
Ordföranden har ordet 

God fortsättning på det nya året! Nu befinner vi oss i slutet av januari och efter alla helger är 

vi åter tillbaka i vardagen. Jag hoppas att ni alla samlat krafter för ännu ett verksamhetsår. 

 När detta skrivs har vi ingen regering på plats. Vi kanske t.o.m. står inför ett extraval.  Hur 

den kommande regeringen är sammansatt kan självklart påverka för oss väsentliga frågor. 

Som tur är råder det enighet över partigränserna att ta bort skillnaderna i skatt mellan 

löneinkomster och pensioner. Samtidigt blir det allt tydligare att dagens pensionssystem 

utgör en tickande bomb. Det mullrar verkligen i djupet hos alla seniorer. Kan inte våra 

politiker återskapa ett förtroende för att dessa frågor tas på allvar riskerar vi att i nästa 

valrörelse få ett pensionärsparti. Vi har i flera år krävt en översyn av det nuvarande 

pensionssystemet, som belyser varför det inte blev som det var tänkt och vilka åtgärder som 

krävs på kort och lång sikt.  

Under förra årets valrörelse lanserade vi tre teman: Trygg ekonomi, tryggt boende och trygg 

vård- och omsorg. Dessa frågor måste vi fortsätta att driva under hela 2019. Det måste 

byggas fler bostäder som är anpassade till äldre och med olika upplåtelseformer. De behöver 

också byggas fler vård- och omsorgsboenden. Vi har nått vägs ände när det gäller att bo kvar 

hemma till varje pris. Vi måste också bevaka och följa upp alla vallöften i alla 

samverkansorgan där vi är representerade.  

2019 firar SPF Seniorerna 80 år och det ska uppmärksammas överallt. Vi startade vår 

verksamhet i Göteborg och därför planeras ett firande där i september. Sedan är det upp till 

distrikt och föreningar att själva besluta om hur man vill uppmärksamma jubileet. Förbundet 

kommer att bistå med bildspel och idéer. Inför kongressen 2020 som äger rum i Stockholm 

kommer vi under hösten att få yttra oss över förslag från Förbundsstyrelsen, vad avser 

förslag till nya stadgar och förslag till nytt bostadspolitiskt program.  

I höstas förra året fick pensionärsorganisationerna pengar för att särskilt ta tag i frågan om 

ofrivillig ensamhet. Utöver en inventering av vad som hittills gjorts har ett antal konferenser 

ägt rum runt om i landet för att utse ”ambassadörer” som är beredda att driva dessa frågor 

vidare på lokal nivå. En annan viktig fråga är att vi tillsammans med de övriga 

pensionärsorganisationerna kommer att besöka samtliga vårdcentraler (vårdpatruller) i 

regionen och belysa dem i ett äldreperspektiv. Se vidare särskild artikel om detta på sidan xx.  

Det finns knappast en konferens som handlar om hälso- och sjukvård med fokus på äldre och 

som inte tar upp frågan om krav på bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Den 

1 januari trädde lagen om utskrivning från slutenvården i kraft. Övertagandet av 

betalningsansvaret till kommunerna blev dock försenat inom stockholmsregionen, då 

journalsystemen inte var kompatibla. Först den 17 november kunde lagen i sin helhet träda i 

kraft. Här måste resultaten följas upp noga. En annan fråga som måste lyftas i år är vad som 

kommer i stället efter det att överenskommelsen om överföring av hemsjukvården till 

kommunerna misslyckades för andra gången. Mycket talar för att frågan är begravd för lång 

tid framåt. Därmed uppstår frågan om det finns det alternativa lösningar?  
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