
Haninge vann tävlingen Seniorvänlig kommun 2012
Idag korades seniorvänligaste kommunen 2012, på Operaterassen i Stockholm. Maria Larsson, äldreminister, delade ut utmärkelsen
till Haninge kommun och Karl Erik Olsson juryns ordförande blommor. Dessutom korades Årets Senior som blev Barbro Westerholm
(FP) och årets nyhet Årets Junior, Arvid Morin, Ung omsorg.

Juryns motivering för Haninge kommun

Fem kommuner var nominerade: Falun, stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo, Haninge, Kristianstad och Mönsterås. Samtliga uppvisar
ett glädjande engagemang för förbättrade levnadsförhållanden för äldre. Till 2012 års mest seniorvänliga kommun utses Haninge kommun
med följande motivering:

”Kommunen strävar efter att ligga steget före befintliga krav utifrån lagar, förordningar och regler genom att utveckla nya koncept i samråd
med äldre och deras organisationer. Arbetet mot olämplig medicinering och för förbättrad nutrition är aktivt och nyfiket. Haninge kommun
försöker både underlätta konstruktiv nedtrappning i arbetslivet före 65/67 och fortsatt arbete för dem som så önskar efter pensionering.
Kommunen uppvisar överhuvudtaget ett engagemang för det friska: för att den äldre människan skall känna sig inkluderad, kunna fortsätta
som coach/mentor eller i eget nyföretagande, kunna aktivt utforma och delta i äldreverksamheter och sammantaget ha goda möjligheter att i
glädje vara upptagen av sina livsuppgifter.”

Jury: Karl Erik Olsson, ordförande, Bodil Jönsson, prof. em., Lars Nilsson, sakkunnig SPF och prof. em., Mats THorslund, prof. KI och Kerstin
Brunnberg, journalist och en tid chef för SR.

Motivering Årets Senior: Tilldelads för outtröttligt, tålmodig och effektiv kamp mot ålderism och andra fördomar, och för den äldres rätt att
bli sedd och behandlad som unik individ.

Motivering Årets Junior: Tilldelas för bildandet av företaget Ung omsorg där 600 ungdomar aktiverar äldre på boenden och i hemmen. Med
sitt engagemang visar han att den yngre generationen bryr sig om den äldre och skapar förståelse över generationerna.

För mer information, kontakta:

Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 270 000 medlemmar i 831 föreningar
och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.


