HUDDINGE SAMORGANISATION

VERKSAMHETSPLAN 2018
Samorganisationens uppgifter
SAMORGANISATIONER
MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS
Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en
samorganisation. Det krävas i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna.
Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas
intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta
kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet och annan verksamhet
beträffande kommunala angelägenheter. Andra uppgifter är gemensamma
aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. Samorganisationer
kan också ha anledning att verka för att nya föreningar bildas.
Bilden av PRO – enligt kommunikationsplattformen:
PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat
pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap,
personlig utveckling, glädje och hälsa.

Dessutom har vi i styrelsen beslutat att bilden av PRO
Huddinge Samorganisation är att vara:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aktiva
Synliga
Pådrivande i intressepolitiska frågor
Kreativa och förnyande
Pålästa
Rådgivande – äldrefrågor, hälsa, …
Rådgivande till föreningar vid konflikter och annat

Långsiktig verksamhet
➢ Inflytande
Vi skall arbeta för att
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· Få information om alla kommunala beslut, som rör frågor, som på ett eller
annat sätt omfattar kommunens äldre invånare.
· Få ökat inflytande över alla kommunala beslut, som rör frågor, som på ett
eller annat sätt omfattar kommunens äldre invånare.
· Möjlighet att påverka alla kommunala beslut, som rör frågor, som på ett
eller annat sätt omfattar kommunens äldre invånare.
· Bli inbjudna tidigt till de projekt som rör frågor, som på ett eller annat sätt
omfattar kommunens äldre invånare.
➢ Äldres boende
·

Vi skall arbeta för och följa upp att äldres boende i kommunen speglar de
önskemål som finns, beträffande tillgång till god omsorg och omvårdnad,
social samvaro och måltider.

·

Vi vill försäkra oss om att äldre har möjlighet till egenbestämmande så
långt möjligt utifrån den egna förmågan.

➢ Kontanthantering
·

Vi skall arbeta för att det finns kvar en hantering av kontanter som är
rimlig för föreningar och äldre.

➢ Eutanasi (God död)
Vi vill aktivt arbeta för att man inom den palliativa vården öppnar för en
legaliserad frivillig eutanasi på patientens begäran i livets slutskede och
efter medicinsk bedömning.
Varje vuxen människa bör ha rätt att välja bort den sista smärtsamma och
förnedrande tiden av sitt liv.
Vi bör själva ha bestämmanderätten över när våra liv ska ta slut.

Vi vill ha ett ord med i laget även på ålderns höst!!

Vi kommer att verka för:
Huddinge Kommuns Pensionärs Råd -HPR
En av samorganisationens viktiga uppgifter är att verka för att PROs röst blir hörd i
kommunen och att pensionärsrådet – HPR - har ett verkligt inflytande i viktiga
frågor.
➢ Vi ska verka för att HPR läggs direkt under kommunstyrelsen
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➢ Vi ska verka för att HPR får information i så god tid att vi kan
o samråda med berörda föreningar i alla ärenden
o lyfta viktiga intressefrågor för pensionärer
o lyfta fram våra prioriterade frågor

Skatterna
Att Sverige som enda kända land i världen har högre skatt på pensioner än
arbetsinkomster är generande för ett land som berömmer sig av sin välfärd.

Boendet och Äldreomsorgen
Huddinge kommun har lagt ner ett antal Servicehus, bl.a. Servicehuset Serenaden i
Skogås, med förklaringen ”att det inte finns behov eller köande” eller med
hänvisning till arbetsmiljön. Det krävs biståndsbeslut för att få tillgång till servicehus
eller äldreboenden och många upplever att kraven för att få biståndsbeslut har
skärpts.
➢ vi ska bevaka boendefrågorna i HPR och naturligtvis fortsätta driva frågan om
tillgänglighet i bostadsfastigheterna.
➢ därtill uppmärksamma och arbeta med de förhållanden vi upplever som
allvarliga problem när det gäller vård och omsorg för äldre.
➢ fortsätta verka för ett ej biståndsbedömt “mellanboende” som också har en
rimlig hyra.
➢ verka för höjning av taket för bostadstillägget.

Medlemsrekrytering och medlemsvård
Vi ska i samverkan med föreningarna, och med stöd av de aktiviteter som
riksorganisationen och distriktet planerar, medverka till att ytterligare stärka
medlemsfrågorna.
Ta fram en broschyr för att presentera föreningarna. Broschyren kan användas för att
utdelas vid olika arrangemang.

Föreningarna
En bra verksamhet inom föreningarna kräver bra lättillgängliga lokaler för
administration, möten, studiecirklar och friskvårdsaktiviteter. Dessa lokaler behöver
finnas inom föreningens närområde och inte belastas av ”marknadsmässiga” hyror!
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➢ Vi ska verka för att föreningarna fortsättningsvis också har tillgång till
funktionella lokaler, som inte kostar mera än dagens lokaler dessutom måste
kommunens bidrag till verksamheten höjas.
Föreningarna har även behov av intresserade och kunniga förtroendevalda. En viktig
uppgift för samorganisationen är därför att erbjuda studier och erbjuda möjliga
samordningsvinster inom t.ex. reseverksamheten för ett gemensamt större utbud.
➢ Vi ska fortsätta arbetet i resegruppen för samordning i våra resor. För en
effektivare samordning är det ett önskemål ATT Samtliga lokalföreningar i
god tid före terminsstart skall ha sina planer för kommande termin klara och
redovisade för varandra så att de gemensamma aktiviteterna kan komma med
i respektive förenings program. Detta innebär att planerna bör vara klara
under december respektive maj
➢ Vi ska verka för ett erfarenhetsutbyte mellan föreningarna, för att ta vara på
alla goda initiativ som finns och kanske slippa onödiga misstag.
➢ Alla föreningar har en representant i styrelsen och kan ordförande inte
närvara bör/ska föreningen självständig utse annan representant, som
medverkar i styrelsemötena
➢ I samverkan med föreningarna i vår kommun och med kommunen se vilka
arrangemang vi kan genomföra tillsammans.

Studier och Kommunikation
En viktig uppgift är att anordna utbildning, cirklar eller kurser för att stödja
föreningarnas styrelser och förtroendevalda. Vi vill därför:
➢ fortsätta utbildning av de valda ledamöterna i de kurser som PRO har för
funktionärer.
➢ anordna erfarenhetsutbyte när det gäller hur når vi ut och vad kommunicerar
vi med våra medlemmar. I det sammanhanget är föreningarnas webbplatser
av stor betydelse.

ABF
PRO och ABF har ett långvarigt samarbete. PRO Samorganisation i Huddinge
tillsammans med övriga PRO - föreningar i Kommunen är medlemmar i ABF.
➢ Vi ska fortsätta vårt fruktbara samarbete med ABF
o för att stimulera studierna
o få information om möjliga nya studie-, kultur och aktivitetsområden.
o Utveckla ABF -PRO Akademin.
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Flexibla och nyskapande
Samorganisationen ska ha en beredskap för att kunna ta vara på möjligheter som kan
komma och dessutom med kraft protestera mot orättvisor och försämringar.
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Prioriterade frågor under 2018:
➢ Föreningarnas lokaler - möteslokaler - verksamhetsbidragen - igen!
➢ Bevaka distributionen av mat och matlådornas innehåll
➢ Fortsätta arbetet med genomförande av Intressepolitiskt program för
Huddinge.
➢ Biståndshandläggning! Vilka kriterier gäller och hur kan vi påverka dessa.
➢ Läkemedel och läkemedelsgenomgångar. Bevaka att kommunen fortsätter
läkemedelsgenomgångar på äldreboenden och arbeta för att också
hemmaboende pensionärer med många läkemedel får årliga
läkemedelsgenomgångar. Apoteken ska här ha ett särskilt ansvar.
➢ Information och diskussion om framtidsfrågor som rör pensionärer.
➢ Erbjuda utbildning av styrelse- och cirkelledare i Hjärt- och Lungräddning
(HLR); inkl. användning av hjärtstartare! Bevaka att hjärtstartare finns
tillgängliga i centrumanläggningar och kyrkans möteslokaler.
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