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EKONOMI, JOBB OCH TILLVÄXT
Arbete ska alltid löna sig
•

•

Sänk skatten för alla som jobbar.
Vår politik ger 500 kronor mer i plånboken
varje månad för ett vanligt heltidsjobb.
Principen om hälften kvar är viktig. Därför
vill Moderaterna sänka marginalskatten
genom att höja brytpunkten för statlig
skatt. Färre sjuksköterskor, lärare och
poliser ska betala mer än hälften av en
löneökning i skatt.

•

Fler vägar till jobb
•

•
•

Största bidragsreformen
på 40 år
•
•
•
•
•

Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar
sig att börja jobba.
A-kassan ska vara en omställningsförsäkring med tydligare tidsgränser.
Tidsbegränsa aktivitetsstödet för den som
är arbetslös men kan jobba.
Öka kraven på motprestation för att få
försörjningsstöd.
Stärk rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen och öka drivkrafterna för återgång
till arbete.

•

•
•
•
•

Lägg ner Arbetsförmedlingen. Ersätt med
en ny, mindre och effektivare myndighet.
Låt fristående aktörer ta över ansvaret för
att matcha lediga jobb med de jobbsökande.
Tredubbla rutavdraget till 75 000 kronor
per person och år. Avdraget ska omfatta fler
tjänster, så att fler enkla jobb kan skapas.
Fler platser på yrkeshögskolan och yrkesvux.
Skrota krångliga subventioner för olika
anställningar – inför i stället ett förenklat
anställningsstöd.

Goda villkor för företagande
•
•
•
•

Trygg ekonomi för äldre

Höj åldersgränsen för studiemedel och höj
fribeloppet.

•

Sänk skatten för alla Sveriges pensionärer. •
Pension och lön bör beskattas lika.
Sänk skatten för äldre som vill fortsätta
•
arbeta, genom förstärkt jobbskatteavdrag.
Jobbskatteavdraget för äldre ska gälla från
64 års ålder, i stället för dagens 65 år.
Förbättra grundskyddet för garantipensionärer.

Minska regelkrånglet – särskilt för små
företag.
Förenkla 3:12-reglerna och underlätta
generationsväxlingar och ägarskiften.
Stärk svenska företags konkurrenskraft
genom bättre regler för personaloptioner.
Företag ska kunna lämna uppgifter till alla
myndigheter genom en och samma portal.
En uppgift ska bara behöva lämnas in en
gång.
Enkla, tydliga och likvärdiga villkor i offentlig
upphandling.
Sverige ska bli världsledande på att nyttja
digitaliseringens möjligheter.
Initiera en skattereform för bättre villkor för
företagens investeringar och sänkta skatter på arbete.

Starka offentliga finanser och
finansiell stabilitet

Kommunernas ekonomi och
välfärdens finansiering

•

•

•
•

En ansvarsfull ekonomisk politik som
värnar det finanspolitiska ramverket.
Spara inför den dag ekonomin vänder ned
– uppfyll överskottsmålet.
Värna motståndskraften i det finansiella
systemet med tydliga krav och regelverk.

•

De generella statsbidragen till kommuner
och landsting ska öka.
En del av de nya resurserna ska villkoras
mot att kommunerna genomför åtgärder för
att minska bidragskostnader och stärka
språkundervisningen för invandrare.

LAG OCH ORDNING
Närvarande polis
•
•
•
•
•
•

Minst 10 000 fler polisanställda till år 2024.
Höj polislönerna med i genomsnitt 3 000
kronor i månaden.
Polisutbildningen ska vara betald och finnas
på fler orter.
Polisen ska ha modern utrustning som är
anpassad till arbetsuppgifterna.
Polisen ska fokusera på sin kärnuppgift: att
ingripa mot, utreda och klara upp brott.
Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.

•
•
•
•
•

sig.
Slopa ungdomsrabatten för 18-21-åringar. Den
som är vuxen och begår brott ska behandlas
som vuxen.
Inför vistelseförbud. Dömda kriminella ska
inte få fortsätta sprida otrygghet i sina gamla
kvarter.
Effektiv kameraövervakning. Slopa tillståndsplikten för Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.
Häkta gängkriminella direkt vid misstanke
om brott.
Öka möjligheterna att beslagta de kriminellas
tillgångar.

Ett starkare rättsväsende
•
•
•

Stärk Åklagarmyndigheten, Sveriges
Domstolar, Kriminalvården och Tullverket.
Åklagarmyndigheten ska förstärka polisen i
den brottsutredande verksamheten.
Stoppa rymningarna. Använd fotboja när
personer som dömts för grova brott har
permission.

Bekämpa gängkriminaliteten
•
•

Kraftigt skärpta straff för gängkriminella.
Slopa mängdrabatten. Brott ska aldrig löna

Skärpta straff för sexualbrott
•
•
•
•
•

Skärp minimistraffen för våldtäkt och för
grovt sexuellt ofredande.
Varje polisregion ska ha en grupp som är
specialiserad på sexualbrott.
Rätt till stöd från kvalificerat målsägarbiträde för den som utsätts för sexualbrott.
Höj skadestånden för sexualbrott.
Förläng preskriptionstiden för sexualbrott
och ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

Sätt stopp för utländska
stöldligor
•
•
•
•
•

Förstärk Tullverket för att stoppa smugglingen av narkotika, vapen och stöldgods.
Ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka
fordon med misstänkt stöldgods.
Skärp straffet för bostadsinbrott till fängelse
i minst ett år.
Brott ska oftare leda till utvisning.
Utländska medborgare som begått brott i
Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.

•

Stärk Polisens arbete mot seriebrottslighet.

Förbjud tiggeri
•
•

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.
Sverige ska inom EU arbeta för att förbättra
situationen för de utsatta EU-medborgarna
i deras hemländer och att dessa länder, såsom Rumänien och Bulgarien, tar sitt ansvar
för sina medborgare.

MIGRATION OCH INTEGRATION
En stram migrationspolitik

•

•

•

•
•
•
•

Sverige ska ta emot färre asylsökande än
under de senaste åren.
Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara
huvudregel.
Skärp försörjningskravet vid anhöriginvandring.
Krav på egen försörjning och kunskaper i
svenska för permanent uppehållstillstånd.
Ett gemensamt kvotflyktingsystem i EU.

Stoppa skuggsamhället
•
•

Snabbare integration

•
•

•

•

•
•

Utöka utbildningen och inför kunskapstest
i samhällsorientering för alla nyanlända.
Utbildningsplikt för nyanlända som saknar
grundskoleutbildning.
Inför inträdesjobb, en slags lärlingsanställning med arbete och praktik, för nyanlända och unga upp till 23 år som saknar
gymnasieexamen.

Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på
yrkesämnen och svenska.
Obligatorisk språkförskola för barn till
nyanlända.

Öka antalet verkställda utvisningar och
inre utlänningskontroller.
Inre utlänningskontroll ska genomföras
varje gång polisen har möjlighet till det.
Öka antalet förvarsplatser kraftigt.
Ett nej ska vara ett nej. Förläng preskriptionstiden för asylärenden från fyra till tio år.
Enbart nödbistånd och akut vård ska ges till
personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Uppvärdera medborgarskapet
•

Krav på kunskaper i svenska och om
svenska samhället för medborgarskap.

•
•
•

Normaltiden för att få medborgarskap ska
vara sju år, i stället för dagens fem år.
Snabbare möjlighet till medborgarskap vid
arbete och egen försörjning.
Återkalla medborgarskapet för den som
begått allvarliga brott mot staten eller lämnat
felaktiga uppgifter vid ansökan.

Kvalificering till välfärden
•
•

Tillgång till svenska bidrag och välfärd ska
ske genom arbete, eller permanent och
laglig bosättning i Sverige.
Samma kvalificeringsregler ska gälla för
alla. Ta bort undantagen för flyktingar i

garantipension och sjuk- och aktivitetsersättningen.

Locka fler talanger till Sverige
•
•
•
•

Inför talangvisum för personer med särskild
utbildning eller expertis.
Stopp för kompetensutvisningar. Byråkratiska misstag ska inte tvinga den som
arbetar och försörjer sig ut ur landet.
Korta handläggningstiderna.
Stoppa oseriösa arbetsgivare. Arbetskraftsmissbruk ska införas som ny brottsrubricering.

SJUKVÅRD OCH OMSORG
Tillgänglig vård – korta
vårdköerna
•
•

•
•
•

Återinför och utveckla kömiljarden för att
snabbt korta vårdköerna.
Förstärk vårdgarantin. På sikt ska patienter
få operation eller behandling i specialistvården inom 60 dagar efter medicinskt beslut, i
stället för nuvarande 90 dagar.
Primärvårdsreform. Bygg ut den nära vården.
Ge patienter en fast vårdkontakt.
Använd digitaliseringens möjligheter för att
skapa en mer tillgänglig vård.

Stärk cancervården med ny
nationell cancerstrategi
•

•

En ny nationell cancerstrategi som bland
annat ska omfatta mer koncentration av
avancerad cancervård, säkrad kompetensförsörjning och förebyggande cancerprevention.
Alla cancerpatienter ska få vård enligt stan-

•

dardiserade vårdförlopp inom de tidsgränser
som är beslutade.
Verka för att personer med kronisk cancer
erhåller en sammanhållen vårdkedja.

Trygg förlossningsvård
•
•
•
•

Kraftig satsning på förlossnings- och mödravården i hela landet.
Vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård ska hålla ihop.
Utbilda fler barnmorskor.
Fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda
sig med studielön.

Förebygg psykisk ohälsa
bland barn och unga
•
•

Korta vårdköerna för barn och unga med
psykisk ohälsa.
Stärk arbetet med att förebygga självmord.

•
•
•

Kraftigt ökade resurser till forskning om hur
man förebygger självmord.
Bättre tillgång till skolsköterska och skolkurator.
Stärk samarbetet mellan skolhälsovård,
socialtjänst och psykiatri.

Värdig äldreomsorg
•
•
•
•
•

Kraftig och generell förstärkning av välfärden
genom mer pengar till kommunerna.
Prioritera en sammanhållen vård för de mest
sjuka – ofta äldre, multisjuka kroniker.
Förenkla biståndsbedömningen så att äldre
snabbare kan få stöd, till exempel hemtjänst.
Stärk den mobila hemsjukvården.
Nationella kvalitetskrav för äldreomsorgen
med skärpta sanktioner mot dåliga verksamheter.

•

Främja nya digitala verktyg i äldreomsorgen, utan att göra avkall på den personliga
integriteten.

Stärk socialtjänsten
•
•
•
•
•
•

Ta fram en ny och modern socialtjänstlag.
Fler socialsekreterare ska kunna arbeta i yttre
tjänst tillsammans med Polisen.
Ökade kunskapskrav för att få arbeta med
särskilt svårt utsatta barn och unga.
En särskild enhet inom Kriminalvården ska
överta ansvaret från Socialtjänsten för unga i
åldern 15-17 år som begår grova brott.
Socialtjänstens medarbetare måste ha goda
arbetsvillkor.
Professionalisera familjehemmen och jourhemmen.

SKOLA, BILDNING OCH KULTUR
Mer kunskap i skolan

Alla skolor ska vara bra skolor

•

•

•

•
•
•
•

Grundskolan ska vara tioårig och starta vid
sex års ålder.
Öka undervisningstiden i grundskolan med
en timme varje dag – med start i lågstadiet
– så att alla elever lär sig läsa, skriva och
räkna.
Nationella prov ska rättas centralt, till
exempel av Skolverket.
Diagnostiska prov för alla elever från och
med lågstadiet.
Läxhjälp ska finnas tillgängligt för alla
elever i årskurs 4-9.
Obligatorisk lovskola i årskurs 6-9 för elever som riskerar att halka efter.

•
•
•

Dåliga skolor som inte förbättras ska
läggas ner, oavsett om de är fristående
eller kommunala.
Staten ska ta större ansvar för att vända
utvecklingen på dåliga skolor.
Inför skriftliga omdömen i ordning och reda.
Värna elevers och föräldrars rätt att välja
skola.

Ett attraktivt läraryrke
•
•
•

Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta
områden.
Minska lärarnas administrativa börda.
Lärare ska ha tydlig rätt att ingripa vid

•
•
•

ordningsproblem, såsom bråk och mobbing.
Ett statligt program för att rekrytera lärare
från utlandet.
Skärp antagningskraven till lärarutbildningen och stärk ämneskunskaperna.
Personer som redan har ämneskunskaper
ska snabbare kunna bli behöriga lärare
genom att läsa en pedagogisk utbildning.

Högskola och forskning i
världsklass
•
•
•
•
•

•

etablerar sig på arbetsmarknaden ska belönas.
Bättre förutsättningar för privata investeringar i forskning och utveckling.

Kultur och bildning för alla
•
•
•
•
•

Öka den lärarledda undervisningstiden på
högskolan.
Alla utbildningar ska rapportera kvalitet
och jobbchans efter examen, resultaten
•
ska redovisas på en nationell rankinglista.
Universitet och högskolor ska få större
möjligheter att själva utforma sina antag•
ningsprocesser.
Utveckla det tekniska basåret för att skapa
•
fler vägar till ingenjörs¬utbildningen.
Högskolor med hög akademisk kvalitet,
genomströmning och vars studenter snabbt

Skydda kulturen från politisk klåfingrighet.
Bygg ut Skapande skola till att också
omfatta gymnasieskolan.
Stärk upphovsrätten.
Utveckla och förbättra presstödet.
Verka för att digitalisera kulturarvet.
Bejaka ny teknik för att nå nya grupper – i
hela landet.
Satsa på barns och ungas läsande.
Biblioteken ska nå fler barn och unga från
utsatta områden.
Satsa på nyskapande kultur. Stärk Kulturbryggan.
Ökad legitimitet för public service genom
tydligare uppföljning och former för
granskning av saklighet och opartiskhet.

UTRIKES-, SÄKERHETS- OCH
FÖRSVARSPOLITIK
En historisk försvarssatsning
•

•
•
•

Sverige bör gå med i Nato. Nato är det
enda försvarssamarbete som på allvar
stärker Sveriges säkerhet och säkerheten i
Östersjöregionen som helhet.
Öka försvarsanslagen så att de på tio års
sikt uppgår till 2 procent av BNP.
Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd i
Statsrådsberedningen.
Stärk armén, marinen och flygvapnet.
Bland annat med en tredje mekaniserad
armébrigad, fler ubåtar och fler operativa

•

stridsflygplan genom ökad krigsduglighet i
Jas Gripen-systemet.
Gör hemvärnet till en egen försvarsgren,
med fler personer, bättre utrustning och
högre kvalifikationer.

Aktiv europapolitik för
Sveriges intressen
•

Sverige ska driva en aktiv EU-politik och
vara mer närvarande i det europeiska samarbetet och i säkerhetsarbetet i Östersjö-

•
•
•
•
•

regionen.
Sverige ska vara en aktiv deltagare i euro¬peiskt försvarssamarbete. EU behöver
en starkare utrikespolitik.
EU:s inre marknad ska vidareutvecklas
och fördjupas, särskilt för tjänster och den
digitala ekonomin.
Sverige ska vara pådrivande i att utveckla
EU:s miljö- och klimatarbete.
Arbetet mot terrorism samt gränsöverskridande och organiserad brottslighet ska
förbättras.
EU ska fullt ut kontrollera sina yttre gränser.
Frontex måste fungera.

•
•

•

Bättre civil krisberedskap

Tydliga utrikespolitiska
prioriteringar

•
•

•

•
•

•

Prioritera upp Östersjöregionen, inklusive Tyskland och det nordisk-baltiska
samarbetet, genom ökad och breddad
diplomatisk närvaro.
Utveckla en långsiktig strategi för fred och
demokrati i vårt närområde, som också
inkluderar en utökad diplomatisk närvaro

i länderna i det Östliga partnerskapet, på
Balkan, i Turkiet, Mellanöstern samt Nordafrika.
Värna den transatlantiska länken med ett
fördjupat och breddat politiskt kontaktnät
med USA.
Driv på, både bilateralt och inom EU, för
att få till ett fungerande återvändande av
de människor som sökt sig till Sverige men
inte får stanna här.
Säkerställ ett effektivt och resultatinriktat
bistånd.

•

Snabbare och tydligare statlig krisledning.
Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband
med civila kriser.
Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.
Förbättra förutsättningarna för produktion
av svenska livsmedel för att öka försörjnings-tryggheten.
Öka den nationella förmågan att bekämpa
bränder från luften.

KLIMAT OCH MILJÖ
Teknik för minskade utsläpp
•
•
•
•

Klimatavdrag för industriföretag för att
radikalt minska utsläppen.
Statlig forskningspolitik med riktade medel
för att varaktigt minska utsläppen i basindustrin.
Investera i infrastruktur för koldioxidfria
vägtransporter, till exempel laddstolpar,
med ett teknikneutralt stöd.
Verkningsfulla åtgärder för en grön
omställning av flyget.

•

Trappa av nedsättningen av koldioxid- och
energiskatt för gruvnäringen.

En klimatpolitik som ger
tydliga resultat
•
•

EU:s handel med utsläppsrätter ska utvecklas och kopplas ihop med andra
länders handelssystem.
Tydligare klimatfokus i biståndet.

•
•

Prioritera största klimatnytta per krona.
Effekten ska redovisas i regeringens budget.
Tydligare konsumentinformation om
produkters klimat- och miljöpåverkan ur
ett livscykelperspektiv.

Hållbar energi
•
•
•
•

Kärnkraften ska fortsatt vara en viktig del
av Sveriges energiförsörjning.
Förbättra villkoren för svensk vattenkraft.
Korta handläggningstiderna för nätinvesteringar.
Fortsätt exportera koldioxidsnål energi.

•

Sverige ska verka för en gemensam energimarknad i EU.

Ren natur och biologisk
mångfald
•
•
•
•

Stöd kommuner som investerar i läkemedelsrening.
Skärp återvinningsmålen.
Tillsynen av farligt avfall ska förbättras och
göras riskbaserad.
Inför ett nationellt mål för fosforåterföring.

ETT SAMMANHÅLLET SVERIGE
Jämlikhet och social rörlighet
•
•
•

Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar
lever på bidrag.
Fler skickliga lärare till skolor i utsatta
områden.
Sänk skatten på arbete och inför
bidragstak för att arbete alltid ska löna sig
bättre än bidrag.

•

Pålitlig infrastruktur och
fungerande transporter
•
•

Fungerande bostadsmarknad

•
•

•

•

•
•
•
•

Skrota regler som i onödan försvårar,
försenar och fördyrar bostadsbyggande.
Förstärk översiktsplaneringen och begränsa
detaljplanekravet.
Se över flyttskatterna för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.
Sänk uppskovsräntan, och ta permanent
bort taket för uppskov.
Reformera regelverken för strandskydd,
riksintressen och bullernivåer.

Gör det enklare att hyra ut i andra hand.

Bygg ut svensk järnväg och se till att
befintliga spår fungerar.
Ökade resurser till vägunderhåll för bättre
och säkrare vägar i hela landet.
Fortsätt utbyggnaden av bredband.
Lägre bensinskatt genom avskaffad
överindexering.
Avskaffa flygskatten.

Konkurrenskraftiga gröna
näringar
•
•

Sänk skatten på diesel i jord- och skogsbruket.
Tillsätt en äganderättsutredning med fokus

•
•
•

på de gröna näringarna.
Sverige ska inte införa onödiga särkrav
som inte finns i andra EU-länder. De särkrav som finns ska regelbundet ses över.
Uppmuntra till krav på gott djurskydd, god
miljöhänsyn och låg antibiotikaanvändning
vid offentlig upphandling.
Tillåt gårdsförsäljning av alkoholhaltiga
drycker.

Hållbar jakt och viltvård
•
•
•
•

Laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare ska inte drabbas när EU:s vapendirektiv införlivas i svensk lag.
Korta handläggningstiderna för vapenlicenser.
Beslut om varg- och skarvförvaltning
ska fattas så nära dem som berörs som
möjligt.
Förenkla jägarnas möjligheter att sälja viltkött direkt till konsumenter.

DEMOKRATI, JÄMSTÄLLDHET OCH
FRI- OCH RÄTTIGHETER
Bättre skydd för demokratin
•
•

Tillsätt en ny grundlagsutredning – för ett
starkare skydd av individen och demokratin
samt en mer robust rättsstat.
Förbjud deltagande i våldsbejakande
organisationer.

•
•
•

Lika villkor för kvinnor och män
•
•

•
•
•
•

•

och hälsa mellan kvinnor/flickor och män/
pojkar.
Hälso-, sjuk- och tandvård samt myndigheter måste bli bättre på att uppmärksamma indikatorer på våld i nära relationer.
Förtydliga kommunernas ansvar för de
skyddade boendena och hur skyddet ska
utformas.
Jämställdhet ska tydligt ingå som en del i
samhällsorienteringen för nyanlända.
Kriminalisera så kallade moralpoliser som
begränsar flickors och kvinnors vardag.
Skärpa straffen för hedersbrott genom en
särskild brottsrubricering.

Verka för att minska det ofrivilliga deltids•
arbetet.
Se över möjligheterna att ytterligare individualisera bidrag som försörjningsstöd och
etablerings¬ersättning, både vad gäller
Försvara hbtq-personers
utbetalning och beräkning av stödet.
Främja tillgång till barnomsorg på oberättigheter
kväm arbetstid.
Värna flexibiliteten i föräldraförsäkringen.
• Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen
Säkerställa att utbildning i sex och samlevi hela rättsväsendet. Fler hatbrott måste
nad finns som en obligatorisk del av lärarutredas och klaras upp.
utbildningen.
• Inför en helt könsneutral familjelagstiftStötta åtgärder för att minska skillnader i
ning.
kvalitet, tillgång och forskning inom vård

•
•
•

Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap.
Inför hbtq-strategier i fler kommuner och
landsting.
Tydligare fokus på hbtq-personers rättigheter i biståndspolitiken.

Effektiv statlig förvaltning
•
•
•
•
•

Myndigheter ska fokusera på sina kärnuppdrag.
Mål ska vara mätbara och tidsatta. De ska
följas upp årligen.
Antalet statliga myndigheter ska minska.
Stärk arbetet mot korruption.
Tjänstemannaansvaret ska skärpas genom
ett utökat straffansvar för tjänstefel.

•
•

En introduktionsutbildning för statsanställda ska införas.
Fler myndigheter ska ha ett uttryckligt
uppdrag att arbeta med regelförenklingar.

Självständigt civilsamhälle
•
•
•

Stärk och värna civilsamhällets självständighet.
Staten ska ta ett större ansvar för att öka
tryggheten och den fysiska säkerheten för
utsatta trossamfund och dess medlemmar.
Skattepengar ska aldrig betalas ut till
organisationer som inte delar det svenska
samhällets grundläggande demokratiska
värderingar.

