
Ordföranden har ordet  

 Kära vänner! Jag har vid flera tillfällen nämnt att vi måste vända den negativa medlemsutvecklingen 

både genom att rekrytera nya medlemmar men framför allt genom olika satsningar för att 

förhindra att medlemmarna alltför ofta väljer att lämna oss redan efter ett par år. Förbundet 

har nu sedan några månader tillbaka påbörjat en mer långsiktig satsning, nämligen en s.k. 

varumärkessatsning som syftar till att öka kunskapen om vad SPF Seniorerna är. Målgruppen 

är 50+, d.v.s. de som fortfarande befinner sig i arbetslivet, men som när det blir dags för 

pensionen skall betrakta SPF Seniorerna som det naturliga valet. Den här veckan påbörjas 

del två i satsningen och den syftar till att öka kunskapen om pensionerna. Den kommer bl.a. 

att ha formen av ett nyhetsbrev och som kommer att distribueras till samtliga medlemmar. 

Sedan kan vi som medlemmar bidra med att sprida nyhetsbrevet till yngre vänner och 

bekanta. I nyhetsbrevet uppmanas man också att ”kolla med någon som vet”, dvs vi som 

redan är pensionärer. Nyhetsbrevet kommer att kompletteras med en digital 

annonskampanj. Jag tror att detta är en alldeles utmärkt satsning. Alltför många sticker 

huvudet i sanden och vågar inte tänka på när den dagen kommer och man ska leva på sin 

pension. På tal om pensioner så kan man undra om ”fortet” pensionsgruppen är på väg att 

spricka? Socialförsäkringsministern har lyckats med att reta upp gruppen genom att gå ut 

och lova pensionshöjningar så att de motsvarar 70% av den tidigare arbetsinkomsten. Detta 

uttalande har inte förankrats i pensionsgruppen! Fortsättning lär följa.  

Vi har vid många tillfällen talat om det digitala utanförskapet även om en allt högre andel av 

de äldre använder sig av internet och exempelvis betalar sina räkningar på det sättet. I förra 

veckan startade i SVT programmet Seniorsurfarna, som på ett enkelt och humoristiskt sätt 

lär ett antal välkända personer att använda en smartphone. Björn Hellberg hade f.ö. en 

gammal telefon som bara tillät telefonsamtal och sms. Allt syftar till att visa att det inte är så 

krångligt. Om ni inte såg programmet från i torsdags (20 februari) kan ni hitta det i SVT Play. 

Nästa avsnitt är nu på torsdag och därefter torsdagen den 5 mars. Bland oss seniorer kan 

programmet bli lika populärt som barnens ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. 

Vi vet sedan tidigare genom vårt arbete i projektet Koll på läkemedel att äldre får läkemedel 

som inte alltid är lämpliga för äldre. I en nyligen publicerad rapport som SPF Seniorerna tagit 

fram, ”Nya och bättre läkemedel, men inte för alla” framgår att äldre får sämre läkemedel 

mot förmaksflimmer och läkemedel som i sin tur kan förebygga stroke. Rapporten finns att 

hämta på Förbundets hemsida.  

Det politiska landskapet har sedan januariavtalet blivit allt svårare att förutse. Nu senast har 

v och moderaterna kommit överens om extra resurser till välfärden i kommunerna på totalt 

2,5 miljarder. En majoritet i riksdagen står bakom beslutet. Det är välkommet, samtidigt som 

det är en engångssatsning. Det krävs alltså en mer långsiktigt hållbar satsning.  

RUT-avdraget har varit i fokus sedan Riksrevisionen i en rapport riktat kritik mot 

utformningen. Rapporten har i sin tur kritiserats från flera håll och de politiska 

motsättningarna om avdragets vara eller inte vara åter blossat upp. Samtidigt ligger det nu 

ett förslag hos regeringen om breddat utbud och höjt tak för RUT-tjänster. Faktum är att 

22% av användarna är pensionärer och 44% barnfamiljer. Vidare har svarta jobb blivit vita 



och dessutom gett åtskilliga nyanlända ett första jobb med avtalsenlig lön i stället för bidrag. 

För oss pensionärer ger RUT möjlighet att själv kunna välja hur och när man vill ha städhjälp 

till skillnad från hemtjänstens mer strikta regler. 

Slutligen ber jag er uppmärksamma den gemensamma skrivelse som 

pensionärsorganisationerna ställt till Regionstyrelsen om förhållandena på inte minst 

Södersjukhuset under i synnerhet Trettondagshelgen. Vi planerar för en hearing med 

samtliga politiker i Landstingshuset den 14 april. Närmare information kommer. När detta 

skrivs har Södersjukhuset åter hamnat i en ohållbar situation med en överfull akut med 

orimliga väntetider och brist på vårdplatser.  
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