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Bakgrund 



Hösten 2016 kom de fyra pensionärsorganisationerna i LPR (LänsPensionärsRådet) 
överens om att agera mot partierna i Regionen inför valet 2018. Vi identifierade och 
blev överens om en rad viktiga frågor (se nedan) som vi under våren/sommaren 2017 
presenterade och argumenterade för hos alla åtta partigrupperna i Regionen. Vi 
lovade att komma tillbaka mars-april 2018 för att värdera varje partis äldrepolitik 
utifrån valprogram och diskussioner med partiledningarna. Partierna fick information 
om att värderingen skulle presenteras i en rapport för våra medlemmar men också för 
allmänheten. 
 
Frågorna vi bedömt 
1. Anser ni att tillgången på geriatrisk kompetens och geriatriska vårdplatser på våra tre sjukhus är 
en politisk fråga eller kan beslut om detta (t.ex. nedläggning p.g.a. besparingar) fattas av 
verksamheterna? 
 

2. Anser ni att det behövs ökade resurser till äldres sjukvård när antalet personer över 80 år ökar 
kraftigt de närmaste 10 åren? 
 

3. Planerar ni att stödja utvecklingen att kunna erbjuda de äldsta enkel tillgänglighet och ökad 
kontinuitet och trygghet på vårdcentralerna genom att det inrättas äldrevårdsmottagningar på alla 
vårdcentraler? 
 

4. Planerar ni att stödja att läkarinsatserna på kommunens äldreboenden utökas i syfte att förbättra 
vården i livets slutskede? 
 

5. Planerar ni att stödja införandet av busskort med reducerat pris för pensionärer efter samma 
modell som kortet för ungdomar? 
 

6. Hur många personer över 65 år finns på valbar plats i ert parti till regionfullmäktige inför valet 
2018? 
 

7. Planerar ni att stödja förslaget om ökade bidrag till pensionärsorganisationerna? 
 

8. Vilka övriga förslag om förbättringar för pensionärsgruppen finns i ert valprogram? 
 

Vi har genom dessa frågor värderat alla partiers samtliga förslag inom 
äldreområdet, d.v.s. alla partiers äldrepolitik i Regionvalet. 
 
Vi har i denna rapport ingen möjlighet att redovisa alla argument och motiv till varför 
dessa frågor prioriterats av oss fyra pensionärsorganisationer. Vi ger naturligtvis 
gärna ytterligare information om detta om ni tar kontakt med någon av oss. Vi har 
tyvärr inte utrymme att redovisa alla förslag som framkommit på fråga 8. Men dessa 
förslag finns med i vår bedömning av partiernas äldrepolitik. 
 
OBS! Rikspolitik, regionpolitik och kommunpolitik behöver inte överensstämma. Det 
är därför viktigt att sätta sig in i alla tre valen och kanske rösta olika i riksdagsvalet, 
regionvalet och kommunvalet. Till exempel har Kristdemokraterna (KD) en bra 
äldrepolitik inom rikspolitiken men är samtidigt det parti som har den allra sämsta 
äldrepolitiken i Regionen. 
 

Resultat 



Pensionärsföreningarnas prioriterade frågor 
Glädjande kan vi konstatera att det finns en politisk majoritet för flera av våra frågor: 
 - Äldrevårdsmottagningar på alla vårdcentraler: S, MP, V, L, C och kanske M 
 - Förbättrad vård i livets slutskede på SÄBO: S, MP, V, C och kanske L 
 - Subventionerat busskort för äldre: S, MP, V, L, C, M 
 

Redovisning av varje partis äldrepolitik (frågorna 1-7 ovan) 
KD 
Stödjer inte en enda av våra frågor men har nominerat äldre (över 65 år) till mer än 
25% av de valbara platserna på valsedlarna. Är det parti som har den sämsta 
äldrepolitiken i Regionen. 
 

M 
Stödjer några av våra frågor (busskort och ev. Äldrevårdsmottagningar). Är 
tveksamma till att stödja att läkarinsatserna på kommunens äldreboenden utökas i 
syfte att förbättra vården i livets slutskede. Har nominerat 30 % äldre (över 65 år) till 
de valbara platserna på valsedlarna. 
 

L 
Stödjer huvuddelen av våra frågor. Är tveksamma men inte avvisande till att satsa 
mer resurser framöver på äldresjukvården. Är också tveksamma till att stödja att 
läkarinsatserna på kommunens äldreboenden utökas i syfte att förbättra vården i livets 
slutskede. 
 

C 
Stödjer huvuddelen av våra frågor. Är tveksamma men inte avvisande till att satsa 
mer resurser framöver på äldresjukvården. Är också tveksamma till att öka bidragen 
till pensionärsorganisationerna. 
 

S 
Stödjer huvuddelen av våra frågor. Är tveksamma till att öka bidragen till 
pensionärsorganisationerna. Har endast nominerat 17% äldre (över 65 år) till de 
valbara platserna på valsedlarna. 
 

MP 
Stödjer samtliga av våra frågor men har inte nominerat någon äldre (över 65 år) till de 
valbara platserna på valsedlarna. 
 

V 
Stödjer samtliga av våra frågor. 
 
Alla ovanstående partier har utöver frågorna 1-7 även andra förslag (fråga 8) inom 
äldrepolitiken. Dessa redovisas ej här. M och C har något färre förslag men vi ser 
ingen stor skillnad mellan partiernas förslag i svaren på fråga 8. 
 
SD 



Vi har inte värderat SD:s äldrepolitik p.g.a. att de ännu inte är klara med sitt 
valprogram. Vi återkommer med en bedömning efter vårt möte med SD den 15 juni. 
 

Sammanfattande bedömning 
Inom den nuvarande majoriteten (M, KD, C, L) i Regionen har Centerpartiet och 
Liberalerna den klart bästa äldrepolitiken. 
 
Inom den nuvarande oppositionen (S, V, MP) har alla tre partierna en mycket bra 
äldrepolitik. 
 
Det finns alltså i dagsläget en politisk majoritet för flertalet av våra frågor. Men ingen 
vet vad som händer efter valet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna rapport är kortfattad och delvis ofullständig vilket kan ge upphov till 
missuppfattningar. Behöver du ytterligare information/förklaring var vänlig kontakta 
någon av oss! 


