Värderingarnas
återkomst!
Vi vill att Sverige ska präglas av goda värderingar. Av friheter
och rättigheter som människor före oss kämpat hårt för.
För att samhället ska hålla samman behövs en gemensam
uppsättning värden och värderingar. Inget samhälle kan bestå
utan ett grundläggande etiskt minimum. En gemensam grund
minskar risken för godtycke och kortsiktighet. Det stärker
samhällsgemenskapen och medmänskligheten.
Genom en revansch för goda värderingar kan vi rusta vårt
gemensamma hem tryggt för framtiden.

www.kristdemokraterna.se

Vill du bli medlem i Kristdemokraterna?
Anmäl dig på kristdemokraterna.se/blimedlem

Reformer för
Sveriges äldre

Livskvalitet hela livet
Att vara senior idag ser väldigt olika ut från person till person.
Somliga kan leva ett aktivt liv i ett trettiotal år efter pensionering,
andra är i behov av omvårdnad i sin vardag.
För oss Kristdemokrater är senioren - precis som alla andra en person med individuella behov som inte kan tillgodoses i
en mall, i ett kollektivt standardbeslut. Därför måste
politiken för äldre vara utformad med utgångspunkt från den
enskilda människans behov. Dessutom lever vi allt längre och
ställer allt högre krav på kvalitet och tillgänglighet.
En del seniorer oroas för att räkningarna inte ska kunna
betalas i slutet av månaden och ganska många irriteras av
orättvisan i skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer.
Det vill vi Kristdemokrater göra något åt och skapa rättvisa
för äldre. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas
utifrån hur vi tar hand om den äldre generationen. På nästa
sida hittar du fem viktiga reformer som riktar sig till äldre.

1

Slopa pensionärsskatten

2

Äldre behövs i arbetslivet

3

Äldreboendegaranti

Kristdemokraterna vill stänga skattegapet mellan pensionärer och
löntagare. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer
som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i
pension än de som jobbar idag. Vi vill också höja bostadstillägget
så att de äldre som har det allra sämst får bättre ekonomi.
Kristdemokraterna vill ta bort den särskilda löneskatten för äldre
som jobbar vilket minskar kostnaden för att anställa personer
över 65 år med en åttondel. Kristdemokraterna vill också sänka
åldersgränsen för dubbelt jobbskatteavdrag till 64 år.
Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti där varje
person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskild
boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

4 Hemtagningsteam

Kristdemokraterna vill införa hemtagningsteam, som innebär att
personal finns från att hemgången från sjukhus planeras; som kan
följa med hem, ordna med mat och läkemedel för de första dagarna
samt göra en första anpassning av boendet.

5 Överlåta föräldrapenningdagar

Kristdemokraterna vill att föräldrar fritt ska få överlåta
föräldrapenningdagar till varandra. Det ska även gå att överlåta
dagar till närstående, som en mormor eller en bonuspappa.

