MOTION
LAGEN OM STÖD OCH SERVICE – LSS
Inom sociallagstiftningen upphör stora delar att gälla för personer, som fyllt 65 år och bl a
lagen om LSS, som är en rättighetslag.
Lagen garanterar personer, som är födda med eller under livets gång fram till 65 år drabbas
av varaktiga funktionshinder goda levnadsförhållanden dvs de har rätt att kräva att få leva
på lika villkor som motsvararande ålder och att de får den hjälp de behöver.
Personer som drabbas av funktionshinder efter 65 år – stroke, demenssjukdom mm,
omfattas ej av lagen utan får nöja sig med en skälig levnadsnivå, vilket innebär ett stort
tryck på anhöriga som vårdare eller att mot sin vilja flytta till äldreboende. Människor, som
utfört ett långt arbetsliv och som drabbas av funktionsnedsättning har alltså inte samma rätt
till goda levnadsförhållanden.
Om jag är ung eller gammal kan jag ha glädje av att få vistas utomhus, gå på café, bio,
konserter, affärer mm, som övriga i befolkningen gläds över.
LSS avlastar dessutom anhörigvårdare.
Vi hänvisar till både FN och EU.
FN för fram i en rapport från 2012 bl a ”Ingen diskriminering av äldre”.
I EU stadgas uttryckligen att ”All diskriminering på grund av ålder ska vara förbjuden” och i
en särskild bestämmelse om äldres rättigheter stadgas ”Unionen erkänner och respekterar
rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och
kulturella livet”. Såsom medlem i FN och EU är Sverige förpliktigat att följa dessa
bestämmelser och verka i principernas anda.
LSS har mycket stor betydelse för äldre, som fyllt 65 år och som drabbas av funktionshinder.
Utarbetande av ny LSS-lag pågår, men tycks inte förändra förhållandet.
Skånedistriktet kräver
att Förbundet på alla sätt verkar för att LSS ska gälla för alla människor med funktionshinder
oavsett ålder
Höör 2019-09-19 Skånedistriktet

MOTION – LAG OM KPR OCH LPR
I dagens läge är det inte lagstadgat, att kommuner och landsting/regioner är skyldiga att
medverka till ett kommunalt pensionärsråd, KPR eller ett landstingets pensionärsråd. LPR,
vilket har medfört att vissa kommuner har eller tänker avskaffa KPR /LPR.
Ålderspensionärerna utgör idag ca 27% av den röstberättigade befolkningen. Det är mycket
få äldre personer, som representerar oss i Riksdag, kommun och landsting/region. De
politiska partierna sätter inte upp äldre personer på valbar plats på valsedlarna, vilket
medför att den äldre befolkningen har mycket små – inga alls – möjligheter att påverka
samhället.
Lagstiftat KPR och LPR har tidigare påtalats, men utan resultat. I besparingstider är risken att
KPR och LPR sparas bort om det inte lagstadgas.
Skånedistriktet föreslår
att Förbundet verkar för att riksdagen lagstadgar KPR och LPR i kommuner och
landsting/regioner.
Höör 2019-09-19 Skånedistriktet

Motion – BRUKARE
När äldre personer är beroende av samhällets tjänster kallas dessa för brukare. Det är inte
bara diskriminerande utan även respektlöst, ohyfsat och förnedrande, att efter ett långt
arbetsliv bli benämnd som brukare. Varför får vi en särskild benämning, när vi fyllt 65 år?
Medborgare under 65 år benämns som hyresgäster, kunder och patienter, vilket inte
förändras efter 65-årsdagen. Personer på äldreboende har kontrakt på sin bostad och
betalar hyra – alltså hyresgäst. Vid nyttjande av hemtjänst eller annan omsorg betalas för
tjänsten – alltså kund. Vid sjukdom, som fordrar sjukvård antingen inom region/landsting
eller kommun, är vi patienter.
Det är inte bara förnedrande för oss äldre att kallas för brukare utan drabbar även
personalen inom äldreomsorgen. Det är svårt att få kvalificerad personal, eftersom statusen
och lönen är låg. Personalen handhar ju bara brukare.
Skrivelse är sänd till Diskrimineringsombudsmannen – DO – (diarienr ANM 2017/2262) utan
svar på åtgärd.
Skånedistriktet förslår Förbundet
att rekommendera samtliga föreningar och distrikt att vid alla tillfällen, där benämningen
brukare – oralt eller i skrivelser- förekommer, påtala att SPF SENIORERNA är inga brukare.
Höör 2019-09-19 Skånedistriktet

Motion till förbundskongressen 2020 Internetportal för alla
seniorer
Motivering
Med internetgenerationen får vi seniorer som i stor utsträckning söker social
gemenskap via nätet. För att få deras uppmärksamhet behöver de mötas på sin
naturliga spelplan d v s på nätet och via sociala media. De flesta föreningar har
begränsade resurser för att den vägen bedriva ett effektivt rekryteringsarbete.
Föreningarnas främsta rekryteringsverktyg är och förblir mun-till-mun metoden och
som stöds av ett attraktivt aktivitetsutbud. Påverkan via nätet kräver sannolikt att
förbund och distrikt tar ett större ansvar med aktiva och målmedvetna insatser.
Därför bör SPF Seniorerna skapa ett lättillgängligt forum som vänder sig till alla
seniorer.
En sådan portal ska förmedla saklig och korrekt information om allt som rör
seniorlivet för att i förlängningen kunna uppfattas som en naturlig och självklar
sökväg för seniorer. Ett syfte ska vara att med lämplig marknadsföring locka ”unga”
seniorer till portalen och med olika erbjudanden förmå dem att lämna ifrån sig sina
kontaktuppgifter för fortsatt kommunikation i form av nyhetsbrev etc. Självklart ska
det finnas en tydlig koppling till SPF Seniorerna för att också kunna användas som
ett värdefullt verktyg i rekryteringsarbetet.
Kanske kan tidningen och dess hemsida ”senioren.se” utvecklas till ett sådant
seniorforum. I annat fall bör förbundet så snart som möjligt säkerställa tillgång till ett
alternativt och lätt igenkännbart domännamn. Portalen bör helt eller delvis kunna
finansieras med seriösa reklaminslag.
Yrkande
Kongressbeslut som ger förbundsstyrelsen i uppdrag att förbereda en internetportal
enligt ovan. Som lämplig starttidpunkt föreslås 1 januari 2021 samtidigt som nya
stadgar ska börja gälla.
Höör 2019-11-xx
Peter Lindgren
Ordförande
SPF Seniorerna, Skånedistriktet

