
Nu är vi igång med politikermöten igen! 
 
Inför förra valet besökte representanter för våra pensionärsorganisationer alla åtta 
partigrupperna i regionen våren 2017. Vi berättade om fem punkter som vi tyckte var 
särskilt viktiga, bl.a. seniorkort i länstrafiken, äldrevårdsmottagningar och förbättrad 
vård i livets slutskede på SÄBO. 
 
Våren 2018 kom vi på ”återbesök” och fick en redovisning från varje partigrupp av 
vilka äldrefrågor man tagit upp i sina valprogram. Vi gjorde en sammanställning av 
svaren i rapporten ”Vilka partier i Regionen har den bästa äldrepolitiken?”. 
Rapporten spreds på olika sätt (insändare, e-post m.m.) och vi hade också en 
slutdebatt i Huskvarna Folkets Park någon vecka före valet där de ledande politikerna 
fick redovisa hur man ställde sig till våra viktiga frågor. 
 
Resultatet av detta lobby-arbete blev att vi fått gehör för i stort sett alla våra 
frågor! 
 
Nu har vi identifierat fem nya frågor 

1. Respektera att det finns personer i digitalt utanförskap 
2. Rusta upp geriatriken på länets sjukhus 
3. Införande av äldrevårdsmottagningar med ”hälsokontroller” för 80- och 90-åringar och 

vaccinationsprogram för äldre på alla vårdcentraler 
4. Erhålla stöd från Regionen och etablera en god samverkan med Regionen i arbetet att förebygga 

onödig ohälsa hos äldre   
5. Införa reseersättning vid resor till andra sjukhus än ”hemsjukhuset” 

 
Vi har redan besökt flera av partiernas regiongrupper och skall inom kort ha besökt alla 
nio. 
 
Vi märker ett glädjande intresse och en stor beredskap att gå oss till mötes! Flera partier 
lägger in våra frågor redan i budget 2022. Vi har blivit inbjudna till regionens 
budgetberedning. 
 
Våren 2022 följer vi upp med ”återbesök” och gör en ny sammanställning av partiernas 
äldrepolitik. Vi kommer att presentera den på hemsidan som vägledning till hur ni skall 
rösta i regionvalet. Erfarenheten från förra valet är att rikspolitiken inte alltid hänger 
ihop med regionpolitiken. Det parti som i rikspolitiken hade den bästa äldrepolitiken var sämst i 
vår sammanställning av regionpolitiken! 
 
Jönköping 14 september 2021 
Kjell Lindström, Distriktsordförande 


