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Hösten är här – och med den regeringens budgetförslag för 2020
Som alltid är det fullt stå-hej när den årliga budgeten för kommande år ska
presenteras. Även om det i år finns en tydligare satsning på välfärden, så står
den inte i proportion till vad vi måste rusta inför. Frågan är fortsatt; hur ska
Sverige klara framtidens situation där prognosen säger att vi 2050 har 250.000
demenssjuka i Sverige?
Förslagen i budgetpropositionen för 2020 bygger på januariavtalet, den sakpolitiska
överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Idag, den 18 september har vi kunnat ta del av regeringens budgetförslag, där satsningar på
för oss viktiga områden redovisas så här;
100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald
specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidigare påbörjad satsning om 400 miljoner
kronor.
Ytterligare 5 välfärdsmiljarder 2020 som fördelas på samtliga kommuner och landsting. Det
skapar enligt regeringen möjligheter för kommuner och landsting att bland annat anställa
fler och stärka vården, skolan och omsorgen. Det handlar även om att stödja landstingen i
arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Hur
kommunernas fördelning mellan de olika områdena kommer att se ut, ja det återstår att se.
Gör din stämma hörd
För er som deltog vid septemberkonferensen och lyssnade till förre partiledaren för KD
Göran Hägglund, hoppas vi att hans föredrag gav er några goda råd och idéer för hur ni ska
möta politiker på hemmaplan. Verktyg som kan vara till nytta nu när regeringens
välfärdsmiljarder ska fördelas. För er som deltar i oktoberkonferensen; ni har något att se
fram emot och vi tror vi kan utlova en mycket inspirerande och lärorik föreläsning av Göran.
Internationella Alzheimerdagen
När du läser detta ordförandebrev, har den 21 september precis passerat och vi hoppas att ni
hade givande och lyckade aktiviteter i samband med dagen. Vi vet att flera av er gjort slag i
saken att kontakta ert lokala Apotek Hjärtat och vi hoppas att detta fallit väl ut. Inför nästa år
kan vi förhoppningsvis knyta till oss fler apotekskedjor så att vi ännu bättre täcker in landet i
sin helhet. Men mer om detta senare.
Med dessa ord önskar jag er en trevlig och förhoppningsvis aktiv höst i ert så viktiga
föreningsarbete.
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