Välkommen till PRO-dagen i Almedalen!
Pensionerna sjunker. Orättvisan i beskattning mellan löntagare och pensionärer ökar. Äldreomsorgen
saknar resurser. Platserna i äldreboenden har minskat. Det är ont om bra boenden för äldre.
Är det rätt?! PRO tycker inte det.
Det är frågor som avgör livskvaliteten för var fjärde väljare. Ändå ignoreras pensionärernas
frågor i den politiska debatten. Tillsammans kan vi ändra på det.
Kom förbi på PRO-dagen i Almedalen den 2 juli. Lyssna bland annat på partiernas representanter
och passa på att delta i debatten.

Program
Kl 8.00 – 9.00

Äldrefrågor på undantag – igen!
Morgonsoffa med frukost.
Gruppen +65 år växer och utgör cirka 25 procent av väljarna. Varför är äldrefrågor satta på undantag
i valet – igen? Hur röstar äldre? Är äldre mer rörliga i detta val?
Har äldre och yngre samma problem att komma in i debatten?
Medverkande: 	Curt Persson, ordförande PRO.
Acko Ankarberg, partisekreterare (KD).
Carin Jämtin, partisekreterare (S).
Toivo Sjörén, VD, Sifo.
Josefin Gillver, Sveriges Ungdomsråd.
Moderator: Annika Creutzer, journalist.

KL 9.30 – 10.45 	Jag vill bo här och du vill bo där
– hur svårt kan det vara? Om boendepolitik för äldre.		
Alla äldre ska ges möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar
förutsättningar för delaktighet i samhället. Hur svårt kan det vara? Ett bra boende för äldre är en god
investering för hela samhället.
Se vår film om äldres boendesituation i Sverige: http://www.pro.se/val2014
Varför är boendet viktigt för äldre? Presentation av PRO:s boendepolitiska program – Curt Persson,
ordförande PRO.
Så här många bostäder för äldre behövs i framtiden – Lotta Jaensson, Riksbyggen, presenterar
rykande färska siffror som PRO och Riksbyggen beställt från WSP.
Medverkande: 	Ewa Samuelsson, ny utredare för regeringens utredning om boende för äldre (KD).
Marie Linder, ny ordförande för Hyresgästföreningen.
Cattis Carlén, samordnare Bopinion.
Leif Linde, VD, Riksbyggen.
Heta Stolen: Vad vill politikerna?
Nina Lundström (FP).
Veronica Palm (S).
Moderator: Annika Creutzer, journalist.

KL 11.30 – 12.45 Ä r det fel på maten eller inställningen?
Om Maten i äldreomsorgen.			
Seminarium med lunch.
Maten inom äldreomsorgen har diskuteras länge. De senaste åren har debatten kring hur dålig den
ibland är, fått allt större utrymme. Tidigare fanns tid för matlagning i hemmet. Idag får de flesta inom
hemtjänsten mat serverad i plastlådor, av personal utan utbildning.
Medverkande:	Christina Möller, Kokboksförfattare fd. chef KF/COOP Provkök, hedersdoktor.
Gunilla Lidqvist, Enhetschef, Gotlands Kommun.
Elisabet Rothenberg, Med. Dr. Leg. dietist. ordförande Dietisternas Riksförbund.
Jan Rehn, Kommunal.
Guy Lööv, Sakkunnig äldreomsorg, PRO.
Moderator: Maria Sitell, Oak River.

KL 13.00 – 14.15 Ett gott liv när krafterna tryter
– debatt om de mest sjuka äldre.			
Lappandet och lagandet av reformer för de äldre, sjuka och sköra måste få ett slut. PRO har en lösning
– med konkreta lagförslag – som visar på hur en parlamentarisk överenskommelse för en värdig omsorg
och vård kan se ut.
Presentation av PRO:s nya program Trygghet, tillit och tillgänglighet – Eva Lisskar Dahlgren
och Karin Hellqvist, utredare PRO, samt Christina Tallberg vice ordförande PRO.
Medverkande: 	Jane Linell, verksamhetschef, Hattstugan Gotland,
	medverkade i SVT:s Sveriges bästa äldreboende.
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.
Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare.
Anne Ekdahl, ordförande Svensk Geriatrisk Förening.
Heta stolen: Vad vill politikerna?
Lena Hallengren (S).
Margareta B Kjellin (M).
Moderator: Annika Creutzer, journalist.

Kl 14.30 – 15.30 Prisutdelning Sveriges bästa äldres boende.
Priset för Bästa äldres boende delas ut av Curt Persson, ordförande PRO, och Ilija Batljan, vice VD
Rikshem. Priset på 50 000 kronor får hyresgästerna i det boende som juryn valt ut.

Kl 16.00 – 18.00 Mingel med “Heta stolen” om pensionärers ekonomi.
PRO:s dag i Almedalen sammanfattas med bild och musik och avslutas med en utfrågning av Tomas
Eneroth (S) och Jonas Jacobsson Gjörtler (M).
Trubadur:
Danne Karlsson.

