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Skrota	pensionärsskatten!	

Vilka	vill	du	ska	stå	på	Kristdemokraternas	
valsedlar	2018?	
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Vilka	tycker	du	ska	representera	
Kristdemokraterna	i	riksdag,	
region	och	kommun	efter	valet	
2018?	Har	du	en	person	i	din	
närhet	som	du	tror	skulle	bli	en	
bra	kristdemokratisk	politiker?	
Eller	är	du	själv	intresserad	att	stå	
på	en	valsedel	inför	valen	2018?		

Arbetet	med	att	ta	fram	
kandidater	inför	valet	och	nästa	
mandatperiod	har	kört	igång.	
Nomineringskommittén	inför	
valen	till	riksdag	och	regeringen	
har	påbörjat	sitt	arbete.		
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Alla	medlemmar	har	rätt	och	
möjlighet	att	nominera	
kandidater.	Enklast	gör	du	detta	
genom	webbformuläret	på	
www.jonkopingslan.kristdemokrat
erna.se	under	fliken	NOMINERA.	
Du	kan	också	mail	till	
jonkoping@kristdemokraterna.se	
och	skriva	vanligt	brev	till	
Kristdemokraterna,	Slottsgatan	
14A	553	22	Jönköping.	

I	samband	med	olika	partidistrikts-
arrangemang	kommer	det	också	
finnas	möjligt	att	nominera.	
Ta	chansen!	

Vad	tycker	DU	
partiet	ska	driva	
för	frågor	i	valen	
2018?	
Arbetet	med	att	ta	fram	ett	
valprogram	med	valfrågor	
inför	valen	2018	har	på-
börjats	och	vi	vill	veta	vad	du	
tycker	och	har	för	idéer	om	
vad	Kristdemokraterna	ska	
driva	i	och	för	Jönköping	län.	
Gör	din	röst	hörd	och	
påverka!		
Maila	dina	förslag	till	
jonkoping@kristdemokrater
na.se	
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- Det	är	dags	att	fullt	ut	ta	bort	skillnaden	i	beskattning
mellan	löntagare	och	pensionärer	och	därmed	slopa	den	så
kallade	pensionärsskatten.	Pensionärerna	fick	stå	tillbaka
när	jobbskatteavdraget	infördes,	men	det	är	inte	rimligt	att
upprätthålla	denna	diskrepans	år	efter	år.	Skatteskillnaden
bidrar	till	att	dra	isär	samhället,	säger	Ebba	Busch	Thor	och
Jakob	Forssmed

Människor	som	varit	med	och	byggt	Sverige	ska	inte	behöva	oroa	sig	för	
om	pengarna	ska	räcka	till	det	nödvändiga.	Vi	kristdemokrater	såg	till	att	
skatten	för	pensionärer	sänktes	fem	gånger	med	totalt	16	miljarder	kronor	
under	alliansåren.	Nu	måste	vi	gå	hela	vägen.	Har	man	arbetat	ett	helt	liv	
ska	man	inte	som	pensionär	förväntas	betala	mer	i	skatt	än	den	som	
jobbar.	

Pension	är	uppskjuten	lön	–	inte	ett	bidrag	eller	en	ersättning	som	man	
uppbär	när	man	i	arbetsför	ålder	inte	arbetar.	Det	bör	därför	beskattas	
som	arbetsinkomst.	En	pensionär	med	en	pension	på	18	000	kronor	får	
med	vårt	förslag	463	kronor	mer	i	plånboken	varje	månad	och	en	
pensionär	med	en	pension	på	22	000	får	726	kronor	mer.	
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Denna	reform,	som	kostar	ca	14	miljarder,	bör	
genomföras	snarast	och	finansieras	ansvarsfullt.	Vi	
föreslår	därför	att	momsen	samtidigt	höjs	med	1	
procentenhet	så	att	momssatserna	blir	7,	13	respektive	
26	procent.	Förslaget	förstärker	offentliga	finanser	med	
knappt	15	miljarder	kronor	varaktigt.	Detta	är	en	viktig	
reform	för	pensionärer,	som	under	lång	tid	har	fått	stå	
tillbaka.	Men	vi	menar	också	att	det	är	en	angelägenhet	
för	hela	samhället:	reformen	bidrar	till	mer	av	legitimitet	
för	det	offentliga	och	mer	av	sammanhållning	över	
grupp-	och	generations-gränser.	Det	är	därför	en	reform	
som	Sverige	behöver.	

Vårt	uppdrag	som	politiker	är	att	uppmuntra	delaktighet	
hela	livet	och	ta	bort	hinder	som	begränsar.	Det	måste	
vara	slut	på	perioden	när	pension	beskattas	hårdare	än	
inkomst	från	arbete.	Värdighet,	frihet	och	självbestämm-
ande	har	ingen	åldersgräns.	



Nästa valrörelse börjar nu.

habo.kristdemokraterna.se

vitsippan från habo partiavdelning februari 2017

Vi måste hjälpas åt för att ge en mer 
nyanserad bild av vår omsorg.
Ingen har väl undgått den massiva kritik av äldreomsorgen i Habo. I 
media och insändare framstår det som att äldre- och funktionshinder-
omsorgen i Habo är raserad. Givetvis finns det brister hos oss som hos 
många andra och vi kristdemokrater måste arbeta för att dessa minskar. 
Men vi är många som kommer i nära kontakt med den genom arbete 
och nära och kära då märker vi att medias bild vilseleder och skapar 
rädsla. 

Vi måste lyfta fram det som är positivt – detta kan inte en göra utan vi 
måste alla och framför allt vi som parti måste visa på de poitiva exem-
plen men också arbeta för att det som inte är bra ges förutsättningar 
för att förbättras. Och det ska vi.

Vi måste hjälpas åt för att det är vi som syns och hörs – ingen annan 
ska stjäla våra hjärtefrågor!

Tack för ert stöd!

Hans Jarstig

Fyra tydliga exempel på vad vi 
kristdemokrater varit med att 
förverkliga.

Träffpunkt Habo.
Träffpunkt Habo för seniorer i Habo centrum. Mö-
tesplats för alla pensionärer. Där man träffas, fikar 
och har möjlighet att delta i aktiviteter.

Ombyggnation av Kärrsgårdens 
demensavdelning.
Under 2017-2018 byggs demensavdelningarna om 
för att boende ska få en anpassad boende miljö 
samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Gruppbostad i Habo.
2018 kommer en gruppbostad att stå färdig i Habo. 
Detta har saknas och varit efterlängtat i många år.

Arbetsmiljöprojekt.
Stor satsning för att stärka våra chefer och medar-
betare.

Andreas Carlsson besöker Habo.
Den 9/2 besöker vår riksdagsman Andreas Habo. Vi kommer att göra 
företagsbesök och besöka vår ”nya” Hagabodaskola.

Magnus Oscarsson besöker Habo.
Den 13/2 besöker riksdagsman Magnus Habo. På programmet står 
besök på Kvills gård samt ett besök på Bränninge. Då kommer jord-
bruksfrågor att stå i fokus.

Stefan Attefall besöker Habo.
Den 13/2 kommer också Stefan hit och då står bostäder i centrum.

Har du frågor om vad som händer i de olika styrelserna 
och nämnderna – lyft luren och ring!
Hans Jarstig. Tel: 070-106 24 37 (KS, Socialnämnd, allmänt), Lars Davidsson. Tel: 070-511 67 69 (Byggnadsnämnden, KS), 

Marie Lindholm. Tel: 073-394 60 85 (Barn och Utbildningsnämnden), Åke Lundgren. Tel: 070-051 79 86 (Fritid och Kultur) 

eller Johan Wållgren Tel: 070-4174301 (Miljönämnden).

Välkommen till vårt årsmöte den 13 februari – Du är viktig!


