
 

 
 
Pensionärerna är viktiga i Moderaternas Håbo. 
 
Bakgrund 
Vi blir inte bara äldre och friskare, utan ställer också högre krav. Förväntningarna på att få den hjälp och den 
service man behöver, kommer successivt att öka. 
 
Det finns undersökningar som visar att många relativt friska och pigga äldre känner stor rädsla för ensamhet och 
oförmåga att bo kvar hemma. Just boendet är avgörande. 
 
Idag saknas det i stort sett helt och hållet den sortens boende som efterfrågas av äldre. Möjligheten att till ett 
vettigt pris kunna köpa den sorts tjänster och service som skulle göra livet betydligt enklare för många som vill 
bo i eget, men tryggt, boende när de blir äldre. 
 
Var vill jag bo och vad vill jag kunna göra? Och hur vill jag leva? 
Hela det nuvarande systemet med boendeformer, rehabilitering, vård, omsorg, hemtjänst 
bygger på idéer och behov från 1950, 60- och 70-talen. De som blir pensionärer nu och är glada 65-åringar, har 
andra behov. 

Eftersom de flesta är mycket aktiva efter pensioneringen, så behöver kedjan utökas med flera länkar som inte 
bara ”tar hand om” utan möjliggör för oss äldre att ta hand om oss själva och leva ett rikt liv. Vi behöver frigöra 
tankarna från dagens lösningar och försöka tänka fritt och nytt. 

De äldre verkar också tycka att det är viktigt att få bo kvar i en fastighet där också andra i samma åldersgrupp 
lever. 
Det finns starka skäl att agera både för att de som byggt upp sitt livs sparande i småhus inte skall låsas in och 
avstå från att flytta till ett mer passande boende, och att de som bott i hyresfastigheter inte skall avstå från att 
flytta för att mer anpassade och nyproducerade lägenheter är alldeles för dyra. 
Den generation som nu kommer att pensioneras, kommer inte att vilja fortsätta att låsa sina ekonomiska 
tillgångar i småhus, när de istället kan frigöra lite pengar och genomföra sådant som tiden förr inte räckte till. 
 
Moderaterna vill: 

• skapa förutsättningar för ett tryggt boende (boende och service är integrerat). 
 

• se till så att allt fler får möjlighet och råd att flytta till ett trygghetsboende 
 

• underlätta för dem som vill flytta, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och för att uppmuntra till 
ett livslångt sparande i den egna bostaden, vill vi införa en reduktion på reavinstskatten för dem som är 
äldre än 65 år som säljer sin bostad. (Den beskattningsbara vinsten när hänsyn tagits till att en del av 
vinsten kan ha utnyttjats för köp av en permanentbostad, reduceras med upp till 500 000 kronor för en 
ensamstående och med en miljon för sammanboende). 

• pröva flera olika förslag i syfte att sänka byggkostnaderna för trygghetsboende 
• att det skall vara nära till kommunikationer och tillgång till service i boendet när man blir äldre. 
• se till att det finns lämpliga lokaler för att umgås i och idka studieverksamhet, hobbyverksamhet eller 

klubbverksamhet. Dessa lokaler vill vi planera in centralt i anslutning till centrumanläggningen 
 
Trygghetsboende skall vara flexibelt och passa både ensamma och sammanboende. Det skall kunna finnas i 
samma fastighet som vanligt boende för att möjliggöra en spridning av ålder. 
 
Trygghetsboende skall alltid innehålla ett utbud av servicetjänster. Det handlar om stöd, hjälp och service som 
inte ska ersätta den offentligt finansierade vården. Det bör även finnas gemensamhetsutrymmen och möjligheter 
till mat och servering i trygghetsboendet. 
 
Vill du veta mer om vår politik eller bli medlem? 
Se vår hemsida: www.moderaterna-haabo.nu eller kontakta Nina Lagh 070-320 03 54 
 

Rösta på oss den 17 september för ett bättre Håbo! 
 


