
Nu får vi ordning på Sverige



2

• Arbetsstämman äger rum Helsingborg där Moderaterna har styrt sedan 2006 

– utsedd till en av Sveriges främsta miljökommuner och en av Europas mest 

innovativa städer

• Moderaternas ledarskap i kommuner och regioner gör skillnad på riktigt 

• Men Sverige behöver också en regering som ser och tar tag i 

samhällsproblemen

• Arbetsstämman fattar beslut om centrala reformer för Sverige som 

Moderaterna kommer genomföra om vi vinner valet nästa år

En reformpolitik för att få ordning på 
Sverige
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En reformpolitik för att få ordning på 
Sverige

Idéprogram: 

Moderaternas idépolitisk 

grund för kommande 

decennier 

Propositioner: 

Reformer för att möta 

Sveriges främsta 

utmaningar

En ny brottsbalk –

Tydligt skifte i svensk 

rättspolitik
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En reformpolitik för att få ordning på 
Sverige
Propositioner

Reformer för jobb och tillväxt i hela Sverige

Bryt utanförskapet – för stram invandring och effektiv integration

En trygg och tillgänglig vård för alla 

Grön höger – för minskade utsläpp och framtidens jobb

Ett starkare Sverige i en osäkrare omvärld

Bekämpa brotten och återupprätta tryggheten
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Brottsligheten: 

Sverige i Europatoppen 

vad gäller 

dödsskjutningar

Arbetslösheten och 

självförsörjningen: 

Varannan invandrare kan 

inte försörja sig själv

Klimatet: 

Utsläppen minskar för 

långsamt – samtidigt 

som vi stänger ner 

klimatsmart el

Sveriges viktigaste val sedan 2006
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• Ökad elproduktion med mer kärnkraften

• Värna befintlig kärnkraft. Ny forskningsreaktor ska lägga grunden för nästa generations kärnkraft. 

• Hållbart brukande av naturtillgångar

• Sveriges skogsägare ska fortsätta bruka skogen till nytta för klimat, miljö och biologisk mångfald. 

Gruvnäringen ska få bättre förutsättningar att utvinna mer metaller och mineraler för grön teknik. 

• Nya tekniker för industrins omställning och konkurrenskraft

• Tekniker för att fånga in och lagra koldioxid ska användas i stor skala. Industriklivet ska stärkas 

genom ökade satsningar. Miljötillståndsprövningarna ska bli snabbare och mer förutsägbara.

• Hållbara transporter i hela landet

• Elbilar ska kunna laddas i hela landet. Målsättning: alla bilar som säljs 2030 ska vara utsläppsfria. 

• Effektiva åtgärder med en internationell klimatagenda

• Sverige ska driva på för förhandlingar som leder till att alla länder sätter ett pris på utsläpp. 

System för handel med utsläppsrätter i EU behöver skärpas.

Grön höger – för minskade utsläpp och 
framtidens jobb
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• Fler ska bli självförsörjda – Långtidsarbetslösheten ska halveras på tre år

• Sänkt skatt på arbete, jobbpremie och sänkta arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa. 

Bidragstak och kvalificering till välfärden.  

• Bättre företagsklimat och ökad tillväxt – Minskad regelbörda med 30 procent

• Ingen bolagsskatt de tre första åren. Överimplementering av EU-regler ska motverkas. 

• Hela Sverige ska leva

• Infrastrukturinvesteringar ska skapa fler jobb och högre tillväxt i hela landet. Bredband ska byggas 

ut. Nuvarande strandskyddet avskaffas. Nej till återinförd fastighetsskatt. 

• Högre pensioner och ökad jämställdhet

• Sänkt skatt på pension. Åldersdiskriminering ska motverkas. Ökad tillgång på barnomsorg. 

Reformer för jobb och tillväxt i hela Sverige
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• Ett skifte i synen på balansen mellan personlig integritet och effektiv 

brottsbekämpning

• Visitationszoner. Anonyma vittnen. Proaktiv avlyssning.

• Ett skifte i åtgärderna mot den organiserade brottsligheten: terrorlagstiftning 

mot gängen

• Förbud mot deltagande i ett kriminellt gäng. Utvisning av utländska medborgare som är 

gängkriminella även om de inte dömts för brott. Proaktiv avlyssning av gängkriminella. 

• Ett skifte i synen på unga som begår grova brott

• Statens ansvar: en ny enhet inom kriminalvården. Straffmyndighetsåldern sänks. Ungdomsrabatten 

avskaffas helt för vuxna över 18 år och minskar för de under 18 år. Ungdomsfängelse och 

ungdomshäkten. 

• Dagens nyhet: Ett skifte av det svenska straffsystemet: En ny brottsbalk

Bekämpa brotten och återupprätta 
tryggheten – ett tydligt skifte behövs
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• År 2022 fyller brottsbalken 60 år.

• Sverige har Europas grövsta kriminalitet, men också Europas svagaste 

lagstiftning.

• Det behövs ett nytt synsätt med fokus på samhällsskydd och brottsoffren:

• Generell översyn av straffskalor och påföljder – systemet måste hänga ihop

• Straff utifrån brottets allvar…

• … men intresset att låsa in farliga brottslingar ska väga mycket tyngre…

• … ett ökat fokus på gärningsmannens skuld/återfall…

• … och på brottslighetens konsekvenser för brottsoffer.

En ny brottsbalk 
– ett skifte av det svenska straffsystemet
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• Skärpta straff för ett stort antal brott genom att höja minimistraffen, t.ex.: 

våldsbrott, sexualbrott, övergrepp i rättssak, våld mot tjänsteman och 

överlåtelse av narkotika

• Skärpta straff för flerfaldig brottslighet och återfall  i brott  – nuvarande 

mängdrabatt avskaffas

• Metoden för straffmätning ska ändras, utgångspunkten ska inte vara 

minimistraffet

• Huvudregeln om att fängelse alltid ska undvikas ska utgå

• Färre skäl för strafflindring

• Förvaringsstraff införs för samhällsfarliga brottslingar

En ny brottsbalk 
– ett skifte av det svenska straffsystemet
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