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SKPF Pensionärerna är en kon-
struktiv kraft i samhället. Vi 
ställer krav, samtidigt som vi 
bidrar med förslag och lösning-
ar 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 mur-
bräcka mot ålderismen. 

Äldres perspektiv ska vara med 
när beslut fattas. Rösta den 11 
september!
 

Liza di Paolo-Sandberg
Förbundsordförande
SKPF Pensionärerna

med lösningar!med lösningar!
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Vi ställer krav 

– och bidrar 



Jämlika pensioner hållbara över tid!
Pensionerna är vår viktigaste valfråga. Det handlar om hur äldre 
människors vardag ska fungera och få hushållsekonomin att gå ihop. 

• Se till att pengar som betalas till pensioner också går till pensio-
ner! I dag stannar cirka 20–30 miljarder av pensionsinbetalningar-
na 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 kompe-
tensutveckling 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!
Coronapandemin har tydliggjort brister i vård och omsorg som behö-
ver åtgärdas. Personalen behöver rimliga arbetsvillkor och heltid ska 
vara en norm. 

• 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 kommu-
ner och regioner är föredömen som arbetsgivare: Satsa på perso-
nalen; erbjud heltider, anställ fler, satsa på kompetensutveckling 
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
Sjukvården måste vara tillgänglig, och det gäller hela vårdkedjan från 
vårdcentral till specialistsjukvård, och måste finnas i hela landet. 

• Vård efter behov ska styra sjukvården även efter coronapande-
min. 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 levt ett långt liv har mycket erfarenhet och är en resurs för 
samhället. Därför måste äldre finnas med där beslut fattas. 

• Ta krafttag mot ålderismen! Regeringen måste ge särskilt upp-
drag till Diskrimineringsombudsmannen att arbeta mot utestäng-
ning och diskriminering av äldre.

• Alla partier måste ta ansvar för att demokratin fungerar genom 
att nominera fler äldre på valbara platser till riksdagen. Fyll igen 
det demokratiska gap som uppstår när äldre ställs utanför beslu-
tande församlingar!

• Äldres röster är viktiga! Därför vill vi införa lagkrav för kommu-
ner och regioner att inrätta pensionärsråd.
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SKPF Pensionärerna är ett av Sveriges största pensionärsför-
bund med drygt 160 000 medlemmar och öppet för alla, oavsett 
yrkesbakgrund. Vi är politiskt och religiöst oberoende och 
arbetar med att påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga för 
dig som är pensionär. I medlemskapet ingår förmånliga försäk-
ringar, sociala aktiviteter, kurser och mycket mer. 

Läs mer och bli medlem på skpf.se

Besök: Franzéngatan 4
Post: Box 300 88
104 25 Stockholm
Tel: 010-222 81 00
E-Post: info@skpf.se
www.skpf.se

Detta är SKPF Pensionärerna


