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  Skrota pensionärsskatten! 

Vilka vill du ska stå på Kristdemokraternas 

valsedlar 2018? 

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. 

Vad tycker DU 

partiet ska driva 

för frågor i valen 

2018? 
Arbetet med att ta fram ett 
valprogram med valfrågor inför 
valen 2018 har påbörjats 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@kristdemokraterna.se 

- 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. 

 
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 självbestämmande har ingen 
åldersgräns. 

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 maila till 
jonkoping@kristdemokraterna.se 
och skriva vanligt brev till 
Kristdemokraterna, Slottsgatan 
14A 553 22 Jönköping. 
 
I samband med olika 
partidistriktsarrangemang kommer 
det också finnas möjligt att 
nominera. 
Ta chansen! 
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Årsmötesdags den 10 februari! 
  

Seniorförbundets årsmöte 
Klockan 16 kallas Seniorförbundets medlemmar till årsmöte i Kommunstyrelsens sammanträdesrum i Värnamo 
stadshus. I samband med det informerar Kommunfullmäktiges ordförande Christer Fjordevik (KD) om 
äldreomsorgen. 

Partiavdelningsårsmöte 
Klockan 18 kallas medlemmarna i Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo till årsmöte i Kafferepet i 
Värnamo. Årsmötet gästas av Helsingborgs kommunalråd Lars Thunberg (KD) som talar om Kristdemokratiska 
svar på klimatutmaningarna. Servering. 

 Lars Thunberg.                                       Christer Fjordevik. 

Ordföranden hälsar 
Jag önskar alla medlemmar Gott Nytt År och hälsar er 
välkomna till vårens aktiviteter. 
 

2017 har börjat spännande på det politiska området 
både internationellt och här hemma. 
 

Det är ett viktigt år eftersom vi skall utse kandidater 
som skall representera oss i nästa års val. Vi måste alla 
hjälpas åt för att sprida vår viktiga politik så att 
samhället utvecklas i kristdemokratisk riktning. 
 

Gunnar Crona 

På G i partiavdelningen 

14 februari Vitsippspriset 
18 mars Vårstämma i Jönköping 
25 mars Marsmötet marknad och Earth Hour 
3 april Kristdemokratiskt forum med 

Torbjörn Eriksson 
7–8 april Kommun och Landstingspolitiska 

dagar i Karlstad 
20 maj Karneval 
 
 

Styrelsemöten: 20 mars, 15 maj 
Gruppmöten: 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj 
Kommunfullmäktige: 23 februari, 30 mars, 27 april, 

24 maj 
 
 


