2015-07-01

100 NYA FÖRSLAG FRÅN MODERATERNA
FLER JOBB GÖR SVERIGE STARKARE
1. Lägre skatt för att jobba från 64 år, i stället för från dagens 65 år
2. Flytt-RUT: RUT-avdraget breddas till att även omfatta flyttjänster
3. Rätten att läsa in grundläggande- och särskild behörighet till högskolestudier på den Kommunala
vuxenutbildningen utökas till att bli en generell rättighet för alla som är behöriga till sådan utbildning
4. YA-jobb till långtidsarbetslösa och nyanlända
5. Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa
6. Se över och förbättra Arbetsförmedlingen
7. Höjt fribelopp - den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, från dagens dryga 170 000
kronor till över 200 000 kronor per kalenderår
8. Utökade möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år
9. Höjd åldersgräns till 60 år för rätt till studiemedel
10. Höjt tilläggslån för studerande med barn
11. Jämställdhetsbonus för tillfällig föräldrapenning för vård av barn
12. Halverat krav på aktiekapital till 25 000 kronor
13. Förlängd rätt att ta tjänstledighet, för att starta företag, från dagens sex månader till minst ett år
14. Minskad administration för mikroföretag och mindre banker
15. Lag mot fakturabedrägerier
16. Ny offentlig-privat riskkapitalfond
17. Ung Företagsamhet ska erbjudas på alla gymnasieprogram i hela Sverige
18. Ett kvalitetslyft inom gymnasiets yrkesprogram som bland annat innebär att kopplingen till arbetslivet
stärks med hjälp av UF
19. Målsättning för moderatledda kommuner om att andelen elever som genomför UF per år bör ligga över
det nationella snittet
20. 1,4 miljarder kronor årligen i extra järnvägsunderhåll
21. 2,4 miljarder kronor, under åtta år, för att göra det möjligt för tyngre och längre lastbilar, upp till 74 ton,
att trafikera våra vägar
22. Jobben och industrins villkor måste prioriteras i energiöverenskommelsen, Moderaterna kommer inte att
gå med på en uppgörelse som förbjuder ny kärnkraft
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FORTSATT ANSVAR FÖR EKONOMIN
23. Vi höjer inte skatten på jobb och företag
24. Kommission för översyn av det finanspolitiska ramverket för att stoppa ensidigt avskaffande av
överskottsmålet
25. En procents överskott när ekonomin är i balans 2020

FÖRSTÄRKT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITIK
26. 10,2 miljarder till 2020 utöver de resursökningar Försvarsberedningen tidigare enats om.
Resursökningarna är helt i linje med vad Moderaterna har drivit i försvarsförhandlingarna.
27. Säkerhetspolitisk utredning, inklusive Nato
28. Särskilda prioriteringar: ökad incidentberedskap med fler flyg-, fält- och sjötimmar, förstärkning av
Gotland, stärkt ubåtsjaktsförmåga.
29. En tydlig färdplan för ett svenskt medlemskap i Nato. Målet är en svensk ansökan under nästa
mandatperiod, vilket kräver förberedelser och en bred nationell debatt om Sveriges framtida säkerhet
och försvar.

ÖKAD TRYGGHET
30. Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska få ett särskilt uppdrag och ökade resurser för att utreda
finansieringen av terrorism
31. Åtgärder för skärpt hantering av svenska pass
32. Ökade resurser till Säkerhetspolisen
33. Bättre verktyg för att stoppa och förebygga radikalisering
34. Starkare internationellt samarbete på EU-nivå för att förebygga och förhindra terrorattacker och
radikalisering
35. Ökade resurser till höjd säkerhet för trossamfund
36. Kriminalisera organiserande av tiggeri
37. Reglerna kring avhysning av illegala boplatser måste tydliggöras
38. Sverige måste agera och sätta press på andra medlemsstater inom EU
och diskriminering måste bekämpas i de länder det handlar om

social utsatthet, fattigdom

39. Fler socialarbetare ska kunna vara ute på fältet för att möta unga som riskerar att hamna i utanförskap
40. Alla kommuner bör skriva samverkansavtal med Polisen

EN FÖRNYAD INTEGRATIONS- OCH MIGRATIONSPOLITIK
41. Ojämlikheten mellan Sveriges kommuner gällande utbud av SFI ska åtgärdas och flexibiliteten måste
öka
42. SFI ska kunna ges på distans, via webben och på obekväma tider för att tillgodose allas behov
överallt
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43. Skolinspektionen måste ges möjligheter att granska samtliga utbildningar inom ramen för SFI i syfte att
stärka undervisningen.
44. Öka aktivitetskraven för ersättningar
grundskola

och utred införandet av utbildningsplikt för dem utan fullständig

45. Migrationsverket måste ges ett tydligt uppdrag att fokusera på jobb i placering av asylsökande. Det kan
handla om att Migrationsverket till exempel bidrar till att se till att de som har särskilda behov i form av
yrkessvenska ska placeras där det finns goda förutsättningar att få ta del av särskild språkundervisning.
46. Migrationsverket bör utöka sitt arbete med att erbjuda digitala ansökningar för arbetstillstånd och
intensifiera arbetet med att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd framför allt för egenföretagare
47. Slösa inte med kompetens och ta vara på drivkrafter
redan under asylprövningstiden

kartlägg kompetenser och undervisa i svenska

48. Socialstyrelsens ansvar för validering av hälso- och sjukvårdsyrken bör övergå till Universitets- och
högskolerådet
49. Satsa på utrikes föddas egenföretagande
50. Jobbstimulans

låt nyanlända ha etableringsersättning samtidigt som jobb i ett år

51. Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb
för nyanlända.

inte bostäder. Låt Länsstyrelserna ta över bosättningsansvaret

52. Arbetsförmedlingen bör förstärka sitt arbete med arbetsgivarkontakter för att fungera som en länk till
jobb för nyanlända och andra grupper som står längre bort från arbetsmarknaden
53. Skärp arbetslinjen i försörjningskravet
omfattning

se över undantagen och möjligheten att utöka själva kravets

54. Kräv att samtliga EU-länder tar emot och utökar sitt mottagande av kvotflyktingar
55. Använd EU:s budget för att stärka incitamenten för att öka mottagandet i EU:s medlemsstater
56. De gemensamma EU-regler som finns ska följas
lever upp till sitt ansvar
57. Straffet för att smuggla flyktingar måste höjas

ett tydligt sanktionssystem för de länder som inte

straffet måste motsvara hänsynslösheten i brottet

58. Tillfälliga uppehållstillstånd om tre år för de som kommer till Sverige på egen hand utanför
kvotflyktingsystemet
59. Tillfälliga uppehållstillstånd övergår i permanenta uppehållstillstånd om personen får en anställning med
uppvisad inkomst
60. Tillfälliga uppehållstillstånd övergår till permanenta uppehållstillstånd efter tre år om etableringsaktiviteter
fullföljts och skyddsbehov kvarstår
61. Tillfälliga uppehållstillstånd förnyas efter tre år om skyddsbehov kvarstår
62. Bättre samverkan mellan myndigheter och ett tydligt uppdrag kring återvändande
63. Upprätta princip om säkra länder för ursprungsländer där skyddsskäl i normalfallet saknas
64. Utöka statens ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden från dagens två år till tre år
65. Barn behöver förbereda sig för svensk skola staten ska ta över ansvar för undervisning i svenska och
förberedande insatser under högst 6 månader
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66. Stödboende som en ny boendeform för asylsökande barn och unga som kommer till Sverige utan sina
föräldrar. Förslaget innebär att nuvarande krav på att ensamkommande barn och unga ska placeras i
HVB- eller familjehem lättas.
67. Skärp upphandlingarna för asylboenden kräv långsiktighet och resurseffektivitet och undanta
kommuner som redan tar ett stort ansvar

MER KUNSKAP I SKOLAN OCH EN VÄLFÄRD MED MÅNGFALD OCH ORDNING
OCH REDA
68. Den allmänna förskolan utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år. Det skulle
innebära att Sveriges familjer får möjlighet till avgiftsfri förskola för sina barn 15 timmar i veckan redan
från det att barnet är två år gammalt.
69. Öka stödet till mindre barngrupper i förskolan till att omfatta en miljard kronor per år. Det ska särskilt
premiera de förskolor som arbetar aktivt med språkinlärning.
70. Sommarskola för alla: det bör finnas en tydlig skyldighet för Sveriges kommuner att erbjuda
sommarskola för de elever som löper risk att inte bli behöriga till gymnasiet.
71. Utreda förutsättningarna för att införa ett treterminssystem i grundskolan
72. Programmering införs i skolan från och med första klass
73. Programmering blir en del av matematik- samt slöjd- eller teknikundervisningen
74. Alliansens fortbildningsinsats Matematiklyftet utvecklas till att också innehålla programmering
75. Tillsammans med Alliansen presenterat en nationell strategi för skolans digitalisering
76. Antagningen till lärarutbildningen ska kompletteras med ett lämplighetstest som intervju eller
antagningsprov
77. Följa upp och fortsätta utveckla lärarutbildningen med bl.a. ledarskap och digital kompetens
78. Tillåt fristående lärarutbildningar
79. Alla skolhuvudmän ska ge sina lärare en individuell kompetensutvecklingsplan för att garantera
regelbunden fortbildning. På sikt vill vi se ett krav på regelbunden fortbildning för bibehållen
lärarlegitimation.
80. Skolverket ska vara en skolutvecklingsmyndighet. Vi vill att Skolverket ska få ett permanent uppdrag att
utveckla samtliga ämnen i svensk skola i enlighet med Matematiklyftet.
81. Skolinspektionen ges ett nytt uppdrag att genomföra sina granskningar utifrån elevernas resultat.
Granskningarna ska bli tydligare och följa en betygsskala.
82. Skolverket ska erbjuda skolor som inte når kunskapskraven ett särskilt kunskapskontrakt med nationella
resurser kopplade till vissa åtgärder som forskningen visar stärker kunskapsresultaten
83. Skolinspektionen ska ges möjlighet att ta över huvudmannaskapet för svagpresterande skolor
84. Fler karriärvägar för lärare genom lärarcoacher som ska stötta skolor som inte klarar av att leva upp till
kunskapskraven
85. Se över hur vi kan säkerställa att alla förskolor och förskoleklasser har möjlighet att samverka och på ett
kvalificerat sätt underlätta barns övergångar mellan förskola och förskoleklass
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86. Utveckla och fördjupa förstelärarreformen så att även förskollärare kan bli förstelärare
87. Förskolechefernas titel ska vara rektor
88. Obligatorisk och förskoleanpassad rektorsutbildning
Dessutom ska dagens rektorsprogram kompletteras med relevanta delar för rektorer inom förskolan så
att programmet får en inriktning som är bättre anpassad till förskolans miljö, form och förutsättningar.
89. Säkerställ behovet av legitimerade förskollärare
90. Fördjupa och bredda förskolelyftet
91. Uppmanar moderata kommunföreträdare att kartlägga fritidshemmens elevgrupper och föreslå åtgärder
med målet att minska gruppstorlekarna
92. Skolverket bör ges i uppdrag att närmare undersöka konsekvenserna av barngruppernas nuvarande
storlek och om det behövs mål för dessa
93. Aktivitetslyft där fritidshemmen får de verktyg som krävs för att införa mer idrott och rörelse samt arbete
med estetiska lärprocesser på fritids
94. Inkludera fritidshemmen i de nationella satsningar som går till skolan
95. Fritidshemmen bör få en helt egen läroplan
96. Dagens utformning med underhållsbidrag och underhållsstöd bör göras om i grunden för att säkerställa
att fler föräldrar tar ekonomiskt ansvar för sina barn
97. Generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare. Som huvudregel ska det krävas tillstånd
för att bedriva verksamhet enligt skollagen, socialtjänstlagen, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen
98. Nationella och enhetliga kvalitetsmått och krav, där ansvaret för utformning och uppföljning ligger på
myndighetsnivå
99. Ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter och prövning av anställd ledning i offentligägda
verksamheter. Prövningen bör omfatta allmänna lämplighetskrav, kunskaps- och kompetenskrav samt
krav på ekonomisk långsiktighet
100. Utskottsinitiativ tillsammans med Alliansen i Finansutskottet för en välfärdsutredning som fokuserar på
kvalitet och tillgänglighet
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