
Ordföranden har ordet 

Efter 131 dagar har vi äntligen fått en regering på plats, vilket innebär att den gamla 

regeringskonstellationen kvarstår men med ett aktivt stöd från centern och liberalerna. I 

överenskommelsen finns mycket som är av betydelse för oss seniorer. Att skatteskillnaderna 

mellan oss och löntagare skall vara helt borta år 2020 och att pensionerna höjs från år2021 

är efterlängtade besked. Att den s.k. flyttskatten tas bort kommer också att öka incitamentet 

för att sälja sina bostäder till förmån för mer anpassade bostäder för oss äldre. 

 En större satsning på primärvården inklusive en fast läkarkontakt är också en annan viktig 

fråga som vi har drivit under många år. Att införa konkurrensneutralitet mellan offentliga 

och fristående vårdgivare är också en välkommen reform liksom att hotet om vinstförbud 

och vinstbegränsningar i alla fall tills vidare lagts på hyllan. Det medför en ökad trygghet att 

veta hur spelreglerna ser ut för de företag som vill satsa resurser på vård- och omsorg. Att 

satsa på utökade RUT-avdrag kan också vara till gagn för de seniorer som vill kunna bo kvar 

hemma. Kommunernas hemtjänst utvecklas allt mer till att svara för de tyngre 

omsorgsbehoven i och med att vi bor kvar hemma längre. Slutligen vill jag peka på den 

fortsatta viktiga och i och för sig självklara möjligheten för sjuksköterskor att med bibehållen 

lön kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Vi vet att många vårdavdelningar 

runt om i landet är stängda p.g.a. bristen på just specialistsjuksköterskor.   Vad som kan inge 

oro över dessa satsningar är att det finns en risk att flera av frågorna fastnar i utredningar.  

Vidare saknas ett helhetsperspektiv på många av frågorna. Det fortsätter att lagas och 

lappas i det korta perspektivet. Den utvärdering av pensionssystemet som vi har efterlyst i 

flera år saknas och den viktiga frågan att det måste ha lönat sig att arbeta under ett helt 

yrkesliv måste också synas i pensionskuvertet. Se närmare notisen om ”respektavstånd”. Det 

gäller också frågan om hur en verklig samverkan mellan regioner och kommuner ska se ut. 

Inte heller tas den viktiga bostadsfrågan upp. Det måste byggas fler för äldre anpassade 

bostäder med olika upplåtelseformer och som seniorer har råd att bo i. För att detta ska 

kunna genomföras krävs såväl statligt investeringsstöd som att kommunerna kan anvisa 

mark till rimliga kostnader.  

Det valbudskap som vi lanserade inför valrörelsen 2018 har fortfarande sin aktualitet: Trygg 

ekonomi, Trygg vård och omsorg och Tryggt boende är frågor som vi alla ska driva när vi 

träffar ansvariga politiker. De två sistnämnda är verkligen frågor som måste tas upp i alla 

kommunala pensionärsråd.  
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