
Moderaternas
äldrepolitik

Vi är ett parti för hoppfulla.
Tillsammans kan vi göra 

skillnad. 

Din insats behövs - bli medlem 
Swisha 100 kr till 123 336 00 70, 
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlem



Ökad valfrihet och högre kvalitet
Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till 
självbestämmande är lika viktigt oavsett ålder. Därför vill vi:

• Att välfärden ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och värdigt 
bemötande. De äldres rätt till ett värdigt liv måste säkerställas.

• Förenkla biståndsbedömningen.

• Bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten för äldre.

• Stärka kompetensutveckling och ledarskapet inom hemtjänsten.

Det här tycker vi

Ordförande Margareta Pålsson,  
margareta.palsson@moderaterna.se 070-882 08 92

Stärkt ekonomi för pensionärer
Landets pensionärer ska ha en trygg ekonomi där man känner att 
pengarna räcker hela månaden. Därför vill vi:

• Sänka skatten för 1,5 miljoner pensionärer, för en majoritet innebär 
det 5 000 kronor mer i plånboken varje år. 

• Höja bostadstillägget för pensionärer.

Det ska alltid löna sig att arbeta
Diskriminering av äldre måste bekämpas. Att erfarna medarbetare vill 
jobba längre ska inte straffa sig – det ska löna sig. Därför vill vi: 

• Att det redan från 64 års ålder ska vara sänkt skatt för att jobba mer.

• Avskaffa straffskatten på äldre anställda.

• Höja rätten att kvarstå i anställning till 69 år.

Större och bredare Rutavdrag
Rutavdraget har skapat jobb och gjort svarta jobb vita. Men det har 
framförallt underlättat vardagen för många människor, inte minst för 
pensionärer. Därför vill vi:

• Vidga Rutavdraget till ett Hemavdrag för dem som fyllt 70 år. 
Avdraget ska omfatta fler enkla tjänster. Inför även Tvättrut och 
Flyttrut för att underlätta vardagslivet.

• Tredubbla Rutavdraget från dagens 25 000 kr till 75 000 kr. 

facebook.com/moderataseniorer

Pension
Alliansen och regeringen har kommit överens om ny pensionsreform. 
I korthet innebär det att arbetstagare betalar för dagens pensionärer. 
Premiepensionen är personlig och påminner om personligt sparande. 
AP-fonder endast buffertfonder, jämnar ut demografiska skillnader. 
Frågor att beakta: ökad medellivslängd, demografisk förändring och 
höjd pensionsålder. 

Inom statsbudget:
• Garantipension.
• Äldreförsörjningsstöd (garanterar en lägstanivå för att undvika att 

äldre ska tvingas leva på socialbidrag.
• Bostadstillägg (en del av pensionssytemet, inte ett bidrag).

Utanför statsbudget:
• Tjänstepension
• Privat pensionssparande

Bli medlem!

Swisha 100 kr till 123 336 00 70 och uppge ditt namn 
och personnummer 
moderaterna.se/bli-medlem

Kontakt


