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Rapport 2019-07-15 av Margareta Pålsson, ordförande. 
 
Sommarpolitik 

Moderaterna vågade vara tydliga i Europavalrörelsen. Vi gick till val på sakfrågor, som 

trygghet och kärnkraft. Väljarna uppskattade det: Vi ökade från tre till fyra mandat och 

Moderaterna blev återigen Sveriges näst största parti i Europaparlamentet.  

Under alla år som Sverige varit medlem i Europeiska Unionen, har aldrig någonsin någon 

svensk politiker varit ordförande i något utskott. Men nu är Tomas Tobé det! Heja Tomas! 

 

Under våren har Moderaterna tagit ledartröjan i flera frågor som är viktiga för Sverige. 

Kärnkraft och integration, försvaret och invandring.  

Enl. Inzio tycker väljarna att Moderaterna har bäst politik på fyra områden, medan 

socialdemokraterna endast toppar på en enda fråga. Det är ganska dåligt för Sveriges 

största parti, tillika regeringspartiet. 

I Almedalen var det ett svalare intresse än under valåret 2018, sett till antalet deltagande 

kommuner, organisationer, företagare, politiker och besökare.  

Är kanske intresset för Almedalen på väg nedåt? Störst antal publik hade Ulf Kristersson, 

följd av Nyamko Sabuni. Största intresset i veckan ägnades dock åt en lunch i 

Riksdagshuset, lunchen för Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson. Det var första gången 

som Jimmie Åkesson lunchade med någon annan partiledare. Man kan ju faktiskt undra om 

det förekommer mobbning i demokratins högborg. 

 

Det ska löna sig att ha arbetat 

Sveriges pensionärer är fattiga, ja till och med fattigast i Norden. Enligt Eurostat (EU´s 

statistikinstitut) finns i Sverige 328 000 pensionärer med en disponibel månadsinkomst som är 

lägre än fattigdomsgränsen på 11 830 kronor. Av dem är dubbelt så många kvinnor som män.  

Under tiden som diskussionerna pågår om hur pensionerna ska kunna höjas, får de hela tiden 

det allt sämre. Hyror och matpriser ökar mer än pensionen. Det finns ett förslag på att öka  
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pensionen för de sämst ställda pensionärerna, och det är väl bra, men effekten blir ungefär 

samma pension för 40 års heltidsarbete som för ett liv utan arbete alls. Så Moderaternas stolta 

paroll: 

 -Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att ha arbetat! 

-gäller mindre och mindre. Vad ska riksdag och regering göra? Först och främst låta de ca 18 

miljarder som kommer in till statskassan varje år gå till vad de är avsedda för, nämligen 

pensionerna. Det är pensionsinbetalningar från dem som tjänar över 39 000 kronor i månaden, 

de pengarna går direkt till Finansdepartementet och inte till pensionspengarna. 

 

Dessutom måste hela pensionssystemet ses över, reformen från 1990-talet har för länge sedan 

spelat ut sin roll. 

 

Finns det 90 nya miljarder 2026 till oss seniorer? 

Vi blir fler äldre i Sverige och vi blir friskare. Det är en vinst för folkhälsan och vårt 

välfärdssamhälle. Men allt är inte bara rosenrött kring detta faktum, utan ökningen av oss 

äldre kommer att kosta pengar om vi ska få den vård och omsorg av hög kvalitet som vi har 

rätt till. 

En analys visar att antalet personer över 80 år ökar med ungefär 200 000 personer (36 

procent) under perioden fram till 2026. Skälet är dels att ett stort antal barn föddes på 1940-

talet, dels att svenskarna lever allt längre. 

Fram till 2026 behöver det därmed byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler 

i Sverige. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen.  

Finansieringsgapet, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och 

landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års 

standard, uppgår enligt denna analys till cirka 90 miljarder år 2026. 

Sveriges kommuner och staten kommer att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå 

till välfärden de kommande åren. Men vi behöver också använda de existerande pengarna på 

ett så smart sätt som möjligt, så att de inte försvinner iväg till dyra anläggningar, kommunalt 

vanstyre eller vansinniga projekt. En annan viktig del handlar om att personal som arbetar i 

välfärdssektorn ska vilja och orka arbeta kvar. 
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