
Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K1 
Äldreomsorgen: En bred och långsiktig satsning 
Kungsholmens s-förening 
 
Coronaviruset satte äldreomsorgen i blixtbelysning och visade på decennier av vanskötsel, vilket 
drabbat de äldre hårt. Äldreomsorgen har försummats och måste nu kraftig byggas ut. Och det är 
bråttom. Vi måste öka antalet boendeplatser genom att bygga nya vård- och omsorgsboende, 
lyfta kvaliteten på boendena och hemtjänsten och göra en bred satsning på att anställa mer 
personal, som måste få heltidsanställningar, utbildning och bra arbetsvillkor. Dessutom måste vi 
uppföra nya typer av icke biståndsvillkorade äldreboenden. 

Biståndsreglerna måste göras mer generösa och lagstiftningen bör skärpas. Kommunerna är 
ansvariga för äldreomsorgen, men sannolikt måste staten stå för den långsiktiga finansieringen. 
Nedskärningarna har pågått i 20 års tid. Idag finns cirka 86 000 platser på landets äldreboenden. 
Sedan millennieskiftet år 2000 har 37 000 platser försvunnit. Detta samtidigt som antalet äldre 
hela tiden ökat. Alltmer av vården och omsorgen har lastats över på anhöriga. Samtidigt fortsätter 
bantningen - flertalet kommuner gjorde nedskärningar i budgeten för äldreomsorgen 2020. Under 
femårsperioden 2014-18 ökade landets kommuner sammanlagt sin budget för äldreomsorg med 
bara 2,3 procent medan lönekostnaderna steg med uppemot 15 procent. 

Behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt de närmaste decennierna då de stora 
barnkullarna från 1940-talet når 80-90-årsåldern. I dag är 534 000 personer 80 år och äldre. 2030 
beräknas samma åldersgrupp vara 806 000. 

Idag har cirka 193 000 personer 80 år eller äldre insatser enligt Socialtjänstlagen i form av 
hemtjänst, särskilt boende (vård-och omsorgsboende) eller korttidsboende. Om behoven inom 
åldersgruppen fortsätter vara desamma innebär det att drygt 291 000 personer kan förväntas ha 
dessa insatser 2030, enligt Socialstyrelsen. En ökning med över 50 procent. Att bygga ut 
äldreomsorgen enbart med nuvarande standard kommer med andra ord att kräva mycket stora 
resurser.  

I dag arbetar drygt 275 000 personer inom hemtjänsten och på äldreboenden. Kompetenta 
sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden tvingas arbeta med pressade minutscheman. 
Det handlar också om otillräckligt utbildad personal som ibland saknar förutsättningar att följa 
basala hygienrutiner. Många har osäkra, tidsbegränsade timanställningar, och har inte råd att vara 
hemma ens när de har symtom. Sjukfrånvaron är den dubbla mot på andra arbetsplatser Tidigare 
i år presenterade Arbetsmiljöverket en rapport som visar att 87 procent av 
äldreomsorgsverksamheterna har stora brister i arbetsmiljön för personalen. De största bristerna 
är en obalans mellan arbetskrav och resurser samt att personalen inte känner att de kan påverka 
sin arbetssituation. 

Mer personal måste anställas, arbetsvillkoren förbättras och målsättningen bör vara att basera 
verksamheten på fast anställd personal som arbetar heltid. Äldre personer ska kunna leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande inom omsorgen, enligt ”Äldreomsorgens nationella 
värdegrund” (utgiven av Socialstyrelsen) och konfirmerad i Socialtjänstlagen. Så är det tyvärr 
oftast inte idag. Personalkontinuiteten, att träffa så få personal som möjligt, är en viktig 
kvalitetsaspekt inom vård och omsorg. Idag träffar en äldre person med hemtjänst under en 14-
dagarsperiod hela 16 olika personal med den stress och ökad smittrisk det innebär. 
Personalkontinuiteten har försämrats kontinuerligt de senaste åren. 

I mitten av 1980-talet besökte en medarbetare i hemtjänsten i snitt fyra äldre varje dag. Idag har 
den siffran i det närmaste fyrfaldigats. Tiden hos den äldre räknas i minuter. 



De mest sjuka, de med sviktande hälsa är de som kommer in på äldreboendet. 18 månader efter 
inflytningen bor i genomsnitt bara 51 procent av männen och 61 procent av kvinnorna kvar. 
Resten har avlidit. På vissa boenden kan det vara så kort tid som fyra månader mellan inflyttning 
och dödsdatum. Ibland hinner den äldre avlida innan de får plats på önskat boende. 

En lägenhet på ett rum och pentry kan kosta uppemot 10 000 kr i månaden och blir den gamles 
hem. Med dagens tillgång på platser förblir den ett riktigt hem för många under bara en kortare 
tid. Med en utbyggd äldreomsorg skulle äldreboendet kunna fungera som ett hem/”pensionat” 
för den gamle i flera år innan sjukdomen kommer. 

Så här säger den respekterade åldringsforskaren och professorn Lars Andersson: ”Politiskt 
betraktas det i dag som något slags lyx att få ett boende. Nu ska man vara så sjuk att man knappt 
hinner flytta in förrän man dör. Jag tycker att alla ska ha möjlighet att få flytta till ett äldreboende 
när man själv upplever att man inte längre kan eller vill bo kvar hemma.” 

Anderssons vision om äldreomsorgen borde kunna vara den socialdemokratiska visionen. Den 
socialdemokratiska partistyrelsen bör tillsätta en arbetsgrupp för att göra en total 

genomlysning av behoven inom äldreomsorgen för att uppfylla gällande lagar och regler, 
inklusive värdegrunden ”att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” (dvs ställa sig på dem 
gamles sida), samt för att upprätta en långsiktig plan för att säkra tillräcklig finansiering. Det 
kommer att fordras omfattande resurser, sannolikt ökat skatteuttag. Gruppen bör också se över 
om systemet med beställare/utförare är ett ändamålsenligt system. Med en sådan långsiktig plan 
borde socialdemokratin kunna gå in i 2022 års valrörelse med tillförsikt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. den socialdemokratiska partikongressen antar motionen som sin egen 

2. den socialdemokratiska partistyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en 
total genomlysning av de kommande behoven inom äldreomsorgen och för att upprätta en 
långsiktig plan för tillräcklig finansiering enligt motionens intentioner 

3. Kungsholmens s-förening antar motionen som sin egen 

4. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokraternas 
partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K2 
Äldreomsorgslag 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, Katarina s-förening, Engelbrekts s-förening, Värtans s-
förening, Minneberg Traneberg s-förening, Reimersholmes s-förening, Seniorsossarna 
 
Äldreomsorgen är sedan decennier en eftersatt del av välfärden, lågt värderad och utarmad på 
resurser. Många kommuner har skurit ner och pengarna till äldreomsorgen har inte hållit jämna 
steg med det växande antalet äldre.  

Antalet platser i äldreboende (behovsprövade) har sedan millenieskiftet minskat från 118 000 till 
82 000, medan antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 eller 8%.  

Enligt SCB kommer denna grupp att öka de kommande 10 åren med närmare 50%. År 2029, det 
år då de sista fyrtitalisterna fyller 80 år, kommer antalet svenskar över 80 år att vara omkring 800 
000, varav 3 300 100 åringar. 

Den minskning av antalet äldreboendeplatser som har skett de senaste 20 åren har fortgått trots 
mångåriga statliga satsningar på stöd till byggande av äldreboenden. De investeringsstöd som har 
införts under de senaste åren är uppenbarligen verkningslösa. Minskningen har lett till att de äldre 
som idag får plats i boenden är ofta sköra och kräver mycket vård och omsorg. Alltmer av vården 
har lastats över på anhöriga. 

Samtidigt med avvecklingen av äldreboenden har hemtjänsten försämrats. Verksamheten är hårt 
slimmad. På 80-talet besökte de anställda i hemtjänsten i snitt fyra äldre per dag, medan de idag 
kan behöva besöka tolv personer på samma dag. Kontinuiteten är också dålig, då ett tiotal olika 
anställda kan passera genom den äldres hem under en vecka.  

Äldreomsorgen är skamligt försummad och Covid 19 epidemien har på ett skrämmande sätt 
tydliggjort många av bristerna. Personalens situation och villkor speglar synen på hur de äldre tas 
omhand. Många anställda saknar utbildning. De tvingas till timanställningar som innebär att de 
saknar trygghet vid sjukdom. Schemaläggningar med bland annat delade turer ger orimliga 
anställningsvillkor. Det räcker inte med applåder och tillfällig hjältestatus för att förbättra 
situationen för vårdpersonalen inom äldreomsorgen! Bättre bemanning, heltidsanställningar med 
skäliga löner och rimliga arbetsvillkor. 

Det är tydligt att äldreomsorgen saknar ett starkt lagstöd och därför riskerar att nedprioriteras av 
kommunerna. Det går att jämföra med barnomsorgen som idag når full behovstäckning på grund 
av att det är en för kommunerna tvingande verksamhet. 

När denna motion skrivs pågår en utredning om socialtjänsten. Enligt ett tilläggsdirektiv ska 
utredningen ta ställning till om en särskild äldreomsorgslag ska införas. Vi menar att en 
äldreomsorgslag är nödvändig för att garantera en värdig vård- och omsorg med 
självbestämmande för de äldre. Argumenten för en äldreomsorgslag är flera: 

- Den äldre har en mänsklig rättighet till respekt, stöd och delaktighet. Att åldras och bli gammal 
är en naturlig del av livet i likhet med att vara barn eller ung. Det är inte ett socialt problem. En 
särskild lag bör finnas för vård- och omsorg, service och stöd till de äldre, som utgår från 
individen och ger den enskilde inflytande över sin situation och som samtidigt ställer krav på stat, 
region och kommun. 

- Det behövs en tydligare mer tvingande lagstiftning . Den blir då mer styrande för kommunernas 
prioriteringar, då det annars finns en påtaglig risk för att äldreomsorgen inte får samma tyngd i 
kommunernas beslut och kan användas som ”budgetregulator”.  

- Det behövs en tydlig lag som anger inriktning och ambitioner vad gäller omfattning och kvalitet 
av stöd, som klargör vad den äldre kan räkna med och kräva. Sedan är skillnaderna förstås stora 



mellan olika delar av landet och kommunerna kan behöva olika lösningar. Men den äldres rätt till 
viss välfärd får aldrig bli beroende av bostadsort . 
 

 

Vi yrkar att 

1. en särskild äldreomsorgslag införs 

2. lagen ska vara rättighetsbaserad  

3. de äldres inflytande över sin egen situation vad gäller vård och omsorg garanteras, samt 

4. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K3 
Äldreomsorgen 
Skärholmens s-förening 
 
Vi socialdemokrater är det parti som värnar om att alla ska ha rätt att leva ett gott liv. Därför har 
vi också gjort och gör en hel del reformer för att det ska vara möjligt.  Genom lagstiftning på en 
del områden har vi försäkrat oss om att välfärden ska fungera för så gott som alla. SoL, LVU, 
LVM, LSS är exempel på det. Vi har en Barnkonvention som tillvaratar barnens särskilda 
intressen. Men vi saknar en särskild lag som tillvaratar de äldres särskilda intresseområden.  

De flesta friska som man frågar om vad de vill bo när de blir äldre svarar, att de vill bo kvar 
hemma i sin invanda miljö. Men så händer det som vänder upp och ner på tillvaron. Man ramlar 
och bryter en höft eller man får en stroke. Eller kanske man börjar bli dement och orkar inte vara 
aktiv längre utan blir mer och mer förvirrad. Då behöver man få hjälp med de dagliga rutinerna. 
Ibland omfattande assistans dygnet runt.  

Får man hjälpen i det egna hemmet,  så är man hänvisad till hemtjänsten som kan vara privat eller 
kommunalt. Efter biståndsbedömning så får man det som anses att man behöver till en kostnad 
som baseras på den pension man har.  

Den kommunala hemtjänsten fungerar ju olika i olika kommuner. Men omvittnat i de flesta fall är 
att de äldre upplever att det inte fungerar som man skulle önska. Orsaken kan vara fler. 
Personalen är hängiven sin uppgift, men har inte de arbetsvillkor som man borde ha. 
Organisatoriskt saknas det en hel del. Fortfarande så ska hemtjänsten bära hem tunga matkassor 
åt sin kund. När personalen ska städa i kundens hem, så måste hemtjänstpersonalen använda  
kundens dammsugare som kanske sett sina bästa dagar. 

Ibland räcker det inte med den hjälp man kan få så att man kan bo kvar hemma. Eller att man vill 
komma till ett äldreboende för att det känns tryggare. Då borde man få plats på ett boende som 
är anpassat för ens behov. I dessa Corona tider så har brister i boenden för äldre uppenbarat sig. 
Ett farligt virus som ingen rådde på. Men normalt så går det olika förkylningar och en anställd 
som har lite ont i halsen kan ju smitta de äldre. När man blir till åren så kan en förkylning leda till 
förödande konsekvenser i t ex en lunginflammation.    

Hur skulle det kunna vara? Några exempel. Först och främst, så ska personalen ha en arbetsmiljö, 
som gör att man har ordentligt med tid för återhämtning mellan kunderna. Personalen ska ha 
dokumenterad rätt utbildning för sitt arbete. Satsning på personalens vidareutbildning och hälsa 
ska vara i fokus. Anställningsvillkoren ska vara sådana att det blir ett attraktivt yrke. Timvikarier 
och tillfälliga anställningar där man inte har rätt utbildning för yrket ska inte få förekomma.   

Med moderna hjälpmedel ska man kunna sitta med den äldre i hemmet och på nätet beställa mat 
och annat som behövs. Kommunerna skulle kunna göra ekonomiska bra avtal med 
distributörerna där man avtalar att matvarorna bärs hem till köket och stoppas in i frys och kyl. 

Måltiden är viktig och det är viktigt att maten är god och näringsriktig. Det är också angeläget att 
maten är upplagd på ett smakfullt sätt.  

Hemtjänsten kan ha ett färdmedel så att de lätt och utan ansträngning kan ta sig mellan kunderna 
och även ha med sig städutrustning och annat som behövs för att kunna utföra sitt arbete. 

Daglig utevistelse helst i grönområden är bra för hälsan och bör vara daglig rutin för de äldre. 
Många äldre sitter inne i sina lägenheter och kommer inte ut på egen hand. Sociala aktiviteter och 
beröring är också angeläget för hälsan. Det bör man organisera på lämpligt sätt. 



Även om vi till stora delar har en relativt bra äldreomsorg och mycket har gjorts under åren, så 
behövs det ett nytänkande för att göra äldreomsorgen modernare. Vi behöver ta till vara  och 
veta mer om hur man på lämpligt sätt ska kunna involvera tek 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska tillsätta en grupp som har till uppgift att föreslå åtgärder på hur man 
ska organisera en förbättrad äldreomsorg i hela vårt land med goda och hållbara arbetsvillkor för 
personalen. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K4 
Äldreomsorgslag 
Kungsholmens s-förening 
 
Sedan millennieskiftet har antalet platser i äldreboende (behovsprövade) minskat från 118 000 till 
82 000. Under samma tidsperiod har antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 personer 
eller 8%. Enligt SCB kommer antalet personer 80 år och äldre att öka de kommande 10 åren med 
närmare 50%. År 2029, det år då de sista fyrtitalisterna fyller 80 år kommer antalet svenskar över 
80 år att uppgå till cirka 800 000 och antalet 100 åringar har ökat till 3 300.  

Den minskning av antalet äldreboendeplatser som har skett de senaste 20 åren har fortgått trots 
mångåriga statliga satsningar på stöd till byggande av äldreboenden. De investeringsstöd som har 
införts under de senaste åren är uppenbarligen verkningslösa och verkar snarare ha motsatt effekt 
mot vad som var tänkt. Samtidigt med avvecklingen av äldreboenden har hemtjänsten försämrats 
kraftigt. På 80-talet besökte de anställda i hemtjänsten i snitt fyra personer per dag. I dag besöker 
de 12 personer per dag. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att vården- och omsorgen om 
de äldre har försämrats. Det är därför ytterst tveksamt om våra mest utsatta äldre omfattas av den 
svenska välfärden. 

Covin 19 epidemien har på ett skrämmande sätt tydliggjort bristerna i äldreomsorgen. 
Personalens situation och villkor speglar synen på hur de äldre tas omhand. Många anställda 
saknar utbildning. De tvingas till timanställningar som innebär att de saknar trygghet vid 
sjukdom. Schemaläggningar med bland annat delade turer ger orimliga anställningsvillkor. 

Det räcker inte med applåder och tillfällig hjältestatus för att förbättra situationen för 
vårdpersonalen inom äldreomsorgen! Gärna en permanent hjältestatus med först skäliga löner 
och rimliga arbetsvillkor. 

Det är tydligt att äldreomsorgen saknar ett starkt lagstöd och därför riskerar att nedprioriteras av 
kommunerna. Det går att jämföra med barnomsorgen som idag når full behovstäckning på grund 
av att det är en för kommunerna tvingande verksamhet.  

När denna motion skrivs pågår en utredning om socialtjänsten. Enligt ett tilläggsdirektiv ska 
utredningen ta ställning till om en särskild äldreomsorgslag ska införas. Vi menar att en 
äldreomsorgslag är nödvändig för att garantera en värdig vård- och omsorg med 
självbestämmande för de äldre. Argumenten för en äldreomsorgslag är flera: 

1) Att åldras är en naturlig del av livet. I likhet med att vara barn eller ung. Socialtjänstlagen bör 
omfatta de som har en social problematik. 

En särskild lag bör finnas för vård- och omsorg om samt service och stöd till de äldre. Den ska 
ha individen som utgångspunkt och bör innefatta krav på såväl kommun som region. Det bör 
vara en rättighetslagstiftning som ger den enskilde inflytande över sin situation. 

2) Det finns en påtaglig risk för att lagar på olika områden inte får samma tyngd i kommunernas 
beslut. De mer tvingade lagstiftningarna kommer därmed av naturliga skäl att vara styrande för 
kommunernas prioriteringar. 

3) Det kommunala självstyret måste vägas mot individens rättigheter. Skillnaderna mellan olika 
kommuner och regioner är stora. Det är självklart att kommuner med olika 
befolkningssammansättning, näringslivsstruktur mm kan behöva olika lösningar. Men det får inte 
innebära att individens rättigheter åsidosätts. De organisatoriska lösningarna kan vara 42 olika 
men den enskildes välfärd och rättigheter kan inte vara beroende av bostadsort och kommun. 
 

 



Vi yrkar att 

1. en särskild äldreomsorgslag inrättas 

2. lagen ska vara rättighetsbaserad 

3. den enskildes inflytande över vården och omsorgen ska garanteras 

4. de äldres inflytande över sin egen situation säkerställs i lagen 

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K5 
Äldreomsorgslag 
Södra Kvinnoklubben, Carbell, Catarina och Josefsson, Lena 
 
Sedan millennieskiftet har antalet platser i äldreboende (behovsprövade) minskat från 118 000 till 
82 000. Under samma tidsperiod har antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 personer 
eller 8%. Enligt SCB kommer antalet personer 80 år och äldre att öka de kommande 10 åren med 
närmare 50%. År 2029, det år då de sista fyrtitalisterna fyller 80 år kommer antalet svenskar över 
80 år att uppgå till cirka 800 000 och antalet 100 åringar har ökat till 3 300.  

Den minskning av antalet äldreboendeplatser som har skett de senaste 20 åren har fortgått trots 
mångåriga statliga satsningar på stöd till byggande av äldreboenden. De investeringsstöd som har 
införts under de senaste åren är uppenbarligen verkningslösa och verkar snarare ha motsatt effekt 
mot vad som var tänkt. Samtidigt med avvecklingen av äldreboenden har hemtjänsten försämrats 
kraftigt. På 80-talet besökte de anställda i hemtjänsten i snitt fyra personer per dag. I dag besöker 
de 12 personer per dag. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att vården- och omsorgen om 
de äldre har försämrats. Det är därför ytterst tveksamt om våra mest utsatta äldre omfattas av den 
svenska välfärden.  

Covid 19 epidemien har på ett skrämmande sätt tydliggjort bristerna i äldreomsorgen. 
Personalens situation och villkor speglar synen på hur de äldre tas omhand. Många anställda 
saknar utbildning. De tvingas till timanställningar som innebär att de saknar trygghet vid 
sjukdom. Schemaläggningar med bland annat delade turer ger orimliga anställningsvillkor. 

Det räcker inte med applåder och tillfällig hjältestatus för att förbättra situationen för 
vårdpersonalen inom äldreomsorgen! Gärna en permanent hjältestatus med först skäliga löner 
och rimliga arbetsvillkor. 

Det är tydligt att äldreomsorgen saknar ett starkt lagstöd och därför riskerar att nedprioriteras av 
kommunerna. Det går att jämföra med barnomsorgen som idag når full behovstäckning på grund 
av att det är en för kommunerna tvingande verksamhet. 

När denna motion skrivs pågår en utredning om socialtjänsten. Enligt ett tilläggsdirektiv ska 
utredningen ta ställning till om en särskild äldreomsorgslag ska införas. Vi menar att en 
äldreomsorgslag är nödvändig för att garantera en värdig vård- och omsorg med 
självbestämmande för de äldre. Argumenten för en äldreomsorgslag är flera: 

1) Att åldras är en naturlig del av livet. I likhet med att vara barn eller ung. Socialtjänstlagen bör 
omfatta de som har en social problematik.  

En särskild lag bör finnas för vård- och omsorg om samt service och stöd till de äldre. Den ska 
ha individen som utgångspunkt och bör innefatta krav på såväl kommun som region. Det bör 
vara en rättighetslagstiftning som ger den enskilde inflytande över sin situation. 

2) Det finns en påtaglig risk för att lagar på olika områden inte får samma tyngd i kommunernas 
beslut. De mer tvingade lagstiftningarna kommer därmed av naturliga skäl att vara styrande för 
kommunernas prioriteringar.  

3) Det kommunala självstyret måste vägas mot individens rättigheter. Skillnaderna mellan olika 
kommuner och regioner är stora. Det är självklart att kommuner med olika 
befolkningssammansättning, näringslivsstruktur mm kan behöva olika lösningar. Men det får inte 
innebära att individens rättigheter åsidosätts. De organisatoriska lösningarna kan vara olika men 
den enskildes välfärd och rättigheter kan inte vara beroende av bostadsort och kommun. 
 

 



Vi yrkar att 

1. en särskild äldreomsorgslag inrättas 

2. lagen ska vara rättighetsbaserad 

3. de äldres inflytande över sin egen situation säkerställs i lagen 

4. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021 

5. att den enskildes inflytande över vården och omsorgen ska garanteras  
 
Motionen antagen som egen av föreningens möte 
Seniorsossarnas s-förening 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K6 
Avskaffa premiepensionssystemet 
Handels-Sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
I ett rättvist pensionssystem bör lika situationer behandlas lika. Individer med samma livsinkomst 
bör kunna förvänta sig samma pensionsutfall. I premiepensionssystemet kan individer med 
samma livsinkomst få helt olika pensionsutfall i sin allmänna pension, enbart beroende på hur 
lyckosamma de har varit i sitt placeringsval. Sådana slumpmässiga inslag hör inte hemma i ett 
allmänt och rättvist pensionssystem. Premiepensionssystemet bör därför avvecklas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Premiepensionssystemet avvecklas  

2. Socialdemokraterna i Stockholm stad antar motionen som sin egen 

3. Socialdemokraterna i Stockholm stad skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K7 
Differentierad pensionsålder 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
Vi har tack vare en rad landvinningar inom medicin, ingenjörsvetenskap, politiska beslut, tillgång 
till mat samt bättre bostäder höjt vår levnadsmedelålder. Flera människor går efter en avslutad 
arbetlivsgärning i pension med hälsan i behåll och hyggliga pensionsersättningar. Detta är dock 
inte alla förunnat. 

Vid sidan om ärftliga eller senare förvärvade sjukdomar liksom handikappande olyckor mm. som 
gör att man inte kan arbeta ända upp till pensionsålder och eventuellt lite till efter ens tycke ork 
och vilja, så finns det en del strukturella hinder som dagens pensionssystem lämnar en del övrigt 
att önska. 

Många tvingas avsluta sina arbeten för tidigt vilket ger sämre pension. Detta beror på att man helt 
enkelt inte kan fortsätta eftersom man har haft såna arbeten som har slitit på ens kropp och själ. 

Dessa består av lågutbildade och uteslutande tillhör LO-gruppen. Tunga och monotona betalda 
med diskriminerande låga löner inom vårdomsorg, och diverse andra servicearbeten inom 
handels, hotell samt tunga industri och byggarbeten. Statistiken talar sitt tydliga språk att dessa 
grupper dels orkar inte arbeta upp till pensionsålder och dels dör tidigare. 

Bland lågutbildade kvinnorna med de lägsta inkomsterna är medellivslängden 6 lägre än 
motsvarande välutbildade kvinnorna med de högsta inkomsterna. 

Skillnaden bland män är 8 år. 

Man börjar även arbeta tidigare och bidrar till det allmänna utan att dessa får tillgodogöra sig 
några tjänstepensionsavsättningar innan de har nåt 25 år. 

Senaste tidens osäkra anställningar och i många fall avsaknad av tjänstepension gör det hela inte 
bättre heller. 

Arbetslöshetsersättning samt sjukförsäkringslön är inte lika fördelaktiga för pensionerna. 

Vi har ett stabilt pensionssystem men dess konstruktion har tyvärr visat sig slå mycket hårt mot 
dessa grupper som får anlita sig till andra trygghetssystem som bostadstillägg för att 
överhuvudtaget kunna leva ett anständigt liv om än vid fattigdomsgränsen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för differentierad pensionsålder. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

3. motionen sänds till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K8 
En pension att leva på 
Seniorsossarna 
 
Många äldre lever under mycket knappa förhållanden. Att ha en dålig ekonomi krymper tillvaron, 
marginaliserar och skapar oro. Ekonomisk fattigdom påverkar hela livssituationen. Omkring 250 
000 äldre lever under EUs fattigdomsgräns, enligt Statistiska centralbyrån. Var fjärde är en 
ensamstående äldre man och var tredje en ensamstående äldre kvinna. Framförallt är det kvinnor 
som har haft lågavlönade jobb och som arbetat deltid för att kunna ta hand om hem, barn och 
gamla föräldrar.  

Fattigpensionärer är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Pensionen efter ett yrkesliv ska räcka till ett 
gott liv livet ut. Sverige har ett underfinansierat pensionssystem som inte tryggar en rimlig 
inkomst att leva på. Pensionen var tänkt att motsvara minst 60% av slutlönen men ger idag 
knappt 50%. Det är ett orättvist pensionssystem som drabbar de lågavlönade trots ett långt 
arbetsliv. 

Det räcker inte att bara lappa och laga för att kompensera dagens många fattigpensionärer. Vissa 
sådana förbättringar har partiet bidragit till, men vi behöver göra mer. Pensionssystemet behöver 
reformeras. Vi behöver ett långsiktigt hållbart system. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för ett hållbart pensionssystem, som ger en pension att leva på 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K9 
Garantinivån i pensionssystemet nåste höjas 
Jakobson, Bernt 
 
Garantipensionen är skamligt låg idag. Många tvingas leva som fattiga och tiggare för att få livet 
att gå runt. 
 

 

Jag yrkar att 

1. garantipensionen höjs till 18.000 kronor/månaden 

2. SAP utreder ett mer rättvist pensionssystem  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K10 
Hållbar förbättring av grundskyddet för pensioner 
Johannes-Gustav Vasa s-förening 
 
Det räcker inte med att de lägsta pensionerna höjs med ett fåtal hundralappar, det krävs 
tusenlappar! 

"Inflationen kan slå ut höjd pension – så kommer det att bli något över i plånboken för 
pensionärerna" konstaterar Pensionsmyndigheten, underförstått att höjningar räknas i 
hundralappar. 

Det finns i dag i vårt land människor som inte kan klara sig på sina pensioner, trots att de arbetat 
och bott i Sverige i hela sitt liv. 

  

Hälsoskäl, funktionsnedsättningar, brist på arbete, tungt arbete, låglönearbete, etc, ja det finns 
många olika skäl till att många enbart har garantipension. Jag har en sjuksköterskekollega som 
varje månad skickar pengar till sin gamla ensamstående mor, för att hon ska få en någorlunda 
trygg och värdig ålderdom.  

I den grupp som enbart får garantipension finns en stor andel kvinnor. Lågavlönade kvinnoyrken 
och fysiskt tunga vårdyrken utgör en markant del av vad dagens pensionärer med lägsta pensioner 
har haft. Alla levnadskostnader stiger ständigt. Hyror höjs varje år. Matkostnader stiger, fritt val 
av matvaror existerar bara för de pensionärer med bra pension. Tandvårdskostnader, 
vårdkostnader, drivmedelskostnader, äldreomsorgskostnader, klädkostnader, resekostnader, 
elkostnader etc. Ja alla kostnader stiger naturligtvis även för pensionärer med lägstapensioner.  

Att ständigt behöva oroa sig, att ständigt känna otrygghet om morgondagen sliter på kropp och 
själ, på hälsa och tilltro. Det begränsar frihet och valfrihet. Det är ovärdigt ett land som Sverige. 

Att återskapa trygghet, framtidstro, allas lika värde kan man göra genom att förbättra 
pensionärers ekonomi, något som dessutom ger förbättrad hälsa. Det handlar om att få råd med 
tandhälsa, läkemedelsuttag, förebyggande hälsovård som motion och närvaro/gemenskap och 
inte minst minskad stress. 

Stolthet , värdighet och glädje följer med ekonomisk trygghet. 

Att skattereducera lägstapensionen innebär inte en kostnad för staten, men ett intäktsbortfall. 
Detta intäktsbortfall kan säkert täckas utifrån samma penningpåsar som täcker värnskattebortfall 
och andra lättnader för höginkomsttagare etc. En del av finansieringen ligger i att behovet av 
äldreförsörjningsstöd minskas stegvis. 

Genom ett långsiktigt hållbart 4-årigt pensionsprogram som uppnår en lägstapension på 20000 kr 
per månad kan man återställa och dessutom öka förtroendet för det Socialdemokratiska partiet! 
 

 

Vi yrkar att 

 

1. lägstapensionerna för män och kvinnor, både gifta och ogifta, på kort sikt höjs med omedelbar 
verkan. 

2. lägstapensionerna höjs genom att skatten på garantipensionen tas bort med omedelbar verkan. 

3. lägstapensionerna på sikt uppnår 20 000 kr per månad, för gifta och ogifta. 



4. Socialdemokraterna lägger fram ett 4-årigt program med mål för en fortsatt skattereducerad 
pension innebärande att skatten på pensioner upp till 20 000 kronor helt ska avvecklas. 

5. bostadstillägget integreras i lägstapensionen. 

6. nuvarande pensionssystem utvärderas i sin helhet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K11 
Höj pensionerna! 
Fackliga utskottet 
 
Pensionerna för vanligt folk måste öka rejält. För stora LO-grupper innebär ett långt arbetsliv 
inte en värdig ålderdom. Tvärtom tvingas många att leva på garantipension och vända på varje 
krona. När det nya pensionssystemet sjösattes på 1990-talet var ambitionen att man skulle få 72 
procent av sin slutlön i pension. Det är vi långt ifrån idag. För att nå dit krävs det stora statliga 
tillskott och ökade avsättningar till systemet. 

Arbetslivets skilda villkor utifrån klass, kön och sektor, tillsammans med pensionssystemets 
utformning, resulterar i stora ekonomiska klyftor för pensionärer. Under de senaste decennierna 
har andelen så kallat relativt fattiga över 65 år ökat till cirka 15 procent. Andelen är särskilt hög 
bland äldre pensionärer och bland arbetare, inte minst kvinnor.  

En kommunalanställd kvinna som 2014 pensionerades vid 65 års ålder får 58 procent av sin 
slutlön i pension. En industriarbetare får 60 procent. Att pensionen i dag är lägre än vad den 
förväntades bli beror huvudsakligen på att medellivslängden har ökat med två år. Dagens 
pensionssystem innebär att en arbetare som har jobbat heltid i 45 år kan få så låg pension att hen 
kan behöva bostadstillägg och kanske till och med garantipension. Det är inte värdigt 
välfärdslandet Sverige.  

Den som blir gammal ska inte tvingas bli fattig. Det är dags att höja pensionerna för vanligt folk.  

I ett rättvist pensionssystem bör lika situationer behandlas lika. Individer med samma livsinkomst 
bör kunna förvänta sig samma pensionsutfall. I premiepensionssystemet kan individer med 
samma livsinkomst få helt olika pensionsutfall i sin allmänna pension, enbart beroende på hur 
lyckosamma de har varit i sitt placeringsval. Sådana slumpmässiga inslag hör inte hemma i ett 
allmänt och rättvist pensionssystem. Premiepensionssystemet bör därför avvecklas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. grundskyddet stärks genom en indexering av garantipensionern 

2. taket i bostadstillägget indexeras 

3. den sammanlagda pensionsnivån för arbetare bör uppgå till den nivå som beräknades i 
samband med att dagens pensionssystem infördes, det vill säga minst 72 procent 

4. pensionsavgiften höjs 

5. höjningen av pensionsavgiften finansieras av staten 

6. Premiepensionssystemet avvecklas  

7. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K12 
Höj pensionerna! 
Handels-Sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Pensionerna för vanligt folk måste öka rejält. För stora LO-grupper innebär ett långt arbetsliv 
inte en värdig ålderdom. Tvärtom tvingas många att leva på garantipension och vända på varje 
krona. När det nya pensionssystemet sjösattes på 1990-talet var ambitionen att man skulle få 72 
procent av sin slutlön i pension. Det är vi långt ifrån idag. För att nå dit krävs det stora statliga 
tillskott och ökade avsättningar till systemet. 

Arbetslivets skilda villkor utifrån klass, kön och sektor, tillsammans med pensionssystemets 
utformning, resulterar i stora ekonomiska klyftor för pensionärer. Under de senaste decennierna 
har andelen så kallat relativt fattiga över 65 år ökat till cirka 15 procent. Andelen är särskilt hög 
bland äldre pensionärer och bland arbetare, inte minst kvinnor.  

En kommunalanställd kvinna som 2014 pensionerades vid 65 års ålder får 58 procent av sin 
slutlön i pension. En industriarbetare får 60 procent. Att pensionen i dag är lägre än vad den 
förväntades bli beror huvudsakligen på att medellivslängden har ökat med två år. Dagens 
pensionssystem innebär att en arbetare som har jobbat heltid i 45 år kan få så låg pension att hen 
kan behöva bostadstillägg och kanske till och med garantipension. Det är inte värdigt 
välfärdslandet Sverige.  

Den som blir gammal ska inte tvingas bli fattig. Det är dags att höja pensionerna för vanligt folk. 
 

 

Vi yrkar att 

1. grundskyddet stärks genom en indexering av garantipensionern 

2. taket i bostadstillägget indexeras 

3. den sammanlagda pensionsnivån för arbetare bör uppgå till den nivå som beräknades i 
samband med att dagens pensionssystem infördes, det vill säga minst 72 procent 

4. pensionsavgiften höjs 

5. höjningen av pensionsavgiften finansieras av staten 

6. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

7. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K13 
Höj pensionsavgiften! 
Avantgarde S-kvinnor 
 
När dagens pensionssystem sjösattes år 1994 var målet att det skulle leverera en allmän pension 
som motsvarande minst 60 procent av slutlönen. Det målet har dock inte uppnåtts sedan år 2004. 
Istället sjunker den allmänna pensionen successivt, och är idag nere under 50 procent av 
slutlönen. Pensionsmyndighetens prognos visar att nivån på den allmänna pensionen kommer 
fortsätta sjunka om inte övriga förutsättningar ändras. För personer födda 1970 beräknas den bli 
ungefär 45 procent och för dem födda 2015 ungefär 38 procent av slutlönen. 

Därför var riksdagens beslut att höja pensionsåldern en nödvändig åtgärd. Flera fackliga 
organisationer såsom LO, TCO, Unionen och Forena har dock framfört att enbart en 
förlängning av arbetslivet via höjd pensionsålder inte räcker för att undvika sjunkande 
pensionsnivåer i det allmänna pensionssystemet. För att hejda ett fortsatt pensionsfall för 
kommande generationer krävs ytterligare en åtgärd: att höja avsättningarna till den allmänna 
pensionen. 

Vi anser att pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent, som var 
avsikten när systemet utformades. Det kan uppnås genom att pensionsunderlaget får motsvara 
100 procent av inkomsten, istället för 93 procent av inkomsten som det är idag.  

En sådan höjning skulle enligt Forena öka pensionsnivån med 7 procent vilket motsvarar en 
höjning av inkomstpensionen med i snitt 1 500 kronor per månad för morgondagens 
pensionärer. När den allmänna pensionen ökar kommer fler kunna leva på sin intjänade 
inkomstpension istället för på grundskyddets bidragsdelar. En höjning av pensionsavgiften 
kommer dessutom ha stor effekt på kvinnors pensioner eftersom kvinnor ofta har lägre 
inkomster och i högre utsträckning än män är sjukskrivna och föräldralediga. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att höja pensionsavgiften 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K14 
Höj pensionsavgiften! 
S-kvinnor Stockholm 
 
När dagens pensionssystem sjösattes år 1994 var målet att det skulle leverera en allmän pension 
som motsvarande minst 60 procent av slutlönen. Det målet har dock inte uppnåtts sedan år 2004. 
Istället sjunker den allmänna pensionen successivt, och är idag nere under 50 procent av 
slutlönen. Pensionsmyndighetens prognos visar att nivån på den allmänna pensionen kommer 
fortsätta sjunka om inte övriga förutsättningar ändras. För personer födda 1970 beräknas den bli 
ungefär 45 procent och för dem födda 2015 ungefär 38 procent av slutlönen. 

Därför var riksdagens beslut att höja pensionsåldern en nödvändig åtgärd. Flera fackliga 
organisationer såsom LO, TCO, Unionen och Forena har dock framfört att enbart en 
förlängning av arbetslivet via höjd pensionsålder inte räcker för att undvika sjunkande 
pensionsnivåer i det allmänna pensionssystemet. För att hejda ett fortsatt pensionsfall för 
kommande generationer krävs ytterligare en åtgärd: att höja avsättningarna till den allmänna 
pensionen. 

Vi anser att pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent, som var 
avsikten när systemet utformades. Det kan uppnås genom att pensionsunderlaget får motsvara 
100 procent av inkomsten, istället för 93 procent av inkomsten som det är idag.  

En sådan höjning skulle enligt Forena öka pensionsnivån med 7 procent vilket motsvarar en 
höjning av inkomstpensionen med i snitt 1 500 kronor per månad för morgondagens 
pensionärer. När den allmänna pensionen ökar kommer fler kunna leva på sin intjänade 
inkomstpension istället för på grundskyddets bidragsdelar. En höjning av pensionsavgiften 
kommer dessutom ha stor effekt på kvinnors pensioner eftersom kvinnor ofta har lägre 
inkomster och i högre utsträckning än män är sjukskrivna och föräldralediga. 
 

 

Vi yrkar att 

1. höja pensionsavgiften så att den blir totalt minst 18,5 procent av lönen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K15 
Leva livet hela livet 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 
 
Vi vill att alla invånare ska leva ett gott liv, hela livet. Det förutsätter att vi kan leva i kontakt med 
andra, ensamheten är svår för alla. Vi ska även behövas i vårt samhälle. Partiet ska arbeta så att 
alla invånare har möjlighet att göra sin röst hörd, så att demokratin utvecklas. Vi ska alla ha 
möjligheter att använda kunskaper och erfarenheter för att utvecklas, vilket gör att vi lever i ett 
lärande samhälle.  

När pensionsåldern närmar sig dyker nya frågor upp. Hur kommer min ekonomi att se ut? Är 
bostaden anpassad till att det blir jobbigare att gå i trappor? Är jag beroende av bil eller 
kollektivtrafik för att kunna handla eller träffa andra? Hur blir livet när jag slutar arbeta? Mycket 
att tänka på, att förbereda, att ta ställning till så att alla invånare även efter pensioneringen kan 
leva livet hela livet. Ett första förslag är därför att pensionärs-organisationerna får utökade statliga 
anslag så att de kan stödja medlemmarna i deras funderingar, hjälpa till med faktamaterial och 
diskussionsunderlag. Dessvärre har många regioner och kommuner minskat sina anslag! 

Ett andra förslag är att riksdagen tillsammans med pensionärsorganisationerna utreder hur 
bostadsförsörjningen för invånare över 65 år fungerar. Vilka krav har medlemmarna för att kunna 
leva livet hela livet? Viktigt att bygga på vad vi äldre vill. Många äldre vill bo kvar i sina kända 
kvarter, med familj och vänner nära. I dag är det många som erbjuds vård och omsorgsboende 
sent i livet, med endast några månader kvar att leva. Varför arbetar vi inte för en flytt i tid till 
boende för äldre? Då frigörs även bostäder för yngre. Då orkar vi äldre med en flytt. När vi 
behöver mer vård ska resurser föras till rummet, inte invånaren till vård o omsorgsboende. 
Hemsjukvården kan ge kunskaper om hur detta ska fungera! Hemmet ska inte vara ett fängelse. 
Hemmet ska inte vara en vårdplats. Vi måste tänka nytt och bygga rätt. Vi ska utnyttja 
lågkonjunkturen för att investera i äldres boende. Rusta upp – inte ner apparaten för att bygga. 

Dagens sätt att organisera hemtjänstverksamheten med kommunala, privata och stiftelsedrivna 
utförare är dåliga ur invånarsynpunkt, kvalitetssynpunkt, personalsynpunkt och miljösynpunkt! 
Ett tredje förslag är därför att samhället tar ansvar för hemtjänsten. Det går inte längre att 
acceptera att invånare med hemtjänst har många olika personer som kommer för att utföra 
tjänsten. Organisationen, arbetsvillkoren och tillräckliga medel måste finnas för att genomföra en 
hemtjänst för invånarna som behöver det! 

Ett fjärde förslag är att verka för att SOU ”Effektiv vård” genomförs. Kommunernas 
äldreomsorg samt regionernas vård måste samorganiseras. Då förbättras äldre invånares folkhälsa 
samt vården och omsorgen. En sådan utveckling ger även bättre förutsättningar för att 
genomföra en annan SOU ”Träning ger färdighet” – med förslag organisera vården och 
kunskapsutvecklingen för högspecialiserad vård. Vården bor organiseras i en statlig 
stiftelse/myndighet. All hälso- och sjukvård ska ske i samhällets regi. 

Ett femte förslag är att utreda ekonomin för oss äldre. För att leva livet hela livet krävs en viss 
miniminivå av ekonomiska resurser. Hur stor? Hur ska bostadstilläggen och andra tillägg för att 
garantera miniminivån utformas så att de som verkligen behöver dessa får de på ett enkelt och 
obyråkratiskt sätt? Skatteverket har gått i spetsen för att förenkla för oss invånare – detta är deras 
nästa utmaning!  

Sjätte förslaget är att bankerna och staten gemensamt gör en kraftfull satsning så att alla kan ta del 
i den digitala kommunikationen och informationen. Staten har hittills mest satsat på stöd till 
bredbandsutbyggnad. Nu är det dags att se till att alla ska kunna använda nätet! Bankerna har lagt 
ner många kontor och minskat service. De ger mycket stora utdelningar till aktieägarna. Vi 



kunder gör nu jobbet åt banken! De som inte kan tvingas använda dyrare, krångligare lösningar. 
Tillsammans med folkbildningen och bankerna ska vi se till att Sverige blir det land i världen där 
alla kan använda digitala verktyg för att leva livet hela livet! 
 

 

Vi yrkar att 

1. pensionärsorganisationernas anslag utökas så att deras dialog med medlemmarna utvecklas 
samt deras krav på politiken vässas. 

2. bostadssituationen för äldre invånare utreds och förbättras. 

3. hemtjänstverksamheten utvecklas kraftfullt. 

4. regionernas vård för äldre samt kommunernas äldreomsorg samorganiseras. Högspecialiserad 
vård organiseras i statlig regi. All hälso- och sjukvård ska ske i samhällets regi. 

5. utreda ekonomin för äldre invånare – alla ska ha en dräglig ekonomi för att kunna leva livet 
hela livet! 

6. staten och bankerna ser till att alla invånare kan använda digital kommunikation och 
information. Info till alla (äldre., anpassad till de som inte har tillgång till internet.  

7. initiera en debatt med medlemmarna i partiet om dessa krav. Att partidistrikten och 
partistyrelsen därefter utarbetar ett program för äldre inför valrörelsen 2022. Vi kommer att vara 
många och viktiga vid valet!  

8. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K16 
Nytt pensionssystem för jämställdhet, jämlikhet och trygghet 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Kärrtorps s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Sverige har alltför många fattiga äldre och ett illa utformat pensionssystem. Dagens undermåliga 
pensionssystem drabbar inte minst de många kvinnor som tagit huvudansvar för hemmet och 
arbetat i lönediskriminerade sektorer. Men det drabbar även i princip alla som drabbats av svårare 
sjukdom eller ofrivillig deltid eller arbetslöshet under sina yrkesverksamma år eller inte haft 
möjlighet att lönearbeta så många år i Sverige. Vi ser därför förbättringar av pensionssystemet 
som en av de viktigaste jämlikhets- och jämställdhetsreformerna. 

Det pensionssystem som vi har sedan 1995 har som främsta syfte att statens finanser inte ska 
påverkas av pensionssystemet och att pensionsfrågan skall lyftas bort från den politiska debatten. 
Vi menar att detta är förödande för socialdemokratin och alla som är i behov av verkligt 
progressiv äldrepolitik. Anständiga levnadsomständigheter för de mest utsatta tillhör de viktigaste 
målen för våra strävanden. 

Utöver dessa genomgripande reformer av pensionssystemet bör Socialdemokraterna åtgärda det 
som också statliga utredningar sedan länge konstaterat, nämligen att premiepensionssystemet är 
ett dysfunktionellt inslag i pensionssystemet. I Sverige skall det skall inte längre vara möjligt att 
spekulera bort sin statliga pension. 

Under 2020 har pensionsgruppen, efter påtryckningar från Socialdemokraterna, redan frångått 
principerna bakom nittiotalets otillräckliga pensionssystem, i och med införande av det så kallade 
pensionstillägget. Vi välkomnar detta och vill fortsätta på den inslagna vägen mot ett mer 
rättfärdigt pensionssystem. 

En långsam höjning av pensionsåldern är rimlig för en befolkning som lever längre. 
Klassklyftorna syns dock alltmer i hur länge vi lever genom att medellivslängdens ökning är 
ojämnt fördelad bland befolkningen. Anställda inom slitsamma och tunga yrken betalar idag 
dubbelt: först med sin hälsa och sedan genom minskad pension vid tidig pensionsavgång. Dessa 
orättvisor är svåra att helt utjämna även genom aktivt arbetsmiljöarbete. Därför bör en 
anpassning av pensionsåldern utredas. En sådan anpassning skulle kunna ta sin utgångspunkt i 
arbetets tyngd och slitsamhet inom olika yrkeskategorier. Arbetsmarknadens parter bör 
involveras i ett sådant arbete. 

*** S-föreningen Reformisternas motion har tagits fram enligt beslut på årsmöte och följer av det 
breda ekonomisk-politiska reformprogram som föreningens tusentals medlemmar ställt sig 
bakom. Omfattande dokumentation av förslagen och bakomliggande motivering, samt 
ekonomiska beräkningar av de offentliga-ekonomiska implikationerna av förslagen, återfinns i 
föreningens reformprogram, studiematerial och reformbudget. Allt material finns att ladda ned på 
www.reformisterna.se. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att inkomsterna stärks för dem med garantipension samt 
lägst inkomstgrundad pension, i form av ett pensionslyft motsvarande i storleksordningen 5000 
kronor mer per månad före skatt. Beräkningsgrunder och regler för garantipension, 
äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg bör samtidigt ses över för att upprätthålla både en 
anständig levnadsnivå för samtliga äldre och bevara graden av inkomstsskydd för de stora 
löntagargrupperna 



2. Socialdemokraterna ska verka för att pensionslyftet finansieras stadigvarande av skatteintäkter 
och utgör en tydlig omfördelning från dem som har goda möjligheter att påverka sin 
privatekonomi till dem som ofta helt saknar denna möjlighet, nämligen våra äldre 

3. Socialdemokraterna ska verka för att bakomliggande inkomst ska vara grund för 
pensionsrättigheter även för sjukpenning och a-kassa. Det gör att påverkan på pensionsnivåerna 
vid sjukdom och arbetslöshet blir mindre än med dagens regler 

4. Socialdemokraterna ska verka för att premiepensionssystemet avvecklas 

5. Socialdemokraterna ska verka för att möjligheten att anpassa den lagstadgade pensionsåldern 
efter medellivslängden även inom undergrupper inom befolkningen utreds.  

6. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

7. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K17 
Boende för demenssjuka 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
Vi har under tidigare år varit med om en uppbyggnad av äldreomsorgen som gynnat äldre och 
sjukas livssituation. Det har kommit in arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera för att 
underlätta deras omhändertagande. Sedan några år tillbaka syns denna utveckling ha ändrat 
färdriktning och det allenarådande budskapet idag tycks vara är att minimera ekonomiska 
kostnader för äldrevården. Idag är det alltför vanligt med neddrogade äldre som måste nattas på 
eftermiddagen, eftersom det är personalbrist, och som passiviseras såväl fysiskt som psykiskt. Det 
räcker inte med en sångstund i veckan för att motverka en kognitiv nedsättning. 

Vad gäller äldre som har en demenssjukdom, med minskande kognitiv förmåga, bör stora 
satsningar bli en prioriterad fråga framöver, både avseende resurser och nytänkande. Vi vet att vi 
har ett stort antal personer som kommer att insjukna. Statistik säger att det kan röra sig om 25000 
personer/år och att siffran inte kommer att minska närmaste tio åren. 

Vi behöver öppna upp för alternativ. 

En vision kan vara att erbjuda olika boendeformer, som till exempel demensbyar. Sådana finns 
sedan några år i ett flertal länder, bland annat i Nederländerna och i Danmark, och nu även i 
Sverige. Ett väl avgränsat område där personer med varierande grad av kognitiv nedsättning kan 
röra sig fritt. I en demensby finns, förutom bostadshus, parkområden med soffor, affärer, kaffeer, 
restaurang mm.  

De boende uppmuntras till dagliga promenader i utemiljö vilket gagnar uppbyggnad av skelett 
som av olika skäl blivit skört. I de parkliknande omgivningarna finns det bänkar att vila på. 
Betrakta det som händer runt omkring, djur, natur, andra boenden. Möjlighet till spontana samtal. 
Olika livsbejakande utmaningar som tipspromenad, dagstidningar, återkommande 
trivselaktiviteter. 

De som vistas inom området ska kunna ha ett personligt band som de kan scanna av vid inköp. 
Detta omöjliggör stöld av pengar. Anhöriga sätter in en summa pengar varje månad som de kan 
kontrollera mot gjorda inköp. Individen- den äldre uppmuntras att använda sina befintliga 
kognitiva resurser så att tillbakagången minimeras. Vid köp aktualiseras så enkla saker som 
addition, procenträkning osv. 

Inom en demensby finns utbildad personal som har kunskap om åldrandets processer. En 
nyfikenhet och emotionell intelligens att orka med de utmaningar som kommer att finnas i det 
dagliga arbetet. Det finns personal som stöttar i hjälp med basala sysslor som ökar en individs 
välmående. Daglig dusch, omvårdnad av personliga tillhörigheter som egna kläder. Regelbunden 
översyn av mediciner, adekvat behandling, tandstatus, samt egna önskemål, allt efter individens 
behov. En förhoppning är också att inom detta område ska finnas boendeformer med personal 
som kan den äldres språk. En trygghet i att bli förstådd vilket minskar förvirringen. Poängen med 
denna boendeform är bejakandet av värdighet inför ålderdomen. En eloge till ett aktivt liv där det 
inte är smulor som delas ut utan värdighet. Att upprätthålla den sköra jag- identitet som följer 
med en nedsatt kognitiv förmåga är det primära. 

På pluskontot kommer också mer trygghet för anhöriga som vet att de kan slappna av utifrån den 
tillsyn som finns. Återkommande dialog med personal. En personal som inte byts ut i tid och 
otid. Helst att de stannar några år. Andra faktorer som på sikt kan visa på plussidan är mindre 
kostnader inom akutsjukvården. Färre utryckningar till lägenhetsbränder. Färre samtal som 
kommer till larmcentraler från förtvivlade förvirrade äldre. 



Självklart ska vi också utreda andra alternativ med tonvikt på kunskap om åldrandet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti verkar för att utreda möjligheten att bygga nya vårdformer för 
personer med kognitiv nedsättning 

2. Socialdemokraterna som parti att verkar för att utreda möjligheten att bygga demensbyar för 
våra äldre med kognitiv nedsättning. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K18 
Bättre förutsättningar för personalen inom äldreomsorgen 
Polstjärnans s-förening 
 
Det är en sorg för de flesta äldre när man inte längre klarar av sin vardag och får begränsningar i 
sitt livsutrymme. Livets förutsättningar är inte längre detsamma. Enklaste vardagsbestyr kan vara 
en stor utmaning. De som har insatser genom äldreomsorgen har det på grund av sjukdom 
och/eller nedsatt hälsotillstånd. När livsrummet begränsas skapar det också risker för ensamhet, 
depressioner, minskad matlust, minskade sociala kontakter, sorg – man förlorar nära vänner, 
anhöriga ju äldre man blir.  

Utbildad personal som kan bemöta, kommunicera, entusiasmera, motivera med god 
personkännedom, som kan analysera allmäntillstånd, riskfaktorer, skapa delaktighet i vardagen är 
nödvändigt för en äldreomsorg av god kvalitet. 

En äldreomsorg av god kvalitet handlar om personalens förutsättningar och den äldres inflytande 
och om personliga relationer med kontinuitet! En struktur och en organisation i äldreomsorgen 
måste bemannas utifrån verklighetens behov, att resurser är kopplade till de faktiska 
arbetsuppgifterna. Det måste finnas balans mellan krav och resurser (Organisatorisk och social 
arbetsmiljö). Dessutom måste resurser finnas för yrkesutveckling, handledning, personalträffar, 
överlämningstid, tid för återhämtning som exempel. 

Den absolut viktigaste förutsättningen för skattefinansierad vård och omsorg om de äldre är att 
oavsett insatser ska dessa utföras av yrkesutbildad personal med tillsvidareanställningar på heltid. 
Detta för att skapa relationer och ge kontinuitet. Det är viktigt att bibehålla autonomin som äldre, 
få stöd i de insatser man är berättigad till, att de genomförs i största möjligaste mån med 
delaktighet av den äldre själv.  

Det är nödvändigt med adekvat utbildning. Arbetsgivare måste ta ansvar att bemanna med endast 
yrkesutbildad personal och ge möjlighet och förutsättningar till fortsatt yrkesutveckling. Därmed 
inte sagt att det kan finnas olika vägar in i äldreomsorgen. När man börjar arbeta och saknar 
utbildning ska man därför endast utföra arbete under handledning till dess att man minst uppnått 
yrkesutbildningsnivån till vårdbiträde som är första steget i yrkesutvecklingstrappan. Nästa steg är 
undersköterska och sen specialistundersköterska inom olika specialistområden. 

Behov och beviljade bistånd måste harmonisera med bemanningssituationen. Minutstyrning och 
minimibemanning måste upphöra. De som arbetar ska ha möjlighet att ge den äldre inflytande 
över insatserna och sin vardag då förutsätter det att personalen har inflytande, påverkan och att 
det finns tillräckligt med resurser för de faktiska behoven. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokratiska partiet ger rätt förutsättningar för personalen i äldreomsorgen så att de får 
tillsvidareanställningar på heltid 

2. Socialdemokratiska partiet verkar för en bra arbetsmiljö inom äldreomsorgen genom att denna 
bemannas och schemaläggs efter faktiska behov 

3. Socialdemokratiska partiet möjliggör så att anställda inom äldreomsorgen får yrkesutveckling 
kopplat till yrkesutvecklingstrappan. 

4. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 



Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K19 
En ny äldrevård efter pandemin 
Stockholms Allmänna kvinnoklubb, Södra Kvinnoklubben, Traneberg Ålsten Bromma 
kvinnoklubb 
 
Coronaepidemin riktade en strålkastare mot svensk äldrevård. Plötsligt såg alla detta karga 
landskap, svultet sedan årtionden, utan försvar mot angrepp, glömt och gömt från dagens debatt. 
Detta landskap där så många dog i pandemin. 

Hur blev det så? 

Det finns flera skäl. Ett viktigt är att samhället inte uttalat någon målsättning för äldrevården. 
Den har i socialtjänstlagen buntats ihop med missbruksvård och försörjningsstöd under målet om 
skälig levnadsnivå, medan däremot LSS har målskrivningar om att de som på grund av 
funktionsvariation behöver likartad hjälp: 

”… att den enskilde får möjlighet att leva som andra” . §5 LSS 

”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor” .§7 LSS 

Ett annat är att många kommer in i verksamheten utan yrkesutbildning eller 
introduktionsutbildning. Det finns inga fastställda krav på för verksamheten specifika 
yrkeskunskaper. Det var detta som ytterst låg bakom att äldrevården, särskilt den i Stockholm, 
blev så sårbar när pandemin kom. Både Folkhälsomyndigheten och sannolikt även regeringen 
blev tagna på sängen av att smittan så snart nådde de gamla trots att besöksförbud snabbt 
infördes. De levde i tron att de gamla och sköra på äldreboendena omhändertogs professionellt. 
Den bistra sanningen är att 22 procent av alla timanställda arbetar inom vård och omsorg. I 
Stockholm arbetar 40 procent av de anställda inom äldrevården på timmar (Johan Alfonsson, 
doktorsavhandling). Det innebär att de rings in för tillfälligt arbete, att de inte har någon knytning 
till de arbetsplatser där de arbetar och att de inte har rätt till sjukpenning vid sjukdom. Något krav 
på kunskap eller kompetens finns inte. I en sådan miljö uppstår inte professionalitet, vilket gav 
coronasmittan fritt, och ödesdigert, spelrum. 

Ett tredje, och kanske helt avgörande, skäl är att äldrevården sedan minst två, kanske tre 
decennier, varit utsatt för en ekonomisk utsvältning årligen med en och två och ibland flera 
procents neddragning, besparing, effektivisering. Äldrevården har varit ett tacksamt offer när 
kommunens andra behov trängt sig på eller skattebetalarviljan varit låg – den har inte kunnat 
försvara sig genom att hävda en rättighetslagstiftning. 

Därtill kommer att äldrevården under ett par decennier organiserats efter principen om lägsta 
möjliga kostnad. Servicehus avvecklades till förmån för en äldrevård som i det allra längsta, och 
ofta längre än så, skulle bedrivas i det egna hemmet med hjälp av hemtjänstinsatser upp till åtta 
gånger per dag. När detta kombinerades med timanställningar blev följden att de gamlas hem blev 
genomgångscentraler för en ständig ström av nya och främmande människor utan utbildning för 
sin uppgift. 

Detta har, föga förvånande, framkallat arbetsförhållanden som tärt hårt på dem som ska arbeta 
inom äldreomsorgen. Risken för sjukskrivningar har länge varit hög inom vård och omsorg 
(Socialförsäkringsrapport 2018:2). De faktiska sjukfallen likaså (Kommunalarbetaren aug 2019). 
Arbetsmiljöverket genomförde 2017-2019 en omfattande tillsyn av äldreomsorgen och hade 
anmärkningar och krav att framföra på 87 % av de över 1 000 inspekterade arbetsplatserna 
(Arbetsmiljöverkets projektrapport 2020-03-02). 

Sannolikt har privatiseringen till vårdbolag bidragit till den tuffa utvecklingen inom äldrevården. 
Säkert är att den bidragit till fragmentiseringen. Vi vet också att fast anställd personal tjänar bättre 



i kommunal tjänst och trivs bättre (SCB och Kommunals medlemsundersökning 2017). Eftersom 
kostnaden för äldreomsorg nästan helt utgörs av lönekostnader består konkurrensen av 
marknadsföring och att personalen ska springa fortare. Inom den privatiserade delen av 
äldreomsorgen ska intäkterna täcka inte bara lönerna utan också avkastning till aktieägare. 

Trots denna dystra bild av villkoren för äldreomsorgen utförs ofta ett fantastiskt arbete av 
anställda som drivs av en genuin vilja att ge god omvårdnad och omtänksam trygghet till de äldre. 
Under arbetet med denna motion har vi mött otaliga vittnesmål om detta. Vi gläds åt det 
samtidigt som vi förundras över de av äldrevårdens anställda som håller ut år efter år. De är 
förtjänta av bättre villkor, fler kolleger och ständig påfyllning av nytt kunnande och stimulans. 

Stor politisk betydelse 

Vi menar att den utarmning som under lång tid präglat äldreomsorgen är av grundläggande 
betydelse för det minskade förtroende som mött vårt parti under senare decennier. De som vet 
hur resursfattig äldrevården blivit är de som arbetar inom den, de som är föremål för den och 
deras anhöriga. De två senare grupperna har blivit allt större och deras besvikelse över samhällets 
erbjudanden är ofta stor. 

Inom äldreomsorgen arbetar idag omkring 250 000 personer. De som bor på äldreboenden är 79 
000. De som är beroende av hemtjänstinsatser är 192 000 (Socialstyrelsen 2020-05-06) .  

Idag är 20 procent av befolkningen 65 år och äldre. Den andelen förväntas öka för att år 2070 bli 
25 procent (SCB).  

Låt pandemin bli startskottet för en ny äldreomsorg 

Låt oss aldrig mer behöva uppleva att våra gamla och sköra lever farligast där de borde vara 
tryggast – i den samhällsfinansierade äldrevården! 

Äldrevården behöver en nationell målsättning fastslagen i lag. En lämplig formulering vore att 
den ska syfta till goda levnadsförhållanden för den som pga av ålder, eller ålderns inverkan på 
kropp och själ, inte längre kan klara ett självständigt liv. Bedömningen ska ta sin utgångspunkt i 
den äldres individuella förhållanden och önskemål. Denna målsättning bygger på att ålder är en 
del av livet, likaväl som vi vill att barn och unga ska ha en så god uppväxt som möjligt, lika 
naturligt är det att de gamla får avsluta sina liv under goda och värdiga villkor. 

Äldreomsorg ska vara professionell och utföras av personal som är utbildad för sitt arbete. Det 
sker genom krav på yrkeslegitimation för undersköterskor. Undersköterskor har grundläggande 
medicinsk utbildning, de vet hur smittspridning stoppas, hur städning av vårdlokaler görs på ett 
korrekt sätt, hur kunnig omvårdnad går till.  

Fast heltidsanställda undersköterskor ska utgöra stommen i all bemanning på vårdboenden och i 
hemtjänsten. De ska dessutom kontinuerligt fortbildas med 10 dagar per år för att höja 
kompetensen och ta del av nya forskningsrön. Med en så hög ambition för fortbildningen skapas 
behov av överbemanning vilket i sin tur innebär fasta vikarier. Timanställningar bör bannlysas 
från äldrevården, både därför att anställningsformen är så otrygg, men också därför att den som 
är gammal och skör mår väl av kontinuitet. 

Även hälso- och sjukvården inom äldrevården behöver förstärkas. De äldre och sköra behöver 
snabbspår vid akuta sjukdomstillstånd. Den geriatriska vården behöver förstärkas och 
medicinering kontinuerligt ses över. Arbetsterapeuterna behöver bli fler inom både hemtjänst och 
särskilda boenden. 

Vi tror också att lönerna inom äldrevården generellt behöver lyftas. Det gäller inte bara 
personalen i första linjen, det gäller också arbetsledare och chefer. Äldrevården måste kunna 
attrahera personal på alla nivåer, inte minst arbetsorganisatoriskt kunniga. 

Vi menar också att de vinstdrivna företagen bör försvinna ur äldrevården. Vinster i företag är en 
del av näringslivets kretslopp, resurser förs över från etablerade verksamheter till nya som 



behöver kapital. Men resurser som avsätts för äldrevård har inget i näringslivets ekonomiska 
kretslopp att göra, de ska användas för äldrevård. Med detta vill vi ha sagt att den kommunalt 
organiserade äldreomsorgen kan kompletteras 

”En verksamhet blir inte per automatik effektiv för att man byter ägare från kommun till privat 
eller vice versa. Är den kommunala äldreomsorgen ineffektiv är lösningen att utveckla lednings- 
och innovationsförmågan snarare än att politiker abdikerar från kommunens lagstadgade ansvar.” 
(Robert Wenglén, m, KSO Lomma. HD 23 mars 2020)  

Äldrevården behöver ett kraftfullt resurslyft, utformat på ett sådant sätt att det verkligen kommer 
just äldreomsorgen tillgodo. Det bör ligga i storleksordningen 30%, exklusive volymförändringar 
räknat i fasta priser från år 2020, genomfört under fem-sju år. Samtidigt krävs ytterligare 
utbildningssatsningar av det slag som kungjordes våren 2020. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen beslutar genomföra en nysatsning på äldreomsorgen i enlighet med vad som 
anförs i motionen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K20 
En äldreomsorg - värdig våra äldre 
Katarina S-förening; Minneberg Traneberg s-förening, Reimersholmes s-förening, Ängby s-
förening 
 
Vårt partidistrikt insåg redan för 10 år sedan att äldreomsorgen behöver en omsorgslag, och har 
därför två gånger tidigare sänt kongressmotioner med krav på skärpning från skälig till god 
omsorg samt kravet en särskild lag för äldre. Även i år finns motioner med liknande krav. 

Under de senaste 10 åren har omsorgen om äldre kraftfullt försämrats genom att andra partier 
sänkt skatterna, minskat det ekonomiska stödet till verksamheterna, gett fler vinstdrivande företag 
möjligheter att driva äldreomsorgen. De har dessutom sänkt kraven på utbildning och 
kompetensutveckling och tillåtit än fler deltidstjänster. Detta agerande har fått till följd att 
personalen inte kan försörja sig på det jobbet och att de därmed i framtiden får lägre pension. 
Allt detta i en ond cirkel som upprepar sig i generation efter generation. Det synsättet grundar sig 
i oförståelsen för att personalen har en fundamental betydelse i äldre upplevelser av god omsorg 
och vård. Det visar också en oförståelse för den anställdes vilja att göra ett bra jobb. 

Vi är emot att man ska kunna köpa sig framför nån annan till vård och omsorg via särskilda 
försäkringar och att samhället dubbelt subventionerar vissa medborgare genom Rut-tjänster. Vi 
vill att behovet ska styra, inte plånboken. 

Vi vill dessutom slå vakt om egen regi, utveckla alternativa driftsformer såsom kooperativa 
och/eller ideella organisationer. Vi vill se möjligheterna i vad andra länder-exempelvis Skottland-
genomfört och lära av deras erfarenheter. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partidistriktet utformar en kongressmotion som beskriver allt som är grunden för en värdig 
äldreomsorg och pekar på vilka möjligheterna skulle kunna vara  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K21 
En äldreomsorg med tydliga krav på mål, kvalitet, uppföljning och vidareutveckling 
Södra kvinnoklubben 
 
Under de senaste 10 åren har omsorgen om äldre kraftfullt försämrats genom att andra partier 
har sänkt skatterna och/eller minskat det ekonomiska stödet till verksamheterna samt att fler 
vinstdrivande företag getts möjligheter att driva äldreomsorg och -vård. Andra partier har 
dessutom sänkt kraven på utbildning och kompetensutveckling och tillåtit än fler deltidstjänster.  

Detta agerande har t.ex. fått till följd att personalen inte kan försörja sig på arbetet, och att de 
därmed i framtiden får lägre pension. Allt detta i en ond cirkel som upprepar sig i generation efter 
generation. Det synsättet grundar sig i oförståelsen för att personalen har en fundamental 
betydelse i äldres upplevelser av god omsorg och vård. Det visar också en oförståelse för den 
anställdes vilja att göra ett bra jobb. 

Att därtill göra det möjligt att kunna köpa sig rätten till vård och omsorg, framför någon annan, 
via särskilda försäkringar och att samhället subventionerar vissa medborgare genom Rut-tjänster, 
vänder vi oss emot. Detta medför att ojämlikheten ökar. Vi, däremot, vill att behovet ska styra, 
inte plånboken.  

Vi vill dessutom slå vakt om egen regi och utveckla denna. Vi vill stödja alternativa driftsformer 
såsom kooperativa och/eller ideella organisationer. Vi vill se möjligheterna i vad andra länder - 
exempelvis Skottland - genomfört och vill lära av deras erfarenheter. Vi vill ha en bättre omsorg 
och vård för äldre. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partiet tar fram en inriktning för utveckling/förstärkning för egen regiverksamheter, 
kooperativa och ideella organisationer för att underlätta drift av de för samhället viktiga 
verksamheterna. 

2. partiet verkar för att medborgare på olika sätt stärks ekonomiskt så att deras behov bättre tas 
om hand och stärks i förhållande till dem med privata vårdförsäkringar. 

3. vid politiska möjligheter genomföra att-satserna ovan. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K22 
Ett gott liv livet ut 
Seniorsossarna, Kärrtorps s-förening 
 
Rätt till värdig omsorg - Kommunernas resurser till äldreomsorgen har länge varit krympande. 
Lagstiftningen har inte kunnat hindra omsorgsposten från att användas som en budgetregulator i 
en del kommuner. Det har blivit svårare för den äldre att få det stöd man behöver. Det leder till 
otrygghet och att anhöriga får bidra mer. Platserna i äldreboende har blivit färre och räcker inte, 
vilket resulterat i att de boende numera är mer sköra och vårdkrävande.  

Äldreomsorgen är fragmenterad, den utförs av många olika huvudmän, brister i samordning och 
är ojämn. Verksamheten har låg status, vilket speglar synen på äldre liksom att det är kvinnor som 
gör jobbet. Grupper som har en svagare röst i samhället. Coronakrisen har satt bristerna i 
blixtbelysning. Det krävs krafttag vad gäller kunskap och kompetens, styrning och ledning liksom 
löner och arbetsvillkor. 

En ambitionshöjning för äldreomsorgen behöver befästas i lag. Nuvarande socialtjänstlagen 
behöver förtydligas och en äldrelagstiftning komma till, som understryker äldres rätt till en 
omsorg som bidrar till ”goda levnadsvillkor” för äldre, inte bara till som idag en ”skälig 
levnadsnivå”.  

I takt med åtstramningar i äldreomsorgen så köper alltfler äldre själva de tjänster de behöver med 
RUTavdrag. På så sätt har RUT kommit att bli en parallell statligt subventionerad hjälp, men som 
fördelas efter betalningsförmåga. På sikt finns en risk för att hemtjänsten urholkas och att 
medelklassen blir mindre benägen att solidariskt finansiera en kvalitativ hemtjänst. 

 En hälso-och sjukvård för äldre - Eftersom åldrandet innebär avtagande funktioner och 
förmågor, inte sällan sjukdom, är förstås förebyggande hälsovård särskilt viktigt. Mer behöver 
satsas på äldres möjligheter till frisk luft, motion, bra mat och inte minst social gemenskap. En 
nollvision ska gälla för fallolyckor och teknik erbjudas som underlättar i vardagen. 

Det är framförallt äldre, ofta multisjuka, som behöver sjukvård och den behöver mycket bättre 
anpassas och samordnas för att svara mot deras behov. Äldre med flera sjukdomar ska ha rätt till 
en samlad vårdkontakt, till årliga hälsosamtal och läkemededelsgenomgångar. Alla vårdcentraler 
behöver geriatrisk kompetens. Det behövs hemsjukvård i alla kommuner. 

Äldres psykiska problem är ofta knutna till åldrande och ensamhet med nedstämdhet, depression 
och självmord. Okunskapen är stor om äldres psykiska ohälsa och frågan underrepresenterad i 
psykiatrin. Här behövs kompetens garanteras i primärvården och all personal som möter äldre i 
vård och omsorg få utbildning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en uppgradering och kvalitetssäkring av äldreomsorgen utifrån 
att äldre har rätt till ”goda levnadsvillkor”  

2. Socialdemokraterna verkar för att förstärka förebyggande hälsovård för äldre 

3. Socialdemokraterna verkar för en för äldre förstärkt primärvård med geriatrisk kompetens, 
sammanhållen vårdkontakt och vård mot psykisk ohälsa 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K23 
Gör uppror i äldrevården 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, Hässelby gårds s-förening, Herrängens s-förening 
 
Corona pandemin har på ett förfärande sätt avslöjat de stora bristerna i Äldreomsorgen. 
Ädelreformen 1992 och psykiatrireformen 1995 förde över ansvaret för omsorg av äldre till 
kommunerna. Det har tyvärr medfört stor underfinansiering av omsorgen och som fått till 
resultat en äldreomsorg med allvarliga brister. 

I samband med Ädelreformen skedde en skatteväxling som innebar att stora stummor överfördes 
till kommunerna som förpliktigades att bygga omsorgsboende för de äldre - det uppfylldes inte på 
långa vägar. 

Under 80-talet hade hemtjänstpersonal 4 boende/pass och under sent 00-tal är det 11,8 
boende/pass. En skrämmande utveckling! 

96 % av kommunerna hade stora sparkrav på äldreomsorgen i 2020 års budgewt. De extra 
miljarderna som tillskjutits har inte på långa vägar räckt! 

De äldres sjukvårdsbehov glömdes bort! 

I samband med de två nämnda reformerna, glömde man bort att de gamla har behov av sjukvård, 
att man blir ensam och behöver rörelse, frisk luft och social samvaro. 

Sämre utbildning 

Vart tog undersköterskeutbildningen vägen? Utbildningsnivån hos personalen har försämrats 
väsentligt. Det finns ingen nationell stadfäst utbildning för undersköterskor längre. Istället anlitar 
man många "billigare" visstidsanställda med mycket lite kunskaper om både fysiska och psykiska 
behov och problem. Resultatet har förfärat folk under pandemin. Istället har många 
äldreboenden tyvärr blivit till dödsfällor för de svagaste äldre! 

Svårigheterna att samordna omsorg och sjukvård mellan regioner och kommuner kvarstår trots 
försök att lösa problemen. Det gäller såväl fysisk som psykisk vård och hälsa som måste lösas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. en genomgripande reformering av äldreomsorgen genomförs efter pandemin. 

2. en nationellt godkänd utbildning för undersköterskor blir obligatorisk för att arbeta i 
Äldreomsorgen och att kunskaper i geriatrik och psykisk ohälsa blir ett krav för personal hos 
äldreomsorgen, samt 

3. Stockholms socialdemokratiska distrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
den socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K24 
Hemtjänsten 
Dalens s-förening 
 
Vi befinner oss i en pandemi som mitt i all oro, social distansering och sorg, har satt vår äldrevård 
i fokus. Många kommuner lever i pressade ekonomiska situationer och det ställs allt hårdare krav 
på effektiviseringar av de kommunala verksamheterna. En av våra medlemmar beskriver dagens 
hemtjänst utifrån egen erfarenhet. 

”Jag hade hemtjänst efter en knäoperation. Jag kunde haft två månader men sade upp den efter 
en. Socialsekreteraren kom till sjukhuset och ville veta vilken hemtjänst jag ville ha. Jag visste inte 
att det fanns hundratal men valde Björkhagens hemtjänst. Det enda villkoret jag ställde var att 
ingen manlig skulle hjälpa mig duscha, men så blev det ändå. Min dotter fick komma och hjälpa 
mig. Jag hade 14 olika personer hos mig på kort tid. ” 

För oss som är engagerade i kommunpolitik och även i facklig verksamhet är det dessvärre ingen 
nyhet att dessa effektiviseringar går ut över såväl våra äldre som de anställda i verksamheterna. Vi 
ser ett behov av en tydlig lagstiftning om hemtjänst och övrig äldrevård som ger kommunerna 
skyldighet att tillvarata både de äldres och de anställdas intressen. Ett exempel på vad en sådan 
lagstiftning behöver omfatta är en begränsning av hur många olika personer en brukare ska 
behöva ta emot i sitt hem under en viss tidsperiod. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en lagstiftning om äldrevård som tillvaratar såväl de äldre som 
de anställdas intressen 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K25 
Hur ska vi höja förtroendet för äldreomsorgen? 
Seniorsossarna 
 
Äldreomsorgen har under den senaste tiden hamnat i fokus på grund av coronaviruset som 
resulterat i att många äldre avlidit i Convid-19. Allmänhetens förtroende för äldrevården sjönk i 
samma takt som myndigheterna rapporterade om bristerna och det höga antalet dödsfall i 
äldrevården. Seniorsossarna som representerar partiets äldre har många och långa erfarenheter av 
äldreomsorgen. Vi har naturligtvis funderat på varför äldrevården inte kunde hålla smittan borta. 
Men vi är ändå inte förvånade.  

Ålderdomshemmen ersattes av långvården år 1969. Där kunde patienter med kroniska sjukdomar 
vårdas under lång tid, ibland för återstoden av deras liv. Diagnosgrupper som var vanliga vid 
dessa kliniker var demenssjukdomar, tillstånd efter stroke mm. De var bemannade med hela 
sjukvårdsteamet.  

Patienterna som de då kallades, fick ett bra medicinskt omhändertagande, men nackdelen var att 
vården skedde i sjukhusmiljö. Man insåg även att många patienter vistades på långvården onödigt 
länge. I början av 1980-talet utvecklades därför rehabiliteringen, och en del patienter kunde 
skrivas hem, eller till olika former av kommunala boenden.  

Ädelreformen som infördes år 1992, innebar att äldreomsorgen överfördes från landstinget till 
kommunerna. Den kom bl a som en reaktion på att den växande gruppen äldre vårdades länge i 
långvården i oftast 2-bäddsrum. Det var inte ett värdigt boende, men en utmärkt sjukvård. 
Kommunerna ansåg att de var bättre skickade att ge de äldre god omsorg. Och det stämde, men 
de missade att de som vårdades i långvården också drabbats av svåra sjukdomar. De var det vi 
idag kallar multisjuka, patienter som modern medicin kan göra mycket för.  

Sedan kom Lagen om Valfrihet (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU). LOV skulle 
ge mer valfrihet. De äldre skulle välja bland fler utförare, både privata och kommunala. Snabbt 
startade många privata utförare. För ca 10 år sedan fanns i Stockholm ca 200 privata utförare. 
Idag finns 76 privata och 14 kommunala utförare. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har bidragit till att en stor andel av de särskilda boendena 
drivs av privata entreprenörer. De eldsjälar som från börjat drev privat äldrevård i särskilda 
boenden, blev snabbt utslagna på marknaden av stora företag. Idag drivs de allra flesta av stora 
företag i form av aktiebolag där ägarna kräver vinst. Den stora kostnaden i äldrevården är 
personalkostnader, vilket innebär att dessa kostnader måste minska. Det har skett genom att 
minska antalet tillsvidareanställda. Dessutom har antalet platser inom äldreomsorgen minskat 
med 30 procent sedan år 2000. Det har resulterat i att de som bor i särskilda boenden är väldigt 
sköra. Det är resurssnålt och de bor i boenden som inte är byggda för att hindra smitta, med stor 
personalomsättning och många timvikarier. 

De yrkeskategorier som arbetar på särskilda boenden och inom hemtjänsten måste få bättre 
villkor för att kunna utföra sitt arbete. Kompetenshöjning, fler arbetskamrater samt 
fastanställning på heltid är rimliga krav för att höja statusen och på det viset förbättra för de mest 
sköra i samhället. 

När detta skrivs finns tre utredningar som har som direktiv att komma med förslag för att 
förbättra äldreomsorgen. Det gäller Utredningar om Framtidens socialtjänst och Fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten. Dessutom har utsetts en nationell samordnare för en hållbar 
kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 



Förmodligen har ytterligare utredningar tillsatts för att utvärdera varför det blev som det blev. 
Dessutom har regeringen kommit med förslag på åtgärder för att förbättra kvaliteten i 
äldreomsorgen. 

Seniorsossarna vill veta vad har Ädel, LOV och LOU betytt för att förändra/försämra kvaliteten 
inom äldreomsorgen? Vilka slutsatser drar samhället av att många inom äldreomsorgen har fått 
sätta livet till? Hur ska ovan nämnda utredningar och ev tillkommande utredningar kunna 
samordnas och bidra till ökad kvalitet? 
 

 

Vi yrkar att 

1. partiet genomför en total översyn av äldrevården som bas för nödvändiga och genomgripande 
reformförslag,  

2. partiet i den processen också analyserar de problem som uppstått som följd av den 
privatiserade äldrevårdens utveckling, 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K26 
Kommunanställda läkare till äldreboenden 
Fruängens S-förening 
 
Sverige liksom hela världen har i vår drabbats av coronapandemin. 

Särskilt hårt har den drabbat personer på äldreboenden. 79 000 personer som är över 70 år bor 
på äldreboenden. 192 000 har hemtjänst.  

Av de som avlidit i covid-19 (3 700 personer 17/5 ) har ca. 40 procent bott på äldreboenden. 
Ytterligare ca. 30 procent har bott hemma med hemtjänst. Många har haft en bakomliggande 
sjukdom.  

Detta aktualiserar sjukvården för de som är äldre och allra skörast i samhället.  

Kommunerna har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt att anställa sjuksköterskor till 
äldreboenden men inte läkare. De skall hämtas från primärvården eller privata läkarföretag. Med 
jämna mellanrum görs upphandlingar av läkartjänster. Olika läkarföretag och regioner deltar i 
upphandlingarna. Lägst anbud vinner. Därför växlar läkarna på äldreboenden i tid. 

För att öka kompetensen, skapa kontinuitet och förbättra tillgängligheten för de äldre bör 
kommunerna få anställa läkare med geriatrisk kompetens i äldreboenden. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att låta utreda sjukvårdens organisation så att kommunen har 
möjlighet att anställa läkare i äldreboenden.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K27 
Reformera äldreomsorgen 
Larsson, Hans 
 
Döden i äldreomsorgen våren 2020 har drastiskt belyst de brister i äldreomsorgen som 
socialdemokratiska regeringar medverkat till. Det har en mänsklig kostnad. Det har politisk 
kostnad. Det har varit helt onödigt i ett rikt land som Sverige. 

Ädeleformen ffrån början av 1990-talet har ställt till med mycket elände. Kommunerna skulle ta 
över ansvaret för åldrevården från landstingen. Min far flyttades då från en med omsorg bedriven 
vård i landstingets regi till ålderdomshem med hål t rummets golv och myror däri. Kommunerna 
skulle nu ta över "färdigbehandlade" äldre. Kommunerna fick inte några extra resuser vare sig i 
form av pengar eller vårdkunnig personal. För min fars del innebar det täta ambulansresor till 
lasarettet. Så kostnader sjönk inte. 

Arbetsgivarinträdet som är ett utflöde av en budgetlag och ett s k finanspolitiskt ramverk med 
utgiftstak som gjorde entrée i början av 2000-talet då sjilkskrivningarna ökade. Eftersom även 
sjukförsäkringen hade ett sådant tak så blev resultate att taket hotades. Detta blev då plötsligt 
överordnat sjukförsäkringen som är en rättighetslag. Det ordnades nu en reform dår 
arbetsgivarna för en tid fick öveta sjuklöneansvaret. Arbetsgivarna insåg nu att de kunde slippa 
den kostnaden om de inte anställde den anlitade personalen. Detta gjorde även de pressade 
kommunerna för vilka det därmed skapats ett utrymme att hålla kostnaderna nere genom 
visstidsanställniung och arbete på timme, alltså utan anställning,mycket otrygga arbeten, Ingen 
sjuklön, ingen akassa och mycket dålig pension. Alltså ett incitament för människor att gå och 
jobba även som sjuka. Min egen erfarenhet efter tre månader med hemtjänst med dubbel 
bemanning dygnet runt den första månaden där jag intervjuade dem alla, att mer än hälften 
arbatade på timme, mestadels kvinnor kring 50 som arbetat på detta sätt i tio år. 

En enig riksdag yrkade 2012 att regeringen skulle fastställa en bemaningsplan för kommunernas 
äldreomsorg. När en sådan utarbetats av socialstyrelsen hamnade den hos en socialdemokratisk 
regering 2014 som dock valde bort den, uppenbarligen därför att man ansåg att den skulle bli för 
kostsanmt för kommunerna. Detta istället för att fastställa planen och förse kommunerna med 
extra resurse r för att fullgöra planen och säkra kvaliteten i äldreomsorgen med krav på tillgång på 
personal och med relevant utbildning. En bemanninsplan skulle även hindrat kommunerna från 
att i besparingssyfte vid upphandling alltid välja lägsta pris. 

Grunden till "Döden i äldreomsorgen" finns i den ekonomiskt felaktiga och politiskt 
självförstörande sparpolitik som inleddes i slutet av 1980-talet och som nådde sinn topp under 
andra hälften av 1990-talet. Den är ekonomiskt felaktig därför att den förda politiken inte sätter 
tillgången på och tillväxten i produktiva tillgångar i centrum. Politiskt talar siffrorna i väljarstöd 
ett klart språk. Våren 2020 hävdas att vi har starka statsfinanser genom att ha en låg statsskuld. 
Det finns ingen brist på pengar för en stat med egen valuta. Om man lånar på marknaden handlar 
det om löptider ( säg50 år) och ränta (säg 0%). Eller riksbanken som inte har någon gräns alls. 
Den egentliga gränsen och därmed hindret för staten är istället just tillgången på produktiva 
resurser som människor, produktionsmedel och naturtillgångar. Statens uppgift är att främja 
dessa. Detta insåg socialdemokratin under dess framgångsrika 1930-tal. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partiet går till val på att reformera äldreomsorgen 

2. ädelreformen avskaffas 



3. arbetsgivarinträdet avskaffas och att staten återtar ansvaret för all sjukersättning 

4. socialstyrelsen bemaningsplan från 2014 för äldreomsorgen fastställs  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Larsson, Hans 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K28 
Slopa delade turer! 
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Enligt en undersökning som Kommunal gjorde 20191 har fortfarande två av tre kommuner i 
Sverige delade turer inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Delade turer innebär att man 
arbetar ett arbetspass på förmiddagen, är ledig under flera timmar mitt på dagen och arbetar igen 
på kvällen. Det kan till exempel se ut så här: arbete mellan kl 07-11 följt av ledig tid fram till kl 15 
och sedan arbete mellan kl 15 och 22. Personalen stannar ofta kvar på arbetet obetalt, eftersom 
de inte hinner hem mellan arbetspassen.  

Anledningen varför delade turer läggs på schemat är för att täcka upp i bemanningen under de 
tider på dygnet som brukarna behöver som mest omsorg, dvs på morgon och kväll. Men vi 
menar att det går att schemalägga vård-och omsorgspersonal utan delade turer.  

Delade turers påverkan på personalens hälsa, och hur det i sin tur också påverkar vård- och 
omsorgsyrkets status borde vara skäl nog till att se över de delade turerna, men det kanske 
främsta argumentet får vi genom att blicka ut mot våra nordiska grannländer. I Sverige är 
förekomsten av s.k. delade turer betydligt högre än i våra nordiska grannländer, dessutom är 
timmarna på en heltidstjänst fler. Med anledning av hälsa, välbefinnande och möjligheten till 
socialt liv (rekreation, återhämtning) bör delade turer avskaffas. Om Norge och Danmark klarar 
av att bemanna sin vård och omsorg på morgnar, kvällar och helger bör Sverige också klara av 
det.  

Värna om vård- och omsorgspersonalen – ta bort de delade turerna! 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att ta bort delade turer inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen.  

2. Socialdemokraterna verkar för att heltidstjänst blir norm inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen.  

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K29 
Solidaritet med framtida generationer 
HBTs Stockholm, SSU 25+ 
 
Vi har en åldrande befolkning. Vi lever längre och för varje år ökar andel pensionärer. Vi ska vara 
stolta över den medicinska framgången och den minskade dödligheten i arbete, våld och annan 
tidig död som gör att vi kan se fram mot längre liv. 

Samtidigt ser vi att pensionen inte räcker till och att prognosen ser sämre ut ju längre du har till 
pension. Redan som barn får unga höra att det är bra att börja spara till pensionen privat om de 
vill ha en värdig pension att leva på. Många unga sparar till och med till sina föräldrar i 
låginkomstyrken, för att de ska få en chans att gå i pension. 

Det är inte bara framtida personliga finanser som är i riskzoon. Under många år av borgerligt 
styre har stora delar av välfärdssamhället sålts ut. Detta har gjorts med snabba affärer, där vinsten 
gått direkt till skattesänkningar, vilket lämnar yngre generationer tomhänta. Det kollektiva 
ägandet har minskat under lång tid och borgerligheten har sålt ut det i en högre takt än vi har 
byggt upp det. 

När yngre generationer en dag tar över och vi har gått i pension riskerar vi att stå med tomma 
kassor, en extremt stor andel pensionärer att försörja, ett koldioxidkonto som slog i taket för 
länge sen, tillsammans med pandemier och ekonomiska kriser som byter av varandra. 
Förmodligen kommer få känna tacksamhetsskuld till äldre generationer.  

Vi ska aldrig nöja oss med att bara förvalta vad de borgerliga har ställt till med. Vi måste bygga 
upp vårt samhälle igen. 

Vi kan inte leva på äran av vad bortgångna generationer byggt upp före oss och samtidigt snylta 
på framtida generationer genom att inte lämna över vad vi själva fått serverat och samtidigt kräva 
att de yngre ska försörja oss. Vi måste vara solidariska, både med våra äldre som byggt landet och 
med våra framtida generationer som en dag ska ta över samhället. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar för att utöka den offentligt ägda välfärdssektorn. 

2. Socialdemokraterna arbetar för att ägandeskapet av välfärdssektorn i större utsträckning 
övertas i offentlig regi. 

3. Socialdemokraterna arbetar för att tillsätta en utredning av pensionssystemet i syfte att 
säkerställa systemets långsiktighet och personers ekonomiska trygghet. 

4. Socialdemokraterna arbetar för att öka avsättning till den allmänna pensionen. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K30 
Stärk äldrevården 
Herrängens s-förening, Älvsjö Herrängens kvinnoklubb 
 
Coronapandemin har på ett förfärande sätt avslöjat de stora bristerna inom äldreomsorgen. 

Ädelreformen 1992 och psykiatrireformen 1995 förde över ansvaret för äldre till kommunerna. 
Det har tyvärr medfört stor underfinansieringen av omsorgen, som fått till resultat en 
äldreomsorg med allvarliga brister. 

I samband med Ädelreformen skedde en skatteväxling som innebar att stora summor överfördes 
till kommunerna som förpliktigades att bygga ut omsorgsboendena, något som inte genomfördes 
på långa vägar. 

Under 80-talet hade en personal i hemtjänsten 4 boende/arbetspass och under sent 00-tal är det 
11,8 boende/pass. En skrämmande utveckling. 

96% av kommunerna hade stora sparkrav på äldreomsorgen i 2020 års budget. De extra 
miljarderna från regeringen har inte räckt. 

De äldres sjukvårdsbehovet glömdes bort 

I samband med reformerna glömde man i stort sett bort att de gamla har behov av sjukvård, att 
man blir ensam och behöver röra på sig, frisk luft och social samvaro. 

Sämre utbildning 

Vart tog undersköterskeutbildningen vägen? Utbildningsnivån hos personalen har försämrats 
väsentligt sedan 90-talet. Det finns fortfarande ingen stadfäst, nationell utbildning för 
undersköterskor längre. Man utnyttjar sedan länge visstidsanställda med små kunskaper om äldres 
fysiska och psykiska behov och problem. Resultatet har förfärat svenska folket under Corona- 
pandemin. I stället för att skydda de äldre har äldreboenden blivit dödsfällor för de svagaste äldre. 

Svårigheter att samordna omsorg och sjukvård mellan de olika huvudmännen i regioner och 
kommuner kvarstår, trots försök att lösa problemen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. en genomgripande reformering av äldreomsorgen sker efter Coronapandemin 

2. en nationellt godkänd utbildning för undersköterskor blir obligatorisk för arbete inom 
äldreomsorgen 

3. övrig vårdande personal inom äldreomsorgen ska ha minst vårdbiträdesutbildning 

4. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K31 
Ta upp kampen för hemtjänst efter behov!  
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
I Sverige sker en gradvis nedmontering av välfärdstjänsten hemtjänst som fördelas efter behov. 
Det handlar både om att behovsprövningen blir hårdare så endast personer med stora hjälpbehov 
får hjälp och att innehållet i de tjänster som hemtjänsten får utföra stramas åt.   

Det finns en överlappning mellan hemtjänstinsatser och avdragsgilla rut-tjänster, till exempel 
städning och personlig hjälp. Den överlappningen har blivit en gråzon som kommuner utnyttjar 
för att spara på äldreomsorgen och lägga över kostnaden på de äldre och statskassan. Det pågår 
en förskjutning, där äldre via lagstiftning och ekonomiska incitament uppmuntras att köpa mer 
privat städning, och eventuellt även personlig hjälp och omsorg. Förskjutningen förstärks av att 
privata äldreomsorgsbolag får blanda offentligt och privat finansierad omsorg. De kan sälja ”rut-
timmar” till sina brukare utöver den hjälp som den äldre fått i sin biståndsbedömning. Det 
innebär att det blir otydligt vad som är det offentliga åtagandet. Det innebär också att de privata 
äldreomsorgsföretagen har ett ekonomiskt intresse av att fler köper rut-tjänster.   

Den här förskjutningen riskerar att förstärkas i och med den utvidgning av rut-avdraget som 
ingår i januariavtalet. Rut-avdraget ska breddas till fler tjänster, bland annat tvätt, och taket för 
hur mycket rut-avdrag en person får göra per år höjas till 75 000 kronor. En ”äldre-rut” ska även 
utredas, men det framgår inte vad det innebär. Det förslag som arbetsgivarorganisationen Almega 
har formulerat handlar om en höjd skattesubvention på 60 procent.   

Rut-tjänster och hemtjänst är inte samma sak. Rut-tjänster är en avgränsad vara på marknaden 
medan hemtjänsten har bredare välfärdsmål om att stärka äldres hälsa. Till exempel har en rut-
städare inget ansvar för att se om den äldre hen städar hos är nedstämd eller förvirrad. Det ingår i 
hemtjänstpersonalens uppdrag. Att hjälp för äldre flyttas utanför socialtjänstens ansvarsområde är 
problematisk på flera sätt. Vad händer med kommunernas ansvar och uppföljning? Med 
omsorgskvaliteten och kompetenskraven för dem som arbetar i de äldres hem? Samarbetet med 
hemsjukvården?   

Det största problemet är att hjälpen fördelas efter plånbok istället för behov. Rikare äldre har råd 
att köpa rut-tjänster och utrymme att göra skatteavdraget. Nästan hälften av skattesubventionerna 
genom rut-avdrag i dag går till den rikaste tiondelen av befolkningen. Den socioekonomiska 
fördelningen av rut-avdragen bidrar till ökad ojämlikhet. Äldre med mindre resurser har inte råd 
att köpa särskilt mycket rut-tjänster, ens med skattesubvention. Om utvecklingen med allt kortare 
tid för biståndsbedömd hemtjänst fortsätter får de fattigare äldre klara sig utan hjälp eller hoppas 
på anhöriga. Den här utveckling mot en skattesubventionerad VIP-välfärd för de rika och en 
otillräcklig offentligt finansierad basvälfärd till resten måste vändas.  
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar upp kampen för en hemtjänst efter behov och uppmärksammar 
riskerna med den sammanblandning mellan hemtjänst och avdragsgilla rut-tjänster som sker idag.   

2. Socialdemokraterna verkar för att en utredning tillsätts om hur principen om och skyddet av en 
välfärd efter behov kan stärkas.   

3. Socialdemokraterna verkar för att lagstiftningen ändras så att privata välfärdsbolag inte får 
blanda offentligt finansierade och privat finansierade brukare.      



4. Socialdemokraterna verkar för att rut-avdraget avskaffas.    

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
partikongressen 2021   
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K32 
Boende för dem med mycket hemtjänst 
Tollmar, Gunnel 
 
Debatter, nya förslag om att minska antal från hemtjänsten som besöker en äldre under en 14-
dagarsperiod , nya förslag om att ta bort detaljstyrningen biståndsbedömningen hemtjänsten. 
M.m., m.m.  

I försöken att ge dem med mycket hemtjänst en rimlig standard så lyfter man inte blicken till det 
som är den bästa och nödvändiga lösningen - ett mellanboende för dem som behöver hjälp och 
vård, men inte heldygnsomsorg.  

Enda kriteriet x antal hemtjänstbesök per dygn - ingen krånglig biståndsbedömning. Inga 
detaljbeslut vilken vård som den boende ska ha. De som arbetar där tar över ansvaret för att de 
boende får den vård och hjälp som de behöver. Gemensamma måltider - inte en låda att värma i 
micron och äta i ensamhet. Vissa aktiviteter. Gemenskap med andra i samma situation. Trygghet 
- känna igen dem som ger dem hjälp. Dessutom en mycket stor skillnad för de som arbetar där. 
Eget ansvar. En fast plats i stället för att behöva jaga runt till olika adresser med klockan i 
handen.  

Ingen vill komma i den situationen att man ensam i en lägenhet får besök många gånger om 
dagen och för många också på natten och inte alltid på den tid som det borde vara, och inte alltid 
någon som talar svenska och ibland att de inte gör det de ska göra (beroende på tidsbrist ofta).  

Förändring till boende för dem mycket hemtjänst en nödvändighet. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partikongressen beslutar att vi ska starta boende för dem mycket hemtjänst  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Tollmar, Gunnel 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K33 
Telefonsupport för äldre 
Ängby s-förening 
 
För 20 år sedan trodde man att efter en övergångstid på fem till tio år så skulle alla ha skaffat sig 
internet. Så har det inte blivit. År 2015 redovisade Internetstiftelsen i Sverige att antalet som står 
vid sidan om informationssamhället är cirka 850 000 personer. Internet fortsätter att sprida sig till 
allt fler men spridningstakten minskar för varje år.  

Tillgång till informationssamhället kan ses som en mänsklig rättighet och dagens exkludering av 
en stor grupp medborgare blir därmed en demokratifråga. Internet har en självklar roll i dag. 
Samhällsdebatten förs i stor utsträckning via sociala medier på internet. TV och radio hänvisar 
regelmässigt till webbsidor, twitter och andra sociala medier. Det är en risk om också kommuner 
och landsting/regioner använder sociala medier för att tala med sina invånare.  

Datoriseringen i samhället har skapat rationalisering och stora vinster. Samtidigt har övergången 
till datorbaserade metoder alltid krävt assistans av sakkunniga och experter. Med ett ökande 
utbud av nya uppkopplade produkter kommer givetvis behovet av stöd i tekniksituationer att öka 
exponentiellt. Även de mest intuitiva användargränssnitten utgör vid en första kontakt en 
inlärningssituation – för alla. Nya produkter ska monteras, kopplas in och startas upp. En 
mjukvara ska uppdateras. Ett batteri ska bytas. En nedkopplad anslutning ska återställas. Ett 
felmeddelande ska tolkas och åtgärdas. 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet som avvecklades våren 2014 drev ett telefonsupportprojekt som 
vände sig till dataovana äldre och personer med funktionsnedsättning i ett antal kommuner 
motsvarande 6 procent av befolkningen. Med hjälp av teknik där man kunde styra datorn på 
distans lyckades man med att lösa problemen i mer än 90 procent av samtalen. Många äldre som 
inte kan beskriva problemen vid strul med digital teknik anlitar inte en support, man vet inte vad 
samtalet kommer kosta och man får ofta inte den hjälp man behöver. Kunder som inte kan 
beskriva problemen med hårdvaran eller mjukvaran är heller inte lönsamma för en vanlig 
kommersiell it-support. Det finns ett stort behov av den här typen av grundläggande 
telefonsupport för personer som är ovana med digital teknik. En support skulle vara bra för 
myndigheter, kommuner och regioner. Också pandemin har pekat på stora behov.  

Om vi betänker införandet av 5G kommer supportbehovet att stiga dramatiskt. Alla 
pensionärsorganisationer och SeniorNet Sweden vittnar om stora behov av support inte minst 
kopplat till videosamtal och det framtida uppkopplade hemmet. Även om många äldre personer 
har grundläggande datakunskaper behöver man hjälp vid problem vid användningen av digital 
teknik. I annat fall kommer man inte kunna använda sig av t.ex. videosamtal, sjukvårdstjänster, 
myndighetstjänster, smarta produkter. Därmed ökar utanförskapet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för att en nationell samhällsfinansierad telefonsupporttjänst 
för alla äldre personer införs 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen  

3. motionen skickas till partikongressen 2021 

4. Partikongressen antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Ängby s-förening 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K34 
Utbildning inom geriatrik 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar, ett område där det gjorts framsteg som betytt mycket 
för den vård som bedrivs, men som under pågående pandemi visat uppenbara brister. En 
framkomlig väg inför framtiden kan vara att vi lär oss mer om geriatrik för att åstadkomma en 
större förståelse för dessa sjukdomar, framför allt åldersdemens. 

Av forskning framgår att det sker en återgång till infantila psykologiska försvarsmekanismer vid 
åldersdemens. I studier har åldersdementa pensionärer visat sig använda sig av mer primitiva 
psykologiska försvar än friska pensionärer. Det innebär konkret att det är av yttersta vikt att de 
åldersdementa pensionärerna får adekvat hjälp i sin situation, så att ytterligare nedgång i de 
kognitiva förmågorna ej fortskrider. 

Åldrandet är inte detsamma som en sjukdom. De normala förändringarna ger visserligen 
nedgångar i vissa funktioner med de skiljer sig klart från de sjukliga förändringarna. 

De psykologiska resurserna förändras normalt inte under åldrandet. ”Intelligensen går ned 
mycket lite eller inte alls under det normala åldrandet”. 

Personlighetsdrag inom psykologin definieras som ett sätt på vilket en människa tänker, känner, 
tycker, anpassar sig och reagerar i olika situationer. Den personlighet som finns hos en individ i 
medelåldern brukar vara jämförbar med hennes personlighet som gammal. 

Idag har vi i Sverige 1,6 miljoner personer över 65 år. Variationen i åldrandet är unikt för varje 
individ. 

Det som vi vill lyfta fram är en utökning av kunskap kring geriatrik hos fler människor. Det 
kanske kan bli en folkhemsfråga som debatteras på våra möten, i studiecirklar, föreläsningar. 
Andemeningen från vårt perspektiv är att kunskap förhindrar den oro många kan förnimma inför 
åldrandet, både hos anhöriga och vänner och hos oss själva. Det kan liknas vid ett sorgearbete att 
acceptera dessa förändringar. 

Viktigt att vi kan bjuda in föreläsare som specialiserat sig på detta viktiga och intressanta område 
och få tillgodogöra oss de senaste rönen. Vi bjuder in de som arbetar inom geriatriken för att ta 
del av deras erfarenhet i vården. Att arbeta inom äldreomsorgen är ett krävande yrke såväl 
psykiskt som fysiskt. 

Vi bör även flagga för att gemene man behöver ytterligare kunskap för att ta del av ett ytterst 
spännande och berikande område. Att vandra i åldrandets labyrinter kan ge häpnadsväckande 
insikter och utmaningar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti verkar för uppbyggnad av kompetens inom geriatrik och 
tillstyrker vår ambition med utbildning inom detta ämnesområde till våra medlemmar  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hägerstens s-kvinnoklubb 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K35 
Utbildning inom geriatrik i förebyggande syfte 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening 
 
Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar, ett område där det gjorts framsteg som betytt mycket 
för den vård som bedrivs, men som under pågående pandemi visat uppenbara brister. En 
framkomlig väg inför framtiden kan vara att vi lär oss mer om geriatrik för att åstadkomma en 
större förståelse för dessa sjukdomar, framför allt åldersdemens. 

Av forskning framgår att det sker en återgång till infantila psykologiska försvarsmekanismer vid 
åldersdemens. I studier har åldersdementa pensionärer visat sig använda sig av mer primitiva 
psykologiska försvar än friska pensionärer. Det innebär konkret att det är av yttersta vikt att de 
åldersdementa pensionärerna får adekvat hjälp i sin situation, så att ytterligare nedgång i de 
kognitiva förmågorna ej fortskrider. 

Åldrandet är inte detsamma som en sjukdom. De normala förändringarna ger visserligen 
nedgångar i vissa funktioner med de skiljer sig klart från de sjukliga förändringarna. 

De psykologiska resurserna förändras normalt inte under åldrandet. ”Intelligensen går ned 
mycket lite eller inte alls under det normala åldrandet”. 

Personlighetsdrag inom psykologin definieras som ett sätt på vilket en människa tänker, känner, 
tycker, anpassar sig och reagerar i olika situationer. Den personlighet som finns hos en individ i 
medelåldern brukar vara jämförbar med hennes personlighet som gammal. 

Idag har vi i Sverige 1,6 miljoner personer över 65 år. Variationen i åldrandet är unikt för varje 
individ. 

Det som vi vill lyfta fram är en utökning av kunskap kring geriatrik hos fler människor. Det 
kanske kan bli en folkhemsfråga som debatteras på våra möten, i studiecirklar, föreläsningar. 
Andemeningen från vårt perspektiv är att kunskap förhindrar den oro många kan förnimma inför 
åldrandet, både hos anhöriga och vänner och hos oss själva. Det kan liknas vid ett sorgearbete att 
acceptera dessa förändringar. 

Viktigt att vi kan bjuda in föreläsare som specialiserat sig på detta viktiga och intressanta område 
och få tillgodogöra oss de senaste rönen. Vi bjuder in de som arbetar inom geriatriken för att ta 
del av deras erfarenhet i vården. Att arbeta inom äldreomsorgen är ett krävande yrke såväl 
psykiskt som fysiskt. 

Vi bör även flagga för att gemene man behöver ytterligare kunskap för att ta del av ett ytterst 
spännande och berikande område. Att vandra i åldrandets labyrinter kan ge häpnadsväckande 
insikter och utmaningar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti verkar för uppbyggnad av kompetens inom geriatrik och 
tillstyrker vår ambition med utbildning inom detta ämnesområde till våra medlemmar. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K36 
Rätt till tryggt boende för äldre 
Ängby s-förening 
 
Det kan inte vara en nyhet för någon att antalet äldre i samhället blir fler. Fram till mars månad i 
år syntes vi på gatorna, torgen, på bussen, teatrar, caféer och promenadstråken. I den digitala 
världen är vi äldre inte synliga så mycket. Syns man inte där så finns man inte hur makabert det 
än kan låta. På sociala medier är det andra personer som driver opinionen. Många äldre har levt 
sedan första hälften på förra århundradet men glöms ändå bort.  

Nu under Coronapandemin talas om att det varit svårt att skydda äldre från smittan. Under 
pandemin blir media förundrade över att smittan drabbat många äldre, trots att man har 
hemtjänst eller bor på ett särskilt boende 

För oss som följt utvecklingen inom äldreomsorgen är det tyvärr inte en överraskning att det 
finns stora brister i både omfattningen och kvaliteten.  

Alla som är intresserade av äldrefrågor kommer ihåg f.d. socialministern Gertrud Sigurdens 
debattartikel i Dagens Nyheter från 2013. Gertrud Sigurdsen avled 2015. Hon skrev en 
debattartikel år 2013 om sin situation. Bl.a. skrev hon ”Upp till kamp för en human äldreomsorg. 
Jag ska kämpa så länge jag orkar.” Hennes önskan var att få komma till ett särskilt boende (vård- 
och omsorgsboende i Stockholm). Stockholms stad hade sagt nej. Hon utsattes för vad hon själv 
beskrev som ”tvångsvård i hemmet”. Någon dag efter artikeln fick den f.d. socialministern sin 
plats. Möjligen på grund av artikeln och den uppmärksamhet som hon fick. Alla äldre kan inte få 
den uppmärksamheten, alla är inte lika kända.  

Detta ”tvångsvårdande” i hemmet tycks få fortgå. På nationell nivå har kommunerna avvecklat 
32 000 platser under 2000-talet. Pendeln har svängt alldeles för långt. Det behövs fler platser på 
särskilda boenden. 

Vidare behövs s.k. trygghetsboenden, men då är det viktigt att det finns personal i någon form 
dygnet runt, så är det inte alltid på dagens trygghetsboenden.  

I dag är det så svårt att få en plats på ett särskilt boende, om man inte har en demenssjukdom kan 
sannolikheten att få ett en plats på ett särskilt boende jämföras med sannolikheten att vinna en 
stor vinst på Lotto.  

Många äldre som levt länge kan känna en ökad oro för ensamheten och risken för att man ska 
ramla eller hastigt bli sjuk. Denna oro skapar en otrygghet. Köerna till ett särskilt boende är långa 
och handläggningstiderna är långa. Det finns nästan aldrig några akutplatser, sammantaget leder 
det till minskad livskvalitet bland många äldre.  

Under pandemin har särskilda boenden hamnat i vanrykte eftersom många inte fått den sjukvård 
de haft behov av. Denna motion handlar om läget efter pandemin och den framtida inriktningen. 
Kvaliteten på äldreomsorgen måste höjas och i det ingår att äldre som uppnått den aktningsvärda 
åldern av 85 år ska ha rätt till ett särskilt boende eller trygghetsboende. Det är en planeringsfråga 
att se till att nu snarast börjar bygga bostäder så att denna målsättning kan uppnås under nästa 
mandatperiod. Genom att alltid ha ett antal platser på de särskilda boendena och 
trygghetsboendena outnyttjade kan äldre känna sig trygga i förvissningen att om det händer något 
oförutsett så finns det plats med kort varsel. 
 

 

Vi yrkar att 



1. Stockholms partidistrikt verkar för att alla som fyllt 85 år ska ha rätt till en boendeform, där det 
finns personal dygnet runt 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

3. motionen skickas till partikongressen 2021 

4. Partikongressen antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Ängby s-förening 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
 

Motion K37 
Införande av digitala trygghetslarm som fungerar utomhus 
Ängby s-förening 
 
Även om teknikutvecklingen i samhället i allmänhet är snabb så märks det inte i äldreomsorgen. 
Välfärdstekniken kan göra mycket – den kan komplettera men den kan inte ersätta mänsklig 
omsorg och fysisk närhet. Omsorgstjänster kommer även i framtiden att vara arbetsintensiv och 
beroende av det fysiska mötet mellan människor. 

  

Socialstyrelsen gör årliga undersökningar av kommunernas insatser. Allt fler kommuner inför 
välfärdsteknik men det är fortfarande väldigt få användare. Det handlar väldigt mycket om test- 
och pilotverksamhet. Man kan fråga sig varför alla kommuner måste bedriva försök, varför kan 
inte kommunerna samordna sitt agerande. Stockholms stad har knappt börjat använda sig av 
välfärdsteknik. Nu säger kommunen att man ska inför digitala lås och nattillsyn med kameror i 
särskilda boenden. Vanliga skäl till att kommuner inte gjort så mycket är bristfälliga kunskaper 
och resursbrist. Stockholm borde ha både resurser och kunskap. 

Det är viktigt att frågan om införande av välfärdsteknik görs i samarbete med 
pensionärsorganisationerna och att den görs på ett samlat sätt så att alla stadsdelar gör samma 
sak. Det får inte bli så att olika service eller utbud erbjuds i stadens stadsdelar. Många äldre skulle 
ha stor användning av ett digital trygghetslarm med gps-funktion för utomhusbruk. 
Trygghetslarmet inomhus är bra, men många äldre skulle få ökad trygghet om de kunde erbjudas 
ett trygghetslarm som också inkluderar ett gps-larm. En målgrupp är äldre med nedsatt kognitiv 
förmåga. Många skulle kunna få ökad trygghet eller autonomi med utomhuslarm. Men även 
personer som är rollatoranvändare skulle ha stor glädje av att ha ett trygghetslarm som fungerar 
utomhus. Det skulle kunna öka tryggheten och göra att fler vågar gå ut och promenera. Vid ett 
fall kan personen trycka på larmet och få undsättning. 

På nationell nivå har en statlig utredning presenterat förslag om välfärdsteknik under våren 2020. 
Nu är det hög tid att regeringen, SKL och Stockholm tar sitt ansvar och får fart på utrullningen 
av bra välfärdsteknik. Fackförbundet Kommunal har presenterat en rapport i ämnet som visar på 
deras engagemang för frågan. Verksamheten, personal och äldre behöver samarbeta. Äldre och 
deras organisationer måste vara med på alla nivåer, strategisk, taktisk och operativ nivå vid 
genomförandet.  

Som en jämförelse kan konstateras att jägarna är en grupp som är vana användare av digital 
teknik för att hålla koll på var hunden är under jakten. Omkring 100 000 hundpejlar finns och ett 
tusental sk grytpejlar. Mellan jägarens plånbok och hunden finns uppenbarligen ett rakt rör. Hur 
kommer det sig att man inom jaktområdet kan använda digital teknik medan våra äldre inte får 
del av digital teknik för att öka tryggheten i vardagen? 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att Stockholms kommun inför digitala trygghetslarm med 
gps-funktion snarast möjligt inom äldreomsorgen 

2. Stockholms partidistrikt verkar för att regeringen arbetar för en snabb nationell utrullning av 
ett samordnat och bra användande av välfärdstekniken inom äldreomsorgen som bygger på 
samverkan mellan statliga myndigheter, SKL, pensionärsorganisationer och 
personalorganisationer 



3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. motionen skickas till partikongressen 2021 

5. Partikongressen antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Ängby s-förening 


