Svar på skrivelse – Till partiledarna i dag

Till Riksförbundet Hem och Samhälle
Hej!
Ni har per brev frågat Moderaterna hur vi vill medverka till förbättringar inom en rad
områden. Nedan följer svar, som kommer från partiet som organisation.
Mvh / Moderaterna

Pensioner
I Sverige ska det löna sig att arbeta och att ha arbetat. Vi vill sänka skatten för pensionärer. I
vår budget för 2018 föreslog vi att majoriteten av alla över 65 år skulle få sänkt skatt. Under
nästa mandatperiod vill vi sänka skatten för pensionärer ytterligare.
För att förbättra för garantipensionärerna har vi inom ramen för pensionsöverenskommelsen
kommit överens om att deras situation ska förbättras genom att grundskyddet i
pensionssystemet förstärks.

Sjukvård
Vi ser allvarligt på att vårdköerna har fördubblats under mandatperioden. Att korta köerna är
en anständighetsfråga. Ingen ska behöva undra över om man kommer att få vård i tid. Vi vill
införa tre kömiljarder per år för att kapa vårdköerna.
Samtidigt krävs det ett större och mer långsiktigt arbete för att föra vården närmare
patienterna. Det handlar om mer resurser till primärvården och att erbjuda de patienter som
vill en fast vårdkontakt.
Vi satsar också en miljard kronor för en tryggare förlossningsvård, där vårdkedjan mellan
mödravård, förlossningsvård och eftervård stärks.

Psykiatrin
Att göra tidiga insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga är både
viktigt för den enskilde och för samhället i stort. Vi behöver ta tag i problemet redan nu för att
motverka att det fortsätter växa i framtiden. Vi vill återinföra den förstärkta vårdgarantin för
barn och unga med psykisk ohälsa och avsätter 500 miljoner kronor per år, inom ramen för
kömiljarderna, i syfte att förbättra tillgängligheten till första linjens insatser i primärvården
och barn- och ungdomspsykiatrin.
Vi vill också upprätta en nationell strategi för att stärka psykiatrin och minska den psykiska
ohälsan i alla åldrar.
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Otrygghet
Lag och ordning måste återupprättas. Vi satsar så att det kan bli 10 000 fler polisanställda och
för att fler ska kunna rekryteras till yrket vill vi införa betald polisutbildning, genom att
studielån blir avskrivna, och höja polislönerna.
Vi vill se fördubblade straff för gängkriminella för att de ska låsas in längre och att dagens
form av straffrabatt slopas. Geografiskt avgränsade vistelseförbud som bryter upp nätverken
bör införas. Fler kameror ska komma på plats där de kriminella finns och fler brott ska kunna
leda till utvisning.

Äldreomsorg
Vi vill stärka äldres rätt till välbefinnande och ett gott liv. Det handlar bland annat om att
förbättra matens kvalitet inom äldreomsorgen och bryta äldres ofrivilliga ensamhet.
Vi vill genomföra en översyn av detaljstyrningen från myndigheter om hur äldreboenden ska
utformas för att minska byråkrati och regelkrångel.
Vi vill även se en kvalitetssäkrad demensvård. Ett konkret handlingsprogram ska tas fram och
bland annat innehålla att alla grundvårdutbildningar ska ge relevanta kunskaper i gerontologi,
geriatrik och demenssjukdom.

Skola
Vi vill lösa problemen i skolan och se till att öka kunskaperna hos alla elever. Skoldagarna
måste utökas med en timme mer i undervisningstid per dag. Det behövs ökat fokus på
baskunskaper, därför prioriterar vi mer svenska och matematik. För dem som riskerar att
halka efter utökar vi satsningen på lovskola och läxhjälp. Elever ska mötas av höga
förväntningar och uppföljningen ska vara tydlig, därför vill vi införa betyg från årskurs tre.
Sveriges lärare är en förutsättning för att alla elever ska få en bra start i livet och att vi ska
fortsätta vara en kunskapsnation. Vi vill införa fler karriärtjänster, särskilt i
utanförskapsområden, så att de skickligaste lärarna finns där de behövs som bäst. Satsningen
på höjda lärarlöner ska behållas och lärarassistenter ska avlasta lärarna.
Skolmiljön ska vara trygg för alla elever. För att stävja ökningen av hot och våld i skolan vill
vi stärka lärares rätt att ingripa vid en ordningssituation samt införa ordningsomdömen i
grundskolan och gymnasiet. Vi vill också att idrott blir en ännu tydligare del av
fritidshemmens verksamhet.

