
Samorganisation i Stockholm

Kommunpolitiskt
program för Stockholm

• PRO Samorganisation Stockholm samlar cirka fyrtio PRO-föreningar
runt om i Stockholms stad. Föreningarna har en bred och omfattande 
verksamhet.

• Läs mer om PRO Samorganisation i Stockholm på www.pro.se.
Klicka dig vidare från ”hitta förening” längst upp till höger på startsidan.

• Pensionärernas Riksorganisation, PRO är Sveriges största mötesplats
för pensionärer, med cirka 280 000 medlemmar över hela landet. 

Samorganisation i Stockholm

Vi i PRO i Stockholm vill med vårt kommunpolitiska 
program för Stockholm, främja det friska och aktiva 
pensionärslivet.

Genom handfasta politiska åtgärder kan mycket
göras för att förbättra livskvalitet, förebygga ohälsa 
och minska vårdbehov. Alla i samhället har att vinna 
på en sådan utveckling!

Här är vårt kommunpolitiska program för
Stockholm i kort sammanfattning.
Programmet i sin helhet finns på vår hemsida.



  Hälsa och äldreomsorg
I Stockholm finns stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika inkomstgrupper 
och stadsdelar. Under de senaste två decennierna har biståndsbedömningen blivit 
mer restriktiv. Antalet platser i särskilt boende har halverats. Hemtjänsten har blivit 
mindre generös. Denna utveckling måste vändas!

PRO kräver:

att budgeten för Stockholms äldreomsorg under en treårsperiod ökas med minst 
50 procent, ett viktigt första steg för att nå målet full behovstäckning.

att formerna för fördelning av budgetmedlen mellan stadsdelarna görs om, utifrån 
den äldre befolkningens hälsotillstånd och behov av vård och omsorg.

  Hemtjänst
Hemtjänsten måste förändras så att biståndsbedömningen blir mer generös och 
mindre detaljerad. Äldre ska i största möjliga utsträckning själva ha rätt att avgöra 
vad de behöver hjälp med. Det är viktigt att varje pensionär får besök av så få olika 
personal som möjligt.

PRO kräver:

att en fast omsorgskontakt införs och att varje anställd får ett begränsat antal
äldre att besöka och hjälpa.

att hemtjänstens personal har god utbildning i sitt yrke samt även vad gäller språk.

att hemtjänstpersonalens anställningsvillkor, löner och arbetsförhållanden
förbättras radikalt så att rekryteringen till yrket tryggas.

  Boende
Antalet platser på särskilt boende i Stockholm har minskat med hälften de senaste
20 åren. Det har blivit ett sätt att spara pengar, på sjuka och funktionsnedsatta 
äldres bekostnad. Denna utveckling måste vända. Nedläggningarna av service-
husen måste stoppas. Alla pensionärer som så önskar ska ha rätt till plats på
särskilt boende, utan särskild prövning.

PRO kräver:

att 3 000 nya platser på vård- och omsorgsboenden och 100 platser på
korttidsboenden börjar byggas de närmaste fyra åren.

att det under de närmaste fyra åren, i olika delar av Stockholm, påbörjas
byggande av minst 2 000 nya hyreslägenheter för seniorer.

att tillgängligheten i flerbostadshus med hyreslägenheter snarast inventeras och 
att en tillgänglighetsmärkning införs.

att avvecklingen av servicehus stoppas och att de i stället renoveras och vid
behov förses med gemensamhetslokaler.

  Trygghet
Trygghet för äldre berör många olika aspekter av livet. Det handlar både om mins-
kad risk att utsättas för brott och om trygghet i vården, i trafiken, i hemmet och som 
konsument. Fallolyckor är ett stort problem bland äldre, inte minst i hemmet.
Lättillgängliga fixartjänster kan bidra till att motverka onödiga olyckor.

PRO kräver:

att trafiken med elsparkcyklar regleras och regelefterlevnaden i trafiken
kontrolleras bättre så att man kan promenera på trottoarer och gångbanor
utan att bli påkörd.

att GPS-larm ska erbjudas alla äldre som har trygghetslarm.

att fixartjänster för äldre ska finnas i alla stadsdelar. De ska även ge hjälp inom 
det digitala området.

  Ett aktivt liv 
Kultur är frigörande och bidrar till växt och gemenskap – för enskilda människor och 
i samhället i stort. Har du svårt ta dig till kulturen ska kulturen komma till dig. Kultur 
i vården är en viktig verksamhet som måste utvecklas. Fysisk aktivitet är betydelse-
fullt för välmående och god hälsa. Människor ska kunna lära och utveckla intressen 
hela livet. Genom kurser och aktiviteter bryts ensamhet och gemenskap uppstår.

PRO kräver:

att mötesplatser och lokaler för föreningslivet ska finnas i alla bostadsområden.

att det offentliga stödet ökar till föreningsverksamhet, folkrörelser, folkbildningen 
och det ideella kulturlivet. Studieförbunden ska få speciella tillskott för att stödja 
studieverksamhet bland äldre.

att staden ger stöd till digital utbildning.


