
  
SPF SENIORERNAS VERKSAMHET 
I ESKILSTUNA PANDEMIÅRET 2020 
 
2020 blev ett år som varken vi seniorer eller våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
kommer att glömma. På våra vård och omsorgsboenden blev många smittade av det 
nya covid 19 viruset och alltför många seniorers liv avslutades i förtid. 

Både ansvarsutkrävande och diskussioner om förbättringar inom äldrevården blir 
säkert en del av kommande års samhällsdebatt och valrörelser 

2020 var ett uselt år för de allra flesta – och allra mest uselt var det för oss seniorer. Inte nog 
med att många drabbades av Corona och blev ordentligt sjuka och i vissa fall också gick bort 
i förtid. Många har också blivit isolerade och inte kunnat träffa vänner, barn och barnbarn. 
Även om vi ser ett ljus i tunneln just nu är osäkerheten fortfarande stor när det gäller 
vaccinering och vaccintillgång. 

PÅVERKAN 

Pandemin fick också självklara konsekvenser för SPF:s öppna och publika verksamhet. 
Sedan mars månad har den i stort sett legat nere. Några försök att återstarta tidigt på hösten 
fick avbrytas när den nya vågen kom. 

Däremot har SPF:s viktiga påverkansverksamhet tuffat på nästan som vanligt. 

SPF Seniorernas verksamhet vilar på två ben. Dels trevliga aktiviteter för våra medlemmar, 
dels som ett påverkansarbete gentemot politiker, tjänstemän och medier.  

Seniorplanen har under de senaste tre åren varit grund för SPF Seniorernas 
påverkansarbete. Tre viktiga områden ingår i Seniorplan, det är boende, välfärdsteknik och 
vård-omsorg 

Inom Seniorplan har vi nu fasta närverk för vårt påverkansarbete och där är kommunen den 
viktigaste målgruppen. Den kan vi bearbeta främst genom det kommunala pensionärsrådet 
KPR. 

På boendeområdet har SPF Seniorerna gjort en kartläggning av bostadsutbudet för seniorer 
i Sörmland. Den rapporten är en dyster läsning. Utbudet av både trygghetsboenden och 
seniorboenden är mycket begränsat trots att andelen av befolkningen som är 65 plus hela 
tiden ökar. I våra angränsande län är utbudet betydligt bättre och därför är det förstås långa 
köer till denna form av boenden.  

Inom området välfärdsteknik har vi tyvärr inte kunnat genomföra de välfärdsmässorna som vi 
varit en av arrangörerna för både 2018 och 2019. 

Inom vård och omsorg har vi däremot kunnat vara aktiva genom den brukarrevision inom 
vård och omsorgsboenden som genomfördes 2019 och som redovisades 2020. Revisonen 
resulterade i en rad förbättringsförslag som redovisades för kommunens vård-och 
omsorgsnämnd. 

Under 2020 skickades sammanlagt tre skrivelser via kommunala pensionärsrådet - KPR - till 
Eskilstuna Kommun. En om boende för äldre, en om missförhållanden på äldreboenden 
under pandemin och ett remissvar som återigen handlade om boendefrågor. 

 



EKONOMI 

Vid senaste årsskiftet var vi 2196 medlemmar i vår förening. Medlemsavgiften var året som 
gick 260 kronor per person – av det gick 80 kronor till vår förening, 160 till förbundet och 20 
kronor till Sörmlandsdistriktet. 

Vi fick också ett bidrag från Eskilstuna kommun på 35 000 kronor och kommunen tar heller 
inte ut någon hyra för vår verksamhet på Seniorcentrum. 

Vi fick också ett bidrag från Socialstyrelsen på 50 000 kronor för projektet ”Inte Ensam”. 
Tyvärr hann vi inte sätta det ambitiösa projektet i sjön innan pandemin slog till. 

Vår förening valde under denna påtvingade paus att i stället planera för en utbildning på 
Ipads under senhösten och för att snabbt kunna komma igång med den har föreningen köpt 
in tio begagnade Ipads. 

Totalt sett är föreningens ekonomiska ställning är mycket god. För den som är intresserade 
av detaljer finns resultat- och balansräkningar tillgängliga på föreningens expedition.  

ÖVRIG VERKSAMHET 

Trots pandemin hann vi ändå med en del aktiviteter innan rullgardinen drogs ner och en del 
annat kunde genomföras Corona säkert.  Här några exempel: 

- Vi hade planerat för sju måndagsträffar i samarbete med ABF – tyvärr kunde vi bara 
genomföra fyra, två under våren och två under hösten. 

- Några resor kunde vi trots pandemin genomföra under året t ex Operan på skäret 
och en resa till fotbollsmatchen mellan Sverige och Spanien.  

- En teatergrupp inom föreningen har också sett dagens ljus. Och i februari fick vi ett 
första smakprov i form av en nummertablå. Flera intresserade aktörer har anslutit.  

- Drygt 200 medlemmar har spelat bridge minst en gång i veckan i föreningens regi 
under de 10 första veckorna på året. Därefter fick bridgen avbrytas i sex månader på 
grund av covid-19. Bridgen startade igen med begränsat deltagarantal i oktober på 
SC för att sen upphöra en månad senare. 

- Friluftsgruppen och kulturgruppen har genomfört en rad promenader och vandringar i 
kommunens närmiljö när pandemiläget har tillåtit. Och intresset har varit stort och det 
är säkert en följd av våra medlemmars önskan att få litet social kontakt. 

- Även boulesektionen, som har ett 70 tal medlemmar, har trots pandemin kunnat ha 
en hel del verksamhet. Under våren kunde vi spela boule i MunktellArenan och 
senare – utomhus -  i parken bakom Klosters kyrka. Under hösten blev av förklarliga 
skäl spelandet mer begränsat för att senare upphöra helt. 

Men även om mycket fortfarande är osäkert så verkar det ändå som om den värsta tiden är 
över och vi borde kunna se fram emot en sommar och höst där livet blir som vanligt igen.  
Och då blir det fest – vi har mycket att ta igen. 

 

 

  


