
 

L1) Bostadstillägg för pensionärer 
Regeringens budgetproposition för 2018 innebär att ca 290 000 pensionärer kommer att få höjt 
bostadstillägg med upp till 470 kronor per månad. 
75 % av dessa är kvinnor som ju har de lägsta pensionerna. 
Höjningen innebär att taket på 5 000 kronor som varit oförändrat sedan 2007 höjs till 5 600 
kronor. Intervallet 5 000 till 5 600 kronor höjs med 70 % medan ersättningen upp till 5 000 
kronor höjs till 96 %. Satsningen är efterlängtad av många pensionärer inte minst efter 10 år av 
frysta bostadstillägg medan boendekostnaden har rusat i höjden. Bostadstillägget är rejält urholkat 
och ersätter idag alltså en allt mindre del av boendekostnaden. 
I regeringens proposition står att man ersätter intervallet mellan 5 000 och 5 600 kronor med 70 
% för att det för att det ska vara lönsamt för den som vill flytta till ett billigare boende. Sådana 
finns nog knappast att uppbringa. Istället bör man skyndsamt höja till nivåer som är realistiska. 
Taket måste på sikt också indexeras för att följa med kostnadsutvecklingen. 
I väntan på nästa höjning bör den sittande utredning som har uppgiften att till februari 2018 se 
över hela grundskyddet i pensionssystemet få i uppdrag att föreslå en höjning av 
förmögenhetsgränsen. Idag går gränsen för att kunna ansöka om fullt bostadstillägg vid en sparad 
slant på 100 000.  
Ett bekymmer är att ca 140 000 pensionärer som skulle kunna vara berättigade till bostadstillägg 
inte söker. En av orsakerna kan vara en sparad slant på banken eller att man äger en liten 
kolonistuga som man inte vill ge upp för att kunna få ett aldrig så välbehövligt bostadstillägg. 

 

Motionär(er): Seniorsossarna 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(8) 

Motionär (motionar) 1. verka för att översynen av grundskyddet i pensionssystemet ska ge fler äldre 
möjlighet att erbjudas bostadstillägg, #L1 

#motionar-341 

 

Motionär (motionar) 2. information om hur man söker och erhåller bostadstillägg riktas under nästa 
man-datperiod till alla berättigade att söka, #L1 

#motionar-446 

 

Motionär (motionar) 3. taket för bostadstillägget fortsättningsvis indexeras och lönsamhetsmålet att 
vilja flytta prioriteras och görs intressant för gruppen äldre som skulle kunna tänka sig att flytta, 
#L1 

#motionar-447 

 

Motionär (motionar) 4. den sittande utredningen ser över förmögenhetsklausulen. #L1 

#motionar-448 



 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att första att-satsen anses besvarad ( #motionar-341) #L1 

#styrelsen-483 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att andra att-satsen anses besvarad ( #motionar-446) #L1 

#styrelsen-484 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att tredje att-satsen bifalls ( #motionar-447 ) #L1 

#styrelsen-485 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att fjärde att-satsen avslås ( #motionar-448) #L1 

#styrelsen-486 

 

  



 

L2) Nytt grepp för bättre pensioner 
I somras släppte tankesmedjan Katalys en rapport där man slog fast att pensionssystemet ofta 
leder till fattigdom på äldre dagar. Detta är ingen nyhet. Omfördelningen har vandrat från att 
trygga en rimlig inkomstnivå till att omfördela resurser från lågutbildade arbetare, 
deltidsarbetande, långtidssjukskrivna och utrikes födda, till andra grupper. De som i stället gynnas 
är högutbildade som lever länge och har arbeten där yrkeslivet lätt kan förlängas till 70-årsåldern. 
 
Mycket har hänt sedan dess. Regeringen har gått fram med flera positiva satsningar för 
pensionärerna. En rejäl sänkning av pensionärsskatten, samt höjningen av bostadstillägget 
innebär att fler kan få vardagen att gå ihop. Tyvärr räcker inte satsningarna.  
 
Vi har ett förslag till recept för bättre pensioner. 
 
1. En bred översyn behöver göras av inbetalningsnivåerna till pensionssystemet  
 
LO-rapporten ”Vad krävs för en hållbar pension” pekar på att pensionsavgiften behöver höjas 
5,5% för att en arbetare vid 67 års ålder ska kunna få ut 70% av slutlönen i sammanlagd pension. 
Pensionssystemet behöver vara anpassat och fungera för olika grupper på arbetsmarknaden, även 
för LO-medlemmar. Socialdemokraterna behöver vara beredda att ta en mer aktiv roll för att få 
igång en bred diskussion med både arbetsgivare och fackförbund kring hur fler kan få en rimlig 
pension. 
 
2. Skrota premiepensionen och satsa pengarna på bostäder 
 
Premiepensionslotteriet innebär att två individer med samma livsinkomst kan få helt olika utfall, 
helt beroende på vilken tur hen har med sina placeringar. Premiepensionen förstärker 
orättvisorna i pensionssystemet genom att spä på ojämlikheten och låta stora delar av kapitalet 
rinna ner i privata fondförvaltares fickor.  
Denna del av pensionsavsättningen borde i stället öronmärkas till bostadsbyggande. 
Hyresbostäder är en mycket lönsam investering och det skapar dessutom bostäder i en tid av 
bostadsbrist. Vill man utveckla konceptet kan men lägga på krav om bostäder med låg energi 
förbrukning och långsiktiga materialval. 
 
3. Satsning för att orka hela yrkeslivet  
 
Att arbeta längre är inte ett alternativ för alla. Sedan det ”nya” pensionssystemet infördes har 
medelåldern i Sverige ökat med två år. Idag är snittpensionsåldern för LO-medlemmar 63, 8 år 
och vi ser hur medlemmar allt oftare går på knäna för att orka arbeta tills de kan eller har råd att 
gå i pension. Det kräver mer resurser för arbetsskadeförebyggande arbete, så som nya satsningar 
på arbetsmiljöverket och företagshälsovård. Något som skulle kunna få omfördelande effekt är 
ett införande av en premiebefrielse för arbetsrelaterade sjukskrivningar, något som skulle kunna 
innebära att de som skadar sig i arbetet slipper bli straffade när de går i pension.  
 
När det orangea kuvertet trillar ner i brevlådan så borde det föra med sig en känsla av trygghet – 
inte ångest. Vi är beredda att ta ansvar och föra samtal med arbetsgivare och politiker. Mycket 
behöver göras för att dagens och morgondagens pensionärer ska få en trygg inkomst. 

 



 

Motionär(er): Kungsholmen s-förening 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(3) 

Motionär (motionar) 1. anta motionen som sin egen och verkar i enlighet med motionens 
andemening #L2 

#motionar-342 

 

Motionär (motionar) 2. tillsänder motionen till det socialdemokratiska partiets kongress #L2 

#motionar-343 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att avslå motionen #L2 

#styrelsen-487 

 

  



 

L3) Pensionärsrabatt på hyran 
Det finns i Sverige idag många pensionärer som saknar tillgångar och som har svårt att klara sig 
på de slantar som i bästa fall blir över efter att hyran är betald. 
 
Det finns ett inkomstprövat bostadstillägg man kan ansöka om hos Försäkringskassan som syftar 
att stötta de mest utsatta. Men det finns också tusentals pensionärer som skulle kunna få 
bostadsbidrag men inte har sökt det. 
En av de mest troliga förklaringar till detta är att många känner att man inte vill ta emot bidrag. 
Det är något stigmatiserande med inkomstprövade bidrag och det bär emot mångas stolthet. 
 
Om vi istället vände på pannkakan skulle vi kunna hjälpa alla som verkligen behöver det utan att 
beröva dem deras stolthet. 
 
Jag föreslår därför att alla bostadsbolag som hyr ut bostäder lägger en pensionärsrabatt på låt säga 
30 % av hyran på alla de hyresavier som går till våra pensionärer, och sedan får ersättning av 
Försäkringskassan för det.  
 
Det finns redan i dag möjlighet att reglera så inte bostadsbolagen tar ockerhyror och det finns 
naturligtvis inget som hindrar Försäkringskassan att kontrollera att de hävdade rabatterna 
verkligen också gått till pensionärshushåll. 
 
Visst kommer det att bli så att fler gynnas än vad som skulle kunna gynnas av bostadstillägget 
men det är försumbart i det stora hela.  
Generella bidragssystem som t ex barnbidraget är också mindre skambelagda och tenderar att få 
större positiv opinion än inkomstbeprövade bidragssystem.  
 
Jag föreslår därför att Stockholm arbetarekommun verkar för: 

 

Motionär(er): Eriksson, Yasmin 
Hanterad av: Motionen avslagen av HBTs Stockholm och skickas därför in som enskild 

Att-satser(2) 

Motionär (motionar) 1. ersätta bostadstillägget för pensionärer med ett system av pensionärsrabatt 
på hyran. #L3 

#motionar-344 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att motionen avslås #L3 

#styrelsen-365 

 

L4) Boenden för seniorer i Stockholm 



 

Seniorboenden finns i ett antal olika skepnader: 
• Seniorboenden i bostadsrätt och ibland hyresrätt från 55+, 
• Seniorboenden i hyresrätt för personer som är 65+. Oftast med tillgång till 
gemensamhetslokaler men utan personal, 
• Seniorboenden med aktivitetscentra som tidigare hette Trygghetsboenden. Tidigare för åldrar 
från 75+ men nu från 65+. Trygghetsvärdarna har alltså bytts ut till aktivitetscentra. 

 
Gemensamt för Seniorboenden och Seniorboenden med aktivitetscentra är att det är kötid som 
gäller och att det inte finns krav på biståndsbedömning för att få en bostad.  

 
Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som man kan få efter en kommunal 
biståndsbedömning. Här finns Servicehus och Vård- och omsorgsboenden. 

 
I Stockholms stad finns idag totalt ca 3 700 Seniorboenden 65+ i hyresrätt, varav drygt 1500 i 
icke biståndsbedömda bostäder hos Micasa som är kommunens utförare. Boverket konstaterar 
att av de kommuner som har arbetat med boendeformen Trygghetsboende har Stockholm haft 
det minsta tillskottet per 1 000 innevånare. Några nya boenden har inte byggts sedan i början av 
2000-talet. Även de kommunala bostadsbolagen har ett antal bostäder riktade till äldre, totalt 549 
lägenheter. Dessutom finns ett antal privata aktörer som äger seniorboenden, ca 1760 hyresrätter 
och 415 bostadsrätter. 

 
Det finns idag (april 2017) i Stockholm en kö på 22 269 personer varav drygt hälften till 
Trygghetsboenden. 

 
Vad gäller de Särskilda boendena finns det ingen kö utan ofta lediga platser. Här är det 
biståndsbedömningen som är den trånga sektorn. Uppenbarligen också alltför trång eftersom det 
oftast är så att den som överklagar får rätt mot kommunen. 

 
Stockholms stad har i sin budget beslutat att samtliga Senior- och Trygghetsboenden tillhöriga 
Micasa i fortsättningen ska kallas Seniorboenden 65 + och där så är möjligt få ett tillskott av ett 
aktivitetscentrum och möjlighet till gemensamma måltider. Fr o m 1 januari 2018 införs nya 
förmedlingsregler för Micasas seniorlägenheter. Då införs ett generellt krav på folkbokföring i 
Stockholm och att man ska ha fyllt 65 år för att erhålla en lägenhet. Därtill ändras de särskilda 
förmedlingsreglerna. För de som fyllt 65 år ska det vara möjligt att, med ett intyg från 
biståndshandläggare eller primärvård, erhålla förtur om den nuvarande lägenheten inte är 
tillgänglig eller om den sökande är ensam eller orolig. De som har fyllt 85 år kommer alltid att 
kunna söka seniorlägenhet och få förtur.  

 
Det är inte svårt att förstå att Äldrenämnden, med de svårigheter man har att möta de riktigt 
gamlas behov, griper halmstrået att använda de Senior– och Trygghetsboenden man har tillgång 
till för att fylla behovet av tillgängliga lägenheter för de som har stora behov.  

 
Dock är det svårt att se att de 22 500 personer 65+ som köar ska ha möjlighet att göra det alla 
pläderar för dvs. planera sitt äldreboende i tid!  
Det finns mängder med kunskap om vikten av att flytta i tid medan man själv kan välja sin flytt 
liksom om vikten av att i Seniorboenden utveckla en gemenskap medan människor fortfarande 
orkar. 



 

 
Lika tydligt att är det att den som flyttar i sent skede ofta inte hinner leva mer än en mycket kort 
tid i sitt nya boende. 

 
Sammantaget finns det behov av ett stort antal nya Seniorboenden 65+ bara för att möta den 
grupp som ursprungligen avsågs. Särskilt som åldersgruppen 65 år och äldre som 2017 består av 
ca 140 000 personer kommer att öka med 65 % till ca 230 000 år 2040. 

 
Gruppen 85 år och äldre kommer under samma tid att öka från ca 20 000 till ca 40 000. Detta 
borde vara incitament nog för att Stockholm Arbetarekommun skulle driva såväl en rejäl 
utbyggnad av Särskilda boenden som att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att anpassa sin bistån 

 

Motionär(er): Seniorsossarna 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(6) 

Motionär (motionar) 1. kommunfullmäktigegruppen får i uppdrag att planera för att äldre i staden i 
högre utsträckning än idag ges möjlighet att planera sitt äldreboende i tid. 

#motionar-349 

 

Motionär (motionar) 2. en plan tas fram över hur äldregruppen 65+ på kort och lång sikt ska kunna 
erbjudas Seniorboende om man så önskar, #L4 

#motionar-449 

 

Motionär (motionar) 3. byggnationen av Seniorboenden ökar i takt med att gruppen äldre ökar, #L4 

#motionar-450 

 

Motionär (motionar) 4. iordningställande av aktivitetscentrum påskyndas i avvaktan på att antalet 
äldreboenden ökar, #L4 

#motionar-451 

 

Motionär (motionar) 5. direktiven för vård- och omsorgsboende ses över för att 85+ inte ska 
behöva konkurrera med 65+ boenden utan tillsyn. #L4 

#motionar-452 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad #L4 

#styrelsen-488 



 

 

  



 

L5) Ett jämlikt och rättvist pensionssystem 
Pensionssystemet ger för låga pensioner! – Göran Persson 
 
Det är inte bara Göran Persson som har insett detta! Det kan alltför många pensionärer bekräfta 
när de kämpar för att pengarna ska räcka månaden ut. 
 
Några fakta: 
- 328 000 svenska pensionärer hamnar under gränsen för risk för relativ fattigdom! 
- Kvinnor har i genomsnitt mer än 6000kr lägre pension än män. 
- 51% av kvinnor jobbar deltid idag och riskerar att bli fattigpensionärer! Det samma gäller för 
långtidssjukskrivna och människor med några år med arbetslöshet. Dessutom tjänar kvinnor i 
genomsnitt bara 79% för samma arbete som män som också ger mindre pension. 
- Garantipensionen har stått stilla sedan 90-talet. (RF – stämmer det???) 
- Alla som etablerade sig i Sverige och inte har många år arbetsliv i Sverige (mindre än 40) bakom 
sig när de går i pension riskerar att bli fattigpensionärer. 
- Löner har ökat dubbelt så mycket som pensionerna under de senaste 15 åren. 
- Skandaler i PPM! 
- Inget avdragsgillt individuellt pensionssparande. 
- Pensionsgruppen är en sluten och odemokratisk grupp. 
- Osv. 
- Källor: Katalys No. 36 – Pensionssveket. Folksam vitbok (Nov. 2015) 
 
Senaste förbättringar för pensionärer som regeringen föreslog och genomförde kan bara samlas 
under kategorin lappa och laga, men tyvärr ändrar de inget i grundproblemet. 
 
För oss socialdemokrater är det viktigt att orättvisor i pensionssystemet rättas till från grunden 
och att nuvarande och framtida pensionärer inte riskerar att hamna i fattigdom. 

 

Motionär(er): Hässelby Villastad S-förening 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 

Att-satser(3) 

Motionär (motionar) 1. partiet verkar för att en ny pensionsgrupp tillsätts med målet att reformera 
pensionssystemet i enlighet med motionens intentioner för rättvisa och jämlikhet. #L5 

#motionar-351 

 

Motionär (motionar) 2. frågan om ett reform av pensionssystemet används som löfte i valet 2018. 
#L5 

#motionar-453 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad #L5 

#styrelsen-489 



 

 

  



 

L6) Kräv kollektivavtal av alla 
hemtjänstutförare 
Ett stort problem med det gytter av utförare av hemtjänst som idag finns i Stockholm är att flera 
av dem saknar schysta villkor för sin personal i och med att de inte tecknat något kollektivavtal 
som slår fast att personalen ska ha rätt till en viss lön, OB-ersättning samt pensionsavsättningar. 
 
Det borde vara självklart i en s-styrd kommun att ställa krav på att samtliga tjänster som 
upphandlas eller på annat sätt bedrivs med skattemedel ska bedrivas på ett sätt som är schyst och 
hållbart både för miljön och de människor som ska arbeta med dem. 
 
Att ställa krav på kollektivavtal för alla som utför hemtjänst för Stockholms medborgare skulle 
också göra att det blir enklare för stadens äldre att veta att den personal som de dagligen möter 
och som de är så beroende av också har schysta arbetsvillkor. 

 

Motionär(er): Bandhagen-Högdalens S-förening 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(2) 

Motionär (motionar) 1. det snarast möjligt implementeras krav på kollektivavtal för samtliga utförare 
av hemtjänst som vill erbjuda sina tjänster till medborgarna i Stockholms stad #L6 

#motionar-352 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att motionen anses besvarad #L6 

#styrelsen-373 

 

  



 

L7) Valfrihet i äldreomsorgen 
Många äldre 65+ med sviktande hälsa får hjälp i sin bostad genom den kommunala hemhjälpen. 
Vilka som får hjälp samt i hur stor omfattning avgörs vid en sk biståndsbedömning. De svårast 
sjuka och/eller funktionshindrade kan beredas tillsyn genom kommunalt finansierade 
äldreboenden med heldygnsomsorg. Även då måste en biståndsbedömning pröva behovet. 
 
Då heldygnsomsorg är personalkrävande och kostsamt väljer biståndsbedömarna ofta hjälp i 
hemmet även då brukaren själv önskar komma till ett äldreboende. I en del fall kan det vara 
särskilt uppseendeväckande då brukaren är multisjuk och ålderstigen. Det förekommer att man 
nekar 90+ med flera diagnoser att få önskat boende.  
 
Mot denna bakgrund föreslås att alla äldre som fyllt 85 eller mer, om de så själva önskar, ska 
kunna flytta till ett äldreboende med heldygnsomsorg utan att få avslag vid biståndsbedömningen. 
Reformen är tänkt att införas successivt allteftersom ekonomi och resurser tillåter. 

 

Motionär(er): Engelbrekts S-förening 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(4) 

Motionär (motionar) 1. anta motionen #L7 

#motionar-353 

 

Motionär (motionar) 2. arbeta politiskt för att reformera äldreomsorgen på sådant sätt att motionens 
syfte successivt förverkligas. #L7 

#motionar-354 

 

Motionär (motionar) 3. motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen. #L7 

#motionar-355 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att avslå motionen #L7 

#styrelsen-490 

 

  



 

L8) Välfärdsteknik för äldre 
Inom äldreomsorgen är välfärdstekniken på väg att göra sitt intrång. Trygghetslarmen håller på 
att digitaliseras, fysiska nycklar ersätts med nyckelfri hemtjänst, kommuner prövar personlig 
tillsyn nattetid med en mörkerseende kamera, vissa hemtjänstbesök kan komma att ersättas med 
en kontakt via TVn eller en surfplatta, gps-larm kan öka självständigheten för personer med 
nedsatt kognitiv förmåga. 

 
Sverige står fortfarande delvis kvar i startgroparna. En nationell samordning saknas, en del 
kommuner har redan börjat och har gjort en hel del, andra kommuner har inte gjort så mycket. 
Orsakerna handlar bl.a. om bristande kompetens och bristande resurser. Projekt dras igång utan 
att man har tänkt igenom hur projektresultaten ska följas upp med permanent verksamhet. Nu 
väntar vi på regeringens proposition på basis om utredningen om nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen.  

 
Lärdomarna från digitaliseringen av trygghetslarmen visar att hela kommunen måste engageras. 
Införandet av välfärdsteknik i äldreomsorgen är en strategisk fråga som kräver ett aktivt 
deltagande från i stort sett alla förvaltningar och inte minst kommunledningen. Stockholms stad 
borde ha resurser och kompetens att vara med och leda arbetet med införande av välfärdsteknik i 
äldreomsorgen. Detta arbete måste hållas ihop på central nivå, det kommer aldrig att gå att 
genomföra om 14 stadsdelsförvaltningar och 100 utförare i hemtjänsten ska leda 
utvecklingsarbetet.  
Det behövs en samordning mellan kommuner, samverkan med företag inom området samt ett 
statligt ansvar för standarder, kompetensförsörjning, stöd till kommuner som saknar ekonomiska 
förutsättningar att själva klara övergången till en digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen i 
Sverige. Alla äldre oavsett kommuntillförighet har rätt till en likvärdig service.  

 
Om och hur välfärdsteknik ska användas är en politisk fråga, inte en teknisk. Äldre personers 
uppfattning om välfärdstekniken måste ingå som en helt central del i arbetet. Vem styr 
utvecklingen i dag? Är det teknikföretagen eller behoven?  
Samtidigt som kommuner och landsting/regioner arbetar med försök eller projekt om 
välfärdsteknik satsar många företag på den kommande äldremarknaden. Inte sällan handlar det 
om marknadsföring av utrustning som ska installeras i bostaden och som syftar till att med 
diverse produkter eller tjänster öka tryggheten. En sådan teknikdriven utveckling ställer stora krav 
på oss konsumenter. Fungerar utrustning och tjänster från olika företag tillsammans, har 
utrustningen prövats på andra och vilka erfarenheter har andra användare av produkten eller 
tjänsten och vilka krav ställs på infrastrukturen? Hur relaterar sig dessa tjänster till kommunens 
äldreomsorg? Det är exempel på frågor som den enskilde ställs inför.  

 
Helt centralt är att samhället anger vad som omfattas av det offentliga åtagandet. Om inte den 
offentligt finansierade äldreomsorgen är tillräckligt snabb och tar fram en strategi, som f.ö. redan 
finns på plats i Danmark och Norge, för en framtida introduktion av ny teknik för äldre 
personers trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet kan vi få se en marknadsdriven 
utveckling. Den kan leda till andra prioriteringar och primärt möta behoven hos personer med 
god privatekonomi. 

 



 

Motionär(er): Ängby socialdemokratiska förening 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(4) 

Motionär (motionar) 1. verka för att en behovsbaserad introduktion av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen tas fram #L8 

#motionar-358 

 

Motionär (motionar) 2. äldre personer ges inflytande över denna introduktion #L8 

#motionar-454 

 

Motionär (motionar) 3. motionen sänds vidare till den Socialdemokratiska 
Kommunfullmäktigegruppen #L8 

#motionar-455 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad #L8 

#styrelsen-491 

 

  



 

L9) Noll-vision avseende äldres fallolyckor 
Trafikverket: 
Utgångspunkten för Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. 
1970 dödades 1307 människor i trafiken, 2016 dödades 270, en minskning med cirka 80 %. Noll-
vision i trafiken har nu funnits i 20 år. 
 

Bakgrund 
Äldre personer är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor. Varje år skadar sig över 100 
000 äldre på olika sätt. Fallolyckorna är det vanligaste. 
 

Fallolyckor 
Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och 
flest antal besök på akutmottagningar. Under 2012 omkom ca 1 600 personer i fallolyckor, ca 74 
000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och nästan 240 000 uppsökte ett akutsjukhus efter att ha 
skadats i fallolyckor. 
I åldersgruppen 80 år eller äldre, orsakas nio av tio skador av ett fall. Den vanligaste fallolyckan i 
de äldre åldersgrupperna är att man snubblar/snavar, drabbas av yrsel, trampar fel eller tappar 
balansen. Antalet dödliga fallolyckor förväntas öka drama-tiskt de närmaste decennierna när 
antalet äldre ökar. Samhällets kostnader för fallo-lyckor uppgick år 2013 till 24 000 miljoner 
kronor. 
 

Korta fakta 
• fallolyckor skördar fler liv än någon annan olyckstyp 
• de flesta som avlider till följd av fallolyckor är äldre personer 
• skador bland åldersgruppen 65+ leder till mer än en halv miljon vårddygn per år på sjukhus 
• en av de vanligaste diagnoserna vid sjukhusinläggning är höftledsfraktur 
• en vanlig höftledsfraktur kostar samhället cirka 400 000 kronor. 
Om samhället lyckas minska fallolyckorna med 80% på 20 år kan cirka 18–20 000 miljoner 
kronor omfördelas till andra mer angelägna utgiftsområden. 

 

Motionär(er): Seniorsossarna 
Hanterad av: Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 

Att-satser(4) 

Motionär (motionar) 1. Stockholms Arbetarekommun riksdagsledamöter verkar för att 
Socialdepartementet i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap utreder 
och redovisar före den 1 januari 2019 ett profylaktiskt åtgärdsprogram syftande till att uppnå en 
noll-vision avseende seniorers fallolyckor, #L9 

#motionar-361 

 

Motionär (motionar) 2. Medel tillställs kommuner i förhållande till antalet pensionärer syftande till 
att kontinuerligt årsvis genomföra dessa åtgärdsprogram, #L9 



 

#motionar-456 

 

Motionär (motionar) 3. SCB i samverkan med Socialstyrelsen och MSB upprättar och redovisar 
särskild statistik för uppföljning, utvärdering och analys syftande till kompletterande åtgärder 
inom området. #L9 

#motionar-457 

 

AK Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad #L9 

#styrelsen-492 

 


