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Aktivitetslista PRO Samorganisationen Halmstad 2020-2021 
Aktivitetslistan är en stående punkt på dagordningen vid PRO SO Halmstads styrelsemöte under 

2020-2021. Avsikten är att bearbeta och jobba med frågorna så mycket vi har resurser till.  

 

Intressepolitik 

1. KPR – aktuella frågor, prioriterade frågor 

Vad händer i kommunala pensionärsrådet. Finns det frågor PRO önskar ta upp i KPR. 
Ansvarig / sammankallande: Gun Yström 
Medansvariga: KPR-ledamöterna 
 

2. Kollektivtrafik 

Alla frågor om kollektivtrafiken. Här finns t.ex. seniorkortet, biljetter och linjedragningar.  

Ansvarig/sammankallande: Jonny Persson 

Medansvariga:  

 

 

Kommunikation  

3. Kontakt med medlemmarna 

Kontakt med medlemmar är alltid viktig och särskilt nu under pandemin. Hur gör vi? Olika 

kanaler att nå alla medlemmar.  

Ansvarig / sammankallande: Per Meijer 

Medansvariga: Alrik Petersson, Leif Andersson, Curt Wirström 

 

4. Digitala möten 

Under pandemin är det enda möjligheten att hålla möten. Har digitala 

möten kommit för att stanna? Hur kan vi utbilda flera. 

Ansvarig / sammankallande: Leif Gustavsson 

Medansvariga: Curt Wirström 

 

5. Harald och hemsidorna 

De nya systemens för och nackdelar. Vilka kompletteringar behövs och hur kan vi utbilda. 

Ansvarig / sammankallande: Leif Gustavsson  

Medansvariga: Curt Wirström 

 

6. Synlig i olika medier 

Önskvärt att PRO:s synpunkter kommer ut mer i medierna. Hur kan vi göra det? 

Ansvarig / sammankallande:  

Medansvariga:   
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7. Ensamhet 
Den ofrivilliga ensamheten skall minimeras. Hur kan PRO:s föreningar och 

samorganisationen medverka till detta och vad orkar vi med? 

Ansvarig / sammankallande:  

Medansvariga:  

 

 

Omsorg 

8. Hemtjänsten/ Äldreomsorgen 

En studie av hemtjänsten har länge legat med i önskelistan. Här  

finns många delområden att studera med målet att hemtjänsten 

skall bli så bra som möjligt för oss äldre.  

Ansvarig / sammankallande: Leif Gustavsson 

Medansvariga:  Leif Petersson,  

 

9. Vårdcentralsprojektet 
Inventeringen i projektet är avslutad. Nu handlar det om hur och om framkomna 

synpunkter implementeras.  

Ansvarig / sammankallande: Leif Gustavsson 

Medansvariga: Representanter från SPF och SKPF 

 

10. Boendefrågan 

Vi har rönt framgång hos kommunen för våra synpunkter i plusbostadsprojektet. 

Plusbostäder är ett etablerat begrepp och finns med som en del i all bostadsplanering.  

Just nu dec 2020 - jan 2021 är det översiktsplanen som är i focus.  

Ansvarig / sammankallande: Leif Petersson 

Medansvariga: Gun Yström, Leif Gustavsson 

 

 

Kompetensutveckling 

11. Att lära nytt! 

Utbildning är ett stående ämne. Samorganisationen har inte varit särskilt aktiv på 

utbildningssidan. Finns det utbildning som SO skulle kunna arrangera? 

Ansvarig/sammankallande: Leif Gustavsson 

Medansvariga:  
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Kultur och resor 

12. Hantera resor i Harald 

Hitta utvecklingsmöjligheter för samarbete mellan föreningarna vad gäller resor.  

Ansvarig / sammankallande: Leif Gustavsson 

Medansvariga: Alrik Petersson, Leif Petersson, Leif Andersson 

 

13. Akademin/PRO Kultur Halmstad 

Ambitionen är att fortsätta Akademin så snart pandemin tillåter. 

Ansvarig / sammankallande: Leif Petersson / Leif Gustavsson 

Medansvariga: Berit Kjellberg ABF, Jörgen Hansen, Kerstin Karlsson, 

Eva Håkansson, 

 


