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God och nära vård! 
Den 23 september 2021 hölls seminariet om den
den nya reformen "God och nära vård". Här får du
kunskap om reformens bakgrund och innehåll, hur
det påverkar seniorer, samt hur vi kan arbeta med
den. Här finns mycket viktig kunskap för dig med
uppdrag i kommunala och regionala
pensionärsråd.
Missade du seminariet kan du se det i efterhand!

Titta på God och nära vård

Höj pensionärsrådens status 
I Södermanland kraftsamlar
seniororganisationerna tillsammans för att öka
statusen i regionens pensionärsråd. Missade du
artikeln om detta i Senioren så finns den här!

Läs artikeln i Senioren

Äldreomsorgslyftet 

Vi får en del frågor från er gällande Äldreomsorgslyftet. Flera kommuner verkar ha problem med
genomförandet av olika skäl. Här kommer lite bakgrund och fakta om vad som gäller och vilka krav vi kan
ställa på våra kommunpolitiker.

Regeringen presenterade äldreomsorgslyftet i maj 2020. Satsningen pågår mellan 2020 - 2023. Under
2021 så finns 3,3 miljader att söka för Sveriges kommuner.

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Det
innebär att personal ska få möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald
arbetstid. Arbete ska bedrivas på 50 procent så personerna kan studera 50 procent. 

Både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av
kommunen omfattas. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av
studierna. Om medlen inte används eller används på ett felaktigt sätt blir kommunen
återbetalningsskyldig.
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Nyhetsbrevet skickas till alla ledamöter och ersättare i de kommunala och regionala pensionärsråden.
Utskickslistan är hämtad från SPF Seniorernas medlemsregister.
Kontakta din förening om du upptäcker att brevet inte når rätt personer.
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SVT nyheters granskning (28 okt) visar att 6 kommuner helt avstår från att söka pengarna och att 18
kommuner inte söker hela det öronmärkta beloppet. Många kommuner kommer också att betala tillbaka
delar av de sökta medlen. Läs artikeln i Senioren, via länken nedan, som bygger på SVTs granskning.

Under 2020 var det hela 40 kommuner som inte ansökte om pengarna, så det ser ut som en klar
förbättring från förra året. Enligt SKR så har kommunerna växlat upp arbetet. 

Den slutliga redovisningen av Äldreomsorgslyftet 2020 blir klar nu i november och vi får vänta till oktober
2022 för att se hur pengarna använts under 2021. 

Kommunerna anger olika skäl till varför stödet inte används (fullt ut). Men SPF Seniorernas uppfattning är
klar. Kvaliteten i äldreomsorgen måste höjas och personalens kompetens är en avgörande faktor. Att
kommunerna inte hann med i planeringen under första året 2020 kan vara förståeligt. Men de borde satt
igång med planeringen för kommande år. Fortsätt att betona vikten av personal med rätt kompetens. Det
är så vi höjer kvaliteten i äldreomsorgen.

Till Seniorens artikel

Det perfekta reglementet! 
Under hösten startade en utbildning för alla i SPF
Seniorerna med uppdrag i ett pensionärsråd. I
utbildningens andra del har vi nu påbörjat arbetet
med att ta fram ett grundreglemente för
pensionärsråd som vi inom SPF Seniorerna kan
känna oss nöjda med. 

Bland de motioner som antogs på vår kongress
fanns uppdraget att just arbeta fram ett förslag till
reglemente inom SPF Seniorerna. Dessutom finns
kongressbeslut på att vi ska arbeta för att Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) ska ta fram ett
gemensamt reglemente för pensionärsråden.

Förslaget som nu utarbetas, inom ramen för utbildningen, blir därför ett viktigt underlag till
förbundsstyrelsen när de ska uppvakta SKR i frågan. Ytterst kräver vi att pensionärsråd blir lagstadgat.

När alla kurser/grupparbeten är genomförda skickas ett förslag på reglemente ut till dig med uppdrag i ett
pensionärsråd. Där har du möjlighet att komma med synpunkter på förslaget, även om du inte haft
möjlighet att delta i utbildningen.
Förslaget till reglemente kommer att mejlas ut under december månad.

Kontakta mig! 

Kontakta mig om allt som rör pensionärsrådens
svårigheter och möjligheter, eller vår egen
organisations förmåga att påverka lokalt och
regionalt. 

Malin Wennberg
Projektledare pensionärsråd

Mejl: malin.wennberg@spfseniorerna.se
Mobil: 0720-715861

SPF Seniorerna, Box 22574, 104 22 Stockholm, 08-692 32 50
info@spfseniorerna.se , www.spfseniorerna.se
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