Äldrevård och -omsorg i fokus
I åratal har SPF Seniorerna gett sin vision av hur vården och
omsorgen om äldre bör se ut. Vi har hållt fram goda exempel och
visat på brister. Men alltför lite har gjorts. Coronapandemin är ett
förstoringsglas på äldrevårdens brister. Ingen kan längre blunda för
de förbättringar som måste göras.
För att ytterligare påminna beslutsfattare om att intresset är stort för
äldreomsorgen pågår nu vårt upprop. Skriv under uppropet och bli en
del i att sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdagen
och regeringen.
Sprid gärna uppropet. På förbundets intranät finns ett dokument med
frågor och svar om uppropet och stödmaterial för hur man kan arbeta
med påverkan lokalt och regionalt.

Kommuner får medel för att motverka
isolering
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har beslutat att
tillföra 30 miljoner till kommunerna för digitala och andra
lösningar som skapar möjlighet till social kontakt. Högst
anslag får Stockholm med 2 359 783 kronor och lägst anslag
får Bjurholm med 13 630 kronor.

Pensionärsråd behövs såväl i vardag som kris
Vi vet sedan tidigare att kommuner och regioner hanterar sina pensionärsråd väldigt olika. Detta gäller
även under rådande coronapandemi. I sin mest extrema form sammanträder pensionärsrådet inte alls.
Vi rekommenderar att pensionärsråden inte ska avryta sin verksamhet, utan mötas under nya säkra
former, typiskt sett digitalt.
Till de som är aktiva i ett pensionärsråd som inte sammanträder, eller där sammanträdena glesats ut,
uppmanar vi till att påminna om pensionärsrådets syfte: ett forum för insyn, erfarenhetsutbyte och
delaktighet. Syftet gäller alltjämt och är än mer viktigt i en situation av kris.

Nya medel för seniora trafikanter
SPF Seniorerna är medlem i NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. NTF har fått
medel från Trafikverket till två projekt under 2020 där SPF Seniorerna medverkar tillsammans med
PRO och SKPF Pensionärerna. Båda projekten börjar den 1 augusti. Aktiviteterna sker i samråd med
seniororganisationerna.
Återkallande av körkort i samband med sjukdom – nationell workshop, omfattar 167 000 kronor för
att planera och genomföra en nationell workshop. Syftet är att öka kunskapen, slå hål på myten om
säkerhetsproblem med äldre motorfordonsförare, samt att lyfta frågan inför framtida utbildningar av
seniorer.
Digital kommunikation med seniora trafikanter, omfattar 97 000 kronor. För den summan ska NTF
sprida tre nyhetsbrev till trafikombuden och sprida minst fem artiklar via sociala medier till seniora
trafikanter.

