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Så har den s.k. Vårändringsbudgeten presenterats och för oss pensionärer 
finns det inte mycket att glädja sig åt, snarare tvärt om. Nya satsningar lyser 
med sin frånvaro och satsningarna på äldreomsorgen på 800 miljoner kronor 
handlar snarare om omfördelningar inom ramen för befintlig budget, bl.a. 
försvinner 310 miljoner kronor i olika äldreomsorgsprojekt. Vidare slopas det 
s.k. Äldrelyftet som är ett statligt stöd till idrott för äldre. Det senare är 
anmärkningsvärt med hänsyn till att vi alla vet vilken betydelse motion har för 
äldres hälsa och välmående. 
  
Det som saknas är fortfarande ett helhetsgrepp på pensionssystemet och 
bostadsbyggandet inkl. renoveringsbehov av det äldre bostadsbeståndet för 
seniorer som exempelvis installation av hissar. Det senare är många gånger 
en förutsättning för att äldre ska kunna bo kvar och själva kunna komma ut 
och vara aktiva. Att installera hissat är en god affär för kommunerna.  
 
Den höjning av garantipensionen som redan genomförts för 2019 kommer 
att leda till minskad köpkraft på grund av inflationen. Sannolikt kommer 
grundskyddet att förstärkas fr.o.m. 2020 då det föreslås att garantipension 
och bostadstillägg kommer att höjas. Det är välkommet, men bidrar samtidigt 
till att det kommer att ytterligare leda till att många yrkesgrupper som arbetat 
heltid i 40 år inte kommer att få mycket mer i plånboken än den som inte alls 
förvärvsarbetat. 
 
I många vanliga yrken som undersköterska, sjuksköterska och 
grundskolelärare ligger i dag den allmänna pensionen på 45% av slutlönen. 
Det är långt ifrån de 60% som utlovades när det nya pensionssystemet 
infördes. Med tjänstepension når i dag de flesta 55-60% av slutlönen.  
Positivt är att den särskilda löneskatten för +65-åringar försvinner redan i 
sommar är positivt. Det förslaget fanns med i m-kd-budgeten och en 
proposition presenterades i slutet av mars.  
 
Våren är stämmornas tid och stockholmsdistriktets årsstämma ägde rum den 
9 april. Totalt hade 10 motioner lämnats in vilket är ovanligt mycket ett icke-
kongressår. Det tyder på engagemang, vilket är glädjande.  
 
Distriktsstyrelsens yttrande över motionerna antogs med ett undantag och 
som gällde en kartläggning av privata sjukvårdsförsäkringar och dess 
konsekvenser, som exempelvis eventuella undanträngningseffekter.  
Motionerna presenteras kortfattat på annan plats i detta nummer. Vidare 
beslutade stämman att höja distriktsavgiften med 10 kronor till 50 kronor 
fr.o.m. 2021. Distriktsavgiften har inte höjts sedan 2004. Distriktsstyrelsen 
fick två nya ledamöter, Birgitta Hagström från Karlaplan och Jan Nordelöf 
från Tyresö. Birgitta har tillbringat större delen av sitt yrkesverksamma liv 
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inom SVT och Jan har bred erfarenhet från industrin och 
försäkringsbranschen och driver fortfarande eget företag inom juridik.  
Varmt välkomna Birgitta och Jan! De som lämnat styrelsen är Christina 
Björklund och Maj-Lis Rombo. Stort tack för era värdefulla insatser.  
 
Med dessa rader önskar jag er alla en riktigt härlig vår! 
 

/ Monica Ulfhielm 
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