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Bli medlem!
Vill du stödja vårt arbete för ett ännu bättre 
Sverige? Ett medlemskap kostar 100 kronor 
under det första året. Därefter bestäms din 
årsavgift av den förening du tillhör. 
Sverige kan mer – din insats behövs!
• Swisha till 1233360070
• Bankgiro 5040-0365
• Plusgiro 295958-3
• Ange namn, personnummer, och e-post.

Besök Moderata 
Seniorers 
hemsida: 
moderaterna.se/ 
moderataseniorer



Moderata seniorer arbetar sedan 
40 år inom nya Moderaterna med 
frågor som är viktiga för många 
äldre väljare. 

Vi seniorer är en stor och betydelsefull del av Sveriges befolkning 
(en tredjedel av väljarkåren). Många är allt vitalare längre upp i 
åren. Vi är både friskare, mer aktiva och lever längre än tidigare 
generationer. Vi har kunskaper och erfarenheter som behövs i 
samhället. Vi är en tillgång!

Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i. Men vi ser 
också brister och behov av utveckling. Moderata seniorer driver 
ett antal frågor inom partiet för en god äldrepolitik:

• Valfrihet är viktigt även för oss äldre. Det skall vara möjligt  
 att välja alternativ inom sjukvården, hemtjänsten och vård-  
 och omsorgsboenden. Kvarboendeprincipen (rätten att bo  
 kvar hemma) får inte innebära tvångsvård i hemmet!

• Omvårdnaden av äldre skall präglas av värdighet och 
 kvalitet och utgå från varje individs behov.

• Ökad tillgång till geriatriker, specialistvård och ÄVC   
 (äldrevårdcentraler).

• Goda arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling  
 och karriärvägar för all personal inom vården och 
 omsorgen.

Andra frågor vi driver och tycker är 
viktiga för oss äldre:

• Åldersdiskrimineringen i samhället skall motverkas. 
 Människor med lång livserfarenhet är en tillgång.

• Vi vill se en större representation av seniorer i alla   
 beslutande instanser i samhället.

• En flexibel pensionsålder brådskar. De som vill och kan  
 arbeta längre måste få möjlighet att göra det. 

• För att trygga framtida pensioner måste fler arbeta. 
 Pensionssystemet kan också behöva reformeras och bli  
 mer stabilt.

• Olika former av boenden för äldre (inkl hyresrätter) behöver  
 utvecklas och byggas – med olika typer av service och  
 utbud av sociala, fysiska och kulturella aktiviteter. 

• Den s k flyttskatten behöver förändras. Då ökar rörligheten  
 på bostadsmarknaden.

Ovanstående punkter berör oss äldre direkt. Moderata 
Seniorer vill också vara med och ha synpunkter på och påverka 
andra viktiga samhällsfrågor, som försvaret, skola och högre 
utbildning, rättsväsendet, migration och integration m fl. 


