
Månadsmöte med SPF Seniorerna 
Enabygden fredag den 13 mars 2020 
 

Detta möte, som ägde 

rum på Kryddgården i 

Enköping, var 

märkbart påverkat av 

den pågående corona-

epidemin eller om det 

kunde ha med dagens 

datum att göra. Antalet deltagare var bara 

drygt 40 mot normalt minst det dubbla och 

sannolikt ännu fler med tanke på det 

intressanta ämnet. Detta var ett föredrag 

av riksdagsledamot Solveig Zander om 

våra pensioner. 

Solveig är mångårig ledamot av 

Socialförsäkringsutskottet och ingår i 

Regeringens pensionsgrupp som leds av 

Ardalan Shekarabi (S). Gruppen har med 

olika sammansättning verkat sedan 1991, 

då det nuvarande pensionssystemet 

utarbetades. Den nuvarande gruppen 

tillsattes 2006 och i den finns f.n. 

ledamöter från sex partier: C, KD, L, MP, 

M och S. MP var inte med från början 

men är ju numera regeringsparti. Gruppen 

ska övervaka att pensionssystemet 

fungerar som det var tänkt och komma 

med förslag till förändringar när så 

behövs. För att lägga förslag måste 

gruppen vara helt enig. 

Tanken 1991 var att pensionen skulle 

motsvara ca 65 % av lönen inklusive 

tjänstepension som de flesta har, dock inte 

alla. Med ökande medellivslängd kommer 

det emellertid inte att bli så, om inte mer 

pengar tillförs, vilket måste ske inom 

systemet och inte tas från allmänna 

skatter. Det innebär antingen en högre 

arbetsgivaravgift eller högre egenavgift 

eller båda. Eftersom pensionssystemet är 

slutet, måste alla pengar som betalas ut 

över tid motsvaras av lika stora 

inbetalningar. Detta gäller även när man 

använder AP-fonderna som finns som 

buffert för att jämna ut mellan åren.  

För dem, som av olika anledningar inte 

har kunnat arbeta under livet, finns 

garantipension. Den ska täcka basala 

behov. Emellertid är det numera knappt 

någon skillnad mellan garantipensionen 

och den pension man får efter ett helt livs 

arbete med låg lön. Detta är f.n. en viktig 

fråga att lösa för pensionsgruppen. En 

annan uppgift är att jämna ut skatten 

mellan löntagare och pensionärer. De 

senare får ju inte några jobbskatteavdrag. 

Solveig tog även upp frågan om boende på 

äldre dagar. Det är svårt för många att 

flytta från billigt boende i villa till alltför 

dyra nya lägenheter, när en stor del av 

försäljningsvinsten måste skattas bort. Här 

kan en förändring vara på gång. Det finns 

även behov av någon form av service- 

eller trygghetsboende, innan man tvingas 

flytta till omsorgsboende. Sådana blir 

emellertid dyra, varför privata företag inte 

vågar bygga. 

Även några föreningsärenden behandlades 

under mötet innan det var dags för kaffe 

och wienerbröd på Restaurang Krydda. 

Tack till grupp 5 för ett väl genomfört 

möte. 

För att få ta del av det nya bidrags-

systemet för föreningar har styrelsen 

tvingats gå igenom alla genomförda 

aktiviteter under 2019. Dessa var 544 st 

med 6962 deltagande medlemmar – minst. 

Nu får vi se hur kommunen bedömer 

detta. 

Annat av vikt är att Enabygden fyller 40 

år vilket kommer att firas med middag på 

Restaurang Krydda den 17 oktober. Även 

kören Västanvind jubilerar och firar 35 år 

med kakbuffé i Västerledskyrkan den 5 

maj. Andra aktuella aktiviteter är boule 

som börjar på planen vid Höken den 22 

april, kl 9.30 och fågelcirkeln som har sin 

första träff den 19 mars, kl 14 på 

Studieförbundet Vuxenskolan, 

Kyrkogatan 18. 
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