
Integrationen ska öka, 
segregationen ska minska.

En hoppfull 

framtid för 
Sverige



Ulf Kristersson
Partiledare

Integrationen ska öka, 
segregationen ska minska
I dag tar det nio år innan ens hälften 
alla nyanlända har någon form av jobb. 
Sammanhållningen och jämlikheten hotas  
när Sverige blir mer tudelat.

Vi vill förbättra integrationen:

• Inträdesjobb för fler i arbete.
• Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig  

bättre än bidrag.
• Integrationsplikt för nyanlända vuxna.
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En hoppfull 
framtid för Sverige
Bli medlem: 
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70  
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlem



Tryggheten ska öka,  
brottsligheten ska minska.

En hoppfull 

framtid för 
Sverige



Ulf Kristersson
Partiledare

Tryggheten ska öka,  
brottsligheten ska minska
Våldtäktsanmälningar läggs på hög, gäng-
kriminalitet tar över områden och utsattheten  
för brott ökar.

Vi vill göra den största satsningen på Polisen  
på över 20 år:

• Fler poliser och högre polislöner.
• Fler brott ska utredas och klaras upp  

– stärk rättsväsendet.
• Krafttag mot kriminella gäng.
• Skärpta straff.
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En hoppfull 
framtid för Sverige
Bli medlem: 
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70  
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlem



Öka undervisningstiden 
i skolan.

En hoppfull 

framtid för 
Sverige



Ulf Kristersson
Partiledare

Öka undervisningstiden i skolan
Närmare var femte elev blir underkänd och 
eleverna i Sverige går kortare tid i skolan än i 
många andra länder.

Vi vill att elever ska lära sig mer:

• Öka undervisningen med ytterligare en timme mer 
varje dag.

• Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte 
når gymnasiebehörighet.

• Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de 
skolor som brister.

• Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta  
områden.
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En hoppfull 
framtid för Sverige
Bli medlem: 
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70  
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlem



Skatten för pensionärer 
ska minska.

En hoppfull 

framtid för 
Sverige



Ulf Kristersson
Partiledare

Skatten för pensionärer ska minska 
Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. 
Ambitionerna för svensk välfärd måste höjas.

Vi vill förbättra för de äldre:

• Sänkt skatt för pensionärer. 
• Mer RUT för äldre för fler tjänster i hemmet. 
• Höj bostadstillägget för pensionärer.
• Mer pengar i plånboken för äldre som arbetar.
• Öka kvaliteten i äldreomsorgen.

Bli medlem: 
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70  
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlemFo
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En hoppfull 
framtid för Sverige



Resurserna till vården ska 
öka, vårdköerna ska minska.

En hoppfull 

framtid för 
Sverige



Ulf Kristersson
Partiledare

Resurserna till vården ska öka, 
vårdköerna ska minska
Sverige har bland Europas längsta väntetider 
samtidigt som vårdköerna ökar. Vårdpersonal 
pressas och förlossningsvården har problem i 
delar av landet. 

Vi vill förbättra tillgängligheten i vården:

• Kömiljard för kortare väntetider i vården.
• Mer resurser för förlossningsvård i världsklass.
• Sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig 

inkomstskatt.
• Bevarad valfrihet i välfärden.
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En hoppfull 
framtid för Sverige
Bli medlem: 
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70  
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlem



Företagare ska uppskattas 
mer, beskattas mindre.

En hoppfull 

framtid för 
Sverige



Ulf Kristersson
Partiledare

Företagare ska uppskattas mer, 
beskattas mindre 
Resurser måste skapas innan de kan fördelas. 
Därför ska det löna sig att arbeta och att skapa 
jobb.

Vi vill förbättra för dem som arbetar, vill arbeta  
och har arbetat:

• Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga  
och vanliga inkomster.

• Bättre villkor så att företag vill flytta hit, inte härifrån.
• Regelförenklingar för företagare.
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En hoppfull 
framtid för Sverige
Bli medlem: 
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70  
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlem


