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1. Offentlig beskrivning av projektet 

 

Att skapa en idéverkstad som genom kontinuerligt samarbete ger erfarenhetsutbyte mellan 

pensionärsorganisationerna på båda sidorna om Kvarken. Meningen är också att skapa 

kontaktyta för lokalföreningarna för utvecklande av samarbetet mellan föreningarna. 

 

2. Om projektägaren 

 

SPF Österbotten rf:s främsta uppgift är att verka för samarbete och kontakt mellan Svenska 

pensionärsförbundet rf och medlemsföreningarna inom regionen samt även med 

medlemsföreningar inom andra områden. SPF Österbotten rf förverkligar sina syften genom 

att fungera som samarbetsorgan för sina medlemsföreningar, bistå, stödja och utveckla 

medlemsföreningarna i deras verksamhet samt anordna program, fester, diskussionstillfällen, 

kurser, motionsverksamhet, reseverksamhet och övrig verksamhet. 

  

3. Sammanfattning av projektet 

Genom pensionärsparlamentet syftar man till att främja pensionärsorganisationernas 

utveckling och framtidsstrategier genom erfarenhetsutbyte och gemensamma 

utvecklingsdiskussioner mellan Österbotten och Västerbotten. I samband med parlamentet 

ordnas idéverkstäder där fokus ligger på organisationsutveckling och framtidsstrategier. 

Föreningarna erbjuds tillfälle att utbyta erfarenheter kring framgångsrika sätt att arbeta med 

för pensionärerna viktiga livskvalitetsteman, som t ex att motarbeta ensamhet.  

 

4. Rapport 

4.1 Projektets mål 

a) De mål på en högre nivå som projektet ingår i 

Den volontärinsats som genomförs inom pensionärsföreningarna är betydande i ett nationellt 

perspektiv men i synnerhet på lokal nivå. På landsbygden behöver man i framtiden utveckla hållbara 

lösningar på de områden som hotas av avfolkning och åldrande befolkning och som därmed får hög 



försörjningskvot.   

I och med kunskapsutbyte och förstärkt kunskapsnivå bland volontärerna samt växelverkan med 

kolleger i Sverige kan man bidra till högre socialt kapital och stärkt sammanhållning. Att den äldre 

befolkningen inkluderas i samhället och tas med i beslutsfattandet kan förebygga ohälsa och 

utslagenhet. Detta projekt gynnar livskraftiga bygemenskaper på lokal nivå och i slutändan ökad hälsa 

och välmående för äldre invånare. 

 

 

b) Målen för projektet 

 Utveckla modeller för samarbete kring frågor som berör den äldre befolkningen och olika 

servicelösningar på regional och lokal nivå. 

 Utveckla pensionärsrörelsernas organisation och verksamhet på olika nivåer i respektive 

länder. 

 Skapa nya former för pensionärsrörelsernas verksamheter gränsregionalt. 

 Utveckla samarbetet med kommuner gällande vård och service för äldre. 

 Erfarenhetsutbyte som användare av service som berör den äldre befolkningen. (ansvar, 

organisation, ekonomi m.m.) 

 Integrera det gränsregionala pensionärssamarbetet med det övriga Kvarkensamarbetet. 

 Utveckla former för att motverka äldres ensamhet. 

 Sprida idéer till andra landsbygdsregioner i Svenskfinland. 

 

4.2 Genomförande 

 

a) Åtgärder 

Utbetalningsansökan 1.2 – 31.12.2017 

 

Pensionärsparlamentet i Lycksele 

Pensionärsparlamentet i Lycksele gick av stapeln 18-19 maj 2017. Pensionärsparlamentet 

genomfördes som ett samarbete mellan SPF Seniorerna Västerbotten och SPF Österbotten. 

Från Österbotten deltog 56 personer från 22 olika pensionärsföreningar och -organisationer.  

 



Syftet med parlamentet i Lycksele var i första hand att utveckla kontakter och relationer 

mellan föreningar i Västerbotten och Österbotten men också att få erfarenhetsutbyte av 

föreningsverksamheten och information om aktuella frågor från äldrepolitiken i respektive 

land.  Fokus för parlamentet i Lycksele låg på frågor kring äldreomsorgen i Finland och 

Sverige. Via föreläsningar och diskussionstillfällen fick deltagarna information som gör det 

lättare att på det personliga planet ha förväntningar på äldreomsorgen i sitt eget hemland. 

 

Föreningsenkät 

Inför parlamentet i Lycksele skickades en enkät ut till de österbottniska 

pensionärsföreningarna med frågor kring samarbete med föreningar i Västerbotten. Av de tolv 

svaren som inkom var majoriteten för ett utökat samarbete, främst kring olika utbyten av 

verksamhetsmodeller och kultur samt resor. 

 

Utbetalningsansökan 1.1 – 31.12.2018 

 

Planeringen av Kvarkens pensionärsparlament 

I januari träffades arbetsgruppen för projektet med representanter från SPF Västerbotten för 

att diskutera det kommande parlamentet. Programpunkterna gicks igenom och de svenska 

föreläsarna presenterades och godkändes. Under våren hölls möten med Tropiclandia för att 

gå igenom det praktiska samt ytterligare ett planeringsmöte med samarbetsparten SPF 

Västerbotten och arbetsgruppsmöten för att planera marknadsföring och programinnehåll. 

 

Information och marknadsföring av Kvarkens pensionärsparlament 

Evenemanget marknadsfördes med annons i de österbottniska dagstidningarna och i God Tid, 

i radio och i sociala medier. 

Pressrelease skickades ut två gånger till tidningar och radiokanaler i Sverige och Finland. 

Vasabladet och YLE Österbotten var på plats under själva parlamentet och gav bra synlighet. 

Tidningen Västerbottningen synliggjorde evenemanget i Sverige. 

 

Inbjudan till Kvarkens pensionärsparlament 

Inbjudan till parlamentet skickades ut per post till medlemsföreningar i SPF Österbotten och 



SPF Västerbotten, de finska systerorganisationerna (på finska), till regionerna (SPF Åboland, 

SPF Mellannyland, SPF Västnyland och SPF Östnyland). Den officiella inbjudan och info om 

parlamentet fanns även på SPF Österbottens hemsida. 

 

 

Evenemanget ”Kvarkens pensionärsparlament ” 

Kvarkens pensionärsparlament med temat ”Att åldras tryggt” gick av stapeln i Vasa 14-15 maj 

på hotell Tropiclandia. Målsättningen med projektet var att skapa ett kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte om äldrepolitiken i båda länderna, stärka inflytandet i äldrefrågor på flera 

nivåer och utveckla kontakterna och samarbetet mellan pensionärsföreningarna på båda sidor 

om Kvarken. Med denna målsättning i åtanke planerades parlamentet och de två dagarna var 

fulla med faktaspäckade föreläsningar och mingel för de 174 deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

Med tanke på målgruppen, tekniken på plats och möjlighet till dans på kvällen, allt under 

samma tak, föll valet för konferensutrymme på Cumulus Hotel Tropiclandia. Positiv feedback 

erhölls på basen av valet av utrymme, deltagarna uppskattade att allt fanns på samma ställe 

och dessutom låg anläggningen nära hamnen. Konferensutrymmet var i lämplig storlek för de 

De 174 parlamentsdeltagarna rymdes bra i Tropiclandias konferensutrymme. Foto: Patrick 

Ragnäs 



174 deltagarna, växer evenemanget under kommande år blir det aktuellt att söka andra, större 

lokaler. 

 

För att underlätta logistiken var alla anmälda deltagare färdigt incheckade och fick nyckel till 

rummet i handen när de anlände till hotellet. När deltagarna hade lämnat sina väskor på 

rummen och kommit ner till konferensutrymmet fick alla en kasse med en infofolder, visitkort, 

Malaxlimpa och broschyrer om Österbotten och Kvarkens världsnaturarv. 

 

 

 

Esko Aho inledde med att berätta om valfrihet i äldreomsorgen och ville med sitt anförande 

väcka debatt och ge nya sätt att tänka på äldreomsorgen, kanske mindre vård rentav skulle 

vara bättre vård? 

 

Susanne Rolfner Suvanto från Omvårdnadsinstitutet i Sverige fortsatte med temat ”Kvalitet i 

äldreomsorgen”. Hennes poäng och ögonöppnare för många var att pensionärer idag anses 

som en homogen grupp trots att ålder, behov och intressen skiljer sig åt. 

Med sitt anförande inleder Esko Aho Kvarkens pensionärsparlament. Foto: Patrick Ragnäs 



 

Första dagen avslutades med middag och dans. Arrangörerna hade på förhand gjort en 

bordsplacering så att deltagarna skulle sitta med personer de inte träffat tidigare, detta för att 

underlätta minglet och kontaktskapandet. Vid varje bord satt representanter från Österbotten 

och Västerbotten och från olika föreningar och organisationer så de flesta satt med för dem 

helt okända människor. Hippi Hovi fungerade som konferencier och fick deltagarna att 

bordsvis lära känna varandra genom olika lekar och frågesporter i vilka de olika borden 

tävlade mot varandra. 

 

Under dag två fick deltagarna fördjupa sig i vårdvilja, testamenten och framtidsfullmakter. 

Heidi Bengts, specialist i onkologi och palliativ medicin vid Vasa centralsjukhus, gav sina 

bästa tips och råd kring vad man ska tänka på då man gör en vårdviljeyttring. Karl-Wilhelm 

Lindgren, jurist på Ålandsbanken, och Charlotta Agrell, jurist på Kaiding advokatbyrå i Umeå, 

fortsatte med att berätta om testamenten och framtidsfullmakter med fokus på både svensk 

och finsk lagstiftning.   

 

Fyra föreningar presenterade sin verksamhet, Jeppo pensionärsklubb och Korsholms 

pensionärsförening från Österbotten samt Bygdeå och Skellefteå Guldstaden från 

Västerbotten. Föreningarna valdes ut för att deras verksamhet kan inspirera andra föreningar 

och ge nya infallsvinklar till verksamhet och tankesätt. Jeppo pensionärsklubb gör för tillfället 

en satsning för att nå äldre ensamma människor. Korsholms pensionärsförening är en aktiv 

förening som driver egna pensionärshem i Helsingby och Veikars. Bygdeå är en liten förening 

med ca 90 medlemmar men mycket aktiv, speciellt då det kommer till samverkan med andra 

organisationer. Skellefteå Guldstaden har alltid varit i framkant då det gäller nya former av 

aktiviteter och påverkan mot det offentliga genom arbete inom bland annat pensionärsråd. 

 

Dag två avslutades med fri samvaro och en busstur ut till Kvarkens världsnaturarv tillsammans 

med guider från Visit Vasa. 

  



 

 

Tryckmaterial 

En infofolder planerades och trycktes upp. Foldern innehöll en broschyr med programmet, 

visitkort och blankett med praktisk information gällande hotellövernattningen, bordsplacering 

under kvällsmiddagen och kontaktuppgifter till ansvariga personer. 

 

Deltagarenkät 

En enkät delades ut under den andra dagen av parlamentet. Majoriteten av deltagarna 

besvarade enkäten och på basen av de inkomna svaren kan konstateras att deltagarna gärna 

vill se en fortsättning på parlamentet. Nedan listas en del av frågorna som ställdes och en 

sammanfattning av de inkomna svaren. 

 

Vad var bra med parlamentet? 

På frågan vad som var bra med parlamentet svarade deltagarna att träffa människor, utbyta 

erfarenheter och knyta nya kontakter. 

Pausgympa behövs mellan föreläsningarna. Foto: Patrick Ragnäs 



Vad skulle enligt dig kunna utvecklas? 

Nästan hälften (48 %) av de svarande lämnade denna fråga obesvarad, av vilket man kan dra 

slutsatsen att nästan hälften av deltagarna inte hade något att klaga på. Flera svarande tycker 

att samarbetet mellan olika pensionärsföreningar kunde utvecklas ytterligare och att det i 

kommande parlament borde införas ännu mer ”inofficiella” tillfällen till kontaktskapande. Det 

inkom även en del förslag på aktiviteter för kommande parlament, utställning över olika 

pensionärsföreningars verksamhet och grupparbeten för fördjupning inom vissa ämnen och 

kontaktskapande var förslag som kom fram i enkäterna. Maxantalet om 4 delegater per 

förening kritiserades, fler deltagare per förening borde ges möjlighet att delta stod att läsa i 

flera kommentarer. 

 

Vad tyckte du om innehållet under föreläsningarna? Var programinnehållet relevant för 

just dig? 

Jämförelsen mellan Finland och Sverige, som genomsyrade hela parlamentet, var enligt 

deltagarna intressant och gav ett mervärde till föreläsningarna. Informationen som delgavs 

var nyttig och föreläsarna var duktiga enligt majoriteten av de svarande. 

På frågan om vad deltagarna saknade under parlamentet inkom bland annat att det borde ges 

mer förslag på verksamheter som föreningarna kunde ha. 

 

Enkätsvaren har sammanställts och presenterats för styrelserna för SPF Österbotten och SPF 

Västerbotten under uppföljningsmötet den 15 juni i Umeå. 

 

Grupparbete kring föreningssamarbete och nyttan av parlamentet på förenings- och 

individnivå 

Under uppföljningsmötet i Umeå den 15 juni tillsammans med representanter för SPF 

Seniorerna Västerbotten hölls ett grupparbete kring det gränsöverskridande 

föreningssamarbetet, nyttan av parlamentet på föreningsnivå samt vilka insikter i äldrevården 

som erhölls under parlamentet och utvecklingsförslag. 

 

På frågan hur man vill att samarbetet mellan föreningar ska se ut i framtiden nämndes att man 

kunde välja ut en specifik vänförening. Den kontinuerliga kontakten hålls via 

Facebookgrupper och Skype-samtal och resor görs till varandra med jämna mellanrum. För 



att skapa nya kontakter med likasinnade föreningar kunde det under kommande parlament 

finnas infopärmar eller utställningar av de deltagande föreningarna för att enklare hitta 

föreningar att samarbeta med. Under kommande parlament kunde också tandem- eller 

trissföreningar utses. 

 

Hur erfarenheter och insikter från parlamentet ska komma den enskilda föreningen till godo 

fanns många goda förslag på. Många deltagare anser att de som deltagit i parlamentet berättar 

om parlamentet åt egen förening. På SPF Österbottens hemsida finns information upplagt från 

parlamentet som går att använda i egen förening. Saker som diskuterats under parlamentet 

kan ligga till grund för föreningars egna föreläsningar eller ge förslag till MI-kurser och 

studiecirklar. 

 

På frågan om pensionärsparlamentet lett till några konkreta förändringar eller förbättringar på 

föreningsnivå nämndes att frågor som diskuterats under parlamentet tagits upp i en kommuns 

äldreråd, föreningar har lämnat in kursönskemål till MI, egna kurser och föreläsningar har 

planerats in kring familjejuridik och testamenten. Dessutom nämndes att föreningar har insett 

behovet av utbyte och fått en naturlig nyfikenhet för utvecklingsdiskussioner. 

 

Gällande idéer för framtida evenemang framkom behovet att utöka ”fritiden” under 

parlamentet för att ge bättre förutsättningar för föreningarna att diskutera samarbetsformer. 

Flertalet förslag på teman inkom samt en önskan om att bjuda in representanter från 

beslutsfattande organ samt politiker för en diskussion. 

 

Utvidgat Kvarkensamarbete 

Under ett möte med Kvarkenrådet den 19 november berättade arbetsgruppen om modellen 

Kvarkens pensionärsparlament med en förhoppning om ett breddat samarbete med fokus på 

den folkliga förankringen. Kvarkenrådet ställde sig positiva till att involveras i kommande 

parlament, redan under parlamentet i Umeå kan Kvarkenrådet involveras och tar en mer 

konkret roll år 2020 då parlamentet ordnas i Österbotten. 

 

  



b) Tidtabell 

2017 

Arbetet med projektet har framskridit genom flertalet planerings- och styrgruppsmöten under 

året. Pensionärsparlamentet gick av stapeln 18-19 maj i Lycksele. 

7.2.2017 Planeringsmöte i Vasa hamn ombord på Wasaline med SPF Västerbotten 

17.3.2017 Planeringsmöte i Holmsund ombord på Wasaline med SPF Västerbotten 

21.4.2017 Styrgruppsmöte i Vasa 

17.5.2017 Projektet får synlighet i Radio Vega 

18–19.5.2017 Kvarkens pensionärsparlament i Lycksele 

10.10.2017 Styrgruppsmöte 

26.10.2017 Planeringsmöte i Holmsund ombord på Wasaline med SPF Västerbotten, 

  Parlamentet i Vasa 2018 planerades. 

2.11.2017 Planeringsträff på hotel Tropiclandia med Kirsi Takkala 

15.12.2017 Styrgruppsmöte, offert på projektkoordinatortjänst godkändes och beslut togs 

  att ansöka om projektets egenandel från Svenska kulturfonden. 

 

2018 

Under årets första månader diskuterades och planerades Kvarkens pensionärsparlament 

under flertalet arbetsgruppsmöten och planeringsmöten med SPF Västerbotten. 

4.1.2018 Arbetsgruppsmöte på hotel Tropiclandia 

17.1.2018 Arbetsgruppsmöte på hotel Tropiclandia 

23.1.2018 Planeringsmöte i Vasa ombord på Wasaline med SPF Västerbotten. 

Parlamentets preliminära schema gicks igenom samt en del funderingar kring 

framtida parlament. 

16.2.2018 Arbetsgruppsmöte på hotel Tropiclandia 

10.4.2018 Arbetsgruppsmöte på hotel Tropiclandia 

23.4.2018 Arbetsgruppsmöte på SPF:s kansli i Vasa 

26.4.2018 Planeringsmöte i Holmsund ombord på Wasaline med representanter från 

  SPF Västerbotten. 

4.5.2018  Arbetsgruppsmöte på SÖU:s kansli i Vasa 

14–15.5.2018 Kvarkens pensionärsparlament på hotel Tropiclandia, Vasa 

Arbetsgruppen och övriga ur SPF Österbottens styrelse träffades från 

morgonen och ställde i ordning i konferensutrymmet, plockade ihop 

infokassarna och tog emot när parlamentsdeltagarna anlände. 



15.6.2018 Uppföljningsmöte i Holmsund med SPF Västerbotten. Genomgång av de 

Enkätsvar som inkom under parlamentet samt grupparbete kring den upplevda 

nyttan av Kvarkens pensionärsparlament, framtida samarbeten och 

parlamentets inverkan på föreningsnivå. 

26.9.2018 Arbetsgruppsmöte på SPF:s kansli i Vasa 

19.11.2018 Möte med Kvarkenrådet 

 

c) Resurser 

En viktig resurs i projektet är SPF Seniorerna Västerbotten som fungerar som 

samarbetspartner. Övriga deltagande organisationer är även de viktiga resurserna inom 

projektet. Med tanke på det Kvarkenöverskridande samarbetet som uppstått i och med 

projektet är samarbetet med Kvarkenrådet av stor betydelse för framtida pensionärsparlament. 

 

d) Organiseringen av genomförandet 

Projektägaren har det övergripande ansvaret för projektets genomförande. Planeringsmöten 

hålls kontinuerligt då framtida åtgärder planeras och utförda åtgärder utvärderas. Information, 

kunskap och nätverk sammanfattas i en samarbetsmodell som även andra aktörer kan ha nytta 

av. 

 

e) Kostnader och finansiering 

Projektet är finansierat till 70 % via Aktion Österbotten. Privatfinansieringen har till största 

delen erhållits via Svenska kulturfonden. Kostnadsuppföljning som skild bilaga. 

 

f) Rapportering och uppföljning 

Projektet följs kontinuerligt upp genom interna möten med arbetsgruppen och med projektets 

samarbetspartner. Projektrapport görs kontinuerligt och till varje utbetalningsansökan. 

 

g) Hypoteser om genomförandet och risker 

2017 

Riskerna med projektet är i nuläget att inte nå målsättningen för antalet deltagare under nästa 

års parlament. 

 



2018 

Risken att inte få tillräckligt med deltagare under parlamentet i Vasa visade sig obefogad. 

Intresset att delta var stort och maxantalet om 4 delegater från varje förening visade sig på 

vissa håll vara för litet då fler personer än så skulle ha velat delta. 

 

Efter att ha genomfört parlamentet i Vasa och analyserat responsen som inkom från deltagarna 

kan konstateras att en önskan om fortsättning är stor. Risken som den ser ut idag är hur 

parlamentet ska göras ekonomiskt hållbart och på vilket sätt eventuell extern finansiering ska 

erhållas i framtiden. 

 

4.3 Samarbetsparter 

 

 Som samarbetspartner fungerar SPF Seniorerna Västerbotten. Till Pensionärsparlamentet 

bjuds även representanter in från PRO Västerbottens län, SKTF Västerbottens län, 

Pensionstagarnas Centralförbund PCF samt medlemsorganisationerna i De österbottniska 

pensionärsförbundens samarbetsdelegation (Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirijärjestö ry, 

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirijärjestö ry, Eläkkeensaajien Keskusliiton  Pohjanmaan 

piiri  ry, Pohjanmaan Kansallinen Senioripiiri ry, Kristillisen Eläkeliiton Pohjanmaan piiri ry 

och Eläkeläiset ry Pohjanmaan Aluejärjestö ry).  

 

4.4 Resultat och verkningar 

 

Utbetalningsansökan 1.2 – 31.12.2017 

Parlamentet i Lycksele resulterade i att kontakt etablerades mellan lokala 

pensionärsföreningar från båda sidor om Kvarken. Flertalet föreningar i Österbotten har i 

skrivande stund kontinuerlig kontakt med pensionärsföreningar i Västerbotten och planerar 

ett besök dit. Den etablerade kontakten föreningar emellan leder till ett konkret utbyte på 

föreningsnivå och är förhoppningsvis något som lever kvar när projektet tagit slut. 

 

Under parlamentet i Lycksele fick föreningarnas resekoordinatorer från respektive land 

möjlighet att träffas och skapa kontakt. Vid planering av resor på föreningsnivå är kontakten 



viktig med tanke på att det då är lättare att beakta föreningarnas placeringsorter så man kan 

besöka varandra. 

 

Utbetalningsansökan 1.1 – 31.12.2018 

 

Kontaktskapande 

 Under middagen som ordnades första kvällen av parlamentet hade arrangörerna på förhand 

gjort upp en bordsplacering för att deltagarna skulle sitta med för dem helt okända människor. 

Oron att deltagarna inte skulle tycka om upplägget visade sig obefogad. I enkäten som 

deltagarna fick fylla i under slutet av dag två kom enbart positiv respons om bordsplaceringen 

och hur bra det var för kontaktskapandet och samarbetet mellan föreningarna. 

 

 

 

 

Anita Ismark, ordförande SPF Österbotten, överräcker budkavlen till Ingemar Sandström, 

ordförande SPF Västerbotten, och önskar samtidigt lycka till med planeringen av nästa års 

parlament. Foto: Patrick Ragnäs 



Under parlamentet i maj skapades många nya kontakter föreningar emellan och önskemål om 

ännu mera tid för kontaktskapande önskas inför kommande parlament. Föreningar håller 

kontakten genom Facebook-grupper och Skype-samtal, flertalet föreningar planerar inom en 

snar framtid att besöka sin nya vänförening på andra sidan Kvarken. 

 

Modell för Kvarkens pensionärsparlament 

Syftet med Kvarkens pensionärsparlament är att skapa en idéverkstad som ger 

erfarenhetsutbyte samt att utveckla kontakterna och samarbetet mellan 

pensionärsföreningarna på båda sidorna om Kvarken. 

 

Kvarkens pensionärsparlament är ett tvådagars seminarium som arrangeras årligen och 

alternerar mellan Västerbotten och Österbotten. Föreläsningar, workshopar och grupparbeten 

behandlar aktuella teman som ska främja pensionärsorganisationernas och -föreningarnas 

utveckling och framtidsstrategier. Kvällsmiddag med bordsplacering och ”ledig tid” mellan 

programpunkter planeras så att deltagande föreningar ges bästa möjlighet att skapa kontakt 

och inleda samarbeten. 

 

Parlamentet som genomfördes i Österbotten var tvåspråkigt, inhyrda tolkar översatte åt de 

finskspråkiga deltagarna. 

 

Planeringen inför parlamenten skedde till stor del i en utsedd arbetsgrupp. Kontakt med 

samarbetsparten på andra sidan Kvarken är en viktig del i den konkreta planeringen. 

 

Inför det första parlamentet i Lycksele skickades en enkät med fokus på samarbete ut till 

föreningarna för att ta reda på inställningen till ett utökat samarbete och hur föreningarna ville 

att samarbetet praktiskt skulle ske. En öppen dialog med parlamentsdeltagarna är mycket 

viktig, genom enkäter har erhållits värdefull information med tanke på kommande parlament, 

bra förslag på teman och innehåll erhölls under parlamentet i Vasa. 

 

Erfarenhetsutbyte 

Till parlamentet hade det bokats föreläsare från både Sverige och Finland. Kring 

framtidsfullmakter och testamenten fick deltagarna parallellt höra hur det går till i respektive 



land. Jämförelsen mellan Finland och Sverige, som genomsyrade hela parlamentet, var enligt 

deltagarna intressant och gav ett mervärde till föreläsningarna. 

Föreningspresentationerna gav deltagarna en inblick i hur det ser ut i en annan förening och 

tips och idéer på verksamheter. I enkäten som parlamentsdeltagarna besvarade önskades 

överlag mer tips och idéer på ny verksamhet och fler föreningspresentationer, dels för att hitta 

nya verksamhetsformer men också för att få inblick i andra föreningar och hitta likasinnade 

att knyta kontakt med. 

 

Samarbete med kommunerna 

Många av föredragen under Kvarkens pensionärsparlament fokuserade på samarbete mellan 

kommuner och föreningar i frågor gällande äldrevården. När det kommer till fokus på omsorg 

om äldre har kommunerna ett ansvar, kan till stor del sammanfatta vad föreläsarna gick 

igenom i sina presentationer. Med den info som erhållits under parlamentet är avsikten inom 

SPF Österbotten att utveckla samarbetet med kommunerna. Formerna för samarbetet väntas 

klarna när arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. 

 

Kvarkensamarbete 

Kvarkens pensionärsparlament har bidragit till ett nyvaknande intresse för Kvarkensamarbete 

i föreningarna. Många österbottniska föreningar var tidigare fundersamma till samarbete med 

Västerbotten men den tidigare negativismen har till stora delar försvunnit tack vare de två 

genomförda parlamenten, vilket inte minst det stora deltagarantalet i senaste parlament visar. 

Samarbetet över språkgränserna har också ökat, intresset från den finska sidan var stort och 

en önskan om tidigare inbjudan till nästa parlament har inkommit för att fler från de finska 

systerorganisationerna skulle ha möjlighet att delta. 

 

Förhoppningen är att samarbetet mellan pensionärsföreningarna i Västerbotten och 

Österbotten även ska ge inspiration till fler gemensamma projekt i de nordiska länderna. 

Genom att inleda ett samarbete med Kvarkenrådet hoppas vi på ett utökat samarbete även 

utanför pensionärsorganisationerna. Att utvidga parlamentet utanför 

pensionärsorganisationerna ger förhoppningsvis även mera flexibilitet kring finansieringen 

och öppnar nya dörrar för utveckling. 

 

 



Utveckling 

Diskussioner förs kring att utveckla parlamentet och ha möjlighet att bjuda in fler deltagare 

utifrån, men även fler deltagare per förening. Under senaste parlament var det många 

föreningar som gärna skickat fler än fyra deltagare eftersom intresset att delta var så stort. 

  

De ämnen som diskuterades under parlamentet i Vasa har deltagare aktivt tagit upp till 

diskussion i egen förening och på det sättet fört ner kunskapen och möjligheten till utveckling 

på gräsrotsnivå. 

 

 

Idéspridning 

Konkreta exempel på hur informationen som erhölls under parlamentet har använts av 

föreningarna är att det tagits upp till diskussion i en kommuns äldreråd, föreningar har själva 

bokat in föreläsare till egna föreningar eller varit i kontakt med Medborgarinstituten och 

önskat specifika kurser och föreläsningar baserat på vad som diskuterats under parlamentet. 

 

Information om parlamentet finns tillgängligt på SPF Österbottens hemsida och föreningar 

och organisationer har möjlighet att ladda ner dokument för egen användning. 

 

5 Förslag till fortsatta åtgärder 

 

Under planeringsmöten och diskussioner under parlamentet har det framkommit att 

pensionärsparlamentet är ett evenemang som borde bli årligen återkommande och alternera 

mellan Österbotten och Västerbotten. Hur evenemanget kommer att se ut i framtiden klarnar 

vartefter, pensionärsparlamentet som genomförs i Umeå våren 2019 har till stora delar samma 

upplägg som tidigare parlament. 2020 när parlamentet arrangeras i Österbotten beror 

utformningen till stora delar på vilka samarbeten kring evenemanget som inletts samt hur 

finansieringen ser ut. 

 

Undertecknande 

Vasa 15.3.2019 

PATRICK RAGNÄS 

Patrick Ragnäs 


