SENIORRUTAN
I måndags 7 november hade Seniorrådet i Skåne möte och ansvariga för seniorfrågan i våra 33
kommuner var kallade, från Trelleborg var Bertil Tomelius, Eva Ekström och undertecknad (Roland
Hansson) på plats. Efter välkomnande av ordförande Carl G. Högberg talade Anders Telsing,
kommissarie för Polisen Region Sydost, om Polisens nya organisation med utvecklingscentrum och
om deras arbete på fältet. I Region syd finns 4800 anställda vara ca 1300 civila och 3500 poliser. Han
var positiv till den nya organisationen och tror den inom kort är på plats och att vi medborgare ska
märka polisens närvara mer framöver.
Länsförbundsordförande Lars-Ingvar Ljungman, Länsförbundsordförande i Skåne, påminde om att
valet 2018 närmar sig med stormsteg och att det kommunala självstyret är viktigt och att försöka
komma överens i stora kommunala frågor. Men också att Skånsk sjukvård står för stora utmaningar
och fast det idag finns 2000 fler i vården är köerna längre, något måste vara fel. Endast 2 av Region
Skånes vårdcentraler går ”med vinst” resten med förlust. Det är alltså inte ett problem med vinster i
välfärden utan problemet är att det är förluster.
Styrelsen framlade sitt förslag till ny styrelse för seniorrådet som kommer att klubbas av
Länsförbundsstämman den 22 april. Vår egen Bertil Tomelius kommer då att dra sig till baka och
undertecknad är förslagen att representera de sydliga breddgraderna. Till ny ordförande föreslås C-J
Carlborg, Helsingborg och till 1:e vice ordf. Bo Eriksson, Kristianstad.
Mikael Larsson, ombudsman på kansliet i Malmö, informerade om att valprocessen nu är igång med
rekryteringar. I början nästa år går vi igång med nomineringar av både kandidater till riksdag såväl
som till regionen. Kandidat intervjuer går i gång på senvåren 2017 och valen under hösten 2017 för
att våra listor ska kunna ligga klara våren 2018.
Riksdagsledamot Margareta B. KjellinMargareta B Kjellin (Hudiksvall), vår riksdagsledamot i
socialutskottet pratade om välfärden i framtiden.
Är dagens äldreomsorg dålig? Hon menade att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflyttande i
samhället och över sin vardag.
Roland Hansson,
vice ordförande för Moderata Seniorer i Trelleborg och fr o m våren 2016 ledamot av
Skåneseniorernas Arbetsutskott.

