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Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, regioner och kommunfullmäktige. 
Svenska folket, inte minst 2 107 882 väljare över 65 år, ska välja sina politiska företrädare. Men de 
ska också göra ett val mellan olika politiska färdriktningar som i hög grad påverkar vardagen för 
människor.  
 
SKPF Pensionärerna är Sveriges tredje största organisation för pensionärer. Vi arbetar för ett 
demokratiskt samhälle, byggt på alla människors lika värde. SKPF är partipolitiskt obundna men 
har självklart krav på att politiken ska ge bättre villkor för våra drygt 160.000 medlemmar.  
 
Många av våra medlemmar kommer från ett långt arbetsliv i vård och omsorg. Många har efter 
pensioneringen fått en mycket skral pension och alltför många har svårt att få hushållsbudgeten 
att gå ihop.  
 
Därför har vi också förväntningar på partierna att ge klara och tydliga besked om vad en röst på 
partiet innebär. Högre pensioner? Tryggare socialförsäkringar? Åtgärder mot ohälsan i arbetslivet 
så man orkar jobba hela vägen? Det är viktiga reformer för våra medlemmar som vi vill ha 
partiernas besked om de stödjer.  
 
Vi vill också få besked före valet om äldreomsorgen och om hälso- och sjukvården. Är partierna 
beredda att förbättra tillgängligheten till sjukvården? Ställer ni upp på kravet om allas rätt till en 
bra tandhälsa? Är ni beredda att satsa på äldreomsorgen? Har ni lärt av coronapandemin att 
vården bara kan bli bättre med personal som har rimliga arbetsvillkor, som heltider i stället för 
timanställningar? Kommer ni att stärka en jämlik omsorg i hela landet, så äldres vård och omsorg 
inte drabbas av kommunala olikheter?   
 
Äldres inflytande och delaktighet behövs om ålderismen ska kunna slås tillbaka. Fler äldre i 
riksdagen. Äldres perspektiv ska vara med när beslut fattas. Ge plats för äldres egna röster. Att 
alla kommuner och regioner har krav på sig att ha pensionärsråd är ett steg i den riktningen. 
 
SKPF Pensionärerna är en konstruktiv kraft i samhället. Vi ställer krav men bidrar samtidigt med  
förslag och lösningar inför framtiden. I vårt handlingsprogram har vi punkter för flera 
samhällsområden och här i valplattformen lyfter vi fram fyra av dessa. Hållbara och jämlika 
pensioner, en bättre vård och omsorg genom att satsa på personalen, en god äldreomsorg och 
äldres delaktighet som murbräcka mot ålderismen.  
 
Vi kommer att ta in partiernas besked inför valdagen och redovisa för våra medlemmar vilka svar 
som partierna ger. Därefter är det viktigaste steget kvar för dig som medlem: Rösta den 11 
september! 
 
Liza di Paolo-Sandberg 
Förbundsordförande 
SKPF Pensionärerna   
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SKPF Pensionärerna arbetar för ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att leva ett bra liv med en god ekonomi, 
med den omvårdnad och sjukvård som behövs, med god tillgänglighet och utan att diskrimineras. Den självklara 
tanken med de förslag vi presenterar är att välfärdssamhället Sverige har råd att satsa på äldre. Trygghet livet ut!  
 
Därför blir fyra valfrågor särskilt viktiga för oss: Jämlika pensioner, en god äldreomsorg, tillgänglig hälso- och 
sjukvård samt åtgärder mot åldersdiskrimineringen.   
 
     

Jämlika pensioner hållbara över tid! 
Pensionerna för dagens och för morgondagens pensionärer är vår viktigaste valfråga. Det handlar 

om hur människors vardag ska fungera och om hur hushållsekonomin går ihop eller inte. Det 

avgör hur fri och oberoende man är. Ska livet vara hållbart måste också arbetslivet vara det.  

 

För många, inte minst kvinnor som jobbat i vård och omsorg, är dagens pensioner riktigt usla. 

Den som inte orkar arbeta ända fram får betala den låga pensionens pris. Den genomsnittliga 

pensionsåldern för kommunalare är 64 år. Många orkar med andra ord inte arbeta ända fram till 

dagens pensionsålder, främst på grund av ohälsa. Därför hänger det ihop: Ska pensionerna 

förbättras krävs ett pensionssystem som tar in tillräckligt med pengar för att ge bra pensioner. 

Men ett bra pensionärsliv förutsätter också ett hållbart arbetsliv.  

 

Alla ska ha och få samma möjligheter till en pension som det går att leva på och inte bara 

överleva. Ett allmänt pensionssystem ska leverera ekonomisk trygghet och förutsägbarhet för 

dagens pensionärer men även för morgondagens. Man ska få ut minst 60 procent av sin inkomst i 

pension från det allmänna systemet. Alla ska ha rätt till en bra tjänstepension som ger ytterligare 

10 procent av den tidigare lönen.   
 

SKPFs förslag:  
 

➢ Se till att pengar som betalas till pensioner också går till pensioner! Idag stannar cirka     

20–30 miljarder av pensionsinbetalningarna kvar i statens kassa. Dessa måste gå till 

pensioner.   

 

➢ Höj pensionsavgiften från dagens 17,21 till 18,5 procent! Högre pensioner kräver mer 

pengar till pensionssystemet. 

 

➢ Arbetsgivare måste satsa på de anställdas arbetsmiljö, på kompetensutveckling och 
på heltidstjänster. Bort med timanställningar. Det är en viktig förutsättning för att 
kunna tjäna ihop till en bra pension. 

 

God omsorg för äldre - satsa på personalen! 
Vården och omsorgen om äldre är alltid viktiga frågor inför val. Svenska väljare kräver att 
partierna satsar på de äldre och på personalen som jobbar i vård och omsorg. Så blir det med 
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säkerhet denna gång också. Coronapandemin har dessutom gjort brister i vård och omsorg 
särskilt tydliga.  
 
Därför måste partierna ge klara besked: Är ni beredda att satsa på äldreomsorgen? Har ni lärt 
läxan av pandemin att vården bara kan bli bättre med personal som har rimliga arbetsvillkor, som 
heltider i stället för timanställningar? Kommer ni att stärka en jämlik omsorg i hela landet, så 
äldres vård och omsorg inte drabbas av kommunala olikheter?   
 

SKPFs förslag: 

 
➢ Satsningar på äldres omsorg ska gå till äldres omsorg. När staten skjuter till extra 

resurser måste kommuner och regioner använda pengarna till vården och omsorgen. 
 

➢ Personalen ger vården och omsorgen. Därför krävs att kommuner och regioner blir 
föredömen som arbetsgivare: Satsa på personalen; erbjud heltider, anställ fler, satsa 
på kompetensutveckling och på personalen och stärk de äldres delaktighet. 

 

➢ Vi måste få en lagstiftning och organisering av vård och omsorg, så att äldre inte 
ställs utan vård på grund av bristande samverkan mellan kommuner och regioner. 

 

Sjukvård efter behov – tillgänglig också för äldre 
Att prioritera äldres rätt till en god sjukvård måste sättas i fokus när vårdskulder från tiden med 
coronapandemin ska arbetas av. Äldre får inte ställas utan nödvändig vård. Sjukvården måste bli 
tillgänglig och detta måste gälla hela vårdkedjan från primärvård till specialistsjukvård. En 
tillgänglig sjukvård efter behov ska finnas i hela landet. Att stärka personalens kompetens är 
avgörande för god vård. Detta säkrar också kontinuitet i vården, oavsett huvudman.  
 
Äldres säkerhet och behov ska alltid sätts i första rummet, och sjukvårdens bemanning ska svara 
mot de äldres behov. Äldre måste kunna ha möjlighet att aktivt påverka innehållet i sin vård och 
omsorg. Delaktighet i vården ger bättre behandlingar. 
 

Tänderna är en del av kroppen! Tandvården är en lika viktig del av välfärden som annan sjukvård. 
Därför kan inte rätten till god tandvård vara beroende av den egna plånbokens tjocklek. SKPF 
driver kravet att riksdagen beslutar att sjukvårdens högkostnadsskydd ska omfatta också tandvård 
fullt ut. 
 

SKPFs förslag: 
 

➢ Vård efter behov ska styra sjukvården även efter coronapandemin. Rätten till vård 
måste garanteras också äldre, efter behov. 

 

➢ Stärk äldres delaktighet i vården. Det ger bättre hälsa och är en lagstadgad rättighet! 
 

➢ Tänderna är en del av kroppen. Därför måste tandvården ingå i högkostnadsskyddet! 
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Delaktighet och inflytande – en murbräcka mot ålderism!    
Den som har levt ett långt liv har mycket erfarenhet. Äldre är en resurs för och i samhället. Äldre 

måste finnas med där besluten fattas. Den som är pensionär ska ha rätt till delaktighet och 

inflytande.  

 

Att stärka äldres inflytande är samtidigt ett sätt att slå tillbaka den åldersdiskriminering som finns 

i vårt samhälle. Det behövs fler äldre i riksdagen. Vi måste ge plats för äldres egna röster. Vi 

kräver att alla kommuner och regioner ska ha pensionärsråd. Det digitala utanförskapet som 

många gånger drabbar äldre måste brytas.  

 

SKPFs förslag: 

 

➢ Ta krafttag mot ålderismen! Regeringen måste ge särskilt uppdrag till 
Diskrimineringsombudsmannen att arbeta mot utestängning och diskriminering av 
äldre. 

 

➢ Alla partier måste ta ansvar för att demokratin fungerar genom fler äldre på valbara 
platser till riksdagen. Fyll igen det demokratiska gap som det innebär när äldre ställs 
utanför beslutande församlingar! 

 

➢ Det ska inte vara frivilligt att lyssna till oss! Därför måste det bli obligatoriskt och 
lagkrav för kommuner och regioner att inrätta pensionärsråd. 


