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Höj pensionen!
Alla ska kunna leva på sin pension. Men i dag ger inte pensionen den trygg-
het man ska kunna förvänta sig eller som utlovades då systemet sjösattes. 
Den allmänna pensionen har blivit allt lägre som andel av slutlönen. Samti-
digt har tjänstepensionen ökat i betydelse och blivit ett måste – i stället för 
ett komplement. Idag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension 
efter skatt som skapar ekonomisk otrygghet för äldre.  

 Det måste löna sig att ha arbetat. Pensionssystemet måste förstärkas för 
 de som arbetat ihop sin pension. Vi vill se högre pensionsavsättningar 
  som kommer både dagens och framtidens pensionärer till del. 
 
 Total översyn av pensionssystemet. Systemet behöver renoveras, inte  
 raseras. Upphör att lappa-och-laga med åtgärder utanför systemet.

 Ordentlig och ärlig politisk debatt. Partierna måste öppet berätta vad
 de vill och vilka förslag de har, väljarna ska kunna utkräva ansvar.

Seniorer ska kunna leva tryggt och fritt. Då måste 
man ha inkomster det går att leva på och en vård 
och omsorg som fungerar när man behöver den.

Scanna QR-koden, med kameran eller QR-läsare på din mobiltelefon eller surf- 
platta, för att läsa mer om vad vi tycker i pensionsfrågan eller läs mer på: 
pensionstrygghet.se



Mer än bara hemtjänst
Seniorer ska kunna leva självständigt och oberoende, även om krämpor smy-
ger sig på. För att vardagen ska fungera krävs en hemtjänst som möter den 
enskildes individuella behov. Personalen ska ha kompetens för sitt uppdrag 
och få det stöd den behöver. Seniorer ska från hemtjänsten möta några få 
kända ansikten – springet i hemtjänsten måste upphöra. 
 
 
 Ge seniorer rätt till den kompetenta personal som krävs för att
 fortsätta leva gott och självständigt. Förbättra personaltillgång och 
 schemaläggning för bättre kontinuitet och färre antal olika anställda 
 att möta.
 
 Lagstifta så att äldre vid kommunernas biståndsbedömning får rätt till 
 goda levnadsvillkor, och inte bara skälig levnadsnivå. Fastställ minimi-
 krav på både tillgänglighet och kvalitet.

	 Förbättra	personalens	arbetsvillkor	och	inflytande.	Lön	och	karriär- 
 möjligheter måste utnyttjas för att göra yrkena attraktivare och för- 
 bättra rekryteringen.

Scanna QR-koden, med kameran eller QR-läsare på din mobiltelefon eller surf-
platta, för att läsa mer om vad vi tycker inom vård och omsorg eller läs mer på:                
spfseniorerna.se/sa-tycker-vi/halsa--omsorg



Därför ska du gå med i SPF Seniorerna:

• Träffa nya vänner på ett enkelt och trevligt sätt
• Delta i aktiviteter, kurser och resor
• Stöd arbetet för seniorers villkor i samhället
• Ta del av både centrala och lokala medlemsförmåner
• 9 nummer/år av medlemstidningen Senioren

www.spfseniorerna.se

Bli medlem:
www.spfseniorerna.se/bli-medlem 

eller ring 08-692 32 50
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