
Våra medlemmars  
engagemang är  
vår styrka! 
Välkommen som medlem hos Moderaterna.  
Ju fler medlemmar vi blir desto kraftfullare 
blir vår påverkan, vår politikutveckling och 
våra förutsättningar att nå våra mål.

Som medlem kan du till exempel: 
• Engagera dig politiskt.
• Hjälpa oss att sprida våra segrar och vår politik.
• Vara en ambassadör för Moderaterna i relation  

till vänner och kollegor.

Fler engagerade medlemmar  
bidrar även med viktig finansiering  
och bygger bilden av Moderaterna  
som ett vinnarparti.

Varmt välkommen!

Kontakt
Ordförande Margareta Pålsson
070-8820892
margareta.palsson@moderaterna.se

Vill du komma i kontakt med ansvarig  
Moderat senior där du bor? Gå in på vår hemsida  

moderataseniorer.se/kontakt/

Skatter och pensioner
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Skatt
Det är viktigt att våra skattepengar används på ett effektivt 
sätt och prioriteras till de områden där resurserna gör mest 
nytta. Att ge valuta för skattepengarna handlar både om att 
det offentliga ska leva upp till de förväntningar vi har rätt 
att ställa, men också att utgifter och skatter inte blir för 
höga.

Skattesystemet behöver uppfattas som rättvist, legitimt och vara 
 enkelt att förstå för att människor och företag ska uppmuntras att 
följa det. Det ska vara lätt att göra rätt.

Bostadsmarknaden
Bostadsmarknaden fungerar dåligt. Den hämmar företagande,  
jobb och 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 
bostadspolitikens alla delar. En viktig del i detta är att se över  
de skatter som tynger bostadsmarknaden. 

Moderata Seniorer vill:
• Den som arbetat hela livet ska ha högre pension än de  

som inte arbetat alls.

• Se över storleken på pensionsavgifterna.

• Sänka skatten på pensionerna.

• Samma skatt på pensioner och löner.

• Göra pensionerna jämställda och bekämpa ålderism i systemet.

• Höja gränsen för bostadstillägg och för fribeloppet.

• Se över skatterna som belastar byggande och boende.

Pension
Den som varit med och byggt Sverige ett helt arbetsliv 
måste känna att det lönat sig – att pensionen räcker till. 

En starkare ekonomi och fler i arbete skapar förutsätt ningar för en 
positiv utveckling av pensionerna. Inget är viktigare för en högre 
pension än att  sysselsättningen och antalet arbetade timmar ut-
vecklas väl samt att real lönerna ökar, eftersom pensionerna  bygger 
på hur ekonomin utvecklas. Den som arbetat hela livet ska ha 
högre pension än den som inte arbetat alls eller endast lite.

1999 fick Sverige ett nytt pensionssystem. Det arbetades fram av  
de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna och de fem 
partierna hanterar fortfarande frågorna i den så kallade pensions-
gruppen.

Seniorer är inte likadana. De har olika åsikter, olika mycket i 
pension och olika ekonomisk situation. En del ryms i  gruppen 
”fattigpensio närer” medan några tillhör de mest förmögna 
 personerna i landet.

Några partier vill höja pensionsavgiften, vilket blir dyrt för företagen. 
Dessutom tar det flera decennier innan en höjning får genomslag 
på pensionerna. Men vi måste dock överväga detta, eftersom mer 
pengar i systemet behövs! En bättre och snabbare åtgärd är sänkt 
skatt eftersom det gör skillnad här och nu. I moderaternas budget-
motion 2021 togs hela skillnaden bort mellan skatt på lön och skatt 
på pensioner, men eftersom det förslaget inte fick majoritet, måste 
yrkandet fortsatt drivas. Ett annat sätt är att höja bostadstillägget. 
Det gör direkt skillnad för dem med de lägsta pensionerna.

Pensionsgruppen har dessutom enats om ett pensionstillägg  
för dem med allmän pension på mellan 9 000 kronor och  
17 000 kronor per månad från och med hösten 2021.


