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Kunskapen
har betydelse
Folk har dålig koll på hur
kommunerna använder skattepengarna.
Den slutsatsen drog
webbtjänsten Skattekollen.se nyligen efter
att drygt 11 000 besökare gjort en test.
– Det är synd eftersom det skapar ett
demokratiskt problem
där många fördomar
kring skattepengars
användning har uppstått, kommenterade
Skattekollen.ses grundare Filip Hadenius.
Frågor om hur kunniga väljarna är och vad
det har för betydelse för
valresultatet är inte nya.
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har gjort undersökningar sedan 1985.
Medborgarnas politiska kunskaper varierar, men vid internationella jämförelser framstår svenska väljare
som pålästa.
Det har betydelse för
resultatet. Skillnaderna
är inte stora, men mittenväljare tenderar
att vara kunnigare än
de som röstar på partier längre ut på högervänsterskalan.
Sämst kunskaper
i senaste valet hade
Sverigedemokraternas väljare.Teoretiska beräkningar visar
att Moderaterna och
Socialdemokraterna
skulle förlora mest på
en fullt informerad väljarkår, medan övriga
fem riksdagspartier
skulle vinna.
Vad gör partierna
med den kunskapen?
Johan Persson är nyhetschef på
Smålandsposten.

Det händer i dag
Valkompassen och Valvagnens besök i Åseda, Tingsryd
och Lessebo, smp.se.

Dagens citat

”Nej! Nu blir jag
kallsvettig.”
Birgitta Fredriksson, jurist
på länsstyrelsen, till sydsvenskan.se som rapporterar att Valmyndigheten
skickat feltryckta röstkort
om att det är val till länsstyrelsen, när det borde ha
stått landstingsfullmäktige.

löfven släpper inte fram reinfeldt
Stockholm (tt)

Socialdemokraterna
tänker inte släppa fram
Fredrik reinfeldt som
statsminister även om
alliansen blir större än
de rödgröna, men inte får
egen majoritet.

– Vi stödjer inte en regering som fört den här
politiken och som blir
beroende av Sverigedemokraterna, sade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven på en
extrainkallad pressträff.
Löfven kom för att kommentera det som han själv
beskrev som de borgerliga
partiernas ovilja att prata
om Sveriges problem och
förkärlek för envetet taktiserande för att hålla sig

kvar vid makten när opinionssiffrorna går emot
dem.
I en debattartikel i DN säger

de fyra borgerliga partiledarna att de, på vissa
villkor, släpper fram de
rödgröna och Löfven till
regeringsmakten om de
rödgröna blir större än
Allianspartierna i valet 14
september, men inte får
egen majoritet i riksdagen. De vill att Stefan Löfven ska visa att han har ett
regeringsalternativ som
har stöd nog i riksdagen
för att få igenom en budget. Enbart en regering
med S i går inte an, men
regering med S och MP
som har nog med mandat eller också inbegriper
Vänsterpartiet gör det.

Enligt Löfven är detta
krav på besked ännu ett
steg i spelet för att göra
det möjligt för Fredrik
Reinfeldt att sitta kvar
som statsminister, även
i ett läge där de rödgröna
partierna får fler mandat
än de fyra allianspartierna. Då skulle Reinfeldts
möjlighet att bli statsminister kunna hänga på att
Sverigedemokraterna inte
aktivt röstar emot honom
om han vill sitta kvar. Men
SD har gjort klart att även
passivt stöd, det vill säga
att partiet lägger ned sina
röster, har ett pris.
– Vill man inte ta ansvar

för de här skenande kostnaderna vi har i asylpolitiken, så är vi beredda att
fälla både Reinfeldt och

Löfven, säger SD-ledaren
Jimmie Åkesson.
Om Reinfeldt inte får en

majoritet emot sig sitter
han kvar och kan också få
igenom en budget med sin
minoritetsregering. Men i
andra frågor blir de mycket svårare.
– Det blir ett passivt
dödläge i politiken, hävdar Löfven.
De borgerliga har sagt
att de inte tänker göra sig
beroende av SD. Stefan
Löfven säger att taktiserandet de nu ägnar sig åt
tyder på annat.
Moderaternas partisekre-

terare Kent Persson säger
att S har fel.
– Vi har tydligt sagt, och
det beskedet gäller, att

”Vi stödjer inte
en regering som
fört den här
politiken och
som blir beroende av Sverigedemokraterna.”
Stefan Löfven (S)

vi tänker isolera SD från
politiskt inflytande, säger
Persson och skickar en
fråga till S-ledaren:
– Är det så att han aktivt
tänker söka stöd hos Sverigedemokraterna för att
stoppa en Allians som är
större än de rödgröna?
LarS LarSSon

PARTILEDARNA • stefan löfven, soCialDeMoKraterna

Kampen om jobben i fokus
Stockholm (tt)

garanti. Om opinionsmätningarna

står sig blir S-ledaren Stefan Löfven
Sveriges näste statsminister.
Det första han vill göra är att få
90-dagarsgarantin för unga på plats.
– Det blir det första politiska beslutet, säger Stefan Löfven.
Socialdemokraterna
lovar att Sverige ska ha
EU:s lägsta arbetslöshet
2020. Med dagens arbetslöshetsnivåer innebär
det att Sveriges 8 procent
måste ner under Österrikes 5 procent.
För att nå dit ger S ett
löfte till arbetslösa unga
att inom 90 dagar få ett
jobb, praktikplats och/
eller utbildning. Men löftet kommer med krav på
motprestation.
– Du är skyldig som individ att se till att du blir
anställningsbar och ställer
upp. Det är gammal hederlig moral, säger Löfven.
För en del kan det bli traineeplats i äldreomsorgen, som har stort rekryteringsbehov framöver.
Regeringens YA-jobb har
liknande upplägg och där
går det trögt att få fram
platser.
– De har inte skickat
med några resurser, säger
Löfven, som satsar mer
pengar i sitt förslag.

”Om Alliansen
så skriver tio
valmanifest, så
samlar de i dag
36–38 procent.
Då blir frågan:
med vem ska de
göra upp?”
Stefan Löfven (S)

Efter ett år upphör
anställningen. Då har de
unga en halvfärdig undersköterskeutbildning. Men
Löfven räknar kallt med
att kommunerna då tar
över ansvaret.
Göran Perssons S-reger-

ing hade en utvecklingsgaranti, där jobb, praktik
eller utbildning skulle
erbjudas inom 100 dagar.
Det var svårt att få fram
platser och den hade
ingen effekt, enligt arbetsmarknadsforskare på
IFAU.
– Vi har ett mycket bättre upplägg. Vi lägger till

Stefan Löfven tror att partiets 90-dagarsgaranti för unga ska ge resultat mot arbetslösheten.
FoTo: aDaM iHSE/TT

mer resurser, säger Löfven
självsäkert.
Det finns även andra
snarlika förslag i Löfvens
och Perssons verktygslådor: Kunskapslyftet och
extratjänster, som liknar
Perssons plusjobb. Men
Löfven värjer sig mot jämförelsen.
Opinionsläget pekar mot

en S-ledd regering. Men
Stefan Löfven vill inte ge
besked om regeringsalternativ förrän efter valet.
Miljöpartiet pekas ut
som ”en naturlig samarbetspartner”, men han
nämner också Centerpar-

tiet och Folkpartiet, men
då främst för samarbete i
riksdagen.
Allianspartierna kritiserar Löfven för brist på regeringsbesked och gemensamt rödgrönt valmanifest.
– Om Alliansen så skriver tio valmanifest, så
samlar de i dag 36–38 procent. Då blir frågan: med
vem ska de göra upp?
– Jag förstår att de mitt i
en valrörelse inte säger att
vi tänker springa över till
Löfven, men jag förutsätter att de också sitter och
funderar på vad som händer efter valet.
Maria DaViDSSon

kort om
Stefan löfven
n Född 21 juli 1957 i Stockholm, men uppväxt hos fosterföräldrar i Ådalen.
n Bor i Stockholm tillsammans med sin fru.
n Gick med i S-ungdomsförbundet SSU som 13-åring.
n Tvåårigt ekonomiskt gymnasium, svetsutbildning och
socialhögskola i 1,5 år.
n Anställdes 1979 på Hägglunds i Örnsköldsvik och inledde där en facklig karriär.
n Utsågs till ny S-ledare i
januari 2012. Var då förbundsordförande för iF Metall.

