De som varit med och byggt upp Sverige förtjänar en värdig och trygg ålderdom.
Ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och psykisk
ohälsa. Därför presenterar Socialdemokraterna nu ett trygghetspaket för att bryta
ensamheten och stärka äldres psykiska och fysiska hälsa. Ett starkare och tryggare
Sverige för våra äldre uppnår vi genom att investera i välfärden framför skattesänkningar
för de som tjänar mest.
 Livslångt idrottande och friluftsliv

en folkhälsosatsning för äldre

Socialdemokraterna inför ett särskilt statligt stöd på 20 miljoner kronor för att stimulera
föreningsidrott bland äldre samt 10 miljoner kronor för att stimulera friluftsliv för äldre. Idrott
och rörelse har positiv inverkan på hälsan och föreningsidrott och friluftsliv bidrar till såväl att
förebygga som att bryta isolering bland äldre. Stödet kommer gå till Riksidrottsförbundet och
Svenskt friluftsliv, som i sin tur får förmedla pengarna vidare till sina förbund och föreningar för
att utveckla arbetet med livslångt idrottande och friluftsliv. Pengarna kan till exempel användas
till att minska avgifterna för äldre, utveckla anpassad träning och friluftsliv för äldre eller genom
att skapa lokala samarbeten mellan till exempel idrotts- och friluftsföreningar, kommuner och
pensionärsorganisationer.
 Handslag med folkrörelserna för att bryta äldres isolering.

30 miljoner kronor i ett handslag med folkrörelserna. Socialdemokraterna gör ett handslag med
folkrörelserna för att uppnå ökad social samvaro för äldre. Ett stöd på 30 miljoner kronor till
frivilligorganisationer så som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar
inrättas i syfte äldre ska kunna anordna och vara med på fler aktiviteter, till exempel matlag,
promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar. Social samvaro ökar
välbefinnandet och bryter ensamheten.
 Fast omsorgskontakt ordning och reda i hemtjänsten.
Idag är det många äldre med hemtjänst som upplever att det är för många olika personer från
hemtjänsten som besöker dem, det leder till otrygghet och en sämre omsorg för de äldre. Därför
föreslår Socialdemokraterna en fast omsorgskontakt för alla äldre som har hemtjänst. Ett bekant
och återkommande ansikte innebär en ökad trygghet för den äldre, sätter den äldres behov av
omsorg i fokus och förbättrar kvaliteten i omsorgen. Förslaget innebär även att det blir enklare
för anhöriga att veta vem man ska kontakta. Fast omsorgskontakt förbättrar även
samordningsmöjligheterna mellan den äldres olika vård- och omsorgsinsatser. Löftet gäller de
kommuner där socialdemokraterna styr efter valet och kommer att finansieras lokalt.
Socialdemokraterna har lovat minst 20 miljarder årligen mer till kommuner och landsting nästa
mandatperiod.

Socialdemokraternas insatser i regeringsställning för att bryta äldres ensamhet och för
förbättrad fysisk och psykisk hälsa:
 Skatten har sänkts för 1,5 miljoner pensionärer och bostadstillägget har höjts två gånger.
Tillsammans med uppräkningen av pensionerna betyder det att Sveriges pensionärer i
genomsnitt har fått 1 100 kronor mer i plånboken per månad jämfört med 2014.
 De statliga satsningarna på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri har fördubblats. 1,8
miljarder kronor under 2018.
 Investeringsstöd för bostäder för äldre – sammanlagt 850 mkr under 2016 – 2018.
 Ökad bemanning i äldreomsorgen, 2 miljarder 2018.
 350 miljoner kronor till kommunerna 2018 för investeringar i välfärdsteknik.
 Trygghetsboende – en ny bostadsform för äldre med fokus på social omsorg och service
 Ökade statliga ansvar till idrottsrörelsen. 2018 får Riksidrottsförbundet 258 miljoner
kronor mer jämfört med 2014.
Tidigare S-vallöften som har betydelse för äldre:
 Höjda pensionerna för vanligt folk genom ett särskilt tillägg på upp till 600 kronor i
månaden.
 Skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer ska slutas till 2020.
 Minst 20 miljarder till kommuner och landsting nästa mandatperiod.
 Fast läkarkontakt. Stärkt rätt till fast läkarkontakt, särskilt för äldre.
Förslagen som presenterades idag är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som
Socialdemokraterna presenterar inför valet.

