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Valfrihet

Ekonomi

Bostäder

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation för seniorer. Vi finns i hela landet och har cirka
270 000 medlemmar fördelade på ungefär 820 föreningar
och 27 distrikt. Förbundets ledord är inflytande, valfrihet
och livskvalitet och med dem som grund prioriterar vi frågor
som vi vet är viktiga för dagens seniorer: ekonomi, hälsa och
omsorg, boende och rätt att arbeta.
I denna skrift beskriver vi SPF Seniorernas ståndpunkter i
en rad frågor som är aktuella i samhällsdebatten med syftet
att synliggöra och väcka engagemang kring de problemställningar som berör våra medlemmar allra mest.
Följ gärna oss och seniordebatten på spfseniorerna.se,
på Facebook och på Twitter.

valfrihet

”Vi seniorer har gjort tuffa
val genom våra liv
– varför skulle vi inte kunna
välja själva när vi blir äldre?”
Vi seniorer ska ses som individer, inte som ett kollektiv. Vi är alla unika, med
egen vilja och egna önskemål. Med många års erfarenhet vill vi kunna
påverka innehållet i omsorgen, ha inflytande när kommunen utformar nya
bostäder och välja bort en hemtjänst vi inte är nöjda med. Vård och omsorg
ska utgå ifrån varje äldre människas enskilda behov och trygghet. Kvalitet
och innehåll ska stå i centrum, inte vem som utför vården och omsorgen.
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VALFRIHET

SPF Seniorerna tycker:
Stärk äldres självbestämmande
– ålder hindrar inte människor från
att ha en egen vilja.
Oavsett ålder ska man kunna påverka den vård och
omsorg man är i behov av. Vare sig det handlar om
val av boende, hemtjänst eller vårdcentral. Lagen
om valfrihet, LOV, stärker äldres självbestämmande.
I längden innebär LOV ökad valfrihet för seniorer
men också att verksamheter som inte är tillräckligt
bra väljs bort. Det är den enskilde och dennes anhöriga som vet bäst vad som passar och vilka behov och
önskningar den äldre har – inte kommunpolitikerna.
Även i primärvården ska vi seniorer kunna välja vårdcentral och vem som ska vara vår fasta vårdkontakt,
den rätten får inte tas bort. Det är inte fel att kunna
välja, men att välja kan göras enklare genom bättre
information och stöd. SPF Seniorerna vill värna valfriheten och stärka äldres självbestämmande.
Omsorgen ska utgå ifrån dem
som den är till för – oss äldre.

Det är innehållet och kvaliteten i omsorgen som är
avgörande. Minst lika viktigt som mer personal är
att de har relevant utbildning och intresse för att
jobba med äldre samt har möjlighet till kontinuerlig
kompetensutveckling. SPF Seniorerna vill att omsorgen
ska utgå ifrån äldres enskilda önskemål och behov, inte
personalens schema.
Låt de seniorer som vill få jobba
så länge de önskar.
Runt var fjärde pensionär skulle vilja återgå till arbetslivet. Vi seniorer måste ses som en resurs – den som
vill stanna kvar på arbetsmarknaden ska kunna göra
det, utan att mötas av hinder som stelbenta regler
eller fördomar. Ta bort åldersgränser, sänk kostnaderna för äldre anställda och ta till vara på 65-plussares
kompetens och erfarenhet. SPF Seniorerna vill att
hinder rivs så att de äldre som vill jobba får möjlighet
att göra det.

Individens behov ska stå i centrum för omsorgen.
Det är ju oss äldre som omsorgen är till för – inte för
personalen eller som besparingsåtgärd för att täcka
kommunens underskott. Vi seniorer ska inte behandlas som ett kollektiv, utan som individer. Några
uppskattar promenader, andra vill ha hemlagad mat
och ytterligare några vill ha internetuppkoppling.
VALFRIHET
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ekonomi

”Är det för mycket begärt
att två miljoner pensionärer
ska kunna leva på sin
pension och ha en trygg
privatekonomi?”
Sedan 2007 har ett snittpensionärshushåll betalat cirka 100 000 kronor
mer i skatt än motsvarande löntagarhushåll, trots att vi har lägre inkomster.
Dessutom har bromsen i pensionssystemet sänkt pensionerna tre gånger
sedan 2010. Både den högre skatten och bristerna i pensionssystemet
har gjort att pensionärerna har tappat i köpkraft de senaste åren – denna
utveckling måste vändas.
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EKONOMI

SPF Seniorerna tycker:
Utvärdera pensionssystemet
– vi ska kunna leva på pensionen
och ha en trygg privatekonomi.
Så här 20 år efter att beslutet om ett nytt pensionssystem togs är det uppenbart att det inte levererar vad
som utlovades. Flera av pensionssystemets grundprinciper uppfylls inte: pensionerna följer inte löneutvecklingen, bromsen slår till och sänker pensionerna
trots att inget extremt inträffat och skillnaden i
pensionskuvertet mellan att ha arbetat och inte ha
arbetat är marginell. Trots hög sysselsättningsgrad,
många år i arbetslivet och att vi går i pension sent
så är svenska pensionsnivåer på väg mot EU-botten.
Pensionerna ska varken åka berg- och dalbana eller
halka efter löneutvecklingen – vi ska kunna leva på
våra pensioner. SPF Seniorerna vill se en ordentlig
utvärdering av pensionssystemet.

Avskaffa pensionärsskatten – efter ett liv
i arbete ska vi inte beskattas högre.
Det finns en djup orättvisa i att pensionärer och
löntagare beskattas olika. Vi pensionärer har jobbat
och betalat in både skatt och pensionsavgifter under
många år, istället för att få ut allt i lön har vi avstått
pengar till framtida pension. Pension bör betraktas som
uppskjuten lön och beskattas därefter. Vi seniorer har
ofta lägre inkomst än löntagare och vi har dessutom
sett våra pensioner sänkas tre gånger sedan 2010.
Lika beskattning vare sig man jobbar eller har gått i
pension bör vara en självklarhet. SPF Seniorerna vill
att pensionärsskatten avskaffas helt.

EKONOMI
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bostäder

”Får jag god hjälp av
hemtjänsten, klarar jag mig
på 3:e våningen utan hiss,
finns det bra trygghetsboenden med rimlig hyra?”
Boendet kan underlätta ett rikt liv i hälsa för pensionärer, men det kan
också bli ett problem som låser in och medför en risk för ensamhet och
skador. Ett bra boende handlar om att ha tak över huvudet, att bostaden
är ändamålsenlig, att det finns service i närområdet och att det inte
kostar för mycket. Ett hem till vilket vi längtar, där vi vet att goda vänner
kan besöka oss i ett bostadsområde där vi trivs. Hittar vi ett sådant
boende flyttar vi direkt – problemet är att det inte är så lätt att hitta.
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BOSTÄDER

SPF Seniorerna tycker:
Sänk flyttskatterna, bygg tillgängligt
– men framförallt: bygg!

Förstärk det statliga investeringsstödet –
seniorer efterfrågar olika sorters bostäder.

Äldre sägs bo kvar för länge i stora bostäder, stoppa
upp flyttkedjorna och hindra barnfamiljer som
behöver bostadsytorna. Det är fel. Vi seniorer bor
kvar för att det inte finns något bra att flytta till. Det
behöver byggas mer bostäder. Vid renoveringar bör
man tänka på seniorerna och tillgänglighetsanpassa
bostäderna. Det är också viktigt att bygga tillgängligt
från början, att anpassa bostäder i efterhand blir dyrt.
Inte bara brist på ändamålsenliga bostäder men också
höga flyttskatter bidrar till att seniorer drar sig från att
flytta och att anpassa sitt boende efter behoven.
SPF Seniorerna vill att flyttskatterna sänks och att
det både byggs och renoveras tillgängligt.

En del vill bo kvar hemma, andra vill ha mer gemenskap. Vi seniorer ska inte klumpas ihop, utan är alla
olika med skilda behov. Det behöver inte bara byggas
mer utan också byggas flera olika typer av bostäder
för seniorer. Kommunerna är tyvärr ofta dåliga på det.
Det finns en växande efterfrågan både på särskilda
boenden för dem som behöver omfattande vård
och på olika typer av seniorboenden för den växande
gruppen pigga äldre. SPF Seniorerna vill att det
statliga investeringsstödet för byggande av trygghetsboenden och särskilda boenden görs permanent och
utvecklas ytterligare.

BOSTÄDER
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Summering
Valfrihet

Stärk äldres självbestämmande – ålder hindrar
inte människor från att ha en egen vilja.
Omsorgen ska utgå ifrån dem som den är till
för – oss äldre.
Låt de seniorer som vill få jobba så länge
de önskar.

Ekonomi

Utvärdera pensionssystemet – vi ska kunna leva
på pensionen och ha en trygg privatekonomi.
Avskaffa pensionärsskatten – efter ett liv i arbete
ska vi inte beskattas högre.

Bostäder

Sänk flyttskatterna, bygg tillgängligt
– men framförallt: bygg!
Förstärk det statliga investeringsstödet
– seniorer efterfrågar olika sorters bostäder.
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SUMMERING

www.spfseniorerna.se
Box 225 74, 104 22 Stockholm
Tel 08-692 32 50
info@spfseniorerna.se

herlinwiderberg.com

