
 
Finanspolitiska rådet sågar regeringens politik mot jobbkrisen. 
 
”Regeringen har en övertro på vad som går att uppnå med jobbsökaraktiviteter i en 
lågkonjunktur", säger professor Lars Calmfors, rådets ordförande. 
 
Han är skeptisk till effektiviteten i att bara tvinga arbetslösa att söka jobb inom ramen för 
aktivitetsgarantin i stället för att erbjuda utbildning till den som hotas av långtidsarbetslöshet.
 
"Arbetsmarknadsutbildningen har dragits ned alldeles för mycket", säger Lars Calmfors.
 
Förutom fler platser till arbetsmarknadsutbildning vill rådet se tillfälligt höjd a-kassa och 
mer pengar till kommunerna.  
 
Pengar riktas till upprustning av det kommunala bostadsbeståndet är exempel på en konkret 
och effektiv åtgärd, enligt rådet. 
 
A-kassans ersättningsnivåer sänktes för att skapa större dragkraft ut på arbetsmarknaden i 
högkonjunktur. Men nu när det inte finns några jobb att komma ut till, kan a-kassan tillfälligt 
bli mer generöst under de närmaste två åren, resonerar rådet. 
 
Reformerna skulle uppgå till ytterligare 15 miljarder i år och 30 miljarder 2010 för att 
förhindra att den stigande arbetslösheten omsätts i för samhället kostsam långtidsarbetslöshet.
 
Och det finns pengar, anser rådet. 
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Regeringens eget ekonomiska expertråd efterlyser kraftigare tag mot den 
stigande arbetslösheten. Sverige har råd att spendera fler miljarder mot 
krisen, anser de. 



 
Finansminister Anders Borg har betonat att han måste hålla igen med statskassan, dels för 
att ha beredskap om krisen blir ännu värre, dels för att inte skapa för stora underskott i 
statsfinanserna. Det senare riskerar att oroa hushåll till minskad konsumtion, resonerar Borg.
 
Men Calmfors vill tona ned riskerna och påpekar att Sveriges offentliga sektor visar hög 
hållbarhet. 
 
"Man behöver inte vara så orolig för statsfinansernas långsiktiga trovärdighet. Sverige 
ligger bättre till jämfört med i stort sett alla andra OECD-länder." 
 
"Våga göra lite mer stimulanser och utnyttja det manöverutrymme som finns genom de 
goda statsfinanser vi har byggt upp", är Calmfors besked till regeringen. 
 
Finanspolitiska rådet är Anders Borgs egen uppfinning. Rådet ska vara en oberoende 
expertinstans som följer upp regeringens ekonomiska politik  
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