ÖPPET BREV
Partiledare Ulf Kristersson
Moderata samlingspartiet
Box 2080
103 12 Stockholm
Stockholm den 19 september 2022

Bäste Ulf!
Gratulationer till talmannens uppdrag som regeringssonderare! Till de samtal och
förhandlingar som du nu kommer att leda vill jag bidra med våra uppmaningar till en ny
regering.
Fler än var femte invånare har fyllt 65 år. SPF Seniorerna vill att en ny regering lyssnar
och tar hänsyn till seniorers behov och synpunkter, oavsett vilket eller vilka partier som
bildar regering.
•

Tillsätt en utpekad och renodlad äldreminister som säkrar att seniorers
perspektiv och frågor inte saknas i regeringens arbete och att frågorna inte faller
mellan stolarna i Regeringskansliet. Det behövs en samordnande kraft för det
nationella arbetet för och tillsammans med seniorer.

•

Bekämpa ålderismen, dvs. dåliga attityder och fördomar mot äldre samt
åldersdiskriminering. Avskaffa omotiverade åldersgränser för till exempel
medicinska behandlingar, som exempelvis screening för olika sjukdomstillstånd.
Staten ska vara en god arbetsgivare och säkerställa att äldre arbetskraft kan
arbeta kvar så länge de vill. Skärp diskrimineringslagen och stärk
Diskrimineringsombudsmannen.

•

Genomför en total översyn av pensionssystemet. Trots att systemet funnits i
över 20 år, och återkommande har lappats och lagats, har det ändå inte
utvärderats i sin helhet. Höj avsättningarna till pensionen. Det ska löna sig att ha
arbetat. Öppna pensionsgruppen så att alla kan ta del av den viktiga
diskussionen om detta offentliga och långsiktiga system.

•

Vässa socialtjänstlagen och föreslå en helt ny äldreomsorgslag. När
kommunerna beslutar om insatser ska äldre ha rätt till goda
levnadsförhållanden, inte bara skälig levnadsnivå som socialtjänstlagen
föreskriver. Äldreomsorgen ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.
Stärk ledarskap, kompetens och kvalitet utifrån seniorers behov och önskemål.
Minska personalens spring så att seniorer möter några få kända ansikten.
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•

Bygg ut primärvården och öppna särskilda äldremottagningar med geriatrisk
kompetens. Säkerställ att vård och behandling ges likvärdigt efter behov och
den enskildes önskemål, och inte beror på patientens ålder, bostadsort eller
inkomst. Säkra införandet av en god och nära vård av hög kvalitet. Seniorer ska
kunna lita på hälso- och sjukvården.

•

Möjliggör utbildning och fortbildning för de som har är digitalt ovana. Eftersom
alltmer av offentlig service och tjänster görs digitala krävs i allt högre grad digital
kunskap och digitala verktyg för att vara delaktig i samhället. Säkerställ att det
alltid finns fullgoda alternativ till de digitala. Alla kan och vill inte vara digitala.

•

Gör de mindre kostsamt att flytta, säkerställ skäliga bostadskostnader och bättre
lånevillkor för seniorer, oavsett bostadstyp. Underlätta byggande av fler
seniorvänliga bostäder, med tillgång till gemensamhetslokaler. I dag är det
vanligt att seniorer blir fast i sina hem av ekonomiska skäl eller för att det inte
finns passande bostäder att flytta till.

Eva Eriksson
Förbundsordförande

---------------------------------------------------------------------SPF Seniorerna är en av Sveriges största ideella organisationer med närmare en kvarts
miljon medlemmar i nästan 800 föreningar över hela landet, samt Sveriges äldsta
seniororganisation, bildad 1939. Förbundet är verkligt partipolitiskt och religiöst obundet och
organiserar alla som har någon form av pension och deras partner.
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