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SENIORERNA - EN TILLGÅNG
Drygt 275 000 skåningar har fyllt 65 år. De lever i de flesta fall
ett rikt liv med många aktiviteter. En del fortsätter att arbeta,

andra är aktiva i föreningar och frivilligorganisationer och många
träffar ofta barn och barnbarn.

 
Centerpartiet vill ytterligare utveckla möjligheterna för seniorer

att leva ett gott liv Skåne. Det handlar bland annat om att stödja
föreningar och kulturliv, en viktig sak är att det finns samlingslokaler 

både i städer och i mindre orter. 

En del av de äldsta behöver hjälp och stöd av sin kommun.
Pandemin har gjort det klart att det finns stora brister. Under

många år har äldrevården inte fått de resurser som krävs.
En viktig utgångspunkt är att äldre, som alla andra, är olika

och att de måste ha rätt att välja. 

Centerpartiets seniornätverk samlar representanter
från Skånes kommuner och vår uppgift är att driva fram

förbättringar och sprida erfarenheter. 



Ge alla en fast vårdkontakt
Vårdcentralerna ska erbjuda en 
fast läkarkontakt/vårdkontakt för 
att göra det enklare om man blir 
sjuk. De som är över 70 år ska 
erbjudas hälsosamtal på vård-
centralens äldremottagning. Alla 
Skånes tio sjukhus behövs och 
ska finnas kvar.

Gör vardagen trygg
”Kamouflagebrotten”, alltså när 
någon till exempel lurar äldre att 
de är från myndigheter, måste 
stoppas genom ökade polisinsats-
er, höjda straff och mer informa-
tion. Äldres trygghet vid kriser 
som elavbrott, vattenproblem, 
snöhinder och pandemier måste 
bli bättre. Öka produktionen av 
svensk mat så att vi säkrar mat-
försörjningen.

Öka möjligheterna i boendet
Man ska kunna flytta till ett 
bekvämt och tryggt boende, den 
dagen man vill det. Det behöver 
byggas fler bostäder och redan 
från början ska planeringen utgå 
även från äldres behov. Det be-
hövs en stor variation av bostäder 
eftersom både vi och våra behov 
är olika. 

Kultur för ett friskare och
rikare liv
Kultur är bra för hälsan. Vi blir 
friskare och det bör vara möjligt 
att skriva ut kultur på recept. 
Att träffas är också bra medicin. 
Därför behövs det fler mötesplat-
ser. Med ökat stöd till föreningar-
na ökar möjligheten för äldre att 
träffas och må bra.



Bli medlen redan idag
Bli medlem redan idag. Genom att
Swisha 150 kr till 123 421 85 33
tillsammans med personnummer
och mejladress, scanna QR-koden
eller genom att besöka vår sida
centerpartiet.se/blimedlem
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