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Premiär för seniorsurfarna säsong tre 23 februari 

Denna säsong lämnar Seniorsurfarna livet på landet och flyttar till stan. Årets 

seniorsurfarklass består av Ann Westin, Michael Segerström, Viveca Lärn och Hasse 

”Kvinnaböske” Andersson. Kattis Ahlström är som vanligt vägvisare när Seniorsurfarna tar 

sig an olika digitala utmaningar. Dock tar hon denna säsong hjälp av en rad olika gästexperter 

såsom influeraren Christina Schollin och politikerprofilerna Ulf Adelsohn samt Jan Eliasson. 

 

SPF Seniorerna i Expressen om det nya ekonomiska stödet till elkonsumenterna 

Bland pensionärer med låg pension har det skenande elpriser slagit extra hårt, enligt SPF 

Seniorernas jämförelse. Beskedet om en kompensation för elpriset är positivt sett till det 

ansträngda läget. Men det är viktigt att även mindre hushåll med lägre elförbrukning inte 

glöms bort säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner hos SPF Seniorerna. 

 

Förbundsordförande i Lunchekot om oklarheter kring uppgörelsen om de höjda 

pensionerna 

Medlemmarna undrar om politiken inte vad de fattar beslut om. Man kan ju inte få något 

besked om vad det egentligen handlar om. Det oroar och det ger en signal om att tilltron och 

legitimeten för systemet återigen blir rubbat, det är väldigt olyckligt sa Eva Eriksson. Hon 

konstaterade avslutningsvis att pensionssystemet inte levererar som det ska, och att vi måste 

sluta lappa och laga och i stället se över hela systemet.  

 

Nu lämnar regeringen ut handlingarna 

Regeringen backar och lämnar ut dokument till Coronakommissionen. Men kommissionen får 

inte de mötesanteckningar som enskilda tjänstemän har gjort. 

 

SPF Seniorerna tar fram unikt hemtjänstindex 

- Idag är det oklart vad som är en bra hemtjänst och vad man ska förvänta sig av den. Min 

förhoppning är att indexet kan sätta fingret på vad seniorer uppfattar som viktigt. Vi äldre kan 

vara medskapare, då kommunerna och andra utförare utvecklar hemtjänsten. Genom att skapa 

modeller för att mäta kvaliteten i välfärden skapas förutsättningar att använda resurserna mer 

effektivt i kvalitetsarbetet, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. 

 

SPF Seniorerna i samtal med regeringen om bedrägerier mot äldre 

På fredagen bjöd nya finansmarknadsministern Max Elger in SPF Seniorerna och övriga 

seniororganisationer till ett samtal om bedrägerier mot äldre. Det ökade antalet försök till 

bedrägerier och nya vägar att lura äldre har fått regeringen att nu prioritera frågan. 

 

Om åldersrelaterade sjukdomar 

Miia Kivipelto är världsledande forskare i åldersrelaterade sjukdomar. Missa inte det senaste 

avsnittet av podden 25% med Palmgren och Skoog där hon bland annat ger konkreta råd om 

hur man undviker demens och för tidigt åldrande. 

 

 

 

 


