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Synpunkter på RUFS 2010, aktualitet och förutsättningar  
Sveriges Pensionärsförbund, SPF, Stockholmsdistriktet, har beretts tillfälle att yttra sig över 

rubricerade remiss. Inledningsvis vill vi uttrycka vår tillfredsställelse över att vi getts denna 

möjlighet. Vi lämnar våra synpunkter i egenskap av en organisation, var uppgift är att verka 

för pensionärernas intressen. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det finns många vackra ord i vision och målsättningar, men 

vi känner oss inte övertygade om att de äldre alltid omfattas i dessa beskrivningar. Självklart 

skall visionen Europas mest attraktiva storstadsregion även inkludera de äldre. När det talas 

om att frigöra livschanser, om delaktighet och integration och att alla ska kunna använda sin 

kompetens på arbetsmarknaden liksom att man ska undanröja hinder så att alla människor 

tryggt ska kunna vistas och resa i regionen måste även dessa ambitioner omfatta de äldres 

situation.  

 

Allmänt kan konstateras att den ökade andelen äldre i stockholmsregionen och dess 

konsekvenser enligt vår mening i allt för liten utsträckning beaktas. När det nämns är det i ett 

problembeskrivningsperspektiv. Vi skulle hellre se att man pekade på möjligheterna och vilka 

förutsättningar som krävs för att även de äldre ska kunna bidra till en positiv utveckling av 

regionen. I rapporten nämns de äldre tillsammans med funktionshindrade och den 

arbetskraftsbrist och generationsväxling som det innebär att hela fyrtiotalistgenerationen har 

gått i pension. Inom ramen för RUFS 2010 fortsatta arbete bör man ta del av 

pensionsåldersutredningens slutbetänkande om ”åtgärder för ett längre arbetsliv” (SOU 

2013:25). I utredningen konstateras bl.a. att ett trendbrott, om ännu inte tillräckligt, ägt rum 

och att de äldre nu arbetar längre. Denna utveckling måste fortsätta; med ökad medellivslängd 

kommer vi att arbeta längre, vilket också kommer att vara en ekonomisk nödvändighet om 

pensionerna även i framtiden ska kunna vara anständiga. För att en sådan utveckling ska 

kunna äga rum krävs det en attitydförändring till de äldre på arbetsmarknaden. Det krävs 

vidare att de hinder som i dag finns i avtal och regler tas bort och att arbetsmiljön gör det 

möjligt att arbeta längre. Samtidigt finns det redan i dag positiva incitament för att fortsätta att 

arbeta efter 65 år. Dels ger ytterligare ett par år på arbetsmarknaden efter 65 år en märkbar 

positiv effekt på pensionen och dels är det ekonomiskt lönsamt eftersom jobbskatteavdraget är 

generösare för personer som fyllt 65 år. Om detta har det informerats alldeles för litet. Vi är 

övertygade om att med rätt förutsättningar både kan och vill de äldre vara en del i en hittills 

outnyttjad potential för ekonomisk tillväxt i samhället. Man ska inte heller underskatta den 

oavlönade resurs som många äldre utgör exempelvis i form av barnomsorg och anhörigvård. 

Den effekt som dessa insatser har på samhällsekonomin talas det alldeles för litet om.   
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Den enskilde pensionären är i hög grad beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Med 

stigande ålder avtar möjligheterna att köra egen bil. Färdtjänsten med nuvarande regelverk 

kan aldrig tillräckligt säkerställa våra krav på transporter. En väl utbyggd kollektivtrafik är 

därför en förutsättning för att vi även i hög ålder ska kunna fortsätta att vara aktiva och 

upprätthålla sociala kontakter. Taxesättningen har också visat sig ha stor betydelse för i vilken 

utsträckning de äldre utnyttjar kollektivtrafiken. I exempelvis Göteborg har man infört 

nolltaxa för pensionärer i icke rusningstrafik. Detta har inte bara lett till en förändring av 

resmönstret. Det har också lett till att antalet resenärer ökat. Den nyligen träffade 

överenskommelsen ang. utbyggnad av kollektivtrafiken, bl.a. tunnelbana hälsas därför med 

tillfredsställelse. Lösningen på kollektivtrafikfrågan till och från Nacka-Värmdö-regionen är 

enligt vår mening i första hand en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av T-banetrafiken 

från Kungsträdgården och österut mot Nacka. Rimlig ekonomi, snabbast möjliga tidplan och 

minsta möjliga miljöpåverkan är tre synnerligen viktiga parametrar i en framtida snar 

utbyggnad. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är att avlasta nålsögat Danvikstull samt 

avlasta kommunikationspunkten Slussen.  

 

Antalet cyklister som pendlar mellan bostad och arbete har ökat kraftigt under de senaste åren 

och utbyggnaden av cykelbanor är i dag en prioriterad fråga. I detta sammanhang vill vi 

betona att det i planeringsarbetet beaktas att gång- och cykelvägar tydligare separeras. 

Cykeltrafiken kännetecknas i dag av ett mycket högt tempo och det är en viktig trygghetsfråga 

att de gående inte känner sig hotade av att riskera att bli påkörda. 

 

I den nu beslutade överenskommelsen ingår också ett ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, 

som är kopplad till utbyggnaden av kollektivtrafik. Utbyggnaden av bostäder kommer också 

att ske genom förtätning av redan bebyggda områden. Målsättningen är att på många håll 

”bygga stad”. Ett sådant exempel är Sicklaön i Nacka. Ett annat exempel är Järfälla/Barkarby, 

där en helt ny stadsdel planeras. Förutom att befintliga grönområden kan bevaras är en 

koncentration av bostäder, utbud av tjänster, affärscentra och närheten till kollektivtrafik en 

utveckling som gynnar de äldre. I detta sammanhang noterar vi att man planerar för ett 

varierat boende för att passa alla i olika skeden av livet. Vi vill särskilt betona behovet av att 

bygga flera seniorbostäder i olika upplåtelseformer, vilket i sig också skulle frigöra bostäder 

och bidra till att minska bostadsbristen. Vidare vill vi särskilt framhålla att det i anslutning till 

det kraftigt planerade bostadsbyggandet också planeras för föreningslokaler. Redan i dag är 

bristen på samlingslokaler ett allvarligt problem i hela stockholmsregionen, vilket särskilt 

drabbar föreningslivet. Det är också en viktig demokratifråga. Som exempel kan nämnas att 

Liljeholmen byggts ut kraftigt samtidigt som samlingslokaler helt saknas. Enligt vår 

uppfattning borde det finnas normer/nyckeltal som, när nya bostadsområden planeras, 

beskriver relationen mellan antalet invånare och tillgång till föreningslokaler.  

 

Det saknas en genomgång av hur äldre har det och hur de bor. Kanske kommer något i de 

rapporter som krävs av EU, och som skall vara färdiga i slutet av 2013 eller under 2014, och  

som skall ersätta  de tidigare folk- och bostadsräkningarna. 

Befolkningsprognoserna visar att den äldre delen av befolkningen, 65+ år (se rapport 2013: 

07) ökar från ca 327 000 år 2012 till ca 402 000 år 2022 och ca 600 000  år 2045. Det är en 

grupp som är väl etablerad på bostadsmarknaden, och en mycket liten del av den bor på 

kommunernas vård- och omsorgsboende. För att möjliggöra att de yngre familjerna skall ha 

en chans att få en större bostad eller villa, torde mycket energi behöva ägnas åt att få fram en 

större rörlighet, så att de äldre kan flytta till mindre bostäder när barnen har flyttat ut. Nu finns 

det inga incitament för en sådan rörlighet. Det som byggs är ofta dyrare än de bostäder som 
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bebos av äldre, och för villaägarna är ”flyttskatten” på 22%  prohibitiv. Den är egentligen en 

skatt på villaprisernas stegring på grund av inflationen. Vi är väl medvetna om att detta är en 

fråga för riksdag och regering. Men som ansvarig för regionens utveckling bör dessa 

förhållanden påtalas. Inom ramen för RUFS 2010 arbete skulle en belysning av detta problem 

inom stockholmsregionen vara värdefull.  

 
 

Sammanfattningsvis anser SPF STOCKHOLMSDISTRIKTET att: 

 De äldre i regionen – dess konsekvenser – beaktas i för liten utsträckning 

 Problembeskrivningsperspektiv borde istället vara möjligheter och förutsättningar 

 De äldre nämns tillsammans med funktionshindrade. 

 Åtgärder för längre arbetsliv måste vara med i planeringen 

 Attitydförändring till de äldre på arbetsmarknaden måste komma till stånd 

 Avtal och regler tas bort för att göra det möjligt att arbeta längre. 

 Positivt med fler arbetande år när det gäller pensionen mm. 

 De äldre – en stor och viktig resurs i form av barnomsorg och anhörigvård måste 

beaktas och informeras mer om 

 En fungerande kollektivtrafik är ett måste för aktiva pensionärers möjligheter att 

agera. 

 Ett väl genomarbetat bostadsprogram.- med närhet till tjänster, affärscentra mm 

gynnar äldre. 

 Befolkningsprognosernas betydelse för en god planering måste prioriteras. 

 Rörlighet i boendet måste underlättas. Flyttskatten på villan 22 % är synnerligen 

hindrande, prohibitiv. 
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