VP 2019
Fastställd på höstmöte 24 okt. 2018

Samorganisation Halmstad

Verksamhetsplan 2019

12 PRO-föreningar i samverkan

VP 2019
Inledning
Nu har valet varit. Valresultatet gav ingen klar
bild av hur den politiska styrningen av landet
och Halmstads kommun skall se ut.
Detta löser sig så klart på något sätt. Då vet vi
bättre vem eller vilka det är viktigast att driva
våra frågor mot under den här
mandatperioden.
PRO är partipolitiskt obundet och vi skall driva våra frågor mot alla partier men
det är klart att den konstellation som styr är särskilt viktig.
Verksamhetsplanen tar avstamp i de frågor och synpunkter som framkom vid
upptaktsmötet i augusti där SO-styrelsen och föreningarnas KPR-ombud gjorde
ett gediget arbete. Vi tar också hjälp av riksorganisationens handlingsplan
genom att föra ner nationella frågor till vår lokala nivå samt använder övriga
erfarenheter vi skaffat oss.
Vi kommer att behöva synas mer bland pensionärer i allmänhet och bland våra
medlemmar i synnerhet men också i media. De direkta kontakterna med olika
politiker och tjänstemän har lite minskat under valåret och kommer att behöva
återupptas. Kommunala pensionärsrådet (KPR), som är den officiella vägen in i
kommunen, har en extra viktig roll i det fortsatta påverkansarbetet men även
andra kontakter och projektgrupper kommer att behövas.
Vi kommer att få ett ökat tryck på våra frågor genom ett strukturerat
samarbete med andra pensionärsorganisationer i gemensamma frågor.

Boende.
Bra boende är en förutsättning för ett gott pensionärsliv
och vi upplever att boendet alltid är en viktig fråga.
Detta är ett område där samarbete med andra pensionärsorganisationer och kanske också i vissa delar med
funktionshinderrörelsen kan vara en fördel.
Boendet kan delas i två huvudgrupper, särskilt boende och
boende för alla de andra drygt 20 000 65+ som bor i
kommunen.
Särskilt boende
För det särskilda boendet är det några synpunkter som särskilt behöver beaktas
i argumentationen mot kommunen:
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- Vi vill generellt inte flytta långt bara för att vi blir gamla. SO skall således jobba
för att särskilda boenden finns eller tillkommer i alla delar av kommunen i
största möjlige utsträckning.
- Vi har i princip inget emot privata aktörer men skall vi ha kvar lagen om
valfrihet (LOV) måste kommunen skaffa sig instrument att styra var nya
särskilda boenden etableras. Vi vill inte ha flera ihop-klumpade mitt i staden.
- Enligt SO:s uppfattning är man alltför ofta för dålig när man beviljas en plats.
Det innebär att det sociala livet på ett särskilt boende blir lidande men också
som en reaktion på det att man inte vill komma ”till hemmet” utan väljer att
stanna hemma även om en plats skulle vara bra.
Tröskeln för att få en plats beviljad måste ses över och sänkas.
- Det är för lite luft i systemet. När behov uppstår finns det alltför ofta inte plats
på det boende man vill till av geografiska skäl eller av intresse för inriktningen
på ett visst boende. Det innebär att fler platser måste tillkomma.
Vanligt boende
Dagen kommer för oss alla när vi vill eller måste flytta till ett bekvämare
boende. Detta inträffar ofta långt innan det finns behov av särskilt boende. Det
måste då finnas lämpliga bostäder i hela kommunen. Bostäder med närhet till
omsorg och annan service, som upplevs tekniskt bra och trygga. Att klara sig
själv är en viktig del i livets olika skeden. Ensamhet skall bekämpas och tillgång
till speciella och/eller kommersiella träffpunkter skall finnas i närheten.
Den kommunala utredningen om Plusboende är bra och ligger till grund för
PRO SO Halmstads önskemål.
Påverkan i tidigt skede.
Eftersom bostadsfrågan är så viktig vill vi redan på ritningsstadiet få möjlighet
att titta på planerade bebyggelser som har anknytning till äldre.
Men vi vill också få möjlighet att bevaka äldres intressen i den totala
stadsplaneringen.
- Vi skall jobba för att en boendegrupp tillskapas inom KPR:s ram
- Dessutom att en referensgrupp till Samhällsbyggnadsutskottet /
Samhällsbyggnadskontoret bildas så att vi får insyn och påverkan på
stadsplaneringen i stort.
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Äldreprojektet
I äldreprojektet finns flera olika delar. Studien av särskilda boenden har tidigare
kommit med en rapport. En rapport som bör följas upp. (Vad har hänt sedan
rapporten?)
- Palliativ vård och växelvårdsboende
Diskussion om vård i livets slutskede och växelvårdsboende pågår inom
och mellan kommunen och regionen samt redovisas i KPR. Våra KPRledamöter bevakar frågans utveckling.
PRO SO Halmstad vill att det åstadkommes ett lämpligt antal platser för
palliativ vård i kommunen och att antalet korttids- och växelvårdsplatser
blir fler.

Hemtjänst
Nu är det dags att väcka delprojektet
”Hemtjänsten” till liv. Här gäller det i steg ett
att kartlägga hur personal och kunder
upplever hemtjänsten, helt enkelt ”Hur
fungerar det i dag?”.
Därefter och kanske på vägen i någon delrapport kan vi komma med
synpunkter och krav till förändringar. Projektet kommer att vara
resurskrävande och en projektgrupp på 6 personer, inte bara från SO:s
styrelse, skall utses. Vi får också vara medvetna om att en sådan studie
måste förankras hos Hemvårdsförvaltningen och att den kommer att ta tid,
kanske 2-3 år, men det är viktigt att den pågår. Effekten av att någon
utomstående bryr sig om hur arbetet på fältet fungerar skall inte
underskattas.

Det sociala livet
Att träffa andra människor är utvecklande
för vårt välbefinnande. Ofrivillig ensamhet på
grund av otillgänglighet som t.ex. trappor
eller på grund av oförmåga skall bekämpas.
En studie visar att när vi blir ensamma klarar
ca hälften av oss att bygga upp en ny social
gemenskap medan hälften inte gör det. Den
senare hälften skall vi sikta in oss på.
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Det finns några punkter vi bl.a. skall jobba med:
- Kunskapen om den äldres situation skall öka och beaktas inom
Hemtjänsten. Hemtjänsten skall göra mer för att vid behov få brukaren
till sociala arenor.
- Vi skall arbeta för att bistånd för måltidssällskap ökar.
- Matsalar öppna också för de pensionärer som bor utanför huset skall
finnas på alla äldreboenden och f.d. servicehus. Spontana besök utan
föregående beställning bör kunna förekomma.
- Föreningsdrivna träffpunkter skall utredas. För att närmare studera detta
skall en projektgrupp tillsättas och arbeta under året.

Lokaler
Lokalfrågan är ständigt aktuell. Samtidigt som vi vill ha fler aktiva medlemmar
har vi inte plats för dem. Både våra och andra pensionärsföreningar är redan
stora. Det känns inte bra att behöva avvisa intresserade för att lokalen är för
liten.
Vi inser att detta är svårlöst. Huruvida skolorna kan användas kan vara en
inkörsport värd att undersöka.
Under tiden arbetar vi för att de föreningar som måste betala hyra för lokaler i
samband med medlemsträffar och annat skall få hjälp till lokalhyrorna från en
särskild pott utöver den bidragssumma som redan fördelas baserat på antal
medlemmar.

Samorganisationen internt
Kommunikation
Samorganisationen skall förbättra kontakten med medlemmar och
förtroendevalda.
- SO:s styrelse skall fortsätta besöka föreningarnas medlemsmöten.
- SO skall träget arbeta vidare med att förbättra informationskedjan
medlemmar-- föreningarnas styrelser och KPR-ombud -- KPRledamöterna -- SO:s styrelse och vice versa.
- SO:s styrelse skall fortsatt utveckla nätverket med och mellan
föreningarnas KPR-ansvariga.
- SO skall arbeta för att ta fram kortinformation om aktuella frågor och
skicka till alla medlemmar som har e-post.
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Kultur
- Föreningarna erbjuder medlemmarna ett utmärkt kulturutbud.
SO skall arbeta för att hitta ett sätt att erbjuda alla medlemmar i kommunen
utökade möjligheter att besöka olika kulturevent.
Från andra håll i landet har detta visat sig mycket attraktivt för yngre
pensionärer.
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ledamöterna i KPR väljs på samorganisationens årsmöte. För den kommande
mandatperioden 2019-2022 är valet klart. Vi representeras av:
Gun Yström, Karl-Erik Lövdahl och Kerstin Nilsson med ersättarna Leif
Gustavsson, Jonny Persson och Per Meijer.
Ledamöternas uppgift är att aktivt driva de frågor som finns i
verksamhetsplanen samt att ta emot och ha synpunkter på information från
kommunen. Arbetet i KPR rapporteras i SO:s styrelse och kan leda till att
samorganisationen kan behöva ta upp och driva en aktuell fråga utöver vad
som sägas i verksamhetsplanen.
Resor
- Resor anordnas av föreningarna. Ett utökat samarbete mellan olika föreningar
har utvecklats.
SO skall undersöka möjligheterna att utveckla redan existerande resegrupp
med uppgift att underlätta det nuvarande föreningssamarbetet men också
kunna arrangera lite mer avancerade resor för alla medlemmar i kommunen.

Sjukvård
Vikten av att det i Halmstad finns tillgång
till kompetens om äldres sjukdomar på
våra vårdcentraler skall påtalas.
Dels skall vi driva frågan om fler geriatriker
och dels skall vi driva frågan om att
vårdcentralerna utvecklar ”äldre-team”.
Ett äldre-team bör bestå av läkare, sjuksköterska/undersköterska, sjukgymnast,
arbetsterapeut, vilka ges möjlighet att inom jobbet vidareutbilda sig inom
äldres sjukdomsproblematik och medicinering.
Detta är ett typiskt område där information från och samverkan med regionala
pensionärsrådet (RPR) måste förbättras.
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Gränsdragningen mellan de två huvudmännen region och kommun är ofta
problematisk. Vi skall underåret försöka klarlägga hur gränsdragningen ser ut.
Hemsjukvården synes fungera bra. SO skall under året skaffa sig kännedom om
även denna som ett komplement/del av gränsdragningsproblematiken.

Välfärdsteknik
Vi skall fortsatt bevaka utvecklingen inom välfärdstekniken genom deltagande i
bl.a. högskolans referensgrupper.

PRO/ABF Akademin
Akademin är en välbesökt och underhållande form av
utåtriktad aktivitet och skall drivas vidare. (Program finns
klart för 2019)

Utbildning
SO skall undersöka intresset för utbildning i SO:s regi för kurser om t.ex.
föreningskunskap, vem gör vad i föreningen, utveckla din förening mm.
Om intresse finns skall sådan utbildning startas inom SO:s ram.

Samverkan med övriga pensionärsorganisationer
Ett utvecklat samarbete finns för KPR. Detta skall fortsätta och utvecklas.
Under våren 2018 har vi haft ett bra samarbete med SPF och SKPF i olika
arrangemang och debatter.
PRO Samorganisation Halmstad som största organisation har tagit på sig rollen
som sammankallande.
Samorganisationen skall under 2018-2019 utveckla och strukturera samarbetet
med framför allt SKPF och SPF med målsättningen att diskutera fram vilka
frågor eller arrangemang vi kan och vill gå fram gemensamt i.
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Sammanfattning
PRO Samorganisationen Halmstad skall huvudsakligen agera på den
intressepolitiska arenan vilket inte utesluter att vi också erbjuder medlemmar
och andra pensionärer i Halmstads kommun trivselaktiviteter som ett
komplement till föreningarnas omfattande program.
Vårt mål är att göra det bättre för alla pensionärer.
Verksamhetsplanen visar på ett stort antal frågor som känns aktuella och som
vi vill driva. Men det kommer att behövas mycket resurser. SO:s styrelse har
inte själva de resurserna. I flera frågor måste det för att komma framåt bildas
projektgrupper där också föreningarnas medlemmar finns med. Intresset och
engagemanget för de intressepolitiska frågorna måste öka inom
organisationen.

