MODERATA SENIORERS

ÄLDREPOLITIK

Minskad åldersdiskriminering och
ökad trygghet för äldre
Moderata Seniorer satsar på de äldre så att
det genomsyrar både partiet och samhället.
Vi lever allt längre och måste betrakta ålderdomen
med nya ögon. Forskning visar, att såväl lärande som
utveckling och kreativitet är möjlig långt upp i åren.
Med bland annat bättre kostvanor, nya höft- och
knäleder, starroperationer och hörapparater ges
nya möjligheter till aktivt och rikt liv. Allt fler vill och
kan arbeta längre, i sitt gamla yrke eller med nya
arbetsuppgifter. Detta vill vi Moderata Seniorer
stimulera med lägre skatter och enklare regler.
Vi ska arbeta mot åldersdiskriminering på alla nivåer,
både inom yrkeslivet, politiken och boendet samt
på alla andra områden. I 2019 års M/KD-budget i
riksdagen satsas stora pengar på stimulansmedel
för fler, varierande äldreboenden och ökad kunskap
om demenssjukdomar. Dessutom satsas det på att
förbättra äldres vardag, ge äldre möjlighet till fysisk
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aktivitet och träning samt motverka ensamhet. Vi
moderater anser att alla över 85 år med beviljade
insatser inom äldreomsorgen, bör erbjudas plats på
ett särskilt boende. Dessutom utökar vi investerings
stödet för byggandet av trygghetsboenden. Vi vill ha
förenklad biståndsbedömning för äldre samt se över
grundvårdutbildningarna, avseende kunskaper om
demens och andra åldersrelaterade sjukdomar.
Vi är positiva till nya digitala tjänster, samtidigt som
vi värnar den personliga integriteten och värdet av
ett gott bemötande vid personliga möten.
Välkommen att läsa om Moderata Seniorers
äldrepolitik!
Margareta Pålsson (M)
Ordförande för Moderata Seniorer
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Äldre på arbetsmarknaden
Generösare jobbskatteavdrag för äldre
Vi lever allt längre och är allt friskare som äldre. Därmed
är det naturligt att jobba högre upp i åldrarna, såväl för
lönen det ger som för att man trivs på en arbetsplats
och fortsatt kan göra en värdefull insats.
För Sveriges framtid och utveckling är det avgörande
att vi tar tillvara på all kunskap och erfarenhet som äldre
medarbetare har att erbjuda. Detta är en fantastisk
resurs. Därför vill Moderata Seniorer att det förstärkta
jobbskatteavdraget för äldre ska blir mer generöst än
i dag. Det innebär att det blir ännu mer lönsamt för
arbetsgivare att anställa erfarna medarbetare.

Moderata Seniorers förslag:
•

Sänk skatten för äldre som fortsätter jobba.

•

Det förhöjda jobbskatteavdraget ska ges till personer
som fyllt 64 år, istället för dagens 65 år.
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Rätt att kvarstå i anställning
Möjligheten att jobba längre bör finnas för så många
som möjligt. Trots ökad spridning i pensionsålder,
både uppåt och nedåt, är 65-årsnormen fortfarande
alltför dominerande. Den som vill och kan stanna kvar
på arbetsmarknaden ska känna sig välkommen – allas
kunskaper ska tas tillvara. Därför vill Moderata Seniorer
utvidga rätten att kvarstå i anställning.

Moderata Seniorers förslag:
•

Rätten att kvarstå i anställning enligt LAS ska utvidgas till
69 års ålder, i enlighet med pensionsöverenskommelsen.

Enklare att driva företag
I Sverige skapas fyra av fem jobb i små och medelstora
företag. Många äldre väljer att starta nya verksamheter
och nyttja sina kunskaper på nya sätt – eller att kanske
vidareutveckla ett intresse som från början bara var en
hobby. Då ska inte regelkrångel och höga skatter sätta
käppar i hjulet.

Moderata Seniorers förslag:
•

Förenkla för företag och enskild näringsverksamhet
med lägre omsättning genom mindre administration
och lägre beskattning.

•

Inför en garanti som innebär att företag endast ska
behöva lämna en uppgift en gång till myndigheterna.
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Trygg omställning senare i livet
Vi lever i en tid med stora förändringar på arbets
marknaden. Den snabba tekniska utvecklingen innebär
att vi måste vara beredda att lära om och lära nytt under
hela arbetslivet. Dagens system där vi skaffar oss en
utbildning som ska räcka till pensionen passar inte i
en snabb föränderlig omvärld. Att vi lever allt längre
förstärker kraven på att kunna ställa om.
Om fler ska kunna känna sig trygga med att byta
arbete eller bransch, även högre upp i åldrarna,
behöver förutsättningarna för att finansiera studier
senare i livet förbättras. Möjligheterna att kombinera
arbete och studier måste också bli bättre.

Moderata Seniorers förslag:
•

Höj åldersgränsen för studiemedel till 60 år.

•

Höj fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att
studiemedlet minskar, från dagens dryga 170 000 kronor
till cirka 200 000 kronor per kalenderår.
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Pension och skatt
Sänkt skatt för pensionärer
Alla som har jobbat har gjort rätt för sig och byggt
Sverige starkt, och de ska också tryggt kunna leva på
sin pension när de lämnar arbetslivet. Moderaterna har
varit med och sänkt skatten för pensionärer vid sex
tillfällen, senast i vår budget för 2019. Nu vill vi fortsätta
förbättra den ekonomiska situationen för Sveriges
pensionärer.

Moderata Seniorers förslag:
•
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Sänkt skatt för pensionärer. Det bör inte finnas någon
skatteskillnad mellan lön och pension, inte heller efter
att vi sänkt skatten på arbete ännu mer.

Tredubblat RUT-avdrag
Äldre är bland de flitigaste användarna av RUT-avdraget.
Genom avdraget har det blivit lätt och lönsamt att köpa
enklare tjänster i stället för att utföra dem själv. Detta
har både skapat tiotusentals jobb och underlättat
vardagen för många, särskilt äldre.

Moderata Seniorers förslag:
•

Höjt tak för RUT-avdrag till högst 75 000 kronor.

•

Fler tjänster än i dag bör omfattas av RUT,
till exempel inlämning av kläder och textilier till
kemtvätten, transporter till återvinningsstationen
och tillsyn av hemmet när man är bortrest.
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Ett nytt HEM-avdrag
För att möta äldres utökade behov av hjälp i hemmet
bör det undersökas om RUT-avdraget ska breddas
till ett bredare HEM-avdrag för dem som fyllt 70 år,
där fler eller alla tjänster i hemmet ska berättiga till
skattereduktion. Det finns även anledning att utreda 
om avdragsrätten för personer över 80 år ska höjas
från 50 till 60 procent.

Moderata Seniorers förslag:
•

Utred ett bredare HEM-avdrag för personer över 70 år:
fler eller alla enklare tjänster i hemmet skulle kunna ge
rätt till skattereduktion.

Flyttskatten
Bostadsmarknaden fungerar dåligt. Den hämmar före
tagande, tillväxt, jobb och en fungerande integration.
Bristen på bostäder bidrar till trångboddhet och
sociala problem. Problemen är så många att ingen
enskild reform kan lösa dem. Därför behöver vi ta ett
helhetsgrepp om bostadsmarknadens funktionssätt
och bostadspolitikens alla delar. En viktig del i detta
är att se över flyttskatten. Nuvarande system bidrar
till inlåsningseffekter, vilket gör att många pensionärer
väljer att inte flytta även när rationella skäl talar för att
söka en ny mindre och/eller bekvämare bostad.
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Moderata Seniorers förslag:
•

Se över flyttskatten för att öka rörligheten
på bostadsmarknaden.

Kontantlösa samhället
Sverige kan bli ett av världens första kontantlösa länder.
Det drabbar den miljon människor som lever i ett digitalt
utanförskap. Det är också ett hot mot vår beredskap.
Man vet för lite om vilka konsekvenser detta kan få för
Sveriges beredskap, civilsamhället och småföretagen.
Men även hur det kommer att påverka den äldre
befolkningen och grupper med svagare förankring i
samhället.
Viktigt att beakta är också att äldre och funktions
nedsatta kan få mycket svårt att sköta sin ekonomi
och riskerar att hamna i riskfyllda beroendeställningar
genom att de tvingas lämna ut sina kortuppgifter till
andra.
Moderata Seniorer uttalar en påtaglig oro för att
kontanterna är på väg att försvinna och vill att denna
fråga tas på största allvar.

Moderata Seniorers förslag:
•

Frågorna måste diskuteras i regering och riksdag,
och frågorna ska belysas ur beredskapsaspekt,
integritetsaspekt och demokratiaspekt.
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Hälso- och sjukvård
Korta vårdköerna
Vårdköerna fördubblades under förra mandatperioden.
Trots de långa köerna till sjukhusens akutmottagningar
får tiotusentals patienter vänta längre än sju dagar på
att kunna besöka en allmänläkare i primärvården. Alltför
många patienter tvingas att vänta längre än tre månader
på operation eller behandling i specialistvården.
Den utlovade vårdgarantin bryts varje dag.
Under 2009-2014 halverade alliansregeringen vård
köerna genom att införa en kömiljard. Det innebar
att landsting och regioner fick särskilda morötter för
att korta väntetiderna – det fungerade. Därför vill
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Moderaterna återinföra en utvecklad kömiljard för att
halvera vårdköerna. Det skedde i Moderaternas budget
för 2019. På sikt ska köerna bort helt.

Moderata Seniorers förslag:
•

Genomför insatser för att snabbt korta vårdköerna.

•

Alla patienter ska ha rätt att få kontakt med primärvården
samma dag. En medicinsk bedömning ska genomföras
inom tre dagar i primärvården/den nära vården.

•

Patienter ska därefter ha rätt till ett första besök och
diagnos i specialistvården inom 60 dagar (på sikt inom
30 dagar).

•

Behandling/åtgärd/operation ska sedan genomföras
inom 60 dagar (på sikt inom 30 dagar).
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Primärvårdsreform
Den nära vården – med primärvården som bas –
behöver byggas ut och stärkas. Vid en internationell
jämförelse står primärvården för en liten andel av
Sveriges totala hälso- och sjukvård. Resurser bör
därför omfördelas till den nära vården. Syftet med
en stärkt primärvård är att den ska bli det naturliga
förstahandsvalet. Den nära vården bör kunna ansvara
för diagnostik, behandling och rehabilitering för de allra
flesta patienters vårdbehov, samt ansvara för akut vård
som inte kräver vård på sjukhus.

Moderata Seniorers förslag:
•

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

•

Ge patienter en fast vårdkontakt.

•

Säkerställ valfrihet och kvalitetskonkurrens
genom en mångfald av utförare.
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Stärk vårdkedjan för de mest sjuka äldre
De mest sjuka äldre är ofta patienter med skiftande
och komplexa behov av vård. Hela vårdkedjan för de
mest sjuka äldre måste därför prioriteras och stärkas.
Det är oftast dessa patienter som allra mest behöver
vården och som har tydligast behov av ett samlat
omhändertagande och kontinuitet i sina vårdkontakter.
För att vården för multisjuka äldre ska kunna fungera
bättre krävs bland annat sammanhållna vårdkedjor och
en proaktiv vårdplanering samt försök med till exempel
mellanvårdsplatser och hemtagningsteam.

Moderata Seniorers förslag:
•

Verka för att det finns en särskild kontaktperson,
exempelvis läkare eller sjuksköterska, som kan
hjälpa patienten och samordna vården till en helhet.

•

Utveckla vårdvalet med möjligheter till samlade
helhetslösningar där patienten kan välja
multiprofessionella vårdteam.

•

Se över lagstiftningen för att landsting, regioner och
kommuner i högre utsträckning ska resursplanera
vården gemensamt gällande de mest sjuka äldre.
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Äldreomsorg
En värdig äldreomsorg
Vi vill stärka äldres rätt till ett värdigt liv. Det handlar
bland annat om att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.
Nära sex av tio äldre uppger att de känner sig ensamma
och ensamhet leder till utanförskap och isolering. Att
stärka äldres rätt till värdigt liv handlar i grunden om
trygghet och välbefinnande. Det utgörs av flera delar
– att tillhöra en gemenskap, inflytande och valfrihet,
service och omtanke. Alla äldre ska ha ett bra boende
och en värdig äldreomsorg.

Moderata Seniorers förslag:
•

Säkerställa att måltiderna inom äldreomsorgen
håller god kvalitet.

•

Kommunerna ska stimulera tillkomsten av fler
seniorboenden och trygghetsboenden genom
en aktiv m
 ark- och bostadspolitik.

•

Förenkla biståndsbedömningen för äldre så att
man snabbare får stöd i form av exempelvis
hemtjänst och ökad frihet att själv bestämma
hur tiden ska användas.
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Nationella kvalitetskrav
Äldreomsorgens samlade kvalitet behöver förbättras,
så att alla äldre som är brukare av hemtjänst och
äldreboende får rätt stöd. Därför föreslår vi att alla
verksamheter inom äldreomsorgen bedöms enligt
särskilda kvalitetskrav. Om en verksamhet inte når upp
till kvalitetskraven ska den åläggas ett kvalitetskontrakt.
Kontraktet ska innehålla åtgärder för att verksamheten
ska nå upp till kvalitetskraven.

Moderata Seniorers förslag:
•

Inför nationella kvalitetskrav för äldreomsorgen.

•

Obligatoriska kvalitetskontrakt för de verksamheter
som inte når kraven.

•

Skärp sanktionerna mot bristande verksamheter
i äldrevården.

Mobil hemsjukvård
Fler kommuner bör pröva att införa en utbyggd mobil
hemsjukvård för de mest sjuka äldre. Det kräver mer
samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård
och slutenvård. Syftet med mobil hemsjukvård är att
kunna ge en trygg, individanpassad och samordnad
vård där en helhetssyn utgör grunden. Om kommuner
inte själva väljer att pröva detta vill vi överväga att införa
en bestämmelse i kommunallagen att kommuner och
landsting ska samplanera dessa verksamheter.
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Moderata Seniorers förslag:
•

Främja utbyggnaden av den mobila hemsjukvården
för de mest sjuka äldre.

Digitaliseringens möjligheter
Modern teknik kan förbättra livskvaliteten för Sveriges
äldre. Det blir allt lättare att hålla kontakt med sin
familj och släktingar, även om de är långt borta.
Digitaliseringen inom äldreomsorgen är också viktig.
Exempel på ny teknik är så kallade smarta golv,
kameror som reagerar på udda rörelser och olika
sorters robotar. Dessa hjälpmedel kan underlätta var
dagslivet, öka de äldres integritet och självständighet
samt bidra till trygghet i hemmet eller på äldreboendet.
Även om nya tekniska hjälpmedel aldrig kan ersätta
de avgörande mänskliga kontakterna, så har tekniken
stora möjligheter att bli ett bra komplement till övrig
hemtjänst och äldreomsorg.

Moderata Seniorers förslag:
•

Främja införandet och användandet av nya digitala
tjänster och ny teknik inom äldreomsorgen, samtidigt
som den personliga integriteten för de äldre värnas.

•

Ta fram en nationell strategi för att underlätta införandet
av digitala tjänster inom äldreomsorgen i hela landet.

•

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra pilotprojekt
som mäter effekterna av att införa digital teknik inom
äldreomsorgen.

18

Tandhygienister till särskilda boenden
Munhygienen hos dem som bor på särskilda boenden
är i dagsläget ofta usel, och de flesta på särskilda
boenden har numera egna tänder med stort vårdbehov.
De som behöver omfattande vård- och omsorgsinsatser
kan få nödvändig tandvård för samma avgift som inom
hälso- och sjukvården. Men inom detta regelverk ingår
i allmänhet högst fyra årliga besök hos tandhygienister
medan den dagliga munhygienen sköts av kommunens
personal, undersköterskor och biträden som är kunniga
i en helt annan typ av hygien. Sköra och sjukas tänder
blir ofta otillräckligt borstade.

Moderata Seniorers förslag:
•

Tandhygienister ska dagligen sköta munhygienen
på dem som bor på särskilda boenden.
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Trygghet
Fler poliser
Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. 
Våldet från kriminella blir grövre och skjutningarna ökar.
Mätningar visar att allt fler känner sig otrygga. Samtidigt
har vi en polis som inte fungerar. Polisen saknar såväl
kollegor som ledning och verktyg för att kunna göra sitt
jobb fullt ut. Därför satsar Moderaterna på fler poliser
med bättre arbetsvillkor och utökade befogenheter.

Moderata Seniorers förslag:
•
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Sverige ska ha minst 10 000 fler polisanställda
senast år 2024.

•

Höj polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor
per månad.

•

Utöka polisens befogenheter, exempelvis
genom att förenkla kameraövervakning.

•

Skärp straffen för attacker mot blåljuspersonal.

Tiggeriförbud
Tiggeriet i Sverige har blivit utbrett, och utsatta EUmedborgare kommer hit för att tigga. Situationen är
även allvarlig i deras hemländer. Många av dem som
tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien,
länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet.
Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges
gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom
eller utanförskap.
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Moderata Seniorers förslag:
•

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.

•

Sätt press på EU-länder vars medborgare kränks,
diskrimineras och lever i varaktigt utanförskap. Kännbara
ekonomiska sanktioner bör vara ett möjligt alternativ.

Sätt stopp för vardagsbrotten
De allra flesta anmälda brott är sådana som drabbar
människor i vardagen, så kallade mängdbrott eller
vardagsbrott. Men polisens ansträngda situation
innebär att vardagsbrottsligheten ofta bortprioriteras.
Enligt en kartläggning av SVT klaras bara ett av sju
vardagsbrott upp. Över hälften av alla vardagsbrott
skrivs av direkt, utan att någon brottsutredning
genomförts.
Det är mycket allvarligt att brottsuppklaringen sjunker
och nu är den lägsta på många år. Den utvecklingen
måste vändas. Brott ska utredas och klaras upp i så
stor utsträckning som möjligt.
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Moderata Seniorers förslag:
•

Ge mer resurser till polisen. Förbättra polisens
styrningoch effektivitet, så att till exempel fler
brottsplatsundersökningar av högre kvalitet kan
genomföras.

•

Skärp straffen för bostadsinbrott. Ta krafttag mot
de utländska stöldligorna som står för ungefär
hälften av alla bostadsinbrott.

•

Minska möjligheterna att lägga ner utredningar
i förtid eller inte påbörja utredningar alls.
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Migration och integration
En stram migrationspolitik
Sverige har tagit emot ett stort antal asylsökande under
de senaste åren. Samtidigt som vi tar vårt delansvar för
utsatta flyktingar i världen, så måste vi bära det fulla
ansvaret för hur det sedan går här i Sverige. Därför
förespråkar Moderata Seniorer en stram och långsiktigt
hållbar migrationspolitik.

Moderata Seniorers förslag:
•

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel
för dem som söker asyl i Sverige.

•

Ett tillfälligt uppehållstillstånd ska kunna bli
permanent vid arbete och egen försörjning.

•

Sveriges mottagande ska anpassas efter
förutsättningarna till integration.

Jobbfokus från dag ett
Arbete och egen försörjning är den bästa vägen in i
svenska samhället. Därför vill vi stärka arbetslinjen –
det ska alltid löna sig att arbeta. Varje bidragskrona
som betalas ut till någon som hade kunnat jobba,
är en krona som istället hade kunnat fördelas till
skola, vård eller polis.
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Moderata Seniorers förslag:
•

Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå
från bidrag till jobb.

•

Inför inträdesjobb, där man får möjlighet att kombinera
jobb och utbildning, för att skapa nya vägar in på arbets
marknaden.

•

Inför kvalificering till svenska bidragssystem. Full tillgång
till svenska bidrag och ersättningar ska enbart fås genom
eget arbete, eller genom permanent och laglig bosättning
i Sverige.

Krav på samhällsorientering
och svenskkunskaper
I Sverige talar man svenska. Den som inte talar begriplig
svenska får svårt att skaffa ett arbete och försörja sig.
Man blir också mindre självständig och det blir knepigt
att föra dialog med myndigheter eller hjälpa barnen med
läxorna. Därför vill vi införa krav på kunskaper i svenska
för den som vill bygga sin framtid i Sverige. Lika viktigt
är att förstå hur det svenska samhället fungerar.
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Moderata Seniorers förslag:
•

Utöka den obligatoriska samhällsorienteringen
för alla nyanlända.

•

Grundläggande svenskkunskaper ska vara
ett krav för permanent uppehållstillstånd.

•

Grundläggande svenskkunskaper och kunskaper
om Sverige ska vara ett krav för medborgarskap.

Motverka skuggsamhället
Den som fått avslag på sin asylansökan eller vistas i
Sverige utan tillstånd måste återvända till sitt hemland.
Men nu ser vi hur många människor väljer att i stället
etablera sig i skuggsamhällen, där de löper stor risk
att fara illa. Uppgifter pekar på att uppemot 50 000
människor lever i Sverige utan tillstånd. Därför behövs
bland annat fler förvarsplatser för dem som fått ett
utvisningsbeslut och riskerar att avvika.

Moderata Seniorers förslag:
•

Det ska vara skillnad mellan ja och nej. Den som
får avslag på sin asylansökan ska lämna landet.

•

Öka antalet förvarsplatser.

•

Polisen ska genomföra fler inre utlänningskontroller
för att identifiera personer som vistas illegalt i Sverige.

•

Sänk gränsen för att utvisa utländska medborgare
som begår brott från ett års fängelse till sex månaders
fängelse.
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Kontakt
Ordförande Margareta Pålsson,
margareta.palsson@moderaterna.se
070-882 08 92

Ansvariga i förbund
FÖRBUND

ANSVARIG

TELEFONNUMMER

Blekinge

Lennart Nilsson

070-522 24 90

Gotland

Monica Westfält-Nilsson

070-552 72 67

Dalarna

Gävleborg
Halland

Jämtland

Jönköping
Kalmar

Kronoberg

Norrbotten
Skåne

Ann-Britt Åsebol

Mårten Strömberg*
Sven Henriksson
Sture Persson

Britt Johansson
Malin Sjölander

Katarina Brännström
Ellinor Sandlund

Carl-Johan Carlborg

Stockholms stad Margareta Olgart-Holmberg
Stockholms län

Gunilla Elmberg

Uppland

Cecilia Forss

Södermanland
Värmland

Västerbotten

Västernorrland
Västmanland

Västra Götaland
Örebro

Östergötland

Orwar Wndisch

Henrik Samuelsson
Ingalill Jonsson
Eva Björne

Leif Ringström
Inger René

Maud Hadders

Gunvor Wissmar Skoog

070-595 18 02
073-684 40 45
070-545 25 27
070-624 02 46
073-417 43 13
070-482 82 26
08-786 46 99

070-568 43 51
070-568 43 51
070-110 93 45
070-790 00 16
070-584 85 44
076-100 74 90
070-340 58 66
070-697 48 70
060-55 62 02

076-838 07 70
072-522 69 35
070-595 49 52
070-827 46 93

* = partiombudsman
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Moderata Seniorer
Moderata Seniorer företräder Moderaternas mest erfarna
medlemmar sedan nära 40 år tillbaka. Personer över 65 år
utgör en stor del av Sveriges befolkning – vid valet 2022 är
minst en tredjedel av väljarna seniorer. Vi sitter på mycket
kunskap och erfarenhet. Vi är en betydelsefull grupp
som aktivt vill bidra med vår erfarenhet och kunskap till
den fortsatta samhällsutvecklingen. Vi vill att fler seniorer
representerar oss i demokratiskt valda församlingar.

Bli medlem i Moderaterna!
Swish: Swisha 100 kr till 123 336 0070
och uppge ditt personnummer Du kan
använda QR-koden här intill.
Bankgiro: Uppge ditt personnummer
och betala in 100 kronor till bankgiro
nummer 5040-0365.

