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Verksamhetsplan 2021 för SPF Seniorerna i Eskilstuna  
Planen baseras på mål och strategier som skall antas av kongressen samt 

Sörmlandsdistriktet under hösten för perioden 2021 - 2023 och som har inriktning på 

följande målområden: 

• Vi skall växa 
Mål: Föreningen skall behålla befintliga medlemmar samt försöka öka 

 medlemsantalet med 0,5 %. 

• Vi skall vara en engagerande organisation 
Mål: Ökad delaktighet och påverkansarbete 

 

• Vi är seniorers röst 
Mål: SPF Seniorerna i Eskilstuna ska synas några gånger per år i lokal media 

(Sörmland) med notiser, debattinlägg eller annonser 

Därutöver har föreningen följande prioriterade områden: 

• Boende 
Mål: Etablera/vårda kontakter i Byggsektorn inom Eskilstuna kommun 

• Vård och omsorg/Nära vård 
Mål: Samverka med Region och Kommun om framtida Nära vård 

 

Målområde: Vi ska växa 

 

Behålla befintliga medlemmar och värva nya 

• Uppmuntra och vårda befintliga medlemmar 

• Ta fram en plan för rekrytering, med särskild inriktning på 65 – 70+ 

• Hitta/vårda aktiviteter som attraherar yngre seniorer  

• Aktivt vårda modellen för hur man kan säkra tillgången på funktionärer  

 

Utveckla medlemsnyttan och medlemserbjudandet 

• Hitta en modell för att identifiera samverkan inom Eskilstuna kommun - 

vem vill vi synas med 

• Säkra att vår förening följer förbundets/distriktets riktlinjer för varumärket 

• Underlätta bildande av nätverk för olika intresseområden 

• Marknadsföra fördelarna med medlemskap 

• Uppmuntra och stödja överenskommelser om lokala rabatter 
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Målområde: Vi ska vara en engagerande organisation  
 

Minska seniorers utsatthet och ofrivilliga ensamhet  

• Ta initiativ till samverkan med kommun och andra organisationer i aktiviteter 

som bidrar till minskad ensamhet 

• Stödja/handleda i folkhälsoarbete 

• Öka seniorers digitala kompetens med särskild prioritering av ovana använ-

dare 

 

Synliggöra seniorers erfarenhet och kompetens 

• Öka kompetensen och erfarenhetsutbytet för våra representanter i pension-

ärsråden 

• Delta i mässor, seniordagar etc. för att göra SPF Seniorerna i Eskilstuna och 

dess varumärke mer känt 

• Bygga och utveckla föreningens påverkansarbete  

• Genomföra kommunikationsprojekt 

• Stimulera till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för RPR-, KPR- 

medlemmar och andra intressegrupper  

 

Vidareutbilda styrelser 

• Effektivisera distriktets styrelsearbete efter behov (stimulera till utbildning) 

 

Målområde: Vi är seniorers röst  
 

Driva prioriterade frågor proaktivt och uthålligt 

• Uthålligt! 

• Debattinlägg 

• Genom aktiviteter riktade mot massmedia, politiker, myndigheter och all-

mänheten informera om viktiga SPF-frågor som rör boende, vård och om-

sorg, säkerhet mm 
 

Samverka, samarbeta och samgå med andra 

• Hitta samarbetsformer med andra pensionärsorganisationer, regionen, 

kommunen, FoU, högskolan 

• Utveckla påverkansarbetet i föreningen genom närmare samarbete med 

distriktet och förbundet 
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• Utveckla organisationen för påverkansarbetet för att säkra föreningens 

medverkan i arbetsgrupper och projekt 

• Utarbeta strategier för att gå från vision till handling inom de olika områ-

dena inom boende, välfärdsteknik, nära vård och folkhälsa 

 

 

Målområde: Boendefrågor 
 

• Vi prioriterar frågor som rör eget boende, seniorboende och trygghetsbo-

ende samt innehållet i boendeformerna tex när det gäller teknik 

 

• Aktivitet mot de berörda byggherrar, fastighetsägare och kommuner 

 

Målområde: Vård och omsorg/Nära vård 
 

• Förbereda medlemmar för en framtid där vård och omsorg alltmer sker i 

det egna boendet 

• Vi ska i vår förening med hjälp av RPR och KPR synliggöra dessa föränd-

ringar i primärvården och i kommunerna 

• Skapa diskussionsgrupper mellan medlemmar och nätverk 

• Fortsätta delta i forskningsprojekt som rör teknik och seniorer 


