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Höj pensionsavgiften från dagens 17,21 till 18,5 procent! Högre pensioner 
kräver mer pengar till pensionssystemet.

Stärk äldres delaktighet i vården. Det ger bättre hälsa 
och är en lagstadgad rättighet!

Om vi vill höja den disponi
bla inkomsten för pensionä
rer här och nu är inte höjda 

pensionsavgifter lösningen. Det 
innebär ett ökat tvångssparande till 
pension för alla, oavsett behov. Höjt 
garantitillägg, bostadsbidrag, 
utdelning av pensionsrätter via ”gas” 
och skattesänkningar är ”verktyg” 
som gör skillnad.

När sjukdom drabbar oss 
blir ofta behoven större än 
vad den enskilda männis

kan och familjen mäktar med. Det 
offentliga har då en skyldighet att gå 
in, hjälpa och stödja med en kun
skapsbaserad och gemensamt 
finansierad hälso- och sjukvård 
samtidigt som den sjuke ska 
tillförsäkras delaktighet under 
vårdtiden.

Pensionsavgiften bör höjas 
och höjningen till 18,5 
procent ingick i vår höstbud

get. Förslag kan dock bara bli 
verklighet i samarbete med andra 
partier och då kom vi överens med 
M, KD och L om en satsning som 
ligger fem miljarder över regering
ens, som nu ligger på riksdagens 
bord.

Ja, vi instämmer. Delaktig
heten är viktig och ska 
stärkas för samtliga 

patienter.

Ja. Om det krävs en höjning 
av pensionsavgiften för att 
höja den allmänna pensio

nen är vi beredda att göra det.

Ja! Miljöpartiet anser att 
patientlagen behöver 
förstärkas. Vi vill också se 

mer av brukarråd för att fånga in 
erfarenheter och uppmärksamma 
vad som behöver förbättras.

Det är viktigt för oss att inte 
öka kostnaderna för 
arbetsgivare. Vi är därför 

tveksamma till en höjning av 
pensionsavgiften, om en sådan görs 
är det viktigt att företagens kostna
der inte ökar. Vår utgångspunkt är 
också att tillkommande inbetalning
ar bör riktas mot premiepensionen.

Ja. Valfrihet i äldreomsor
gen handlar om mer än att 
kunna välja utförare, utan 

att även kunna välja innehåll. Vi vill 
att äldre ska kunna påverka innehål
let i det stöd och den omsorg de får 
från kommunen, och att kommunen 
å sin sida ser till att hjälpen leder till 

Frågan om höjd pensions
avgift bör utredas. Viktigast 
är att pensionsåldern höjs, 

det kommer att medföra kraftigt 
höjda pensioner samt bidra till ett 
stabilare och starkare pensionssys
tem. Vi vill också att en s.k. gas 
införs, dvs att pensionerna kan 
höjas för alla genom överskottet i 
pensionssystemet på 1 200 miljar
der kronor (2023). Nyttan av att höja 

och omsorgen. Vi vill utöver att 
stärka patientens lagstadgade 
rättigheter att fritt välja vård i hela 
landet vidare prioritera förebyggande 
äldrevård med fokus på prevention 
av fallolyckor och ofrivillig ensamhet. 
Därtill regionalt och kommunalt 
genomföra ett systematiskt måltids
lyft inom äldrevården och äldre
omsorgen.

Nej, det behövs i dagsläget 
ingen höjning av avgiften. 
Pensionssystemet har byggt 

upp stora överskott och därför bör 
en så kallad pensionsgas införas 
som överför mer av detta överskott 
direkt till pensionärerna. En ny gas i 
den allmänna pensionen skulle 
utgöra en långt bättre och snabbare 
förbättring av pensionerna än att 
höja pensionsavgiften.

Ja. Den enskildes delaktig
het över innehållet i 
omsorgen liksom hur 

vården ges ska öka. Hälso och 
sjukvårdslagen behöver modernise
ras och perspektivet förflyttas från 
ett befolkningsperspektiv till patient
makt. Varje patient ska ha rätt att få 
vård efter behov och att fritt välja 
vårdgivare i hela landet.

Instämmer.

Instämmer.

Ja!

Ja!
ökad livskvalitet och mindre ensam
het. Exempelvis vill vi låta måltiderna 
i äldreomsorgen i högre grad än idag 
utgå från individens behov och 
önskemål, främja aptit och matgläd
je samt bli en tydligare del av 
omvårdnaden.

Vi vill införa ett fungerande 
system med fast läkare och 
samordning av ett vårdteam 

för de mest sjuka och sköra i vården 

avgiften och ta in ännu mer pengar i 
ålderspensionssystemet när det 
redan finns ett överskott på 1 200 
miljarder kronor verkar ogenom
tänkt. Börja med att dela ut det 
överskott som finns i stället. 




