
Det gröna samhällsbygget på äldre dar

Gröna Seniorer vill leva i ett långsiktigt solidariskt sam-
hälle där gröna värden har en naturlig plats.

Ett gott åldrande förutsätter en god hälsa, rimlig eko-
nomi, psykiskt välbefi nnande och trygghet.

Vi gröna känner oss trygga i våra värderingar och inspireras av 
att få arbeta med att visa vägen till ett hållbart samhälle och en 
grönare framtid för alla.

Gröna seniorer är en del av Miljöpartiet

Vill du veta mer eller ha kontakt
Läs gärna vårt äldrepolitiska program
www.gronaseniorer.nu/program-info/
Facebook: Gröna seniorer riks
Epost till Gröna seniorer: gronaseniorer@mp.se 
Våra språkrör
Lena Östholm, Helsingborg, 
lena.ostholm@mp.se, 072 328 00 92
Lennart Tonell, Stockholm, 
lennart.tonell@gmail.com, 073 98 98 008

Politik
 för äldre

Äldre är ofta pigga och friska och lever längre än tidigare. 
Många vill arbeta efter 65 år, men ingen ska tvingas för att de 
saknar pengar. 

Ett långt liv ger mycket erfarenhet och kunskap. Pensionärer 
är ofta aktiva inom politiken, kulturlivet och föreningslivet.

Bli medlem: www.mp.se/bli-medlem. Där fi nns länkar både till 
Miljöpartiet och till Gröna Seniorer



Social rättvisa 
Jämlika möjligheter ska gälla oavsett 
inkomst. De äldres kostnader för 
äldreomsorgen och hjälpmedel är för 
höga. Mer måste betalas via skatten. 
Vinster i välfärden ska begränsas och 
återinvesteras. 

Det är dags att införa en tandvårds-
försäkring som skapar en jämlik och 
god tandhälsa. Både hjälpmedels- 
och tandvårdskostnader ska ingå i 
högkostnadsskyddet när du går i 
pension.

Pensioner att leva på
Pensionerna har halkat efter andra 
inkomster. Deras värde måste åter-
ställas och räknas upp i takt med 
vanliga löner. Pensionen ska uppgå 
till 70 procent av de sista årens hel-
tidslöner och beskattas som en vanlig 
inkomst. 

Föräldraledighet, arbetslöshet och 
sjukdom ska inte påverka pensionen 
negativt och garantipensionen ska 
höjas. När pensionen går att leva på 
försvinner fattigpensionärer och be-
hovet av bostadstillägg.

Förebyggande 
Vi ska skapa ett samhälle med ge-
menskap. Vi vill se naturliga mötes-
platser för alla åldrar i varje bostads-
område och en service som är nära, 
lättillgänglig och social.

Ett förebyggande hälsosamtal med 
uppmuntran till vardagsmotion och 
sociala aktiviteter ska erbjudas alla 
från 55 år. Vi vill öka fokus på fö-
rebyggande insatser både från det 
off entliga och från föreningslivet för 
att minska ensamhet.

Sjukvården ska vara lätt 
att nå när du behöver den
Sätt fokus på sjukvården inom äld-
reomsorgen, både på äldreboenden 
och inom hemsjukvården. Täpp till 
glappet mellan region och kommun, 
inför en fast namngiven läkarkontakt 
och inrätta fl er äldremottagningar.

Övermedicinering av den äldre be-
folkningen måste stoppas. En läkare 
måste ha huvudansvaret tillsammans 
med distriktssköterskan. Öka kun-
skapen om äldres sjukdomar. Vi be-
höver fl er läkare och sjuksköterskor 
med specialistutbildning.

En äldreomsorg värd namnet
Vi vill se en mer fl exibel hemtjänst 
där den äldre ges möjlighet att själv 
planera sin hjälp. Äldreomsorgen ska 
präglas av respekt med en hög kon-
tinuitet. Antalet personer som besö-
ker den äldre ska begränsas. Minska 
stressen för personalen, ge dem mer 
tid för den äldre och trygga deras an-
ställningar.

En äldreombudsman som bevakar 
äldrefrågor och ger råd och stöd ska 
fi nnas i varje kommun. Risker, bris-
ter och möjligheter ska åtgärdas och 
samma krav ska gälla för kommunal 
och privat driven äldreomsorg.

En kollektivtrafi k för alla
Kollektivtrafi ken måste anpassas 
efter den äldre generationen, med 
enkla biljettsystem, rabatterade pri-
ser och gratis resor under lågtrafi k. 
Kollektivtrafi ken ska fi nnas nära och 
den ska vara lätt att använda.  An-
ropsstyrd trafi k ska införas i glesbyg-
den.

Det ska vara enkelt och pålitligt att 
beställa både färdtjänst och sjukre-
sor.

Lagen om färdtjänst ska komplette-
ras med tillfälliga färdtjänstresor för 
den som inte hunnit få färdtjänst.

Bra bostäder på äldre da-
gar till vettig kostnad
Boendekostnaderna har ökat dras-
tiskt under senare år. Vi vill se en 
bostadspolitik som ger rimliga bo-
endekostnader i alla bostäder. Äldre 
med knappa inkomster ska ha råd 
att bo i en nybyggd bostad. Hy-
rorna i äldreboenden ska sänkas till 
samma nivåer som vanliga hyror.

Fler bostäder behöver anpassas och 
vi vill se stöd för fl er hissar i fl ervå-
ningshus.

Det behövs fl er boendeformer, 
gärna generationsboenden, trygg-
hetsboenden med service eller an-
dra former där människor kan bo i 
gemenskap.


