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Om jobben ……… 

Skillnaden mellan att ha jobbat länge och ett grundskydd krymper. SPF Seniorerna har tagit 

fram siffror som visar att två tredjedelar av dagens och framtidens pensionärer inte får ut så 

mycket extra av att arbeta ett helt yrkesliv. 

 

Om de stigande priserna 

Priserna fortsätter att stiga. En av de stora posterna där prisökningarna märks mest, utöver el 

och drivmedel, är maten. Det är dags att politikerna överväger en tillfällig sänkning av 

momsen på mat säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner, till Expressen. 

 

Ensamhetskommissionen 

Den här frågan kan inte vänta! Det skriver Ensamhetskommissionen i en debattartikel i 

Dagens Samhälle. Vi frågar nu de som ber om förtroende att styra i landet, regioner 

och kommuner: Vad är ni beredda att göra? 

 
Pensionsseminarium 

I dag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension efter skatt som skapar ekonomisk 

otrygghet för äldre. Varför har det blivit så här och vad kan göras åt det? Det var frågan som 

avhandlades under SPF Seniorernas pensionsseminarium i Almedalen. Se seminariet i 

efterhand på webben. 

 

Statens signal: äldre är mindre värda 

Staten ska inte bidra till ålderism, men precis detta är vad som sker inom vårdens nationella 

screeningprogram. En diskriminering som kostar liv. 

 

Fler vill ha kontanterna kvar 

Åtta av tio svenskar vill kunna betala med kontanter även i framtiden. Det visar en ny 

Sifoundersökning. 

 

Seniorer ställs åter utanför riksdagen 

Politiker som är 65 år och äldre hamnar än en gång i skuggan på partiernas listor. Efter valet 

ser drygt tio ledamöter ut att komma in i riksdagen. Det motsvarar 3,2 procent av de 349 

ledamöterna. 

 

SPF Seniorerna gör skillnad 
Vi jobbar hårt för att förbättra och göra en skillnad för de äldre i samhället. Här är några exempel på 

vad vi har fått igenom: 
• Sänkt skatt för pensionärer 
• Höjt bostadstillägg 
• Bättre mat i äldreomsorgen 

 

 

 


