
Ordföranden har ordet     (december 2019) 

Kära vänner! Nu är snart ytterligare ett år till ända och det är dags att summera år 2019.  

Ett tema som återkommit under hela året är rekrytering och kommunikation och inte minst 

hur vi ska kunna behålla våra yngre medlemmar. Insikten om att vi inte är en homogen 

grupp utan att det finns vitt skilda intressen som ska tillgodoses för att vi ska uppfattas som 

relevanta börjar sprida sig i föreningarnas programutbud. De föreningar som är 

framgångsrika i sin medlemsutveckling har insett detta. Även bland distriktets seminarier har 

det funnits rena kulturinslag som visat sig framgångsrikt, en satsning som återkommer även 

under 2020. 

Att SPF Seniorerna uppmärksammat sina 80 år kan knappast ha undgått någon. Vid jubileer 

är det vanligt att man blickar bakåt. Vad som är slående är att de frågor som stod i fokus då, 

bostäder och pensioner, är lika relevanta idag. Även om förhållandena inte är jämförbara så 

är sakfrågorna desamma; rimliga pensioner som går att leva på och anpassade bostäder för 

äldre till rimliga kostnader. 

Arbetet med Vårdcentralpatrullen blev en framgångsfaktor i många hänseenden. Vi lyckades 

engagera medlemmar som tidigare varit anonyma i vår organisation, vi kunde presentera ett 

lyckat samarbetsprojekt mellan de fyra pensionärsorganisationerna och vi 

uppmärksammades positivt av politiker och tjänstemän inom primärvården. Det senare 

manifesterades av att vi nominerades till Tillsammanspriset, som delas ut av 

Patientnämnden. Vi vann inte, men vi återfanns bland finalisterna. Ett annat viktigt projekt 

som har startat under 2019 är att på olika sätt bidra till att minska den ofrivilliga 

ensamheten. Det arbetet kommer att fortsätta under 2020. 

En annan viktig fråga som vi måste ägna större uppmärksamhet under 2020 är det faktum 

att riksdagen fattat beslut om en successiv höjning av åldersgränserna i pensionssystemet. 

Hur påverkar det oss som organisation? Hur välkomna är de äldre på arbetsmarknaden? 

Frågan om åldersdiskriminering måste ges större uppmärksamhet. 

Politiskt har det varit ett turbulent år både i Sverige och runt om i världen. Efter 

riksdagsvalet 2018 tog det 131 dagar innan vi fick en regering på plats utan egen majoritet i 

riksdagen. Det sätter naturligtvis sina spår när det gäller vad som kan uträttas eller inte. Det 

73-punktsprogram som regeringen tillsammans med liberalerna och centern kommit 

överens om är det som ligger till grund for reformagendan. Här återfinns slopande av den 

s.k. pensionärsskatten, höjda pensioner, ändrade regler kring flyttskatten och breddat RUT-

avdrag. Det senare underlättar att bo hemma längre. Vidare fanns satsningar på 

primärvården och en fast läkarkontakt. Det har det talats om i åratal utan att några större 

resursförändringar ägt rum. I ett internationellt perspektiv satsar Sverige mycket på 

akutsjukvården och så sker än idag. Primärvården får ökande arbetsuppgifter och den öppna 

specialistsjukvården flyttas ut från akutsjukhusen, men resurserna har inte följt med. De 

varsel som nu läggs på akutsjukhusen ska ses i det perspektivet.  

Utvecklingen av pensionerna och hur de med lägst pensioner kompenserats med 

skattelättnader har tydligt visat på bristerna i dagens pensionssystem, där grundproblemet 



är underfinansiering. Denna utveckling har i sin tur lett till att den som arbetat hela sitt 

yrkesverksamma liv i ett låglöneyrke och den som bara har garantipension och ev. 

bostadstillägg har jämnats ut och därmed kopplingen till lönen. Den utvecklingen förstärks 

ytterligare fr.o.m. 1 januari 2020. Det här är en negativ utveckling, som påtalats från många 

håll, men ännu lyser konkreta åtgärder med sin frånvaro. Att det behövs en utvärdering och 

översyn av pensionssystemet är alla pensionärsorganisationerna överens om, vilket 

tydliggjordes i Almedalen i somras då ett gemensamt sexpunktsprogram om pensionssystemet 

gemensamt presenterades av de fyra pensionärsorganisationerna. 

Nästa år, 12-14 juni, är det kongress och den kommer att äga rum på Lidingö. 

Förbundsstyrelsen har redan fattat beslut om att, efter en remissomgång, lägga fram ett 

förslag till Boendepolitiskt program. Motionstiden har gått ut och är överlämnade till 

Förbundet. Förbundets stadgegrupp har presenterat ett förslag till nya stadgar och 

synpunkter har lämnats in från samtliga distrikt, vilka nu beaktas i det fortsatta arbetet. I 

januari skall ett reviderat förslag presenteras för Förbundsstyrelsen, som har att besluta om 

förslaget till kongressen. Vi kan se fram emot ett spännande år 2020.  

Med dessa rader vill jag tacka er alla för det år som gått och önskar er 

 En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 

Monica Ulfhielm 

 


