
   

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

 

Dag: torsdagen den 11 Oktober 2018 

 

Närvarande. Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla 

Wahlgren, Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafsson, Anitha Fredriksson, Arne 

Larsson (adjungerad) och Styrbjörn Gustavsson från distriktet. 

 

§96  Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 

§97 Fastställelse av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§98 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

 

§99 Medlemsärenden 

Vi har 314 medlemmar nya i föreningen är Per-Åke Albinsson, Ingvar Andkvist 

och Midore Mellqvist. 

Arne ändrar medlemsavgiften till 250 kr (se vår hemsida). Vi betalar 135 kr till 

förbundet för avlidna medlemmar vilket belastar vår förening ekonomiskt och 

vi skall försöka att slippa denna avgift. 

 

§100 Ekonomi 

Efter tre kvartal har vi ett saldo på 88000 kr. Vårt budgetmål vid årets slut på 

75000 kr bör kunna hållas. 

 

§101  Rapport från föregående medlemsmöte. 

Vi hälsade landshövdingen, Sten Nordin, välkommen. Han berättade med 

inlevelse vad jobbet innebär och det var ett mycket lyckat inslag på mötet. Vår 

nystartade kör hade världspremiär. Vid avslutad sång möttes de av ett jubel från 

medlemmarna. 

 

§102 Förberedelse nästa medlemsmöte 

 Torsdag den 25 oktober kl 14 tittar vi bilder av Mikael Gustavsson. 

 För att delfinansiera medlemsmötet kommer ett lotteri att anordnas. 

Lottpris 20 kr och vinsten utgörs av en bok. Alve Persson kommer att ha vårt 

traditionella lotteri som vanligt. 



  

 

§103  Riksdagsvalet 

 Vi uttryckte vår förvåning över antalet invalda seniorer i riksdagen. Se bilaga 

 

§104 Vårdcentralspatrullen 

 Vi är positiva till genomförande av patrullen helst i samarbete med PRO. 

 Gunilla, Bertil och Lisbeth föreslås som genomförare av undersökningen. 

 Se bilaga. 

 

§105 Socialstyrelsens öppna jämförelser 

 Vi noterar om personalkontinuitet, och mat och måltidsmiljö i vår kommun och  

Bertil ställer frågorna i KPR. Vi har viss skepsis till siffrorna i enkäten. Se 

bilaga 

 

§106 Flyttskatt 

 Vi ser frågan som information. Se bilagan tillsammans med skattebetalarna. 

 

§107 Hinder på bostadsmarknaden 

 Frågan tas upp som information. Se bilaga 

 

§108 KPR/LPR frågor 

Möte i gruppen skall genomföras i slutet av november. Bertil tar upp de frågor 

som vi beslutat om se §87. Förfrågan om gemensam lokal med PRO i 

Holjebäck kommer att tas upp, 

Vi ser med glädje på ny lokal, gärna gemensamt med PRO. 

 

§109 Kurser och konferenser 

 Kurser på distriktsnivå har inställts och vi får avvakta till valberedningens 

 möte på måndag 15/10 hur fortsättningen blir. 

 Ingvar och Bertil deltager på planeringsmötet i Råå den 22/10. 

 

§110 Rapporter 

 Bra föredrag av Lars Almroth hur framtidens vård skall se ut i Bleking. 

 

§110 Befattningsbeskrivning, komplettering 

 Vi beslutar om ändrad befattningsbeskrivning under friskvård. 

 Ansvarig deltar i nätverksträffar med kommunens äldrekonsulent. 

 

§111 Övriga frågor 

 Styrelsen deltar på mässan den13/10 och vi medtager en kanna kaffe. 

 Torsten ordnar kakor och koppar. 

 Kort diskussion hur vi skall hälsa nya medlemmar välkomna. Vi konstaterade 

    att vi redan har ett bra mottagande av våra nya medlemmar. 

 Verksamhetsberättelsens arbete skall påbörjas snarast. 



 

§112 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte äger rum den 15 november kl 14 

 

§113 Ordförande tackade visat intresse och besöket av Styrbjörn och förklarade  

mötet  avslutat 

 

 

 

Vid protokollet:      Justeras: 

 

 

 

Nils-Göran Gustafsson     Ingvar Wramsmyr 

 

  Sekreterare       Ordförande 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Riksdagsvalet 2018 

Valmyndigheten redovisar att sex ledamöter är 65-plussare, 343 är mellan 18 och 64 år. 

I åldersgruppen 18-29 år återfinns 25 ledamöter, i gruppen 30-49 år finns 201 och i 

gruppen 50-64 år finns 117 ledamöter. 

Fyra partier av de åtta partierna saknar helt representation av seniorer: 

• Socialdemokraterna 

• Centerpartiet 

• Miljöpartiet 

• Vänsterpartiet 

I riksdagsvalet 2014 var 9 ledamöter 65 år eller äldre. 

Valet 2010: 8 ledamöter§ 

Valet 2006: 11 ledamöter 

Moderaterna har två ledamöter, Sverigedemokraterna också två, Kristdemokraterna har 

en och Liberalerna har en. 

Knappt 7,5 miljoner personer var röstberättigade i årets riksdagsval. Nästan två miljoner 

av dem har fyllt 65 år. Det är knappt 27 procent av väljarkåren. 

Men andelen 65-plussare på riksdagsbänken blir bara 1,7 procent. 

Senioren har i en rad artiklar beskrivit att partierna har placerat sina seniorer långt ner på 

listorna, ofta på så kallad ej valbar plats. 

SPF Seniorerna har med olika kampanjer försökt få väljare att kryssa in äldre 

företrädare. 
DE INVALDA 

Här är de sex ledamöter som valts in i riksdagen för kommande mandatperiod: 

Roland Utbult, Kristdemokraterna, född 1951 

Katarina Brännström, Moderaterna, född 1950 

Ann-Britt Åsebol, Moderaterna, född 1947 

Roger Richtoff, Sverigedemokraterna, född 1948 

Anne Oskarsson, Sverigedemokraterna, född 1946 

Barbro Westerholm, Liberalerna, född 1933 

 

https://www.senioren.se/nyheter/riksdagsporten-bommad-for-landets-seniorer/
https://www.senioren.se/nyheter/ditt-kryss-kan-ta-seniorer-till-riksdagen/


 

Jämföraren 

Vald kommun / landsting: Olofström 

Öppna jämförelser  - Äldreomsorg 

Ordinärt boende

Alla år 2018 2017 2016 2015  

Alla år

    2015 2016 2017 2018 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

   93  94  94     
 
 
  

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, 

andel (%) 

   12  10  13     

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på 

avtalad tid, andel (%) 

   87  94  88     

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, 

oro eller ångest, andel (%) 

   7  5  8     

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%)  

   38  36  34     
 
 
  

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, 

andel (%) 

   63  66  66     

 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar, medelvärde 

   18  17  16     

Särskilt boende 

Alla år 2018 2017 2016 2015  

Alla år 

    2015 2016 2017 2018 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

   81  82  85     

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att 

komma utomhus, andel (%)  

   62  59  70     

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, 

andel (%) 

   63  59  66     

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel 

(%) 

   93  91  95     

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av 

ensamhet, andel (%) 

   25  19  18     



 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) 

   66  73  62     

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, 

andel (%) 

   15  12  26     

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svåra besvär av 

ängslan, oro eller ångest, andel (%)  

   13  15  15     

Sammanhållen vård och omsorg 

Alla år 2018 2017 2016 2015  

Alla år 

    2015 2016 2017 2018 

 

Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel 

(%) 

   20.6  22.7  25.0     

Bakgrundsindikatorer

Alla år 2018 2017 2016 2015  

Alla år
Könsuppde 
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Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)  

   26.9  25.5  24.5     

Helhetssyn och samordning 

Alla år 2018 2017 2016 2015  

    2015 2016 2017 2018 

 

Aktuell rutin för samordning mellan äldreomsorg och socialpsykiatri, 

(Ja=1, Nej=0) 

      0  0  0  

Trygghet och säkerhet 

Alla år 2018 2017 2016 2015  

    2015 2016 2017 2018 

 

Kommunen garanterar inom viss tid kontakt vid larm, (Ja=1, Nej=0)  

      0  0  1  

 

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)  

   15.8  15.8  13.7     

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)  

   26.9  25.5  24.5     



Flyttskatt 

 

SPF Seniorerna och Skattebetalarna: Flyttskatten måste reduceras kraftigt

Äldre har mot sin vilja blivit en stor bromskloss på bostadsmarknaden eftersom de förlorar så 

mycket på att flytta att de helt enkelt inte har råd att göra det. Samtidigt tränger de yngre hushållen 

ihop sig på för liten boyta, skriver Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, och 

Christian Ekström, vd för Skattebetalarna

Av alla OECD-länder är det endast Sverige och Portugal som beskattar vinster vid försäljning av 

bostäder oavsett hur länge man bott i dem. Den totala flyttkostnaden i vår villa- och 

bostadsrättsberäkning uppgår till cirka 20 procent av försäljningspriset efter 30 års ägande, i OECD 

är motsvarande kostnad på cirka 6 procent.  

Flyttskatterna låser in de äldre och stänger ute de yngre

SPF Seniorerna och Skattebetalarnas förening presenterar idag en ny rapport: "Flyttskatterna - låser 

in seniorer och stänger ute yngre". Bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner i kombination med 

att Sverige står inför en betydande befolkningsökning gör det extra viktigt att det befintliga 

bostadsbeståndet används effektivt. Höga flyttskatter gör att åldersgruppen äldre mot sin vilja blivit 

en stor bromskloss på bostadsmarknaden. 

Dagens dysfunktionella bostadsmarknad drabbar såväl enskilda individer som arbetsmarknad, 

tillväxt och ekonomi. Att få igång flyttkedjorna är fundamentalt, och en viktig komponent är att se 

till att flyttskatterna inte är så höga att äldre förlorar på att flytta från sina bostäder, säger Eva 

Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna

Debattörer pekar på att samtidigt som det råder bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner så står 

Sverige inför en betydande befolkningsökning i allmänhet och bland äldre i synnerhet. 

Då bostadsbristen är mycket svår att bygga bort inom rimlig tid är det extra viktigt att det befintliga 

bostadsbeståndet används effektivt, vilket i sin tur kräver ett regelverk som uppmuntrar rörligheten 

på bostadsmarknaden framför allt för landets äldre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 




