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PENSION OCH SKATT
Alla som har jobbat, gjort rätt för sig och byggt Sverige starkt ska 
också tryggt kunna leva på sin pension. Moderaterna har varit med 
och sänkt skatten för pensionärerna vid fem tillfällen. Nu vill vi fortsätta 
förbättra den ekonomiska situationen för Sveriges pensionärer. 

Därför föreslår vi:
• Sänkt skatt för pensionärer. Det bör inte finnas någon skatteskillnad 

mellan lön och pension – även efter att vi sänkt skatten på arbete. 
• Höjt tak för rutavdraget till högst 75 000 kronor, samt att fler tjänster 

omfattas av rut.
• Se över möjligheten att skapa ett bredare hem-avdrag för personer 

över 70 år.

ÄLDRE PÅ ARBETSMARKNADEN
Vi lever allt längre och är allt friskare som äldre. Därmed är det naturligt 
att jobba högre upp i åldrarna. Då ska det också löna sig att arbeta. 
Den som vill byta yrkesbana senare i livet ska få möjlighet till en trygg 
omställning.

Därför föreslår vi:
• Förhöjda jobbskatteavdrag som innebär att de som tjänar 20 000 

kronor per månad får 1 000 kr i sänkt skatt.
• Det förhöjda skatteavdraget ska ges till alla personer som fyllt 64 år.
• Höj åldersgränsen för studiemedel till 60 år för att skapa en enklare 

och tryggare omställning senare i livet.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sedan hösten 2014 har vårdköerna mer än fördubblats. Vårdgarantin 
bryts varje dag. Tiotusentals patienter tvingas köa för att besöka en 
allmänläkare, operation eller behandling i specialistvården. Det är förö-
dande för många seniorer som är i behov av snabb hjälp. 

Därför föreslår vi:
• Tre miljarder kronor om året för att snabbt korta vårdköerna.



• Genomför en nationell primärvårdsreform för att bygga ut den nära 
vården.

• Ge patienter en fast vårdkontakt.

ÄLDREOMSORG
Alla äldre har rätt till ett värdigt liv. Men nära sex av tio äldre uppger 
att de känner sig ensamma, och ensamhet leder till utanförskap och 
isolering. För oss är det viktigt att alla äldre känner trygghet och välbe-
finnande. Äldreomsorgens samlade kvalitet ska förbättras.

Därför föreslår vi:
• Säkerställ att måltiderna inom äldreomsorgen håller god kvalitet.
• Förenkla biståndsbedömningen för äldre så att man snabbare kan få 

stöd i form av t.ex. hemtjänst.
• Inför nationella kvalitetskrav för äldreomsorgen och skärp 

sanktionerna mot verksamheter som brister.
• Främja utbyggnaden av mobil hemsjukvård för de mest sjuka äldre.

MIGRATION OCH INTEGRATION
Sverige har tagit emot ett stort antal asylsökande under de senaste 
åren. Samtidigt som vi tar vårt delansvar för flyktingar i världen, så 
måste vi bära det fulla ansvaret för hur det sedan går här i Sverige. Mo-
deraterna vill se en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Därför föreslår vi:
• Sverige ska ta emot färre asylsökande än under de senaste åren. 
• Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel för de som söker asyl 

i Sverige.
• Möjlighet till permanent uppehållstillstånd för den som arbetar och lär 

sig svenska.
• Utöka den obligatoriska samhällsorienteringen för nyanlända.
• Språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
• Jobbfokus från dag ett – med lärlingsanställningar och bidragstak.



Framsida
Margareta Pålsson,    
ordförande för Moderata Seniorer Sverige 
margareta.palsson@moderaterna.se 

Läs mer om oss här: www.moderaterna.se/seniorer

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/moderataseniorer

TRYGGHET

Våldet från kriminella blir grövre och skjutningarna ökar. Allt fler känner 
sig otrygga. Samtidigt är Polisens situation ansträngd och polistätheten 
är den lägsta på 10 år. Vi har även ett utbrett tiggeriproblem där utsatta 
EU-medborgare löper stor risk att utnyttjas i organiserad kriminalitet.

Därför föreslår vi:
• Sverige ska ha minst 10 000 fler polisanställda senast år 2024.
• Polislönerna ska höjas med i snitt 3 000 kronor per månad.
• Polisen ska fokusera på sin kärnuppgift: att förebygga, utreda och 

ingripa mot brott.
• Utöka polisens befogenheter, till exempel genom att förenkla 

kameraövervakning.
• Ett nationellt förbud mot tiggeri.


