu den kraftigaste satsningen någonsin på rättsväsendet, både genom
att öka anslaget för 2007 med drygt 1,7 miljarder kronor och med målet att öka antalet poliser till 20 000.
Totalt får rättsväsendet 30,7 miljarder kronor.
Brottsoffer ska slippa dela skadestånd
Med nuvarande regler kan en make som har misshandlats och fått skadestånd tvingas dela med sig av detta
till den andra maken vid en skilsmässa. Särskilt stötande är det om det är den andra maken som har begått
övergreppet och gärningsmannen i praktiken får halva skadeståndet. Dessa regler har fått hård kritik, bl.a.
från folkpartiet. Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss att en make ska få behålla skadeståndet eller
brottsskadeersättningen själv när makarna skiljer sig. Det föreslås också att en make ska slippa att vara med
och betala böter och andra kostnader för brottslighet som den andra maken gjort sig skyldig till.
Ny utredning om polisutbildningen
Regeringen har tillsatt en ny utredning som i ett brett perspektiv ska granska dagens polisutbildning,
särskilt när det gäller antagning, rekrytering, vidareutbildning och utbildningens form och innehåll.
Utredaren ska också lägga förslag till hur polisutbildningen bör reformeras så att den motsvarar de krav
som kan komma att ställas på polisen i ett längre tidsperspektiv. Frågan om huruvida polisutbildningen kan
och bör omvandlas till en högskoleutbildning finns ingår också i uppdraget.
Stärkt kvalitet i utbildningen
Gymnasiereformen har stoppats för att regeringen istället så snabbt som möjligt ska kunna reformera
gymnasiet enligt alliansens program. Skolverket har getts i uppdrag att ta fram mål och nationella prov för
årskurs 3 i svenska och matematik. Lagrådsremiss om möjlighet att beslagta störande föremål och flytta
trakasserande elever har tagits fram. Principbeslut om att lärarhögskolan i Stockholm slås ihop med
universitetet har fattats. Högskoleanslagen har ökat och regeringen har riktat pengarna till humaniora,
samhällsvetenskap, juridik och teologi.
Apoteksmonopolet avskaffas
Regeringen har tillsatt en utredning som ska lägga förslag om hur apoteksmarknaden ska öppnas för
konkurrens och hur försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek ska regleras.

Tandvård
Nya direktiv till tandvårdsutredningen har utformats. Högkostnadsskyddet ska kunna användas kombinerat
med abonnemangstandvård.
Kvalitet inom vården
Regeringen ger Socialstyrelsen och SKL i uppdrag att ta fram ett nationellt system för öppna jämförelser av
kvalitet, kostnader och effektivitet inom vård och omsorg om äldre.
Kultur
Forum för levande historia ges i regleringsbrevet för 2007 uppdraget att belysa och informera om
kommunismens brott mot mänskligheten. En informationsinsats i tillägg till det arbete som Forum för
levande historia gör om nazismen ska nu också ske om kommunismen.
Media
Regeringen bedömer att frågan om ett effektivare resursutnyttjande har stor betydelse för hur villkoren för
radio och TV i allmänhetens tjänst utformas i framtiden. Mot den bakgrunden samt med hänsyn till
pågående omvärldsförändringar anser regeringen att den tillståndsperiod som tidigare beslutats är för lång.
Under den treåriga tillståndsperiod som föreslagits avser regeringen att ta fram ett brett beredningsunderlag
inför den efterkommande tillståndsperioden där bland annat frågor om utvecklingsmöjligheter för radio och
TV i allmänhetens tjänst ingår.
Statens stöd till idrotten
Regeringen vill att en särskild utredare ska utvärdera om effekterna av statens stöd till idrotten stämmer
överens med de av riksdag och regering angivna syftena med stödet och föreslå en framtida inriktning av
stödet. Friidrottsförbundets ansökan till friidrotts-VM uppmärksammades mycket i media men avslogs i
avvaktan på utredningen.
Integration
Regeringen har beslutat att Integrationsverket läggs ner den 1 juli 2007 samt att integrationskommittén ska
avskaffas. Man har även utsett en storstadsdelegation med uppgift att samordna regeringens arbete med att
förbättra företags- och levnadsvillkor i Sveriges storstäder med målsättningen att bekämpa utanförskapet.
Utrikespolitiken
Regeringsförklaringen slår fast att Sveriges utrikespolitik ska vara en tydlig röst för demokrati och
mänskliga rättigheter och att Sverige ska tillhöra ”kärnan i Europa”. Dessa formuleringar har väglett
regeringens utrikespolitik. På europeiska rådets möte i december kunde ett sammanbrott i Turkiets
förhandlingar om EU-medlemskap förhindras. Regeringen tog under hösten tydligt ställning mot att häva
EU: s vapenembargo mot Kina. Inför och under europiska rådet led de länder inom EU som vill häva
embargot ett smärtsamt nederlag.
Biståndet
I 2007 års statsbudget slår regeringen fast att biståndet ska uppgå till 1% av BNP. Under perioden 20062009 kommer biståndsbudgeten därmed att öka med totalt fem miljarder (nästan 20 procent) jämfört med
den förra regeringens.
Sänkta torskkvoter
Vid rådsmöten i oktober och december kom EU:s jordbruksministrar överens om sänkta kvoter för
torskfisket i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt – den största minskningen av torskfisket de senaste fem
åren. Beslutet innebär att kvoterna i östra beståndet minskar med 10 procent, och reduceras ytterligare om
det inte beslutas om en återhämtningsplan under 2007. Den totala minskningen blir då 15 procent. Antalet
stoppdagar för torskfisket ökar med 10 procent. Vidare kommer kommissionen att se över de befintliga
problemen med kontroll och övervakning av fisket i Östersjön för att försöka komma tillrätta med det
omfattande illegala fisket. För Kattegatt innebär överenskommelsen nedskärningar av torskkvoten med 14
% och en minskning av fiskeansträngningen med 10 %.
Utbetalning av gårdsstöd i december
Regeringen har beslutat att gårdsstödet från EU permanent ska betalas ut till de svenska bönderna det år
som stödet avser. Därigenom kommer Sverige i fortsättningen, som flertalet andra länder i den europeiska
unionen, att betala ut gårdsstödet på rätt sida årsskiftet. Partierna i Allians för Sverige har länge slagits för
detta sedan socialdemokraterna flyttade fram utbetalningen första gången.

Översyn för fortsättning av Kyotoprotokollet
Vid FN:s klimatkonferens i Nairobi i november beslutades om att en översyn av Kyotoprotokollet ska
genomföras fram till 2008 – något Sverige och EU verkat för. Beslutet ger förutsättningar för en ny
åtagandeperiod efter Kyotoprotokollets utgång 2012, utan att riskera ett glapp mellan denna och
kommande åtagandeperioder. Sverige och EU siktar på att ta en ledande roll och slutföra arbetet 2009.

