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PROTOKOLL ÖVER SKPF:S 22:A ORDINARIE 
KONGRESS DEN 13-15 JUNI 2017 I NORRRKÖPING. 

TISDAGEN DEN 13 JUNI 2017   

1. Kongressens öppnande 
 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER: 

Det är dags att öppna vår kongress. Och jag skulle vilja hälsa Marianne Andersson, distriktets ordförande 
välkommen hit upp på podiet. Varsågod, Marianne, var du nu sitter någonstans. Där är du, ja. 

MARIANNE ANDERSSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Förbundskamrater, förbundsstyrelse och gäster. Jag vill hälsa er välkomna till SKPF:s 22 ordinarie 
kongress. Och vi har försökt att göra den här kongressen så östgötsk som vi kan. Och vi är mycket glada 
att vi får vara här på Louis de Geer-hallen. Och jag hoppas att vi kommer att få en fin gemenskap, och att 
vi kommer fatta många kloka beslut under den här kongressen. Än en gång välkomna hit. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:   

Tack ska du ha, Marianne, och tack distriktet, för att vi får komma till Norrköping, denna vackra stad, för 
det är faktiskt väldigt vackert här i Norrköping nu, med all den fantastiska grönskan och alla blommor, 
och alla vackra parker ni har i den här stan. Eller hur, Lars? Det är fantastiskt. Och sen får man njuta av 
Motala Ström, säger jag rätt? Mm. Och sen vart vi guidade när vi gick hit i morse, och då fick vi höra att 
här, längre ner här, så är det nylagt, eller nyöppnat med, som någon form av bäck som var väldigt vacker, 
med blommor och sånt där. Det var väldigt tjusigt. Och sen fick jag höra att det var, nog, någon laxtrappa, 
var det så? Ja. Det var en bra guide vi hade, hörni. Trevligt att få vara här, och att vi äntligen får komma 
igång med kongressen. Det är alltid lite såna här, vad ska man säga, dagar som blir lite laddade före … Är 
allt klart, har vi missat något? Har säkert missat något, massor. Men vi får ha överseende med det. Och jag 
kommer säkert att missa saker också, här uppifrån talarstolen. Men som sagt var, det ordnar sig med det, 
brukar man säga. Man brukar säga så här, att det är … ta ett par djupa andetag, och så börjar vi. 21 gånger 
tidig… nej, jag måste möblera om lite här, hörni. Ursäkta mig [skratt]. 21 gånger tidigare har ombud i 
SKPF-pensionärerna samlats till kongress. När den förra kongressen avslutades i juni 2014, var det nog 
ingen som kunde ana vad som väntade under kongressperioden. Det har hänt så mycket omvälvande, att 
jag vågar säga att de tre gångna åren är en historisk, händelserik kongressperiod, där både glädje och sorg 
har blandats. Historia skrev vi, när SKPF och SPRF gick samman 1 juli 2016. En av de roligaste 
uppgifterna jag har haft som tillförordnad ordförande, var att fullfölja samgåendet med SPRF och kunna 
hälsa 17 000 nya medlemmar välkomna in i SKPF-pensionärerna. Tillsammans känns det som att vi är 
bättre nu än vi var, var för sig. Efter samgåendet, som gemensamt förbund, har vi haft en stark 
utvecklingspotential. Det blir upp till förbundsstyrelsen, ni ombud ska väljas senare, att förvalta de 
möjligheterna. Temat för vår kongress, Leva eller överleva. Tre ord som på ett tydligt sätt, sätter fingret på 
det mest akuta problemet för många av dagens pensionärer. För medan många har det bra som 
pensionärer, så finns det många som lever med extremt små ekonomiska marginaler. Ofta är det kvinnor 
som efter ett arbetsliv, ofta med deltid, låga löner och ett slitsamt yrkesliv som har tagit hårt på ryggar och 
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leder. Men inte nog med det, dessutom har de en pension som inte är att leva på, bara överleva. Kvinnors 
låga pensioner är inte bara ett jämställdhetsproblem, utan ett samhällsproblem. Vi står inför två mycket 
stora problem som måste lösas med det snaraste. Ett. Dagens kvinnliga pensionärer måste få sin 
ekonomiska situation förbättrad. Två. Nyrekryteringen av kvinnliga pensionärer med extremt dålig 
ekonomi måste minska snabbt och radikalt. Frågan Leva eller överleva, som tyvärr känns både aktuell och 
relevant i dagens situation, måste ersättas med påståendet, Alla kan leva på sin pension. För det krävs 
åtgärder för de som redan gått i pension, men också ett mer jämställt arbetsliv, där kvinnors arbete 
uppvärderas. Med det följer också en bättre tillvaro som pensionär. Kvart i fem, det är då kvinnors 
genomsnittliga pension tar slut, om pensionen för män räcker hela dagen. Skillnaden mellan män och 
kvinnors inkomster ökar efter pensioneringen, och så gör även gapet mellan sista lön och första pension. 
Så kan vi ju inte ha det. Mellan åren 2006 och 2014, skapades ett gap mellan vad löntagare och pensionärer 
betalar i skatt. Denna orättvisa är störst för dem med sjukpenning och aktivitetsersättning. Så kan vi inte 
heller ha det. Men, man håller sakta på att sluta det gapet, vilket är bra. Men det betyder inte att vi inte ska 
fortsätta uppmärksamma den frågan till sista kronan, att det är avklarat. Pensionen är uppskjuten lön och 
ska beskattas som en sådan. SKPF behöver få en tydligare roll och bli mer känt bland allmänheten. En 
satsning på att förstärka vår omvärldsbevakning, nyhetsproduktion, och på andra sätt synas och höras i 
debatten, har påbörjats. En mediastrategi har tagits fram och kansliet har förstärkts med redaktör, 
informatör och utredartjänster. Allt för att skapa möjlighet att bli mer synliga och få en tydligare profil i 
SKPF. Det blir många spännande dagar, med många viktiga beslut att fatta, som vi har framför oss. Först 
ska vi besluta om nya stadgar, där den viktigaste frågan kanske är en post som vice ordförande i 
förbundet, som föreslås inrättas. Flera motioner handlar om organisationsfrågor, de finns också med. Sen 
ska vi gå över till att diskutera vårt handlingsprogram och de motioner som har anknytning till det. Även 
här har förbundsstyrelsen lagt förslag som innebär en hel del nymodigheter. Om de vinner kongressens 
bifall. Handlingsprogrammet föreslås bli mer problemorienterat och kommer att innehålla tydligare 
prioriteringar kring det som är viktigast att arbeta med under kongressperioden. Nytt verkställande utskott 
och ny förbundsstyrelse ska också väljas. Här vet vi att det blir en ny förbundssekreterare, då Annastina 
efter 15 år inte ställer upp som omval. När vi skildes åt efter förra kongressen, åkte jag hem efter att ha 
avsagt mig till att bli vald till ordförande på kongressen. Nu, tre år senare så står jag här och hälsar er 
välkomna i alla fall. Som ni förstår, skulle jag vilja att någon helt annan hälsade välkommen till det vackra 
Norrköping och kongressen. Att jag ändå gör det är ett resultat av det tragiska faktum att vår 
kongressvalda ordförande, Monica Bäckman avled hösten 2015. Mindre än ett och ett halvt år efter sen 
hon valts. Monica var med sin kunskap och sitt engagemang, en ovärderlig kraft i förbundet. Lugn och 
bestämd förstod hon att planera för att utveckla förbundet, innan hon plötsligt rycktes bort från oss. Flera 
kamrater med ledande uppdrag i förbundet har också lämnat oss under kongressperioden. Vår 
förbundsstyrleseledamot Evy Eriksson, ersättaren i förbundsstyrelsen, Sören Tillman. Valberedaren 
Barbro Öberg. Eva Nilsson från Göteborg, som suttit ordförande på flera av våra kongresser. De är 
saknade av oss alla. För dem och för alla andra goda kamrater i verksamheten som lämnat oss sen förra 
kongressen, vill jag att vi håller en tyst minut. 

[PARENTATION] 

Som tillförordnad ordförande, fick jag i december 2015 ta över och på bästa sätt fullfölja det arbete som 
då pågick i organisationen. Även om jag under många år varit aktiv i avdelning och distrikt, är det en 
annan sak att ha ansvaret för helheten i förbundet. Men det är både ett roligt och viktigt uppdrag som jag 
har haft till låns under ett och ett halvt år. När valberedningen frågade mig om jag ville fortsätta en 
kongressperiod till, har jag efter moget övervägande tackat ja. Nu är det upp till er ombud att bestämma 
vad SKPF-pensionärerna ska arbeta med under de kommande åren, och vilket lag som ska utföra arbetet. 
Jag känner en stor tillförsikt inför det, när jag blickar ut över salen. Ni ombud har en viktig funktion i 
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förbundets arbete. Det är ni som ska sätta ramarna, staka ut riktningen och ge uppdragen. Med de orden, 
vill jag hälsa alla gäster, åhörare, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, kanslipersonal och volontärer, 
välkomna till kongressen. Och till er ombud säger jag, scenen är er. Välkomna till SKPF-pensionärernas 
22 kongress, som jag härmed förklarar öppnad. 

Och nu är det så här, förstår ni, att om en liten stund så ska ni få se på film. Det är nämligen så här att … 
och innan vi ser den filmen så ska jag ta upp en grej till. Jag har lite kommunikation med mannen innanför 
glasrutan där nämligen. Det är nämligen så här att vår socialförsäkringsminister, ett långt ord, Annika 
Strandhäll, har annat uppdrag, och vi har en film ifrån henne med en hälsning till kongressen. Vi har också 
en hälsning ifrån SPF:s Christina Rogestam, de har ju sin kongress i Gävle, och vi har en liten film även 
från dem. Men innan vi ska titta på de hälsningarna och de små filmerna, så skulle jag ändå vilja ta upp en 
sak. Det är nämligen så att ni har fått den här lila broschyren i era kassar. Kongresskassar. Och då är det så 
här, vi-effekten, ”tillsammans blir människor starkare med lite hjälp från dig”, och det är alltså WeEffect. 
Det är en organisation som jobbar mot fattigdom. Och då är det så här, att verkställande utskottet har 
enhälligt beslutat den 25 april, att avsätta 10 000 kronor till ett behjärtansvärt ändamål. I stället för att köpa 
presentartiklar och lägga i kongresskassarna, till ombuden, så skänker SKPF 10 000 till WeEffect, 
organisation mot fattigdom. Tack ska ni ha, och nu ska vi se om vi kan få se på hälsningarna. 

Videohälsning från Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll 
 

SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTER ANNIKA STRANDHÄLL:  

Hej, allesammans. Mitt namn är Annika Strandhäll, och jag är socialförsäkringsminister och ordförande i 
pensionsgruppen. Det gör nog att jag även skulle kunna kallas för pensionsminister. Tyvärr så hade jag 
inte själv möjligheten att kunna vara med på SKPF-pensionärernas 22 kongress, som ni nu ska ha i 
Norrköping de kommande dagarna. Därför så kändes det väldigt viktigt för mig att ändå få ta tillfället och 
skicka en liten hälsning. Först och främst så vill jag naturligtvis tacka er för det gedigna och viktiga arbete 
som ni gör för Sveriges två miljoner pensionärer, både lokalt och nationellt. Pensions- och äldrefrågorna 
är ju otroligt viktiga, inte minst eftersom de berör så himla många. De berör dem som är pensionärer i 
dag. De som är anhöriga, så klart. Men inte minst också morgondagens pensionärer. Alla är på något sätt 
berörda. Min benhårda övertygelse, är att pensionerna och välfärden för våra äldre som har varit med och 
byggt upp Sverige, ska vara trygg. Det är en otroligt viktig del av den svenska modellen. Det är också 
därför det har varit prioriterat för oss att göra satsningar på Sveriges äldre. Bland annat genom ökade 
investeringar till bemanningen inom de äldres välfärd. Men också att vi har fått plats ett nytt 
investeringsstöd för äldreboenden. Och inte minst pensionärsskatten, som vi har, faktiskt, sänkt för över 
en miljon pensionärer så här långt. Just nu de sämst ställda, men vid årsskiftet så kommer den att sänkas 
ytterligare för en stor grupp pensionärer, och den ska bort, helt. Och samtidigt så har vi också påbörjat ett 
stort förändringsarbete inom både premiepensionen, men också när det gäller hela pensionssystemets 
grundskydd. Det vet vi också är särskilt viktigt för kvinnliga pensionärer. Det här är ett långsiktigt och 
oerhört viktigt arbete, och vi måste göra ännu mer, och vi kommer att göra mer. Därför hoppas jag att det 
nära samarbete som jag tycker vi hittills har haft, ska fortsätta även framöver. Det är otroligt viktigt och 
värdefullt. Och till sist då, då vill jag naturligtvis önska er varmt lycka till på er kongress. Hoppas att ni 
känner er taggade på att hantera motioner som jag förstår har kommit in, ta tag i de olika nomineringarna 
och valen, men också att ni får, förstås, tre mycket trevliga dagar tillsammans. Drick mycket kaffe och se 
till att ha det riktigt roligt. Lycka till och kör hårt nu, hej då. 
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Videohälsning från Christina Rogestam, SPF 
 

SPF:S FÖRBUNDSORDFÖRANDE CHRISTINA ROGESTAM:  

Hej. Jag heter Christina Rogestam och är avgående förbundsordförande i SPF-seniorerna. Jag skulle gärna 
ha varit med i Norrköping och framfört en hälsning direkt till er. Men vi har valt precis samma dagar och 
har vår kongress i Gävle, så det är inte möjligt. Men jag vill ändå passa på, på det här sättet, att säga ett 
stort tack för ett bra samarbete under de gångna åren, och där vi gemensamt har kunnat göra stor skillnad 
för att det ska hända någonting omkring äldrefrågorna. Vi jobbar på vår kongress, och jag skulle tro att ni 
gör det samma, med att få till argument för en översyn av hela pensionssystemet. För att få någonting att 
hända för de fattigaste pensionärerna. För att få tillgängliga bostäder, för att få en bättre vård och omsorg 
och en fungerande bemanning. Att få fram matfrågan, med högre prioritet. Det är ovärdigt det svenska 
samhället när människor är undernärda och svälter. Jag vill passa på och tacka för ett fint samarbete under 
de här åren, och önska er tillsammans med SPF ett bra fortsatt arbete framöver. Tack och hej. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER::  

Ja. Då får vi tacka för det. Och nu ska jag överlämna ordet till Lars Stjernkvist som är kommunstyrelsens 
ordförande i Norrköping. Varsågod, Lars. Ska jag flytta på mig. 

Anförande av gäst Lars Stjernqvist, Norrköpings kommun. 
 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I NORRKÖPING, LARS STJERNKVIST:  

Tack så jättemycket. Jag vill varna för den där trappan alltså, den är ruggigt farlig. Hjärtligt välkomna till 
Norrköping. Väldigt trevligt att se er alla här, och dessutom känns det lite speciellt när man blickar ut och 
känner igen en hel del, som märkligt nog, trots att vi inte har setts på så många år, ser precis likadana ut 
som när vi sågs senast. Och är det kaffet som gör det? Alltså, undrar det, eller är det någonting annat i er 
verksamhet som gör att Meta och andra ser så oförskämt pigga ut fortfarande? Ni som känner mig, vet jag 
just nu tänker att ”jaha, nu kommer han, den där Stjernkvist att brista ut i en orgie i lokalpatriotism om 
den här staden”. Och ni som har varit på några kongresser, ni vet ju att jag är ju inte den ende 
kommunstyrelseordföranden som hävdar att just min stad, min kommun, det är centrum i universum. 
Och det finns ingen kommunstyrelseordförande som inte också lyckas leda i bevis att det är på det viset, 
det är jättemärkligt. Alla städer och alla kommuner ligger på något sätt precis i hjärtat av mänsklighetens 
existens. Och den här gången är det sant. 

Kan ni tänka er det? Och som sagt, ni som känner mig vet ju att jag brukar säga att, när jag då försöker 
leda i bevis, detta, att räkna upp alla förtjänster i den här stan, och nu ska jag säga något som ni inte får 
berätta för någon. Utanför den här salen alltså. Men ibland har jag skarvat lite grann. För jag brukar alltid 
säga det att ”nu har ni äntligen kommit till en stad där ni kan känna er hemma, där ni och er organisation 
eller ert företag”, ni ska veta, jag har varit några år som kommunstyrelsens ordförande, så jag har hälsat 
välkommen väldigt många, och så har jag liksom sagt att ”just ni borde känna er särskilt välkomna”. Och 
ibland har jag skarvat lite grann. För jag måste erkänna att det finns en del företag och det finns till och 
med en del politiska partier som kanske inte uppskattar allt som vi har gjort i den här stan. Så jag har lite 
grann skarvat. Men i dag så kommer jag vara ohyggligt ärlig och uppriktig, när jag säger att just ni, ni har 
verkligen kommit till en stad som jag är helt övertygad om att ni kommer att känna er hemma i. För det 
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första, av det som er förbundsordförande sa. Och det tycker jag ändå är ganska objektivt sett. Norrköping 
är fantastiskt vacker stad. Men det här med skönhet är ju i allra högsta grad någonting som man kan 
diskutera, och det finns ingen absolut sanning, men det finns en sak som jag hävdar bestämt är ett tecken 
på en slags skönhet i städer och i samhällen. Och det är samhällen och städer som har en förmåga att 
förvalta sin historia och låta den leva med i nuet och i förändringen. Hur många av oss har inte kommit till 
platser, där man inte ser några som helst spår av historien? Och där de som har styrt och ställt, snarare 
ägnat sig åt att försöka radera ut det gamla, därför att man skäms, därför att man inte tycker att det tillhör 
det nya. Och i stället byggt nya monument som inte på något sätt anknyter till historien. I vår stad, och det 
är inte min förtjänst, utan det är en del av era gamla förbundskamrater och andra, som var före oss, en del 
av dem hade klokskapen och modet, att förvalta det som det gamla samhället som är värt att förvalta. Ni 
har just kommit till en av de städer som genomgår den mest omfattande dramatiska förändringen i Sverige 
just nu. När det gäller förändring av arbetsliv, nya jobb som ersätter gamla jobb … Dessutom en stad som 
växer befolkningsmässigt, så det knakar, på ett sätt som det inte har gjort tidigare … Men inte minst 
därför att vi just nu håller på och planerar och snart ska börja bygga ny järnväg till Stockholm, så håller vi 
på att bli en del av Storstockholmsregionen, oerhört spännande och hisnande, lite skrämmande för en del. 
Men det här gör att den här staden just nu omvandlas på ett sätt som få samhällen har upplevt och vi 
egentligen inte har upplevt i modern tid över huvud taget. Men just därför är det så viktigt, att i en sån 
förändring faktiskt bevara och förvalta, och modernisera en del av det gamla. Det bästa exemplet på att vi 
har lyckats med det, eller att mina företrädare lyckats med det, det var när jag för ett tag sen, ja, det är till 
och med några år sen nu, så gick jag en promenad som jag hoppas ni också ska göra sen. Många 
promenader under de här dagarna. När ni har druckit kaffe. Och jag gick en sån promenad, då mötte jag 
en kille som jag förstod på dialekten, att han är inte östgöte, för han tittade på mig en stund och så sa han 
[på stockholmska] ”tjena”. 

Och då förstod jag att han nog kommer från någon stad lite norröver. Och han tittade på mig och kände 
igen mig, och eftersom han tror som de flesta andra, att om man har varit med på teve, och det har ju jag, 
jag har varit rikspolitiker en gång i tiden, så utgick han ifrån, att är man rikspolitiker, då måste man vara 
från Stockholm. Så han tittade på mig, och så kände han igen mig, och så sa han, ”tjena”, sa han, ”var gör 
du här?” Och innan jag hann svara att jag bor och lever och är kommunstyrelsens ordförande här i stan, så 
började han en utläggning om Norrköping. Och så tittade han, och så pekade han på de här fantastiskt 
vackra gula, arkitektritade industrilokalerna som byggdes på 1800-talet, skiftet 1800/1900-tal. Och så säger 
han till mig, ”vet du att det är de här kåkarna innan universitetet kom hit, vet du att det knegade 
textilarbetartanter här i de här kåkarna?” Och då sa jag ”nej, ingen aning”, sa jag, ”är det sant?” 

”Har det jobbat textilarbetare här?” ”Ja, det är sant”, sa han. Och det där tycker jag säger någonting hur 
viktigt det är. Alltså, han kom hit, kände att han tillhörde någon slags, ändå var en del av ett historiskt 
förlopp, som gav honom både samband och sammanhang, och känsla för den här stan. Men det gjorde 
också att han fick en slags respekt för det som har byggts och skapats innan han kom hit. Och jag tror det 
där betyder jättemycket för oss människor. Att känna den respekten och den förståelsen. Så det där är ett 
av skälen, det är en vacker stad. Det andra, det är att den här staden mer än många, många andra städer, 
har präglats av öppenhet. Och vi lever verkligen i en tid när väldigt många människor känner oro för 
förändring, oro för det som händer, inte minst oro för internationalisering och öppenhet, invandring, 
rörlighet över gränser … Och ska man fundera på de frågorna och se konsekvenserna i lite längre 
perspektiv, då ska man komma till Norrköping. För den här staden har under långliga tider präglats mer än 
många andra städer, just av den rörligheten. Hit kom romer på 1500-talet och satte spår som vi 
fortfarande förvaltar. Hit kom de baltiska textilarbetarna och lärde de svenska, framför allt kvinnorna, hur 
man tillverkar kläder till militärindustri och annat. Och hit kom judar, där på 1700-talet, därför att man i 
hela Europa förtryckte och skjutsade bort, och schasade bort judar, och så sa man att på några få platser 
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ska det vara tillåtet att bo. En av de platserna var Norrköping. Tack vare det så fick vi duktiga 
entreprenörer som var med och byggde många utav de industrier som ni i dag njuter av. Det var barnbarn 
och barn, och även en och annan jude som blev förskjuten till Norrköping, för att man inte ville att de 
skulle rubba samhället i övrigt. Och så bidrog de till att skapa ett fantastiskt samhälle som vi i Norrköping 
fortfarande lever gott av. Så att vill man studera öppenhet, självklart också baksidorna och bekymren som 
också följer när människor tvingas röra sig över gränser, men också de möjligheter som följer, då ska man 
komma till Norrköping. Det tredje skälet, jag ska inte trötta er med massa politiskt i dessa dagar, men 
ändå. Numera vet man ju hur varenda politiskt val slutar. Jag vet inte om någon av er, precis som jag, är 
lite nördig, så där, så man följer ju alla valvakor. Så oavsett om det är val i Frankrike eller Storbritannien 
eller, skulle de sända slovakiska kommunalval, skulle jag följa det också, alltså, direkt. Men numera är det 
egentligen inte så spännande, därför att alla val slutar på samma sätt. De slutar i ett slags dödläge. Ingen får 
majoritet. Och då, i en tid när det borde vara mer uppenbart än någonsin att man kan samarbeta över 
gränser, hitta lösningar, så är det snarare precis tvärtom. De politiska låsningarna, polariseringen är större 
än någonsin. Här i Norrköping har vi försökt att bryta det mönstret. Och här har vi sen förra valet ett 
samarbete över blockgränsen, där Socialdemokraterna samarbetar med tre tidigare Allianspartier, och delar 
makten. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Inte därför att vi är överens i alla frågor, inte 
därför att vi på något sätt har lagt rättvisa och jämlikhet och andra stridsfrågor åt sidan, utan därför att det 
finns såna som jag och andra, som har fostrats, jag själv en gång i tiden i arbetarrörelsen, och fortfarande 
fostrats i den, där man har lärt sig en sak. Att ska man få någonting gjort, och ska man förändra för dem 
som har det svårt, då är det inte i första hand renläriga reservationer som imponerar på folk, då är det 
konkreta resultat. Och ska man åstadkomma konkreta resultat, då måste man kompromissa, då måste man 
samarbeta, då måste man hitta lösningar i komplicerade lägen. Det har vi försökt göra här i stan, och 
förhoppningsvis, när ni tar den där promenaden, så kan ni känna av att vi, trots att vi har samma politiska 
läge som nästan alla länder och nästan alla kommuner i vårt land, med numera tre politiska block, så får vi 
ändå en del saker gjort i den här stan. Men så kommer det fjärde skälet. Varför ni har kommit till rätt 
ställe. Och det är det viktigaste skälet. Nånstans sitter här Barbro Mattsson. Var sitter Barbro? Där sitter 
hon. Dels kan ni fråga Barbro om allt om Norrköping och … Om ni skulle gå bort er i industrilandskapet, 
så får ni ringa till henne, så hjälper hon er hitta rätt. Men framför allt så är Barbro en symbol för de 
kvinnor som har präglat den här staden mer än många andra. För så är det, tack vare att vi tidigt hade 
textilindustri, så är det så att i just den här staden, så blev kvinnor en del utav arbetslivet och fick en egen 
inkomst och kunde leva ett eget liv mycket tidigare än i övriga landet. Det som hände 50, 60, 70, 80 år 
senare, var redan för många en verklighet i Norrköping, därför att vi hade verksamheter som efterfrågade, 
långt innan den offentliga sektorn växte, och Kommunal växte och anställde kvinnor, så hade vi 
verksamheter som efterfrågade kvinnors kunskap, engagemang. Och därför har den här stan mer än 
väldigt många andra städer, präglats av Barbro Mattsson och många andra duktiga, driftiga kvinnor. Och 
det har verkligen hjälpt oss. På Rådhuset så finns en sån här devis som säger att ”Norrköping likt Fågel 
Fenix reser ur kriser”, och det ska ni veta, att den här stan har verkligen upplevt kriser. Vi är nästan 
svenska mästare på kriser. Alltså, den här stan har bränts av ryssar och den har invaderats av danskar. Och 
som inte det var nog, i modern tid, på 90-talet, så förlorade vi, netto, 15 000 arbetstillfällen. Vi hade i 
Norrköping i början på 90-talet 66 000 arbetstillfällen här i Norrköping. Det minskade på fem, sex år, till 
51 000. Tala om nedgång. Den här typen utav motgångar, kriser, dem reser man sig inte ur av bara tur och 
att tiden läker alla sår, utan det krävs hårt arbete. Det krävs engagemang. Och en sak som har funnits i den 
här staden och som fortfarande finns, det är ett otroligt starkt föreningsengagemang. Vi brukar ibland 
jämföra oss med andra städer, och av någon konstig anledning väljer vi ibland Linköping. 

Ja, det är bara kamratligt, alltså. Men det är två jämnstora städer som ligger väldigt nära varandra. Vi har 
ungefär 30 % fler föreningar i Norrköping. Också betydligt många fler som är föreningsaktiva. Det där 
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lever också kvar, kanske därför att vi har varit duktiga på att förvalta vår historia och känna stolthet över 
den. Men det gör att vi fortfarande har väldigt många som ideellt, föreningsmässigt, folkrörelsemässigt är 
med och arbetar för lokalsamhället. Tar ansvar och bryr sig om sin egen och andras framtid. Det vill jag 
påstå har betytt otroligt mycket för att vi ska kunna ta oss ur de svårigheter som vår stad har upplevt. Och 
det är det engagemanget som också driver ert förbund. Det är ju det som är hela drivkraften, motorn i alla 
organisationer som er. Det är precis det engagemang som har betytt så oerhört mycket för Norrköping. 
Men dessutom, så är det så att det där präglar vår stad i dag. Häromdagen så publicerade man statistik 
över löneskillnader mellan män och kvinnor i landets kommuner. Vet ni vilka som brukar tjäna mest? Män 
eller kvinnor? 

Vi hörde förbundsordföranden nyss. Vet ni att det finns åtminstone en kommun i landet där det faktiskt 
inte stämmer? Där kvinnorna faktiskt, i kommunen faktiskt har en högre genomsnittslön eller medianlön, 
för det är så den här statistiken var uppbyggd. Ni får bara en gissning. 

Säger ni Södertälje nu, då får ni banne mig flytta kongressen, nej. Nej, Norrköping. Ja, det är värt en liten 
applåd, tycker jag. 

Och återigen, det är inte min förtjänst, det är inte ens mina företrädares förtjänst. Utan det är Barbros och 
andras förtjänst, som har kämpat och argumenterat och slitit för att det ska vara rättvisa och jämlikhet. Vi 
är inte i dag den rikaste staden. Visst, det händer mycket nu som är positivt, och som är fantastiskt roligt 
och hoppingivande, och inkomster stiger. Men, det är faktiskt så att rättvisa och jämlikhet har ett 
egenvärde. Känslan av att man hänger ihop, att skillnaderna inte är för stora. Att vi behandlas något sånär 
jämlikt och rättvist, det betyder oerhört mycket för att motverka alla typer av bekymmer i ett samhälle. 
Och därför så känner vi en oändlig tacksamhet över att vi har haft föreningsaktiva, fackligt aktiva som har 
drivit på för att vi ska få mer jämlika löner. Och vi är inte nöjda. Det är inte så att vi har lika lön för lika 
arbete i vår kommun heller, så vi ska fortsätta. Men vi är oändligt tacksamma för att vi har kommit en bit 
på väg. Avslutningsvis. Om det nu är så att någon av er fortfarande tycker att ”ja, men det där säger ju alla 
kommunstyrelseordföranden” … Alltså, det finns ju ingen kommunstyrelseordförande som inte hävdar att 
just Kommunalpensionärerna borde känna sig välkomna till deras kommun, och att deras kommun är 
paradiset för Kommunalpensionärer. Så om det finns någon av er som fortfarande tvivlar på att 
Norrköping faktiskt är centrum i universum, för er och för mig. Då har jag en rekommendation. När ni 
får en liten paus, och tar en promenad … Och det kan jag lova er, det kommer inte att regna, jag såg det 
var paraply i de här påsarna. Det måste vara en pessimist som har lagt ner det, som sällan har varit i 
Norrköping, för här regnar det nästan aldrig. Jag har bott här i 40 år och jag tror det har regnat en gång. 

Tror att det var -77 bara, var det inte det, jag har för mig det ? Vi har SMHI här i staden så vi har lite 
tumme med vädret. Men när ni går den där promenaden, känner solskenet, både från solen men också 
skenet ifrån de här fastigheterna, människorna, miljön runt omkring, känner liksom historiens vingslag, 
förstår vad människors arbete har skapat i den här stan … Och så går ni bara 150 meter härifrån i västlig 
riktning. Vet ni inte var väst är, så frågar ni någon Norrköpingsbo var Linköping ligger, och så pekar de. 
Och så går ni däråt. Men ni går bara 150 meter, så kommer ni fram till ett vattenfall. Och det vattenfallet 
har gett kraft åt den här stan sen de första människorna kom hit för några miljoner år sen. Och fiskade. 
Och sen så har det här vattenfallet och det här vattnet ifrån Motala Ström, alldeles rätt, gett kraft till den 
här staden. I dag så är det inte längre textilindustrierna som får kraften härifrån, i dag så är det universitetet 
och det är andra, verksamheter som i stället drar nytta utav den där kraften, och inte minst, får inspiration. 
Om ni stannar där, och så tittar ni på det där vattenfallet. Och sen lyssnar ni på ljudet och känner av den 
där naturkraften. Och sen förstår, insuper atmosfären. Om ni inte då blir hopplöst förälskade i den här 
stan, då vill jag att ni ringer mig. 
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För då är ni den förste som inte har blivit det. Så med de orden, hjärtligt välkomna, lycka till i era viktiga 
förhandlingar. Hoppas att ni verkligen ska lägga grunden till fortsatta framgångar, inte bara i Norrköping, 
utan också självklart i hela övriga Sverige. Så välkomna till Norrköping. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ja, tack Lars, för det här inspirerande talet. Och det slog mig en sak, Lars, kom. Att han pratar väldigt 
mycket som ligger i vårt handlingsprogram. Tyckte ni inte det? Det är mycket som stämmer överens där. 
Det ska du ha en extra eloge för. Sen ska du ha tack för att du kom, du får en kram.  

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I NORRKÖPING, LARS STJERNKVIST:  

Åh, tack snälla. Tack.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ha det gott. 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I NORRKÖPING, LARS STJERNKVIST:  

Tack.  

2. Kongressens offentlighet 
 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER: 

Vi gillar Norrköping. Ja. Tillbaka till nästa ordning, hörni. Nu ska vi se här, att jag har alla mina papper i 
ordning. Så, mina vänner. Då ska vi vara framme vid … Vi har en dagordning, har vi. Och kongressens 
öppnande, det har vi ju redan klarat av. Så jag skulle vilja gå på kongressens offentlighet, och det är punkt 
två. Och det är ju så här, att kongressen, den är offentlig, och den ska vara så. Och skulle det uppstå en 
situation då vi behöver diskutera enskilt, då får vi fatta beslut om det då. Kan vi göra så?  

Svar ja. 

3. Upprop av kongressombud 
 

Då ska vi vara framme vid punkt tre. Och det är upprop av kongressombud och därmed fastställande av 
röstlängd. Och då är det ju så att vi har registrerat alla i foajén. Och då är vi i dag, nu, 94 ombud här. Och 
17 stycken i förbundsstyrelsen. Och det är tre ombud som saknas. Det beror på lite sjukdom och lite 
annat. Och då skulle det betyda att vi har en summa av 111 röstberättigade. Och då frågar jag så här, kan 
vi fastställa röstlängden?  

Svar ja. 

4. Rapport om fullmaktsgranskning 
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Och då ska vi ha en rapport om … Punkt fyra, förlåt mig, punkt fyra då. Det är rapport om 
fullmaktsgranskning. Gäller att hålla tungan rätt i mun. Och vi har gått igenom alla rapporterade val vid 
kongressombud, det är alltså gjort, och det har inte framkommit något som är anmärkningsvärt i 
fullmaktsgranskningen. Kan vi godkänna den rapporten?  

Svar ja.  

5. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande 
 

Och då är det frågan om kongressens stadgeenliga utlysande, och det är alltså punkt fem. Och kongressens 
stadgeenliga utlysande regleras i stadgarna, paragraf sex, moment fyra, och det är fyra månader innan 
kongressen, och så har också skett. Kan vi godkänna det? 

 Svar ja.  

6. Fastställande av dag och arbetsordning 
 

Då har vi fastställande av dag- och arbetsordning. Och det är punkt sex. Och då är det så här att 
dagordningen ska justeras med följande ändring. Det är en felnumrering vid punkterna 17 och 18. Om ni 
tittar ner där på dagordningen, så står det under punkt 17, ”behandling av förbundsstyrelsens förslag till 
handlingsprogram, samt motioner med anknytning till handlingsprogrammet”, och det är alltså punkt 17. 
Det är inte två punkter, utan det är enbart punkt 17. Och sen följer då, punkt 19 blir då naturligtvis punkt 
18. Och så följer vi det upp, och så slutar vi med Avslutning, och då blir det punkt 28. Det var det, när det 
gäller dagordningen, och när det gäller förslag till arbetsordning, så har vi ingenting där. Och då frågar jag 
kongressen om vi kan fastställa dag- och arbetsordning?  

Svar ja.  

7. Val av kongressfunktionärer 

7.1  Tre ordförande 
 

Och då ska vi se, var vi är någonstans. Då är det så här, att vi ska vara framme vid punkt sju. Och då är 
det, val av kongressfunktionärer, och då är det punkt 7:1, och det ska vi välja, tre ordföranden, och jag 
lämnar ordet till valberedningen, varsågod, P-O. 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING  

Tackar så mycket. Ja, som sagt, man får gå försiktigt i trappan.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ja, man får gå försiktigt i den, jag varnar er allihop. 
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VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING  

Ja, kongressledamöter och fru ordförande, vi skulle vilja föreslå från valberedningen som ordförande, 
Inger Strömblad, distrikt 302, Uppsala län, Siw Jansson, 303, Södermanland och Staffan Ek , 321 ifrån 
Norrbotten. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Okej, ni har hört valberedningens förslag. Jag lämnar ordet fritt. Färdiga att gå till beslut?  Kan vi då välja 
dessa tre till ordförande under kongressen, Inger Strömblad distrikt 302, Siw Jansson, distrikt 303 och 
Staffan Ek , distrikt 321? Svar ja.  

7.2 Tre sekreterare 
 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING Ja, och som sekreterare, 
skulle vi då vilja föreslå Märta Liljegren. Distrikt 312, Västra Götaland. Elsie Bäcklund Sandberg, 317, 
Gävleborg, och Eivor Blomstrand, 311, Halland. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER: Okej, ni har hört valberedningens förslag om 
att välja Märta Liljegren, distrikt 312, Elsie Bäcklund Sandberg, 317 och Eivor Blomstrand, 311. Jag 
lämnar ordet fritt med anledning av det förslaget. Kan vi gå till beslut? Kan vi välja följande tre? Svar ja.  

7.3 Två protokolljusterare, tillika rösträknare vid öppna 
omröstningar 

 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING  

Och så har vi då kommit till justerare och tillika rösträknare. Och då föreslår vi Agneta Nilsson, 314, 
Örebro län och Rolf Johansson 312, Halland. 

OKÄND:  

Fru ordförande. Det är 311 och inte 312. Distriktet. 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING  

Ja, det är det. Ja, det är det.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

… 311 där. Skriv på framsidan. Så. Får jag låna den. Så pratar jag under tiden. Okej, ni har hört 
valberedningens förslag om att välja ha justerare och tillika rösträknare, Agneta Nilsson 314 och Rolf 
Johansson, distrikt 311. Jag lämnar ordet fritt med anledning av det. Kan vi gå till beslut? Kan vi då välja 
Agneta Nilsson och Rolf Johansson? Svar ja. Jaha …  
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7.4 Tre rösträknare vid slutna omröstningar 
 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING  

Jag ber om ursäkt, jag har en liten lista med distrikten, man ska läsa på raden. Man får inte snedda. Tack 
för det. Och då har vi då rösträknare till sluten omröstning, om vi skulle få sån också då. Och det är 
Barbro Kjellberg, 320, Västerbotten, Lars Mattsson, 302, Uppsala, och Karl-Erik Oredsson, 310, Skåne.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ni har hört valberedningens förslag. Jag lämnar ordet fritt med anledning av det. Är vi redo att gå till 
beslut, kan vi då välja Barbro Kjellberg, distrikt 320, Lars Mattsson, distrikt 302 och Karl-Erik Oredsson, 
distrikt 310? Var det 311? 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING  

Nej, 310 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

310. 310 var det. Kan vi välja dem? Svar ja  

7.5 Tre ledamöter till redaktionsutskott 
 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING  

Rör vi inte till det, 311 var ju faktiskt Halland. Ja. Ja, så ska vi också föreslå till redaktionsutskott, och då 
föreslår vi Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt , Per Lundström, kanslichef och Britt Wikman, 
distrikt 319, Jämtland/Härjedalen.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ni har hört valberedningens förslag, med Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt, Per Lundström, 
kanslichef och Britt Wikman ifrån distrikt 319. Jag lämnar ordet fritt med anledning av det. Är vi redo att 
gå till beslut? Kan vi då välja dessa tre? Svar ja. Då är det så här, att jag ska be att få hälsa presidiet 
välkommen upp. Var har vi dem någonstans? Kom, kom.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Mm, det är när vi kommer fram här. Ja, å presidiets vägnar så tackar jag för förtroendet att få leda den här 
kongressen, som jag hoppas vi ska kunna genomföra på ett förträffligt sätt. Även om ni enhälligt har valt 
presidiet utan att egentligen veta vilka det är, så föreslår jag att vi gör en presentationsrunda, vi som tillhör 
presidiet. Ska du börja, jag vill komma sist, jag. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Du vill komma sist? Siw Jansson heter jag, kommer ifrån Sörmland. Bor numera i världens ände. Har haft 
förmånen att ha varit kongressordförande på tre kongresser för SPRF. 
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KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Är den här på? Ja, det var den. Inger Strömblad, kommer alltså ifrån Uppsala. Och jag är alldeles ny som 
pensionär. Så, så jag har inte varit med så länge på det sättet, men jag har suttit ordförande tidigare, på 
förbundet, Kommunalförbundets kongresser och förbundsmöten. 

KONGRESSEKRETERARE MÄRTA LILJEGREN:  

Ja, och jag är  Märta Liljegren. Jag är distriktsordförande för Västra Götaland. Min bakgrund, det kan jag 
väl säga något om, 25 år inom mentalsjukvården och 25 år i fackligt arbete. Och numera då, 
Kommunalpensionärernas förbund, där man får fortsätta gärningen. Tack för det.  

KONGRESSEKRETERARE EIVOR BLOMSTRAND:  

Ja. Eivor Blomstrand heter jag och kommer ifrån Halland, ifrån Varberg närmare bestämt. Framsidan var 
det någon, Sveriges framsida var det någon som sa här innan i dag. Jag har jobbat som undersköterska i 
hela mitt liv, nästan. Utom de sista 15 åren då jag var sektionsordförande i Varberg, för 
Kommunalarbetarförbundet. 

KONGRESSEKRETERARE ELSIE BÄCKLUND SANDBERG:  

Elsie Bäcklund Sandberg. Glada Hudik. Avdelning 50, ordförande där. Brukar säga det att mitt hjärta 
består av två delar. Det ena är ett Kommunalmärke och det andra är ABF. Det är min bakgrund i tidigare 
arbete.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ja, och Staffan Ek heter jag, och har ett förflutet som … jag har varit anställd inom teknisk förvaltning, 
jobbat där, i Luleå kommun. Har varit facklig engagerad rätt många år också. Och kommer alltså från 
Luleå, basketens huvudstad. 

Det var därför jag ville komma sist. Som jag sa inledningsvis, så hoppas jag att vi ska få känna att vi har en 
bra kongress, att vi kan genomföra den på ett bra sätt. De eventuella misstag som vi från presidiet 
kommer att begå, de är till för att rättas till, så vi hoppas att vi ska kunna lösa det också gemensamt. Vår 
målsättning är att ni som kongressombud ska känna att ni är med och påverkar och att ni verkligen har 
den makt, och tar er den makt ni har, för det är ni som är beslutsfattarna. Lite praktiska frågor också. 
Först och främst, en väldigt viktig, stäng av mobiltelefonerna om ni inte har gjort det redan tidigare. Sedan 
så … nu har jag lyckats … nej, den här lappen, begära-ordet-lappen. Ni kan redan nu begära ordet på den 
lappen, i en fråga som kommer längre fram. Huvudsaken är att ni anger vilken punkt på dagordningen det 
gäller, vilket ärende det gäller, och vilken fråga det är, vilken motion till exempel som det handlar om. Så 
det går redan nu bra att lämna in dem, lapparna i förväg. Och det lämnas till sekreterarna här bakom oss. 
Alla yrkanden som ni ska göra, som ni gör från talarstolen, vill jag ha in skriftligt, så att det inte råder 
någon tvekan om vad som gäller. Och alla beslut som vi kommer att fatta, dem tar vi med acklamation, 
såvida inte någon begär en sluten omröstning i en fråga. Sedan också, för att alla ska, dels höra vad som 
sägs, eftersom det är en del som behöver teknisk utrustning, så vill vi att alla inlägg görs från talarstolen, 
eller från den mikrofon som finns där nere om man inte … om man vill slippa den där trappen, för jag 
håller med om att den är … Den kunde ha varit bredare i varje fall. Och om det är någon som behöver 
ledigt från kongressen, så vill vi att ni i så fall, till presidiet lämnar en permissionsbegäran. Det är som i 
lumpen. Och även som i lumpen, så kommer de flesta att avslås. Nej, det, det … Var det något ni skulle 
påminna mig om? Jo, jag kommer till det också. Tur att jag har dem som hjälper mig. Vi vill redan nu 
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utlysa möjligheter till att nominera till valberedning, den kommande valberedningen för nästa 
kongressperiod. Och stoppdatumet för det är på onsdag, klockan 17. Alltså, efter att de flesta valen är 
gjort, så att ni ser ungefär hur den nuvarande valberedningen har skött sig, och om ni vill göra några 
förändringar. Så att senast klockan 17 vill vi ha in till presidiet, namnen på vilka som ska ingå i nästa 
kongressperiods valberedning. Sen, beroende på hur motionsbehandlingen blir, kommer vi att behandla de 
frågorna. Ja, med det så tror jag att vi har klarat av de flesta praktiska frågorna, finns det några funderingar 
kring det? 

Nomineringarna  går alldeles utmärkt att skriva  på en vanlig papperslapp. Några fler funderingar? Kan vi 
vara överens om att vi jobbar efter den här beskrivningen som jag har gjort? Svaret var ja.  

8. Behandling av kongressperiodens verksamhetsberättelser 
 

Då ska vi börja med att behandla den gångna kongressperiodens verksamhetsberättelse. Och från presidiet 
så föreslår jag att vi gör så här, att vi tar dem bara år för år, och inte går igenom verksamhetsberättelsen, 
för ni har ju haft dem hemma och haft möjlighet att läsa igenom, och säkert gjort det också. För en del har 
vi märkt att det saknas uppgifter på sidan 73. Där står det ”X antal VU-möten” så att det finns de som har 
läst igenom det ordentligt i varje fall. Så förslaget från presidiet är att vi bara behandlar det år för år och 
inte går igenom någon ingående beskrivning av verksamhetsberättelsen, kan vi få göra så? 

Svaret var ja. Och då börjar den på sidan 20 i handlingarna. Börjar 2014 års verksamhetsberättelse. Ordet 
är fritt och det gäller 2014 års verksamhetsberättelse. Ingen önskar ordet, kan vi gå till beslut? Svar ja. Kan 
vi godkänna den och lägga den till handlingarna? Svar ja. 2015 års, den börjar på sidan 56. Ordet är fritt. 
Mariann Lindberg.  

MARIANN LINDBERG, DISTRIKT NORRBOTTEN:  

Ja, min fråga, efter revisionsberättelse för 2015. Vi fick uppgift om att den skulle finnas här på kongressen 
när vi kom hit. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Har den delats ut?  2015 års revisionsberättelse finns i kongressbyrån. Är det så att man vill ha den, så har 
vi tryckt upp ett tjugotal exemplar. Jag skulle tro att det räcker. Men som sagt, det finns att hämta där. 

MARIANN LINDBERG, DISTRIKT NORRBOTTEN:  

Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Är du nöjd med svaret? 

MARIANN LINDBERG, DISTRIKT NORRBOTTEN:  

Ja. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  
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Ja, finns det några andra funderingar när det gäller 2015 års verksamhetsberättelse? Är vi redo för beslut? 
Svar ja. Kan vi härmed godkänna den, lägga den till handlingarna? 

Svaret var ja. Då har vi på sidan, var hade jag den? Just det, jag har ju markerat den också. Sidan 72 börjar 
2016 års verksamhetsberättelse. Ordet är fritt.  

Var det någon som begärde ordet eller? Nej. Och det har ni sett, den kompletteringen om antalet VU-
möten? Är vi redo för beslut? Kan vi fastställa den verksamhetsberättelsen också? Svar ja.  

9. Behandling av kongressperiodens revisionsberättelser 
 

Då föreslår jag att vi börjar med revisionsberättelsen. Och då lämnar jag ordet till förbundsrevisor Maud 
Bertlin. 

FÖRBUNDSREVISOR MAUD BERTLIN:  

Förbundskamrater. Jag heter Maud Bertlin och är en av de kongressvalda revisorerna. Revisionsberättelsen 
2014, den finns ju på sidan 54, och på 2015 hörde ni att den finns här ute att få. Och för 2016, finns på 
sidan 87. Och då föreslår jag att vi får godkänt att bara föredra revisionsberättelsen för 2016.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ordet är fritt. Det är eftersom de har ungefär samma innehåll, så … Kan vi göra så att hon bara föredrar 
den ena? Svar ja. 

FÖRBUNDSREVISOR MAUD BERTLIN:  

Förbundets årsbokslut ingår i verksamhetsberättelserna för samtliga år, 2014 och 2016. Då har jag slagit 
upp sidan 87 här och läser då rapport om årsbokslutet då. ”Uttalande. Vi har utfört en revision av 
årsboksluten för Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, för år 2014, 2015, 2016. Enligt vår 
uppfattning har årsboksluten i alla väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.” Och grund för 
uttalande. ”Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige, revisorernas ansvar enligt denna sed, 
beskrivs närmare i avsnitten. Den auktoriserade revisorns ansvar, samt de av kongressen valda 
revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisionssed i Sverige. Den 
auktoriserade revisorn har fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis 
vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.” Styrelsens ansvar. ”Det 
är styrelsen som är ansvarig för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid 
upprättande av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändigt, för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift, tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte ha något realistiskt alternativ till att göra något av detta.” Sen kommer vi till den 
auktoriserade revisorns ansvar, det tänker jag inte läsa upp, jag hoppas att ni har läst det. Utan jag vänder 
på sidan, sedan startar jag där det står ”Av kongressen valda revisorernas ansvar.” ”Vi har att utföra en 
revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.” Sen kommer 
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rapporter om andra krav enligt lagar och andra författningar. Och då har vi ett uttalande. ”Utöver vår 
revision av årsbokslutet, har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 
Kommunalpensionärernas Förbund, för år 2014-2016. Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnitten Revisorernas ansvar. Den auktoriserade revisorn har i övrigt 
fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt detta krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.” Styrelsens ansvar. ”Det är styrelsen som är ansvarig för 
förvaltningen.” Och revisorernas ansvar. ”Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma, om någon styrelseledamot i någon väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att den revision som utförts enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldigheter 
mot föreningen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige, använder den auktoriserade 
revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning av hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna, vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs, baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning, och 
övriga val, där revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten, och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Stockholm den 26/4 2017. Auktoriserad revisor Lena 
Svensson, kongressvalda revisorer förbundsrevisor Maud  Bertlin, Lars Aronsson. Vi hemställer om att det 
godkänns.” 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det. Någon som önskar ordet? Kan revisionsberättelsen för de tre gångna åren godkännas? 
Svaret, ja.  

10. Behandling av revisorernas förslag till ansvarsfrihet  
 

Och revisionen hade föreslagit ansvarsfrihet. Jag lyssnade lite ouppmärksamt. Var det några funderingar? 
Nej. Revisionen hade föreslagit att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet, ordet är fritt. Kan kongressen 
besluta att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för de tre gångna åren? Svaret var ja.  

Jag har på programmet att det ska vara någon form utav information om huset här, jag vet inte vem som 
ska göra det, men är det någonting som kan göras nu, för vi ligger lite ti… jag vill inte börja med 
motionerna just nu före fikat, för då blir det som ett avbrott där. Vem …? 

11. Rapport över handläggning av motioner från kongressen år 2014 
 

……… Förlåt, nu var jag för tidig. Alldeles, vilken tur att jag hade lite hjälp. VI hade en punkt till före vi 
skulle börja med motionerna och stadgarna. Och det är rapporten över handläggning av motioner från 
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kongressen 2014. Och den rapporten finns med i materialet. Ordet är fritt, om det är någon som har några 
frågor eller synpunkter. Eller förslag.  

KONGRESSEKRETERARE MÄRTA LILJEGREN:   

Sidan 89. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Sidan 89, vad bra.  

CARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM:    

Jag har ingen lapp. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Nej, men om du säger ditt namn, vad du …  

CARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM:    

Ja, jag heter Carl Gunneheden och kommer från distrikt Stockholm. Och jag tycker det är föredömligt att 
motionerna redovisas på det sätt som de gör. Jag skulle gärna se att även handlingsprogrammet till 
nästkommande kongress redovisades på ungefär samma sätt, eller i alla fall övergripande. Men det är 
väldigt föredömligt med att det redovisas på det här sättet, men kanske, eventuellt om det finns möjlighet, 
så vore det bra om man kunde även ta upp handlingsprogrammet och skriva ner några punkter hur man 
har hanterat det. Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det. Det får den kommande förbundsledningen och förbundsstyrelsen ta med i beaktande när 
man ska skriva material inför nästa kongress. Någon som önskar ordet vad det gäller handläggningen utav 
de motionerna från … jag störs lite grann … Är vi redo för beslut? Svaret var ja. Kan då kongressen 
besluta att godkänna den handläggningen utav motionerna? Svaret var ja. Nu ska vi över till stadgarna.  

12. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar samt 
motioner i stadge- och organisationsfrågor 

 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD: Då kommer vi in på paragrafen 12. 
Behandling av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar, samt motioner i stadgefrågor. Och eftersom 
det är både stadgekommittén och förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar, och så har vi motioner som 
också föreslår nya stadgar, alltså, delar i stadgarna, så föreslår jag att vi har … papper för att begära ordet? 
De ska finnas i era kongressmappar, där ska det finnas ett par. Och vill ni ha flera, så finns det fler sådana 
ute i kongressbyrån. Där kan ni antagligen hämta hur många ni vill. Och sen att ni lämnar dem här på 
hörnet, och inte bara lämnar, utan ni stannar så att också sekreteraren hinner titta på lappen, så att de ser 
att de kan läsa och det är rätt ifyllt. Så inte bara lägg den där och gå, utan stanna och lämna den till … Ja. 
Jag tänkte bara föreslå en arbetsordning för förslaget till stadgeändringar och motionerna då, i samband 
med det. Och att vi då börjar med en genomgång av förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar. Och sen 
tar vi debatt och beslut på de motioner och tillhörande paragraf och moment i stadgarna som hör till de 
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här motionerna då. Och sen tar vi debatt och beslut på alla övriga delar i förbundsstyrelsens förslag till nya 
stadgar. Och sen tar vi också då beslut om de övriga att-satser som förbundsstyrelsen har, när det gäller 
stadgeförslaget. Det är det här, att anta, och från när de gäller och så där. Omedelbar justering. Så. Och 
när vi då har fattat de besluten så skulle vi i såna fall vara i hamn med att ha nya stadgar för SKPF. Så. 
Och då hoppas vi att vi är i slutet av den här dagen, och att vi är klara med detta i dag, det är vår 
målsättning och ambition i alla fall. Kan vi arbeta på det sättet? Svar ja. Va? 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK: Ska vi släppa fram någon ur styrelsen? 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Mm, precis. Jag är på väg. Då är det Annastina, varsågod. Ja, där satt du. Tittar åt sidorna. Varsågod.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT: Huvaligen. Han var lite 
ranglig, trappan alltså. Ja, ordförande, kongressombud. Att arbeta med stadgar är alltid lika spännande 
inför varje kongress. Och det här är faktiskt de femte stadgarna som jag har varit inblandad i. Så det är 
verkligen på tiden att det är någon annan som får ta över, så småningom. Som kanske hittar andra saker. 
Och samtidigt så är det likadant efter varje kongress, man tänker ”men den här gången, nu har vi verkligen 
gått igenom stadgarna. Nu är de fulländade.”   

Och ni vet sen, när man kommer till verkligheten och man ska börja med att använda sig, gå efter de här 
nya stadgarna och nya besluten som är tagna på kongressen. Så kommer det ett telefonsamtal, ”då och då, 
vad menar ni där, vad gäller där, hur har ni tänkt där?” Och så får man börja med att göra noteringar i sitt 
stadgehäfte, om att här har det kommit en signal om att ”det här behöver ni titta på till nästa gång”. Och 
likadant, inför varje stadgekommitté, så har man sitt häfte, och det är fullklottrat. Konstigt nog trots att de 
var helt perfekta bara ett år innan. Som tur är så har man ju hjälp, när det gäller att gå igenom stadgarna 
och titta på vad som behöver förändras. Förbundsstyrelsen tillsatte sin stadgekommitté som har varit 
ovärderlig hjälp, i framtagandet utav det förslag som vi la fram till förbundsstyrelsen. Så att tack, Kerstin 
från Örebro, tack Lennart från Umeå och tack Lars ifrån Nyköping, som har varit med och gått igenom 
förslaget. Och tack Per, som har formulerat alla våra tankar till en text som vi tror ska hålla rätt så bra. Så 
att när vi är klara här i dag, så kommer vi naturligtvis att ha de där fullständigt perfekta stadgarna som ska 
gälla, och inte behöva ändras någonting, förrän eventuellt, det kan vara några småsaker, 2020. Vem vet? 
Nog om detta. När vi har tittat på stadgarna, när de … Jag kan säga att de flesta ändringarna utav 
stadgarna, är mer av redaktionell karaktär. Vi har försökt att anpassa så att de har en bättre följd, vi har 
försökt att förtydliga, och vi har försökt också att förenkla, så att det ska vara lätt att hitta, och de svar 
man söker i stadgarna. Så det är väl det mesta utav det som är nytt i stadgarna. Vi har flyttat på en del 
moment. De har inte försvunnit, men vi har kunnat flytta dem där de har passat bättre, så att säga, än där 
de har varit tidigare. Vi har … de stora förändringarna som är, i stadgarna, är egentligen under paragrafen 
som handlar om kongressen. Det är införandet utav vice ordförande. Och varför vi har tagit med det, det 
är inte så svårt att förstå eftersom den här kongressperioden har varit speciell, när det gäller tråkigheter. 
Och vi ser att vi har förlorat många kamrater under den här tiden. Och därför har förbundsstyrelsen då 
också ansett att det är dags att införa ett val av vice ordförande. Det är väl den stora, egentligen, 
förändringen som vi har lagt till. Och att då verkställande utskottet då också utökas med en vice 
ordförande. Vi har förtydligat om att vi är en öppen organisation som är öppen för samarbete, inte enbart 
med Kommunal, utan också andra fackliga organisationer som delar våra värderingar och vårt synsätt. Så 
vill vi också förtydliga det. Vi har förtydligat, när det gäller till exempel val av kongressombud. På ena 
stället så stod det att valet till förtroendeuppdrag i förbundet … varje enskild medlem är valbar. Men sen 
när man bläddrade fram i stadgarna så såg man då att, jaha, här står det att de kan inte väljas. Och då har 
vi förtydligat att det kan finnas undantag med det. Och det är typ att förbundsstyrelseledamöter kan inte 
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väljas till kongressombud. Mm. Det är en kort genomgång om hur vi har arbetat, hur vi har tänkt, och att 
vi får gå igenom då, stadgarna med de motioner som har kommit in. Och ta det, beslut. Okej. Då stannar 
jag där. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Från presidiet så föreslår vi en liten ajournering nu, utav behandlingen utav motionerna. Och för mig så 
känns det både med glädje och stolthet, att jag vill hälsa min efterträdare som ordförande för Kommunal i 
Luleå. Och numera ordföranden för Kommunalarbetarförbundet, välkommen upp till talarstolen, Tobias 
Baudin. Ordet är ditt, varsågod. 

Anförande av gäst Tobias Baudin, Kommunal 
 

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN I KOMMUNAL TOBIAS BAUDIN:  

Jaha, tack så mycket. Pang på bara, in i rummet och så får man börja prata. Vad kul att vara här, Staffan, 
hur länge var det du var ordförande, jag skulle berätta det för Malin som är med mig här, på tåget hit, var 
det 42 år du var det innan jag blev ordförande? Var det lite grann pinsamt när jag säger det, så att … Men 
det var en ära att få efterträda Staffan . Och sen efter det, efter ett tag, Marianne Lindberg som var här 
också, som har varit ordförande för vår länsavdelning, Kommunal Norrbotten. Den bästa länsavdelningen 
vi har, kan jag säga, om ni inte … nej, jag skojade. Sånt får man passa sig för att säga om man är 
ordförande. Jättejätteroligt att få vara hos er i dag. Det är kul att bara komma upp, kunna vara med en 
stund i varje fall, och verkligen få lyssna till och känna in det engagemang som ni har som förening. Och 
att få göra det här hos er, ett rum som är så fullt utav erfarenhet, och där det finns, inte bara 
Kongressordförande Staffan Ek och Marianne, utan massa andra också. Seniora rådgivare till mig, det 
känns väldigt, väldigt tryggt, men också kul att få vara här. Ni är ju en organisation som jobbar stenhårt 
för att förbättra villkoren för landets pensionärer. Och ni gör det tillsammans. Och ni gör det som en utav 
Sveriges snabbast växande pensionärsorganisationer. Och jag har tänkt på det här med, ”tillsammans”. 
Visst låter det bra? Och många utav er kanske tänker att ”tillsammans”, det är mysigt. Och så finns det de 
som kanske tycker att ”ja, men det här med tillsammans, det platsar väl i det närmaste på floskeltoppen”. 
Men vi vet, att tillsammans inte bara är myspys, det är styrka. För tillsammans är vi ju starka, och det är 
någonting som jag är helt säker på som ordförande för Kommunal. Och nu tänkte jag på det när jag åkte 
hit, att jag har ju försökt lova mig själv att inte ägna i dag åt det som var i går. Att inte blicka tillbaka, alltså, 
mycket, när vi har så himla mycket att förändra. Att förbättra, och att göra in i framtiden. Men det finns 
ändå en lärdom, det finns en insikt som jag tar med mig från året 2016, som handlar om det. Alltså, om 
styrkan att arbeta tillsammans. För som ni känner till, så var 2016 ett tufft år för oss i Kommunal. Jag 
brukar kalla det för ”skitåret”. I januari, som ni vet, så kom Aftonbladets stora granskning. Vecka ut och 
vecka in låg Kommunal på förstasidorna, på löpsedlarna. Och det är klart, som korvspad att vi inte har 
skött oss som vi ska. Att vi fick en spark i baken, en spark som vi också skulle ha. Men när jag och den 
övriga ledningen sen valdes på kongressen i juni 2016, så var det så otroligt tydligt. Vi valdes på ett 
förändringsmandat. Och sen den dagen har vi jobbat oavbrutet, och hela Kommunal känner jag nu, är 
inne i ett stort förändringsarbete. Och det har också gett resultat. För nu ökar vi i medlemsantal. Nu höjs 
förtroendet för Kommunal i mätning efter mätning. Och nu är det frågor som är viktiga för medlemmarna 
i Kommunal, som tidningarna skriver om när det handlar om oss. Och då tänker jag, kan vi inte tänka, att 
om vi kan lyckas så väl som vi ändå har lyckats nu i motvind, vad kan vi då inte lyckas med när det går bra, 
och vi får jobba i medvind igen? Så jag tror att vi är någonting på spåret. Jag är rätt övertygad om att vi är 
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på rätt väg. Vi har lärt oss läxan. Vi har lärt oss läxan att aldrig någonsin igen släppa medlemmarnas bästa 
ur sikte. Allt det vi gör, ska vi göra för medlemmarna, och vi ska alltid kunna stå rakryggade och se 
medlemmarna i ögonen och berätta vad vi gjort, och att vi ska fortsätta så, det är ett löfte som jag också 
ger här till er, i dag. 

Och mötesdeltagare, fortfarande har vi stora utmaningar. Det är jag den första att skriva under på. Och jag 
tänkte säga någonting, utav de tre största och de tre viktigaste utmaningarna som vi har nu. För det första, 
vi ska öka medlemsnyttan. För det andra, vi ska öka så mycket i medlemsantal att vi också växer i 
organisationsgrad, och vi ska bli en ännu starkare röst i välfärdsdebatten, och vi ska ha högre förtroende 
hos allmänheten. Och när vi frågar våra medlemmar hur de känner sig, så svarar de oftast att ”vi känner 
oss som vinnare”. Och de vill utvecklas i sitt yrke, och de vill ha möjlighet att kombinera en spännande 
karriär med en aktiv fritid. De vill se höjd status. De vill ha bättre löneutveckling, och de vill ha bättre 
karriärmöjligheter eller att utvecklas i sitt yrke. Och det här är det som står i fokus nu, för det vi gör. Och 
det innebär inte att vi ska ta steget bort, vårt fackliga uppdrag. Att vi ska helt och hållet bryta med vår 
historia. Det är precis tvärtom. Det innebär att såna som jag själv, övriga ledningen, övriga 
förbundsstyrelsen måste tolka, har vi uppfattat vårt uppdrag på rätt sätt? Så under året har vi dragit igång 
något som vi kallar för Kommunal vaknar. Ni kanske mer känner till det som en digital robot-tupp, känd 
från teve. Alltså, jag kan väl säga så här. När jag för första gången fick höra att efter alla utmaningar som vi 
nu har, så ska vi ta fram en tupp, som du ska synas med i teve. Då tänkte jag att ”jösses, nu får man börja 
göra sig av med medarbetare”. Jag var otroligt skeptisk, det var extremt läskigt. Jag kan säga att det var 
ingenting som skedde över en natt. Men vi vågade ändå ta det där språnget, jag tänkte väl att ”ja, ja, lite 
förtroendekapital har jag väl, jag ska väl inte behöva avgå för det här”. Den oro som jag hade och de 
farhågor som jag hade, har jag väl fått äta upp sen den dagen. Tuppen är ju, och det är det som är det 
viktiga, det är en helt ny form av medlemsdialog. En digital medlemsdialog på nätet, men vi har också 
kopplat på ett aktivt fotarbete ute på arbetsplatserna. Vi har fått in mängder med förslag på hur man 
tycker att Kommunal ska förändra sig som fackförening. Redan över 1 000 stycken. Kerstin Larsson från 
Skurup, hon är en av dem som har skrivit till mig via tuppen. Hon tyckte att Arbetsförmedlingen är inget 
bra, vi privatiserar den och gör en egen, tyckte hon att Kommunal ska göra. Först sa vi bara ”nej, det ska 
vi inte hålla på med”, men sen tänkte vi, men det kanske ligger någonting i det hon säger? Så vi gjorde 
nästan det. Och nu går det att läsa i tidningar runt om i världen, inte i världen kanske, men i Sverige i vart 
fall, storhetsvansinnet, nej. Där kan man läsa i tidningarna, och också se på vår hemsida om Trampolin. 
Trampolin som just är Kommunals nya jobbsökarverktyg, där man kan göra det lättare för medlemmarna 
att hitta nya, spännande utmaningar, på ett enkelt sätt söka jobb. Man kanske inte alltid behöver ta det 
jobbet, men man kan ju säga att ”nu har jag fått ett annat erbjudande. En arbetsgivare som faktiskt 
erbjuder mig heltid om jag tar det här jobbet, så hur är det nu, vill ni svara upp mot det så kanske jag kan 
stanna kvar.” Det här är bara ett utav flera exempel på när just medlemmarna skickar förslag till oss, och 
när vi omsätter det i verklighet, och det här är precis den väg vi ska ta som en modern fackförening, och 
det är precis så här som vi ska och kommer fortsätta att jobba. Så, några ord då om organisationsgraden. 
Och då är det ju så, vi måste ju vara ärliga, precis som övriga i LO-kollektivet så sjunker 
organisationsgraden i Kommunal. Men så här ser det inte ut för alla. Så ser det inte ut för tjänstemännen. 
De har haft ett uppsving under senare år. Och nu är det upp till bevis för oss. Vi behöver bli fler. Vi 
behöver bli fler för att Kommunal ska kunna teckna bra kollektivavtal även i framtiden. Bra avtal som 
stärker medlemmarna och deras löneutveckling. Bra avtal som ger tryggare villkor. Bra avtal som gör att 
du inte ska behöva oroa dig över ekonomin när du går i pension. Och i år, så är vi överens med övriga 
LO-förbunden om en … låglönesatsningar inom ramarna för det så kallade märket. Vi har en 
överenskommelse med SKL, och med de privata, som ger reallöneökningar för alla. Och sen, en extra 
satsning på landets alla undersköterskor. Och här får framtiden utvisa, är det här den rätta modellen som 
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vi har valt? Och det kommer vi också att göra efter den här avtalsrörelsen. Men oavsett det, oavsett vad vi 
väljer för väg, så är vår största utmaning, vi måste få upp organisationsgraden. Vi måste våga mer och vi 
måste bli fler. Både för att teckna en bra kollektivavtal, men också för att omvärlden ska vara intresserade 
av, och lyssna på vad vi har att säga. För det där är en … effektiv opinionsbildning, det är ingenting man 
bara snyter ur näsan, och vi har ägnat det gångna året åt att bli mer synliga i de viktiga frågorna för 
medlemmarna. Och då har det handlat om vinster i välfärden, rekryteringsbehov, jag var tvungen att titta 
på er fina gäst här [skratt]. Vinster i välfärden, rekryteringsbehov, de enorma rekryteringsbehoven som vi 
står inför inom äldreomsorgen. Det handlar om trygga anställningar för landets alla barnskötare. Vi 
opinionsbildar om säkerheten för dem som jobbar, inte minst som brandmän. Det har handlat om heltid 
som norm och så vidare, och så vidare. Och nu när vi når halvvägs in i 2017, då frågar vi också Sifo, ”mät 
resultatet för oss”, och svaret är, vi syns allt mer i våra prioriterade frågor, nu i år, 2017, än när vi jämför 
med 2015. Det är hoppingivande och det är bra. Och det visar att förändring faktiskt är möjligt, men då 
måste vi jobba hårt, och vi måste jobba tillsammans, och det, mina vänner, det lovar jag er att det ska vi 
fortsätta att göra. 

Men sen mötesdeltagare, vi har en annan utmaning, och varför jag också blev så glad när jag fick 
möjligheten att komma hit till er i dag. I höst har vi ett kyrkoval. Och vi i Kommunal, vi har många 
medlemmar, drygt 6 000 som jobbar i kyrkan. Och vi kommer att genomföra en stor ringkampanj för att 
ringa till dem, men också till alla förtroendevalda, och uppmana till att gå och rösta i kyrkovalet. Och då 
hoppas jag att det finns flera i det här rummet som också är taggade på att hjälpa oss i det arbetet. Och så 
sedan, nästa år, ungefär vid den här tiden, då kommer vi att infinna oss i mitten av den stora valrörelsen 
2018. Och det här ska ni veta, en valrörelse som kommer se helt annorlunda ut. För den valrörelse som 
har präglats av den nya högern, den högern som har formerat sig, inte minst under det senaste året som 
gått, som långt ute, långt ute på högerkanten, är nu moderater och sverigedemokrater enade i kraven på 
vinster i välfärden. Statligt beslutade låglönejobb och sänkta skatter för de allra rikaste. Fast det är väl inte 
riktigt det de säger, va, ute på våra arbetsplatser? Och de som säger en sak men gör någonting annat, vad 
gör den? Den fulspelar, den ljuger. Då kanske du säger, vad är det för kraftfulla ord, att stå och påstå att 
någon ljuger? Men jag vill och kommer vara tydlig om Sverigedemokraterna. För vad är det de gör? Ja, de 
tar den berättigade oron för Sveriges framtid, som finns hos svenska folket. Som finns hos medlemmarna i 
Kommunal, och som säkerligen finns hos era medlemmar, och så med beräknande uttalanden, så spär de 
på den oron som finns, och så flyttar de fram sina positioner. Och huvudstrategin verkar hela tiden vara 
en. Att göra en sak men sen säga någonting helt annat. Och vad ska man då tro på? Ja, 
Sverigedemokraterna, de lovar tillgång till en sjukvård i världsklass för alla. Samtidigt, så stoppar de den lag 
som skulle hindra dem med privata försäkringar att köpa sig före i kön på våra gemensamma sjukhus. Och 
Sverigedemokraterna, de framställer sig som välfärdens parti. Samtidigt så föreslår de stora 
skattesänkningar och går armkrok med Anna Kinberg Batra. Sverigedemokraterna, de lovar trygghet på 
arbetsmarknaden, men är emot att avskaffa den allmänna visstidsanställningen. Sverigedemokraterna, de 
pratar om ordning och reda, men de är beredda att kasta ut Sverige i kaos, i regeringskris, i nyval, för att 
stoppa en skattesänkning på 200 kronor för höginkomsttagarna. De lovar förändringar, men de väljer sen 
att sätta sig i knät med Anna Kinberg Batra. Hur går det här ihop? Hur ser den här ekvationen ut? Och jag 
skulle kunna fortsätta länge till, men vänner, var jag kommer ifrån, från Kongressordförande Staffan Eks 
dal och Mariannes län. Där ska man hålla det man lovat. Och man lovar inte mer än man kan hålla. Och 
där jag kommer ifrån, där gör man som man sagt och man står för det man gör. Allt annat är ohederligt. 
Och hörni, om det här ska vi berätta. Med respekt, med respekt för dem som känner sig nu att man skulle 
kunna tänka sig att lägga en röst på Sverigedemokraterna, så ska vi berätta. De är ohederliga. Och med 
medlemmarna i Kommunals vardag som utgångspunkt, så ska vi berätta. Det är inte deras 
skräckpropaganda som skapar ett bättre Sverige, och vänner, vi ska inte sitta tysta. Vi ska syna 
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Sverigedemokraterna i sömmarna, vi måste flytta fram våra positioner, vi måste våga ta debatten, och det 
är en debatt som jag vet att helt säkert, vi kommer att vinna den, eller hur? 

Och vänner, vi i Kommunal, vi har ju valt att ha en facklig politisk samverkan med Socialdemokraterna. 
Och vi har valt det av det enkla skälet att det gynnar medlemmarna. Och det ska fortsätta att gynna 
medlemmarna. Och inför Socialdemokraternas kongress, så ställer vi tydliga krav. Allmän visstid ska 
avskaffas. Legitimation för undersköterskor ska införas. När lagen kräver arbetskläder, ja, då ska 
arbetsgivarna tillhandahålla dem. Och vinstdriften ska aldrig råda i svensk välfärd. Och slutsatsen är 
självklar. När vi har medlemmarnas fokus, ja, då är vi hur starka som helst, och då kan vi bära hem 
segrarna. Och nu ska vi ställa nya krav. Jag kommer nästan precis, eller kommer precis från ett möte med 
finansminister Magdalena Andersson. Och vi ska ställa nya krav inför nästa års avtalsrörelse. Och vi har 
stora förväntningar på Socialdemokraterna. Självklart, det ska vi ha, för inget annat duger för en 
framgångsrik facklig politisk samverkan. Och ingenting annat duger för ett parti som bär den svenska 
välfärden. Och inget annat duger för medlemmarna i Kommunal.  

Och så avslutningsvis. Nu väntar en lång, förhoppningsvis en solig och härlig sommar. För egen del så ser 
jag fram emot att få spendera tid med familjen. Att ladda batterierna, inte minst då jag vet alla de 
utmaningar som väntar i höst. Jag ser fram emot att grilla mycket, mycket korv. Och läsa, kanske en och 
annan bok som man inte har hunnit under året. Och jag hoppas att ni också får det tillfället. Tillfälle nu, av 
att njuta av vila, av sol och av värme, och att vi sen tillsammans kan fortsätta arbetet mot en bättre välfärd, 
ett tryggare Sverige och ett starkare fackligt engagemang. Och med de orden vill jag önska er ett stort lycka 
till och ha en fortsatt riktigt, riktigt bra kongress. Tack ska ni ha.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Tack, Tobias. Och det ska ni veta, att vi finns där vi finns. Lita på SKPF. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN I KOMMUNAL TOBIAS BAUDIN:  

Härligt. Det är bra. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Vi ska ha ett bra samarbete, tack ska du ha. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack än en gång, Tobias. Jag förstår inte, trots att jag höll på så många år, så nådde jag aldrig upp till hans 
förmåga, men det får vi ha respekt för. Jag är stolt över dig, Tobias. Ni kanske funderar varför vi kastar 
om i programmet på det här sättet. Vi bedömde att … meningen var att Tobias skulle komma in efter 
fikat. Men att börja med motionsbehandlingen och debatten ikring det, och så bryta, och så sen släppa in 
Tobias, då gjorde vi så här i stället. Och nu föreslår jag att vi gör så, att vi släpper in den som ska komma 
hit och berätta om huset här, jag hoppas att den personen är här inne nu. Visst är det så nu, eller? Och 
efter det ajournerar vi oss för kaffepaus. 

---------- 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Så, är kongressen redo att återuppta förhandlingarna? Svar ja. Om det står någon precis vid dörren, så 
kalla in dem nu. För nu sätter vi fart igen. Då kör vi i gång igen. En sådan här praktisk upplysning, om det 
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är någon i lokalen som har svårt att gå fram och tala här, oavsett om man ska komma upp hit eller kan stå 
på golvet, så är det så att … Vifta så kan någon komma ut med en handmick, så kan ni sitta kvar där ni 
sitter om ni har svårt att röra er. Så det går att ordna, det funkar, så det löser vi. Och nu har vi fått en 
bredare trappa, så att vi hoppas att ingen ska behöva ramla där heller. 

Det är lugnt. Och sen också bara så att jag inte glömmer det sen, så är det också en sån här praktisk sak. 
Att middagen ikväll, den är klockan 19.00 här på Louis de Geer-anläggningen, då, där vi åt lunch tidigare i 
dag. Där är det middag 19.00. Om jag glömmer att säga det när vi avslutar för dagen så är det på det sättet. 
Så och sen också en sådan här annan praktisk sak när det gäller stadgeförslag och stadgemotioner, så har vi 
nu då att ta ställning till de här förslagen. Och vi kan bifalla eller avslå förslagen. Vi kan inte plocka upp 
några nya. Alla förslag som vi ska ta ställning till, de ska ha funnits med och finnas på bordet nu. Så man 
kan inte komma med några nya förslag, med några omskrivningar, med någonting annat. Utan det är bifall 
eller avslag på det som ligger. Så att vi är tydliga bara så, sen får ni gärna ha kommentarer, det är helt upp 
till er. Och det är okej att tänka på, men vi kan inte ställa några såna förslag som kommer nytt. Så och då 
hade vi när det gällde paragrafen tolv nu och stadgarna, så har Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt 
gjort en föredragning. Och då innebär det att vi går vidare på motionerna och de paragrafer som hör till 
motionerna. Och den första paragrafen är då paragraf ett, förbundets namn. Och då är det motionerna 
M39, M45:1 till M45:5. Och det finns på … stadgeförslaget finns på sidan 91. Och utlåtande och 
motionerna finns på sidorna 244 till 246 i kongressmaterialet. Föredragande är Förbundssekreterare 
Annastina Hörnfeldt. Och förbundsstyrelsens förslag, det är att bifalla förbundsstyrelsens förslag till 
stadgar paragraf ett. Att avslå motionen M39, M45:1, till M45:5. Och vi har ingen talare anmäld. Nu får ni 
alltså hojta till om det är så att vi har missat och att det inte stämmer. Men ingen talare anmäld, är 
kongressen redo att gå till beslut då? 

Svar ja. Och då har vi bara ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag att bifalla … 
förbundsstyrelsens förslag till stadgarna paragraf ett, och att avslå motionerna M39, M45:1 till M45:5. Kan 
det då också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Då kommer vi in till paragrafen två, förbundets ändamål och momenten två, uppgifter. 
Motionerna M40 och M41. Och det finns … när det gäller stadgarna så finns det i kongressmaterialet på 
sidan 91, 92. Och när det gäller motioner och utlåtande på sidan 247 till 249. Föredragande 
Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt och förbundsstyrelsens förslag till beslut är att bifalla 
förbundsstyrelseförslag till skrivning av stadgarna, paragraf två moment två. Samt att avslå motionerna 
M40 och M41. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? 

Svar ja. Föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag, att bifalla alltså skrivningen 
till stadgar och att avslå motionen M40, M41. Kan det då också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Så, då kommer vi in på paragrafen fyra moment ett, medlemsavgift. Och motionerna M71:1 och 
M71:2. Det finns emot … eller i kongressmaterialet så finns stadgarna på sidan 96, 97. Och motioner och 
utlåtande i motionerna finns på sidan 263, 265 och på sidan 267. Föredragande är Lars-
Kongressordförande Inger Strömblad Larsson. Och här är då förbundsstyrelsens förslag på beslut. Att 
bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgar paragraf fyra moment ett, och att avslå motionen M71:1 och 
M71:2. Ingen talare är anmäld. Är kongressen re… 

OKÄND:  

Snälla, du måste ta det lite lugnare. 
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KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Lite lugnare? Okej. Då ska jag försöka göra det. Ja. När det då gäller stadgarna paragraf fyra moment ett 
och motionerna M71:1 och M71:2, det är medlemsavgiften alltså. Så finns det ingen talare anmäld. Är 
kongressen redo att gå till beslut? 

Svar ja. Föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag att bifalla till … att bifalla 
skrivningen av stadgarna paragraf fyra moment ett och att avslå motionerna M71:1 och M71:2. Kan det 
också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Då kommer vi in på paragraf sex moment 13, valberedning. Samt motionerna M47:3, M49:3, 
M52:3, M53:3 och M57:3. Det här finns på sidan 103 i stadgedelen och på sidorna 235 till 243 i 
kongressmaterialet när det gäller utlåtande och själva motionerna. Föredragande är Förbundssekreterare 
Annastina Hörnfeldt. Förbundsstyrelsens förslag på beslut, att bifalla … ja, förbundsstyrelsens förslag till 
stadgarna paragraf sex moment 13. Samt att bifalla motionerna M47:3, M49:3, M52:3, M53:3 och M57:3. 
Och det är alltså frågan om att man ska vara fem ledamöter i valberedningen. Ingen talare är anmäld, är 
kongressen redo att gå till beslut? 

Svar ja. Föreliggare då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag att bifalla skrivningen till 
stadgarna av paragraf sex moment 13, samt att bifalla motionerna som hör till det. Kan det också bli 
kongressens beslut? 

Svar ja. Då kommer vi in på paragraf sex moment 15, nomineringar. Samt motionerna M47 ett och två, 
M49 ett och två, M52 ett och två, M53 ett och två och M57 ett och två. Och det är alltså om nomineringar 
till valberedningen. Och detta finns i kongressmaterialet på sidorna 104, stadgeförslaget. På sidorna 235 till 
243 så är det utlåtande och motioner. Föredragande är Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt. Och 
förbundsstyrelsens förslag på beslut det är att bifalla skrivningen av stadgarna paragraf sex moment 15, 
samt att avslå motionerna. Alltså M47 ett och två, M49 ett och två, M52 ett och två, M53 ett och två och 
M57 ett och två. Kan det då också bli kongressens beslut? Svar ja. Nu gick jag väldigt fort där va? 

OKÄND:  

Ja. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Precis, jag gick ett hack för fort, så. Föreligger alltså då ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag. 
Kan det då också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Då kommer vi in på paragrafen sex moment 16, val. Och då hanterar vi också motionerna M31:2, 
M38, M42, M43:2, M48, M55:1, M56, M60 och M89:2. Och allt detta finns på … när det gäller 
stadgedelarna på sidan 104 i kongressmaterialet. Och när det gäller motionerna och utlåtande över 
motionerna på sidan 218-234. Föredragande är Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt och 
förbundsstyrelsens förslag på beslut är att bifalla skrivningen till stadgarna paragraf sex moment 16. Att 
bifalla motionerna M42, M55:1, M56 och M60. Samt att avslå motionerna M31:2, M38, M43:2, M48 och 
M89:2. Och här har vi då de som har begärt ordet. Ska vi se vart vi ska lägga alla saker, så. Och då börjar 
vi med Meta Lindqvist i från Stockholm. Och efter det så är det JaanEric Lundqvist i från Norrbotten. 
Men då kan Meta komma upp och JaanEric göra sig beredd. Varsågod Meta, ordet är ditt. 

META LINDQVIST, DISTRIKT STOCKHOLM:  
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Ja. Ordförande, presidiet, förbundsstyrelsen, kongressledamöter. Vi vill börja i från Stockholm … jag höll 
på att säga Stockholmsbänken, men det var väl att ta i. Att ge en komplimang till både stadgekommittén 
och förbundsstyrelsen för det fantastiska jobb de har gjort med de här förslagen till nya stadgar. Vi är helt 
överens när det gäller stadgekommittén och när det gäller förbundsstyrelsen. Vikten av att vi har ett utökat 
VU, ett VU som innehåller fyra ledamöter. Det är aldrig någon diskussion om att det ska finnas en 
ordförande, det är aldrig en diskussion om att det ska finnas en förbundskassör, tack och lov. Däremot så 
finns det en diskussion om att vi kan ha antingen en förbundssekreterare eller en vice ordförande. Vi är 
ganska överens … inte ganska, vi är helt överens från Stockholmsdistriktet att det är att blanda äpplen och 
päron. Det här är funktioner som har helt olika funktioner. Det är ju så här kamrater, vi är inte 20 år 
längre, vi har fyllt 25. Och det innebär att vi behöver lite avlastning i de arbetsuppgifter vi har. När det 
gäller vice ordförande och när det gäller förbundssekreterare, så vet vi allihopa här att det är väldigt olika 
funktioner vi pratar om. När det är en vice ordförande, ja, då har vi den för att den ska kunna avlasta vår 
förbundsordförande. När det gäller det här med representation, både i grupper och ute i distriktet. Vi vet 
ju att det är så här att vi ute i distrikten tycker det är väldigt roligt om hövdingen kommer. Men det är inte 
så tokigt med vice hövdingen heller. En förbundssekreterare har helt andra uppgifter. 
Förbundssekreteraren ska tillsammans med VU leda och fördela arbetet, både inom förbundsstyrelsen och 
inom VU:t. Se till att protokoll blir ordentligt skrivna, att de blir diarieförda, etc, etc. Förbereda 
förbundsstyrelsemöten, kongress som här. Vi hör hur ofta man hänvisar till Förbundssekreterare 
Annastina Hörnfeldt, och tänk så mycket lättare det hade varit för vår förbundsordförande om hon hade 
haft ytterligare någon att avlasta sig på. Vi från Stockholm bifaller med en fras, eller vad säger man? Ja, 
med väldig … vad det än är så bifaller vi förslaget som är lagt, tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Då är det JaanEric Lundqvist i från Norrbotten och sen kommer Barbro Mattson i från …? 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Östergötland. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Östergötland? Bra, då kan … JaanEric är välkommen upp och Barbro gör sig beredd. 

JAANERIC LUNDQVIST, FÖRBUNDSSTYRELSEN:  

I pitemålet säger man det är ju mycket papper. Så här är det, för det första, den motionen M48 den är 
alltså antagen av Norrbotten såväl distriktsstyrelse som halvårsmötet. Där man har sagt att det här så att 
säga tycker vi är bra. Jag fick utav Peter och ni andra som också var med på … jag tror det var på en 
ordförandekonferens, så hade Peter en grej från Dalai Lama som jag tyckte var väldigt bra. ”Var öppen för 
förändringar, men kompromissa inte med dina värderingar.” Och det här tycker jag är väldigt viktigt. Vara 
öppen för förändringar men så att säga hålla på sina värderingar. Det här med vice ordförande, när jag var 
första gången på en kongress på SKPF var 2005 i Västerås. Då hade jag en motion omkring 
viceordförande. Den avslogs med motiveringen att, ”vi har provat och det var ingen ide, det var inget 
bra”. Jag behöver inte redovisa vad som var orsaken till den grejen. Sen så har jag återkommit varje 
kongress efter det, därför att jag hade en gång medan jag jobbade, jag har jobbat som ombudsman inom 
kommunal. Så hade jag en chef som hette Nisse Lang. 

Och Nisse Lang han sa det, ”jag blir väldigt irriterad på de här som skriver en motion och så får man 
avslag, och sen ger man fanken i att skriva igen”. Därför har jag fortsatt att skriva. Nu får jag rätt, nu 
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kommer det en viceordförande. Tyvärr, som det också är beskrivet, utifrån en tragisk händelse. Men när 
man sen tittar lite grann och funderar på, ”hur har vi det i dagläget?” Jo, vi har ett förstärkt kansli, 
kanslichef, och vi har en förbundssekreterare i dag. Arbetsuppgifterna sammanfaller så att säga i ganska 
stor utsträckning. Då tänkte jag så här att nu tar jag och kollar upp de två andra 
pensionärsorganisationerna, PRO och SPF. Jag har när det handlar om PRO, så har jag pratat med vice 
ordförande Lars Heberg och jag har pratat med Johanna som arbetar som förbundssekreterare. Men märk 
väl, hon är anställd som förbundssekreterare. Och då frågade jag både Lars och Johanna, Johanna pratade 
jag med på morgonen. Och säger det att, ”hur upplever du att det här är?” ”Jo” sa hon, ”jag upplever att 
det är väldigt praktiskt och bra. Jag har ansvaret för det som VU och styrelsen ålägger mig att fullgöra och 
göra, och jag har fria händer att göra det. Huvudsaken att jag kommer fram med det som styrelsen och 
VU vill. Jag har väldigt nära kontakt med dem i de olika frågeställningarna”. Lars Hedberg han var ännu 
klarare, han sa så här, ”vi har haft en förtroendevald tidigare, den rackaren han gick inte att styra för att 
han menade på det att han var vald som övriga VU, alltså hade han chans och rätt att göra som han själv 
tyckte. Han fick man lösa ut, det kostade 1,8 miljoner”. Men min grundtanke bakom det här, vi har alltså 
redan i dag när man tittar så har det gått ut en befattningsbeskrivning som talar om, ”vilka arbetsuppgifter 
sköter vem och hur?” Det är en kansliinformation, den har gått ut till samtliga. Och där står det om 
kanslichefen, frågor kring FS, VU:s stadgar och övrigt. Jag hörde vad Meta sa omkring det här med 
ordförande och det är helt korrekt. Men för mig så upplever jag inte … jag har ju nu suttit i tre perioder, 
inte fullt tre perioder. Och sett hur det här har förändrats över tid beroende på att man har fått så att säga 
kanslichefen som har tagit ….  Johanna hon hade också allt personalansvar, kanslichefen vår har också allt 
personalansvar. Och jag upplever att de tre, ordförande, vice ordförande och kassören, kassören är även 
tjänsteman på PRO-sidan … På SPF, där har man någonting som man kallar för generalsekreterare. Det är 
alltså ytterligare ett snäpp upp. Och man tycker att det här så att säga har funkat. Och som jag sa, var 
öppen för förändringar och testa och se. För det som är glädjande också, det är att i motionsvalet så har 
man skrivit det som jag skriver också. Motivering skriver jag i motionen, ”historien visar på behovet av en 
vice ordförande samt ett klargörande vad de olika ledamöterna i VU har för ansvarsområden, i form av 
befattningsbeskrivningar. Vi anser att mycket av förbundssekreterarens arbetsuppgifter sammanfaller med 
kanslichefen och bör därför klargöras och fördelas mellan de valda i VU och den administrativa ledningen. 
Det är skälet varför förbundssekreteraruppdraget kan avvecklas”. Och som sagt var, jag tycker med 
hänvisning till det här, så yrkar jag bifall till motionen M48. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Då har vi Barbro Mattson. Du har skrivit två lappar, men du kan ju ta allting på en gång. 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Ja. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Så, och då kan väl i såna fall sen i såna fall Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt göra sig beredd då. 
Varsågod Barbro Mattsson. 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Ja, ordförande och kongresskamrater. Vi tycker att förslaget är bra som ligger med ordförande, vice 
ordförande, kassör och förbundssekreterare. Vi tror på det oavsett hur andra pensionärsorganisationer har 
organiserat sig. Sen är det motion 38 då som förbundsstyrelsen yrkar avslag på, det känns lite konstigt för 
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oss. Vi tycker att det … för den går i samma anda som många utav de andra som … där det handlar om 
just det här med vice ordförande. Så jag skulle vilja att den föreslås att den är besvarad.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Om man ska vara lite petig i just den delen, så är det så att vi kan inte besvara. Utan vi ska bifalla eller 
avslå. 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Jaha. För en del är andra är ju bes… 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Och sen är det väl förbundsstyrelsen  som kan besvara … 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Jaha. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

… utifrån att man håller på och jobbar med saker, och tänker saker så. Så att kongressledamöter, ni har att 
bifalla eller avslå. Sen blir det ju skillnad på om man ska välja … alltså motionerna, skillnaden är ju att 
antingen ska man välja en förbunds… vice ordförande, eller också ska förbundsstyrelsen inom sig utse. 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Ja, ja.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Då måste man ju också vara klar och tydlig med att antingen så bifaller man det ena och avslår det andra, 
man kan inte göra bägge delarna. 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Nej, men man kan ju anse det besvarat. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja, det går inte. 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Det går inte? Nej, okej. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Det går inte, utan vi måste bifalla eller avslå. Så, Barbro 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Ja. 
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KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Så, det var den. Sen har du skrivit … 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Jag tillstyrker. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Jaja, du till… så, men sen du skulle vilja besvara den också? I övrigt så bifaller du förbundsstyrelsens 
förslag? 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Ja, jag har inget annat val kanske, förstår jag? 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

På sätt och vis så måste jag väl bara säga att det känns väl ganska skönt att man inte står på omval en sån 
här gång, utan har liksom bestämt sig för att förbundssekreterare ska inte vara i framtiden, efter den här 
kongressen. Men jag vill … till att börja med så att jag inte glömmer bort det, så yrkar jag bifall till 
förbundsstyrelsens förslag om att det ska väljas en vice ordförande på kongressen. Och att man avslår 
motionen om att man ska upphöra med förbundssekreterare. När man jämför hur vi har det i SKPF med 
PRO, så är det ju kanske en aning skillnad på de kanslier vi har. PRO har 28 anställda, vi har nio anställda 
inom vårt förbund. Sen är det också viktigt att vi behåller den här förtroendemannastyrningen i förbundet, 
att inte lämna över till anställda att ta över, utan att det är viktigt att vi har förtroendevalda som har 
uppgiften.  Och när det gäller som förbundssekreteraren, så har ju den det förtroendemannabeslutet kan 
vi säga förordnat i från förbundsstyrelsen när det gäller typ personalansvar. Men det operativa, direkt 
operativa ligger på kanslichefen. Och det är viktigt tror jag också att man gör den här förstärkningen utav 
verkställande utskottet med … vi har en ordförande, en vice ordförande, en kassör som sköter penningar 
och en förbundssekreterare som har det inre ansvaret på förtroendemannanivå. Jag tror att jag stannar där, 
men jag yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Ingen ytterligare talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Föreligger då 
följande förslag till beslut, dels så är det då förbundsstyrelsens förslag att bifalla skrivningen av stadgarna 
paragraf sex moment sex. Och att bifalla motionerna M42, M55:1, M56 och M60. Och att avslå M31:2, 
M38, M43:2, M48 och M89:2. Sen har vi också då Meta Lindqvist i från Stockholm som har yrkat bifall till 
förbundsstyrelsens yrkande när det gäller stadgarna paragraf sex moment 16. Och så har vi också Barbro 
Mattson, som också har yrkat bifall till förbundsstyrelsens förslag paragraf sex moment 16. Och sen har vi 
JaanEric Lundqvist som har yrkat bifall till motion M48. Är förslagen rätt uppfattade? Nu var ni lite 
otydliga också. Är förslagen rätt uppfattade? Svar ja. 

Så. Då föreslår jag följande beslutsordning. Och då föreslår jag att vi ställer förbundsstyrelsens utlåtande 
när det gäller stadgarna paragraf sex moment sex och alla motionerna här utom M48 tar vi ställning till 
först, och där föreligger då bara ett förslag. Och sen tar vi ställning till motionen M48 och då föreslår jag 
att vi ställer förbundsstyrelsens avslagsyrkan mot JaanEric Lundqvists bifallsyrkande. Kan vi arbeta på det 
sättet? Svar ja. Va? 
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OKÄND:  

Nej, jag säger att jag förstod inte riktigt propositionsordningen. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Den var klar. 

OKÄND:  

Nej, men jag lyssnar kanske dåligt.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja, jo, men det är jättebra att du säger till för att …  

OKÄND:  

Ta det en gång till. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Och nu ser inte jag dig för det står en massa blommor i vägen. Så. Nej, men alltså det är det som är det 
viktiga, att ni faktiskt förstår vad det är för beslut ni fattar och vad vi gör. För det är ju det … vi är till för 
att hjälpa er. Säg till, för då får vi bara ta det så att alla är med och hänger med på vad det är jag säger och 
föreslår. Då föreslår jag alltså att vi först fattar beslut om paragraf sex moment sex, om vice ordförande. 
Och vi fattar också beslut om motionerna och det är då att bifalla att kongressen väljer en vice 
ordförande, och att man avslår att förbundsstyrelsen inom sig ska utse en vice ordförande. Det är 
förbundsstyrelsens förslag. Och där finns det bara ett förslag till beslut och det är förbundsstyrelsens, så 
då tar vi ställning till det. Sen finns det en motion som säger att man ska i och för sig välja vice 
ordförande, det var ju med tidigare, men man ska inte välja någon förbundssekreterare. Och till det har då 
förbundsstyrelsen yrkat avslag. Och då ställer vi förbundsstyrelsens avslagsyrkande mot JaanEric 
Lundqvist som har yrkat bifall, då ställer vi de förslagen mot varandra. Så. Klartecken? Bra. 

Men då går vi till beslut. Och när det alltså gäller skrivningen av stadgarna paragraf sex moment 16, och 
när det gäller alla paragrafer utom M48 så föreligger endast ett förslag till beslut och det är 
förbundsstyrelsens förslag. Kan det då också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Så, och då har vi sen motionen M48. Bifaller kongressen förbundsstyrelsens avslagsyrkande? 

Bifaller kongressen JaanEric Lundqvists bifallsyrkande? 

Finner att kongressen har beslutat enligt förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

Då går vi vidare …till paragraf sju, förbundsstyrelsen moment ett, antal ledamöter. Och då har vi också 
motionerna M31:1, M43:1, M43:3, M44:1, M44:2, M46:1, M50:1, M51:1, M54:1, M59, samt M89:1. Och 
när det gäller kongressmaterialet så finns det på … det som rör stadgeförändringarna, så finns det på sidan 
106. När det gäller motionerna och utlåtande så finns det från sidan 218 och framåt till sidan 240 är den 
sista på. Och … ja? 

Ja, precis. Då vill Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt upp, eller … nej?  
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FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Nej, nej. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Du står där ändå ja. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Jag står beredd! 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Bra. Det var vart det här fanns i kongressmaterialet, föredragande är Förbundssekreterare Annastina 
Hörnfeldt och hon är föredömligt beredd. Och sen har vi då förbundsstyrelsens utlåtande, att bifalla 
förbundsstyrelsens förslag när det gäller stadga paragraf sju moment ett. Att bifalla motion 44:2 och 43:1, 
att avslå motionerna … ja, 31:1, 43:3, 44:1, 46:1, 50:1, 51:1, 54:1, 55:2, 59 och 89:1. Så, och här hade vi då 
talare anmälda. Och först upp är då Christel Svensson i från Blekinge och sen Laila Stein i från 
Kronoberg. Varsågod Christel, och så kan Laila göra sig beredd. 

CHRISTEL SVENSSON, DISTRIKT BLEKINGE:  

Kongressledamöter, presidier, ordförande, övriga. Vi pratade lite om … innan, att under denna 
kongressperioden så är det tyvärr så att det är många av våra medlemmar som har lämnat oss. Och då så 
tycker vi att fem ersättare är kanske lite för lite att ha till förbundsstyrelsen. Så vi yrkar på att det ska vara 
åtta ersättare, att de ska kallas in och närvara med yttranderätt. Och att det ska vara roterande så alla har 
möjlighet att komma in under kongressperioden. Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Och bara för att vi ska vara tydliga, det där med yttranderätten det är nästa punkt, även om det är samma 
… så. Utan just nu är det bara antalet och då är yrkandet från din sida åtta ersättare? 

CHRISTEL SVENSSON, DISTRIKT BLEKINGE:  

Mm. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Mm, bra. Då har vi Laila Stein i från Kronoberg, varsågod Laila. Sen är det väl då Förbundssekreterare 
Annastina Hörnfeldt. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG: T 

ack så mycket. Ordföranden, förbundsstyrelse, kongressledamöter, åhörare och alla andra gäster. Jo, jag 
vill yrka bifall till motion 31. Att sats två har ju redan fallit, för det var att man inom sig utser vice 
ordförande. Så att sats ett, tre och fyra vill jag yrka bifall till. Och att sats ett består av att man ska vara 15 
ledamöter och åtta ersättare. Att sats två … eller, har fallit. Att sats tre, att vi vid styrelsesammanträden 
kallar en ersättare att närvara vid varje sammanträde.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  
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Ja, och den kommer i nästa. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Det kommer i nästa ja. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Nästa moment så att säga i den här paragrafen. Så att just nu är det bara frågor om antalet. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Ja, men då får jag återkomma. För jag har ju alla på en lapp. Eller ska jag skriva nya? 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Men ditt yrkande här nu … 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Ja? 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

… det är då egentligen att …? 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Åtta ersättare. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Åtta ersättare? 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Och 15 ordinarie. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Japp. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Mm. Men ska jag skriva på de andra när de kommer sen då? Eller kan denna ligga kvar? 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Skriv på det som kommer sen. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Ja, okej. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  
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Så får vi en lapp till varje punkt, annars så kommer vi inte att hålla reda på det här när det ska skrivas 
protokoll. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Okej, då gör jag så. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Mm. Då lämnar jag ordet till Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Tack för det ordförande, kongressledamöter. När det gäller antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, så 
förstår jag, så är det 15 ledamöter som vi har att ta ställning till, eftersom jag inte har hört någon annan 
yrka något annat än förbundsstyrelsens förslag när det gäller antalet förbundsstyrelseledamöter. När det 
gäller ersättare till förbundsstyrelsen, vi har haft ett antal olika sammansättningar när det gäller ersättare till 
förbundsstyrelsen. Vi har haft allt i från att vi har haft två ersättare till varje förbundsstyrelseledamot, så att 
när jag började en gång i tiden så hade vi faktiskt 24 ersättare. Och det hände ju då på den tiden att … de 
flesta utav de här 24, de kom aldrig att få vara med. Och då ändrade vi och sa att det är bättre att tillsätta 
en grupp ersättare, en mindre grupp så att man har också en chans att komma in i arbetet med … i 
förbundsstyrelsen. Och vi bestämde oss då för fem ersättare. Det är rätt som man säger att den här 
perioden har varit lite knepig, med sorgliga förtecken. Att vi har haft bortfall så att säga. Men trots det så 
har vi klarat av den här kongressperioden med våra fem ersättare. Och alla de ersättarna har också då varit 
delaktiga i förbundsstyrelsens arbete. När det gäller om ersättarna ska vara med … kallas till 
styrelsemötena utan att det är … Man ersätter någon, det anser inte jag är en fråga för kongressen utan det 
är en fråga för den nya förbundsstyrelsen att organisera sitt arbete. Förbundsstyrelsen är suverän att själva 
kunna besluta om den arbetsordning de vill ha på sina möten. Det är fritt för dem att kalla in när man så 
önskar. Så att den frågan tycker jag inte man ska besluta på en kongress om. Så ordförande, jag yrkar bifall 
till förbundsstyrelsens förslag. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Ingen ytterligare talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Och här 
föreligger det då ett antal förslag. Dels är det förbundsstyrelsens förslag att bifalla stadgarna paragraf sju 
moment ett och att bifalla motionerna 44:2 och 43:1, att avslå motionerna 31:1, 43:3, 44:1, 46:1, 50:1, 51:1, 
54:1, 55:2, 59 och 89:1. Och det betyder egentligen att man föreslår alltså 15 ordinarie och fem ersättare. 
Och sen har vi då också Christel Svensson som har varit uppe och yrkat på bifall till de motionerna som 
yrkar på åtta ersättare. Och det har och i från … sen har vi också Laila Stein som har varit uppe och yrkat 
på att … även det då på åtta ersättare till förbundsstyrelsen. Är förslagen rätt uppfattade? 

Svar ja. När det gäller ordinarie ledamöter så finns det bara ett förslag och det är förbundsstyrelsens 
förslag och vi börjar med att ta ställning till det. Och sen när det gäller ersättare så har vi 
förbundsstyrelsens förslag mot fem. Då föreslår jag att vi ställer det mot Christel och Lailas förslag om 
åtta ersättare. Kan vi arbeta på det sättet? 

Svar ja. Då, när det alltså gäller antalet ordinarie ledamöter så finns det bara ett förslag, det är 
förbundsstyrelsens förslag om 15 ledamöter. Kan det också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Så, sen har vi då ersättarna. Bifaller kongressen förbundsstyrelsens förslag om fem? 
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Bifaller kongressen Christel och Lailas förslag om åtta? 

Finner att kongressen har beslutat enligt förbundsstyrelsens förslag om fem ersättare. Så, votering är 
begärd och ska verkställas. Var det Christel eller Laila? Christel? 

CHRISTEL SVENSSON, DISTRIKT BLEKINGE:   

Nej, nej. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Laila? Så, kan vi göra det med hjälp av en försöksvotering med handuppräckning? Ja. Då får ni använda 
era fina röda kort. Precis, och då får jag be de av er som yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag om 15 
ersättare att räcka upp sina händer nu. 

OKÄND:  

Fem. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Fem, förlåt. Fem ersättare, upp med näven. Tack för det. Och då får jag be dem av er som yrkar bifall till 
förslaget om åtta ersättare att räcka upp era händer. Jag finner att kongressen har beslutat enligt 
förbundsstyrelsens förslag om fem ersättare, svar ja. 

Då kommer vi in på … Göra mig av med lite papper. Då kommer vi in på paragrafen sju, 
förbundsstyrelsen. Moment två, sammanträden. Och det var det då både Christel och Laila var uppe och 
pratade lite grann om här tidigare. Det här är också då motionerna 31:3, 31:4, 46:2, 46:3, 50:2, 50:3, 51:2, 
51:3, 54:2 och 54:3. Och när det gäller förslagen till stadgeskrivningar så finns det i kongressmaterialet på 
sidan 106-107. Och motionerna och utlåtande ur motionerna finns på sidan 218-228. Och här har då 
förbundsstyrelsen föreslagit att man bifaller förslaget i skrivningar när det gäller paragraf sju moment två. 
Man anser motionerna M31:3, 31:4, 46:2, 46:3, 50:2, 50:3, 51:2, 51:3, 54:2, 54:3 för besvarade. Och så har 
man förslag på en ytterligare att-sats, att kongressen uppdrar åt den nyvalda förbundsstyrelsen att göra en 
genomgripande utredning av styr och arbetsformer i förbundsstyrelsen och verkställandeutskottet under 
2017. Och här har vi då Christel och Laila som har begärt ordet. Så, Christel först och Laila sen. 

CHRISTEL SVENSSON, DISTRIKT BLEKINGE:  

Ja, det var ju angående det här med yttranden som vi pratade om innan, och jag yrkar fortfarande bifall för 
att ersättarna ska komma in på mötena och ha yttrandefrihet … yttranderätt. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Då är det Lailas tur, varsågod Laila. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Tack så mycket. Förbundsledamöter, ordföringar och övriga alla här. Jo, i vår motion från Kronoberg så 
tycker vi inte att man inte ska kallas in ersättarna i den turordningen man är vald, utan att ersättarna ska 
kallas in roterande så att alla har möjlighet att närvara på något förbundssammanträde. Och sen tycker vi 
också att minst en person ska ha rätt att närvara på varje förbundsstyrelsesammanträde och ha 
yttranderätt.  
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KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Mm. Då är det Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt, varsågod, ordet är ditt. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Tack ordförande. Delvis så … redan i förra punkten så tog vi ju det här att det är upp till 
förbundsstyrelsen att organisera arbetet och att se över sin … Nu kommer snart en ny förbundsstyrelse att 
vara utsedd och den ska forma sitt arbete i framtiden. Så att den … jag yrkar ju bifall till 
förbundsstyrelsens förslag och till den nya att-satsen när det gäller att man ska göra den här utredningen 
om styr- och arbetsformerna i förbundsstyrelsen. När det gäller formerna för ersättarnas inträde i 
förbundsstyrelsen kan man ju säga att det har varit lärorikt den här perioden också. Och det tror jag också 
har varit av värde för de ersättare som valdes förra kongressen, när vi har tagit in ersättarna i den ordning 
de har blivit valda. För det har faktiskt då inneburit att flera utav förbundsstyrelsens ersättare har fått ett 
flertal tillfällen att bekanta sig med, och att … förbundsstyrelsearbetet. Och när de här tråkiga 
situationerna har uppstått, att ersättarna har gått in och ersatt då tidigare förbundsstyrelseledamot. Så har 
man redan varit inne en del i förbundsstyrelsearbetet. Så det är en fördel och ett förberedande för att 
kunna då träda in på ett smidigt sätt, i och med att man har störst förutsättningar att få vara med också. 
Och med det ordförande så yrkar jag bifall till förbundsstyrelsens beslut, eller förslag. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Ingen ytterligare talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Och här har 
vi då ett antal förslag. Och då är det dels förbundsstyrelsens förslag till skrivning av stadgarna paragraf sju 
moment två. Sen att anse motionerna … och det är alla motionerna som hörde till, utan att jag rabblar 
upp dem, för besvarade. Och sen har man då också en extra att-sats om att man uppdrar åt 
förbundsstyrelsen att göra en genomgripande utredning under 2017. Och sen har vi då … när det gäller 
frågan om att ersättarna ska kallas in …  kalla in en ersättare med yttranderätt. Till de delarna så har då 
både Christel och Laila yrkat bifall. Och när det gäller delen i de här paragraferna om att ersättarna ska 
kallas in roterande, så har Laila yrkat bifall till de delarna i motionerna. Är förslagen rätt uppfattade? 

Svar ja. Så, då föreslår jag att vi faktiskt börjar med att ställa förbundsstyrelsens förslag till beslut. …. när 
det gäller att … extra att-satsen här … den tar vi särskilt, för det är ingen som är … ja, det finns inget 
annat yrkande än så. Nej, men alltså när det gäller att-satsen så tar vi den … den här tilläggs att-satsen om 
en utredning. Sen när det gäller stadgarna och motionerna så finns det då förbundsstyrelsens förslag om 
att anse motionerna för besvarade och att bifall till stadgetexten … Och då ställer jag det emot Christel 
och Lailas bifall till motionerna. 

OKÄND:  

Vad är att-satsen?  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Att-satsen, förbundsstyrelsens att-sats … att kongressen uppdrar åt den nyvalda förbundsstyrelsen att göra 
en genomgripande utredning. På 220, sidan 218 börjar väl utlåtandet. Och då är sista sidan 220 på 
utlåtandet. 

OKÄND:  

Tack.  
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KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Kan vi då alltså … propositionsordningen, alltså att … föreslår då att vi först tar ställning till om vi ska 
bifalla förbundsstyrelsens förslag när det gäller stadgarna, paragrafen sju moment två. Och då motionerna, 
båda … eller alla motioner, bägge två förslagen till skrivningar. Det är dels om att ersättarna ska närvara 
med yttranderätt och dels om att de ska komma in roterande. Och förbundsstyrelsens förslag mot Christel 
och Lailas förslag om att man ska bifalla motionerna. Och sen tar vi ställning till den här extra att-satsen, 
att man ska uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en utredning. Och där föreligger då bara ett förslag och 
det är förbundsstyrelsens. Kan vi arbeta på det sättet? 

Svar ja. Och då ställer jag alltså frågan, bifaller kongressen förbundsstyrelsens förslag? 

Bifaller kongressen Christel och Lailas förslag? 

Finner att kongressen har beslutat enligt förbundsstyrelsens förslag. Ja, och sen har vi då 
förbundsstyrelsens att-sats om att göra en genomgripande utredning. Och där finns det då bara ett förslag 
och det är förbundsstyrelsens förslag att anse … ja, att bifalla den. Kan det då också bli kongressens 
beslut? Svar ja.  

Sen har vi en motion när det gäller då paragrafen sju, förbundsstyrelsen moment fem, skiljande av 
uppdrag. Och innan vi går in på den delen då så ... Den att-satsen i motionen 55:2 den lyder ju att man ska 
ha det här extra kongress för val av ordförande. Men det byggde på … Man säger att, att om detta inte 
beslutas, att detta är då att man utser vice ordförande och väljer. Och nu har vi ju bestämt att vi ska välja, 
så att då faller den motionen. Detta är redan förutsagt. Så att de som saknar just 55:2 så behöver vi inte ta 
upp den här och nu, den kommer i nästa klubbslag så att säga. Då kommer vi vidare till paragraf 13 om 
hedersutmärkelse samt motionerna 63:1 till 3 och motionen 94. Det här finns i kongressmaterialet när det 
gäller stadgarna och skrivningen till stadgar på sidan 126. Och när det gäller motionerna och utlåtande 
över motionerna på sidan 247, 250 till 251. Det är Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt som är 
föredragande och förbundsstyrelsens förslag det är att bifalla förslaget till skrivningen av stadgarna 
paragraf 13, och att avslå motionen M63:1, M63:2, M63:3 och M94. Ingen talare är anmäld. Är kongressen 
redo att gå till beslut? 

Svar ja. Och här föreligger då endast ett förslag till beslut och det är förbundsstyrelsens förslag. Kan det då 
också bli kongressens beslut? Svar ja. 

Då ska jag bara hitta rätt papper. Här kommer det. Då har vi behandlat alla motionerna och alltså 
paragrafen i samband med motionerna. Då har vi alltså förbundsstyrelsens förslag i övrigt när det gäller 
nya stadgar. Alltså både där man föreslår förändringar eller där man också föreslår att det ska vara lika som 
tidigare, alltså inga förslag till textändringar. Och då öppnar jag debatten där. Och där har vi en talare 
anmäld. Och det är Christer Eriksson i från Örebro, varsågod Christer. 

CHRISTER ERIKSSON, VALBEREDNINGEN:  

Ja, jag kommer i från Getinge, Halland. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Getinge? Halland? Det står Örebro här. 

CHRISTER ERIKSSON, VALBEREDNINGEN:  
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Ja, men det är ett ombud. Jag tillhör valberedningen. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja, men är det inte …? 

CHRISTER ERIKSSON, VALBEREDNINGEN:  

Det är en som heter Christer Eriksson som kommer ifrån Kumla. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja, är inte han här då? 

CHRISTER ERIKSSON, DISTRIKT ÖREBRO:  

Jo, jag är här. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Och du har begärt ordet nu? 

CHRISTER ERIKSSON, DISTRIKT ÖREBRO:  

Nej.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Nähä.  Jag slänger den lappen. Då så.  

OKÄND: Det är något som Christer vill säga. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja? 

CHRISTER ERIKSSON, DISTRIKT ÖREBRO:  

Jag fick lov att ställa en fråga. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja. 

CHRISTER ERIKSSON, DISTRIKT ÖREBRO:  

Det gäller sidan 105 i stadgarna då, moment 17. Jag förstår inte riktigt det här med att man får rösta på lika 
många kandidater som det finns uppdrag i valet. Men om man inte gör det, utan man har fler eller färre, så 
blir rösterna ogiltiga. Men det kan väl inte vara så att om man röster på färre personer blir det ogiltiga 
röster? 

OKÄND:  

Det beslutet finns väl nu?  
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CHRISTER ERIKSSON, DISTRIKT ÖREBRO:  

Vad är tanken bakom det? 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja, Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt, vill du svara? 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Man bestämmer ju sig för hur en röstsedel ska se ut för att vara giltig. Och om man avviker i från det som 
är beslutat, så är den ogiltig. Om det står att det ska vara tio, tolv, eller femton namn på en lista, om den 
innehåller sju, åtta, eller sexton, så är inte den rösten giltig. 

CHRISTER ERIKSSON, DISTRIKT ÖREBRO:  

Men varför är den inte det?  

OKÄND:  

Man kan taktikrösta. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Ja, precis, man undviker taktikröstning. 

CHRISTER ERIKSSON, DISTRIKT ÖREBRO:  

Om man bara röster på en, då kan man ju inte taktikrösta. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Jo, då kan man faktiskt … det kan man faktiskt göra. Så är det.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja, du har fått en förklaring och stadgarna ser ut på det sättet från och med nu. Så, men alltså jag har inte 
fått in … det har inte kommit in till sekretariatet, någon som i övrigt vill säga någonting på resten av 
stadgeförslaget. Är det rätt uppfattat? 

Ja. Nog med förslag. Och då är det så att bifaller då … då finns det bara ett förslag på alla övriga delar i 
stadgarna och det är förbundsstyrelsens förslag till skrivningar, nya skrivningar eller flyttningar av moment 
och allt vad det är. Eller att det är lika som tidigare. Och att det finns bara det förslaget till stadgetext, kan 
det då också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Sen har vi också då som förbundsstyrelsen föreslog, att vi ska besluta om att stadgarna är antagna 
nu av kongressen 13-15 juni 2017. Och det är ingen som har yrkat något på det heller. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Jag vet inte om du tänkte säga det ordförande, att stadgarna ska då vara antagna vid dags datum och vara 
gällande från dags datum och omedelbart justerad, punkten omedelbart justerad. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  
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Okej, mm. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Kommer du till det? 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Så. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Ja. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Men då har vi alltså förslagen också då att stadgarna är antagna av kongressen den 13 juni 2017. Att 
stadgarna ska gälla från och med den 13 juni 2017 och att stadgarna omedelbart ska justeras. Och här 
föreligger inte heller några förslag i från er, är det rätt uppfattat? Så, kan vi då gå till beslut? Och här 
föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag. Att vi har antagit stadgarna i dag, att 
de gäller från och med i dag och att de är omedelbart justerade. Kan det då också bli kongressens beslut? 

Svar ja.  

Så, då har vi faktiskt i dagordningen kommit så långt som vi hade hoppats och tänkt oss. Ni har jobbat 
föredömligt fort i dag. Och jag tänkte alltså föreslå att vi då ajournerar mötet till i morgon bitti klockan 
8:30. Och innan dess så är det alltså sen middag här klockan 19:00 här ute. 

Och ja, precis. Lars-Inge vill också säga några ord innan vi ajournerar oss. Varsågod Lars-Inge. 

FÖRBUNDSKASSÖR LARS-INGE LARSSON:  

Det har viskats till mig lite grann om taxiresor. Och jag tycker så här att eftersom vi har det hotellet en bit 
bort och vi har de som har svårigheter att gå, eller svårigheter att ta sin spårvagn härifrån, så är det på det 
sättet att ni som känner med er att ni måste ha taxi ni tar givetvis taxi. Det jag vill då är att ni fyller upp 
taxi så att ni inte åker en och en, för då blir väntetiderna på taxi väldigt långa. Så att om ni behöver taxi, se 
till att ni träffar andra kamrater som behöver taxi. Och sätt fast då taxikvittot på era reseräkningar som ni 
ska lämna in i kongressbyrån på torsdag. Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:   

Tack för det [hysch-ljud]. Ni kan sitta lugnt i båten en liten stund till, för innan jag tänker föreslår 
ajourneringen ordentligt och klubba den så vill Elsie Bäcklund-Sandberg säga några saker, så sitt en liten 
stund till. Varsågod Elsie. 

KONGRESSEKRETERARE ELSIE BÄCKLUND SANDBERG:  

En fjäril i min hand, en fjäril i min hand så försiktigt den satte sig där. Slog ut sina vingar, färgerna, det var 
vårens färger. Försöker försiktigt nudda dess vingar, ville känna, uppleva. Ett vingslag så var den borta, 
står där med min kupade hand. Tittar igen, ville så gärna se en gång till. Vårens ankomst så nära. Så ljuv, så 
underbar. Helt underbar. Vi behöver hålla ut våra händer, låta det fånga dagen, livet i dess skönhet. Tack. 
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KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Då ställer jag frågan, kan vi ajournera kongressen till i morgon bitti klockan 8:30? Svar ja. 
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ONSDAGEN DEN 14 JUNI 2017  
 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

God morgon.  

ÅHÖRARE:  

God morgon.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för i går kväll och gårdagens övningar också. Och jag var just på väg att säga att jag tycker att det var 
ett väldigt trevligt arrangemang som värdavdelningen, som jag förmodar det var, hade arrangerat. Ni var så 
duktiga att sjunga så att … vi också. Sen skulle jag vilja hälsa några nya gäster välkomna. Det är Eva 
Andersson från regionstyrelsen Östergötland som är välkommen och från PRO är det Jan Andersson och 
Kurt Karlsson som också är välkomna. Ni kommer snart att få ordet om en liten stund. Sen ska jag göra 
en liten påminnelse. Och det är nomineringar till valberedningen. Alltså, klockan 17 i dag så går den tiden 
ut så efter det så tar vi inte emot några nomineringar. Så fundera vem ni vill ha där och lämna in de 
namnförslagen till presidiet. Några funderingar kring det? Då kör vi vidare. Och då skulle vi börja med att 
få en information om Guldkanten utav Lars-Inge. Har han … Ja, där är han. Varsågod Lars-Inge.  

FÖRBUNDSKASSÖR LARS-INGE LARSSON:  

Vi har ett lotteri som heter Guldkanten som ni vet, som vi ska då avhandla lite senare. I de statuterna som 
Guldkanten finns så har vi sagt så har vi sagt så här, att dels ska det hjälpa till att försöka hålla vår 
medlemsavgift nere, och dels ska vi ge forskning till … anslag till geriatrisk forskning. Och nu andra 
lotteriåret som slutade för drygt ett år sen fick vi ett överskott på cirka 285 000 kronor. Då beslutade 
förbundsstyrelsen att anslå 75 000 till något lämpligt projekt. Och det projektet heter UMDEX, och det är 
ett projekt uppe i Umeå universitet där man forskar på hur högintensiv träning kan ge bättre 
levnadsvillkor för dementa människor. Vi tyckte att det var ett lämpligt projekt. Och nu ska jag, om jag får 
igång maskinen här, läsa vad professor Erik Rosendal tycker om det anslaget. Han skriver så här, ”Vi är 
stolta och känner oss mycket hedrade över utnämningen vår forskning fått. Extra hedrande är det därför 
då er organisation värnar om äldres villkor. Då jag tyvärr inte kan närvara på er kongress vill jag på det här 
sättet framföra mitt och mina medarbetares varma tack till kongressen. Erik Rosendal, professor.” Slut.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för den information, Lars-Inge. Då ber jag att få överlämna ordet till regionstyrelsens ledamot Eva 
Andersson. Varsågod. Jag vet inte om det heter regionråd, eller vad det heter?  

Anförande av gäst Eva Andersson, Region Östergötland 
 

EVA ANDERSSON, REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE ÖSTERGÖTLAND 

Ja, det har alltid så mycket spännande namn så vi ska väl ta regionfullmäktiges ordförande här i 
Östergötland.  
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KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ja. Det stod där, ja.  

EVA ANDERSSON, REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE ÖSTERGÖTLAND:
  

Men det spelar inte så stor roll. Det viktiga är ju faktiskt att ni är här. Och jag är jätteglad att ni har valt att 
förlägga er kongress här i Östergötland, och som Norrköpingsbo, förstås, här i Norrköping. Jag vet vad 
det innebär att vara på kongress. Det är ett idogt arbete från morgon till kväll. Ibland kanske de viktigaste 
besluten fattas där kvällen innan motionen ska upp. Jag har själv varit med och tagit det sista så där och 
slipat på svaret på en motion på damtoaletten halv två på en partikongress. Så att man vet aldrig vad som 
händer under en kongress. Men det är ju väldigt viktiga frågor, äldrefrågorna. När jag började jobba som 
sjuksköterska så valde jag långvården, på den tiden. Självklart för mig. Ett intresse för de äldre och också 
senare, när jag blev barnsjuksköterska, också för de yngre. De två grupper i vårt samhälle som är mest 
utsatta skulle jag vilja säga. Som behöver några som bryr sig om, som engagerar sig just i de frågorna. Och 
inte minst äldrefrågorna. Därför blev jag också så glad när jag såg att ni också kommer vara väldigt aktiva 
under Almedalsveckan i viktiga frågor. För jag tror att vi behöver påminna varandra hela tiden. Och därför 
känns det extra privilegium att få vara här och uppta 20 minuter utav er tid. Jag hoppas ju förstås också att 
ni ska ha trivsamt när ni är här. Och jag förstod att det hade börjat bra i går kväll redan. Och SMHI 
försöker göra sitt bästa, som finns här i Norrköping, för att solen ska skina på er. Dock sa de att det kunde 
gå åt ett paraply vid tvåtiden, såg jag, men vi får väl se. Då kanske ni sitter härinne och debatterar för fullt. 
Jag tänkte att ni skulle få bekanta er med fyra östgötar. Två kanske mer kända, blåklinten och knölsvanen, 
men det andra är Östergötlands fisk och den andra är insekt. Alltså gäddan och läderbaggen. Och om vi 
stannar vid läderbaggen lite så kan ni när ni åker ifrån Östergötland påminna er om att läderbaggen trivs i 
fantastiska eklandskap, bland de döda ekarna. Och de är rödlistade. Och vi har fantastiska eklandskap, 
framför allt kanske Norrköping, Linköping, men runt om i hela Östergötland, som har ett högt värde för 
denna utrotningshotade lilla insekt. Jag tänkte göra ett kort svep över Östergötland. Och vi är fjärde 
största länet i Sverige, om man tittar på invånarantal. Vi har över 400 000 invånare, 13 kommuner, två 
stora kommuner och ni är i den näst största i dag. Linköping som först ville vara lite spännande så där, 
och inte visa sig från början, är ju vår största stad. Det här är domkyrkan. Och för er som inte besöker 
domkyrkan så ofta så vill jag ändå rekommendera ett besök. Martin Lönnebos frälsarkrans finns ingjuten i 
golvet i stora glaspärlor gjorda på Rejmyre glasbruk. En fantastisk upplevelse att gå denna, ganska långa, 
promenad inne i kyrkan på gångarna och se denna fantastiska skapelse. Man kan inte låta bli att skryta lite 
när man är regionfullmäktiges ordförande om de bra saker. Och det kommer ni märka när jag pratar. I 
Linköping har vi också länsstyrelsen, förstås, och vår landshövding, Elisabeth Nilsson. Redan i går så 
träffade jag några av er på spårvagnen. Norrköping med sina spårvagnar ända sen 1904. Och det är klart 
att som före detta kommunalråd i 13 år här i Norrköping så klappar det lite extra när man får säga 
Norrköping och spårvagnarna, inte bara för man bor här. Det är ju en stad i väldigt snabb förvandling. 
Och något som kännetecknar den förvandlingen, det är ju just industrilandskapet där ni befinner er med er 
kongress. Och jag kommer tillbaka till det lite senare. Och vi ser ju den omvandlingen i hela Östergötland, 
från ett industrilän till mer tjänsteföretag, högteknologi, men fortfarande en väldigt stark produktionslän. 
Vi har vår fantastiska östgötaslätt med den fantastiska landsbygden. Vi har vår skogsbygd, och där tycker 
jag Kolmårdens förkastningsbrant är väldigt speciell, som möter Bråviken väldigt brutalt i vattnet. Och jag 
tror säkert ni som har varit där förstår vad jag menar. Och vatten, skärgård är ju väldigt, väldigt attraktivt. 
Och vi har ju en stor, fin skärgård. Hela Östgötaskärgården, Arkesund, Sant Anna och Gryts skärgård. 
Men det är inte bara havsbad här i Östergötland, utan vi har också över tusen sjöar. Kan ju passa bra en 
sån här varm dag, även om det kanske är lite kallt i vattnet. Det brukar det vara i Kolmårdssjöarna, men 
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ett kvällsdopp. Och vi märker ju allt mer att vi får besökare hit till Östergötland som vill uppleva 
skärgården. Inte bara från Sverige utan också från andra nordiska länder. Kanske framför allt också, om 
man tittar på ett EU-perspektiv, Tyskland. Tyskarna har hittar Östergötland. Det här är en liten 
sommarbild från Gryts skärgård. Och vi har ju också, som ni säkert alla redan vet, ett av Sverige största 
genom tiderna byggnadsverk, Göta kanal. Och vid Borensberg så kan man sitta och beskåda hur man 
hoppar från båten upp på kanten för att slussa sig dessa sju slussar som ligger väldigt koncentrerat. Och 
när man tittar på slussning så känner jag varje gång, hur håller man sams på båten? Medan den som står 
och manövrerar där och den som, ”Hoppa. Ta i. Nej. Opp.” Och de hoppar. Men de verkar ju hålla sams, 
för de kommer kanalen igenom. Många besökare är det. Och just attraktivitet och besökare, så kan man ju 
inte låta bli att förflytta sig till Kolmårdens djurpark, men 722 000 invånare … eller besökare. Invånare är 
det ännu fel, tror jag. Besökare [skratt]. Och det är ju en väldig känd bekant som bor där, för Bamse bor ju 
faktiskt där. Och mitt lilla treåriga barnbarn, han är helt uppdaterad vad Bamse gör i Kolmården och är en 
flitig besökare. En annan viktig plats för att beskriva Östergötlands bredd vad det gäller attraktivitet, är ju 
Vadstena. Och Vadstena slott med den medeltida historien, vår Vasaborg. Och klosterkyrkan, 
klostermuseet, heliga Birgitta. En viktig del för den pilgrimsvandring som sker till Östergötland och som 
har stora utvecklingspotentialer och som vi jobbar med ur ett regionalt perspektiv, att skapa 
förutsättningar. Och har också fått statliga bidrag för att kunna utveckla. Utvecklar gör också 
Varamonbadet, förhoppningsvis med ett nytt vattenland, Lalandia, som planeras. Och det här är viktigt. 
Och man kan inte låta bli att säga ”arbetstillfällen”. Våra ungas möjlighet till ett första jobb. Och just inom 
besöksnäringen så är det oftast första raden på cv:t. Så därför har vi ett strategiskt arbete med de 13 
kommunerna och regionen för att möjliggöra för fler företag att etablera sig här. Men ni har valt Louis De 
Geer i dag, konsert och kongress, för era dagar, i hjärtat av Norrköping. Vårt industrilandskap med Motala 
ström som faller 18 meter mitt inne i stadskärnan och där Holmens bruk i dag tar sin kraft ifrån, men 
också våra spårvagnar som drivs av vattenkraften från Motala ström. Inne i precis de här lokalerna där vi 
är nu, så ändå fram till 1986 så producerade Holmens pappersbruk sitt papper här inne. Och på 1600-talet 
så var det ju Louis De Geer som kom hit med sin vapenindustri för att sen under 1800–1900-tal mer bli 
en plats för produktion av bomull och ylle. I dag ett nytt spännande innehåll. Inte bara kongress och 
konferenser, utan också vårt universitet och väldigt många nya företag. Men efter 1986 så var det väldigt 
tyst, stängt och tomt i det här området. Många sa, ”riv skiten”. Och det kan man ju fundera på i dag, ”var 
de inte kloka, hur kunde de säga så?” Men jag har väldigt respekt för det. De som fick gå hem med ett rött 
kuvert ifrån Ericsson med en uppsägning om att Ericsson skulle lägga ner. Ett område med tuffa 
anställningsförhållanden. Låga löner. Många kvinnor som slet i området. Det är klart att man kanske ville, 
”bygg något nytt. Låt oss glömma. Låt oss gå vidare.” Men samma person som fick det där röda kuvertet 
på Kåkenhus, kanske i dag går till Kåkenhus och ser sitt barnbarnsbarn i samma lokal få sin 
civilingenjörsexamen. De här generationerna, de unga och de äldre, växer upp i Norrköping sida vid sida 
och har sin anknytning till området. Och det är så jag tycker, med respekt för det som har varit, att vi ska 
utveckla framtiden. Och när jag tittar också på era handlingar, just respekten för erfarenheten, för de äldre 
och för det man har varit med om, både positivt och negativt, att vi som finns i beslutande ställningar i 
dag, inte får glömma bort det. Och jag tycker industrilandskapet är en så bra symbol på det gamla, det som 
har hänt som man ska ha respekt för, och det nya och framtiden. För här verkligen framtiden i dag. 
Stoltheten, framtiden i att se alla studenter som rör sig i området. Här på campus Norrköping, vi tillhör ju 
Linköpings universitet, så har vi cirka 5 500 studenter av de cirka 25 000 stunderna som är på universitetet 
totalt. Jag var tvungen att ta med mig vår adventsljusstake förresten, som man kan njuta av i adventstider 
här ute på värmekyrkan, och som tänds ett ljus i taget. Och som gör att hela landskapet lyser upp, förutom 
när också vattenfallet, som är precis här ute, på olika sätt ljussätts. En stor upplevelse för dem som inte 
har sett det. Campus, som sagt, här uppe på Kåkenhus med sina 5 000 studenter och Liu med sina 25 000 
studenter totalt med campus Mjärdevi i Linköping. Och det här är viktigt. De nya jobben kommer till 
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Östergötland i en rasande takt. Men de östgötar vi har, har inte rätt kompetens för att ta emot de arbetena 
som kommer. Och det gör att vi har fortfarande en brist på kompetens. Men vi har också många östgötar 
vars erfarenhet inte tas tillvara i dag på arbetsmarknaden. Och den här matchningen måste vi hela tiden 
jobba med. Och där är universitetet en nyckel. Region Östergötland, vi är ganska nyfödda. Vi bildades 
2015. Då slogs gamla regionförbundet Östsam ihop med gamla landstinget och vi bildade region. Det gör 
att det fullmäktige som jag leder har 101 ledamöter och vi ansvarar för hela hälso- och sjukvården och den 
regionala utvecklingen länet. Nästa vecka har vi två dagars fullmäktigesammanträde. Och då ska vi besluta 
om de 15 miljarder som vi omsätter i regionen varje år. Vi har tre sjukhus. Vi har universitetssjukhuset i 
Linköping som i år kom på andra plats vad det gäller Sveriges bästa universitetssjukhus och förra året 
intog en förstaplats, och har gjort det tre år i rad innan. Vrinnevisjukhuset, där jag har min tjänst, jag kan 
ju inte låta bli att säga det, som barnsjuksköterska och som gammal chef på barnkliniken, ett väldigt 
spännande jobb, tog också 2015 en pallplats bland Sverige medelstora sjukhus, och så förstås sist, och 
minst, Motala sjukhus, som tog en pallplats både 2015 och 2016. En dag i vår verksamhet så föds det 15 
såna här små individer i snitt. Och det tvättas en hel del. 8 300 kilo tvätt lämnar vi in varje dag. Vi har 65 
östgötar som lämnar blod varje dag. Och vi samlar in 914 kilo wellpapp som går till återanvändning. Ett 
litet kort axplock. Sen förstås så pågår det ju väldigt mycket på våra dryga 70 vårdcentraler runt om i 
Östergötland, på våra tandvårdskliniker och inte minst, det är avancerade operationer, behandlingar … 
Nej, men titta, jag inser att när jag trycker här så … jag ser inte bilderna. Det är lite spännande. Nu 
öppnade teknikern, ser ni här, här är blodgivarna. Ni såg ju barnet i början i alla fall. Det är jag som tror 
att det räcker att trycka en gång. Måste det här är mer avancerat. Så jag ska trycka två gånger. Titta där 
kom wellpappen också. Nu kommer ni ihåg 914 kilo. Man ska ha tålamod och då blir det också 
avancerade operationer. Och det här är en bild från universitetssjukhuset och det är också en bild som 
visar den bredd, tycker jag, på dels vad som händer under en dag, men också de här avancerade 
universitetssjukhusets olika operationer. Och det gör ju också att vi har en hel del högteknologiska företag, 
framför allt inom medicinteknik. Och teknik, ja, om man tittar lite på vår välfärd. Hur ska vi kunna ha en 
livskvalitet hela livet? Hur ska jag kunna känna mig trygg? Först och främst vill jag säga att ingen 
trygghet … det finns ingenting som slår mänsklig kontakt. Jag är en person som tror på att vi ser varandra 
i ögonen, vi håller gärna om varandra och bekräftar varandra fysiskt. Det tror jag man mår allra, allra bäst 
av. Men i vissa lägen så tror jag också att man ska komplettera det med det som tekniken ger. Det som kan 
underlätta vardagen, det som kan underlätta vårdkontakterna. Och jag tror inte att det är 
generationsbundet. Jag finns inte Facebook, jag är inte så bra på teknik, det har jag redan visat här genom 
att visa bilderna lite för sakta. Men min mamma är väldigt duktig både på Facebook och på teknik. Och 
det är också mitt treåriga barnbarn. Och jag finns däremellan. Så jag tror att det är väldigt bundet till hur vi 
är som individer och hur vi är som människor. Och därför tycker jag att det är viktigt att vi sätter 
individen i centrum och inte de olika systemen eller lösningarna, utan vad är bäst för mig som individ. Ni 
vet precis lika väl som jag att antalet äldre ökar. Det gör det här i Östergötland också. Jag tänker ofta på 
vad min farmor, tyvärr inte i livet nu, sa om vad hon hade fått vara med om under sina nästan hundra år i 
livet, alltifrån världskrig till telefonen till datorer, till måntur och efterkrigstiden. Och det är klart att det 
händer mycket. Och det gör det inom alla områden. Och man ser ju en förflyttning, även vad gäller 
vården. Från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral, kanske till och med till det egna 
boendet, särskilda boendet, att vården sker där. Att man jobbar mer förebyggande och hälsofrämjande, än 
att bota. Och förhoppningsvis väldigt starkt, det jag var inne på, att vi går till personcentrerad vård och 
släpper med det här organisatoriska, systematiska tänket. Vi försöker jobba i nära dialog med våra olika 
pensionärsorganisationer. Det är inte jag som träffar dem, det är några utav regionsråden som jobbar i den 
dialogen, för att utveckla, vad tror vi är bäst för våra äldre och framtiden? En del som vi prövar nu och 
som vi kommer utvidga också, är de mobila team som kommer hem i hemmet och ställer akuta 
medicinska bedömningar. Antingen i det egna boendet, eller på det särskilda boendet. Kan också direkt 

http://www.skpf.se/


  
 

44 
 

skriva in till slutenvården, slippa tiden på akuten, som kan vara oändlig om det vill sig illa, och också 
kunna ha med sig ett mobilt röntgenteam som kommer hem och också tar röntgenplåtar för att kunna 
underlätta och slippa förflyttningar och väntetider inom sjukhusets väggar. Det är på full test här nu och vi 
ska utveckla det vad det lider, när vi har fått se på de första resultaten här. En annan del, jag kommer 
tillbaka till lite vad vi provar, som jag också skulle vilja nämna, vi pratar tekniken, vi pratade avancerade 
operationer, medicinska tekniska företag, vi har styrkeområden inom näringslivet, förutom medicinsk-
tekniken. Det är säkerhetssystem. Då säger jag Saab och JAS, då förstår ni att det är mycket 
säkerhetssystem kopplat till det. Avancerade material på olika sätt, tryckt elektronik som finns ett företag i 
världsklass här i området. Och vi har, med tanke på att vi är en landsbygdslän, också förstås de gröna 
näringarna och miljötekniken, där företag tar dagens miljöproblem och gör dem till affärsmöjligheter för 
framtiden. Ni befinner er i en transportlogistisk nod med de fyra transportslagen här i Norrköping. 
Alltifrån hamnen, flyget, järnvägen, två europavägar och våra riksvägar. Och att jobba med hållbara 
transportlösningar, effektiva transporter, har gjort att vi har väldigt mycket lager också etablerat här i 
Östergötland. Ni kanske inte hinner med ett besök på visualiseringscenter men även visualisering och 
bildanalys är ju ett stort område här i Östergötland där vi har professor Ynneman som precis har tagit 
emot medalj av kungen för sitt kunnande inom visualisering. Men all den här tekniken, alla de här 
företagen har inget egenvärde egentligen, utan det är ju det vi skapar för oss individer. Vilka 
förutsättningar det ger till ett bra liv, till välfärden. Och en av de delarna som är viktiga här är ju kulturen. 
Kulturen får här åskådliggöras av barn som dansar. Vi har härinne i lokalen symfoniorkestern som har sin 
hemmaplan några kvarter bort här har IFK Norrköping sin hemmaplan. Och fyra mil bort så har LFC:s 
tjejer sin hemmaplan som tog guld förra året. Och det är ju så härligt att vi har fotboll, för fotboll är kultur 
säger många. Och skulle Lasse Stjernkvist vara här nu skulle han säga, ”ja, glöm aldrig Sleipners guld 1938. 
De var först.” Så nu har jag sagt det också så nu kan han vara nöjd. Men kulturen är ju en bärare i den 
regionala utvecklingen. Kulturen är bärare för att vi ska ha livskvalitet. Och när vi tittade som ansvariga 
för även kulturen i region Östergötland, så såg vi att många äldre på de särskilda boenden, eller som fanns 
i sina hem med stöd av hemtjänsten, hade svårt att nå kulturen på olika sätt. Därför startade vi exakt 
försöksprojekt på tio boenden i fem kommuner 2014, där kulturen kom ut, kom hem, kom in i de olika 
rummen. Det har fallit väldigt, väldigt väl ut. När vi klubbar nästa vecka våra 15 miljarder så permanentar 
vi det är och säger att vi ska fortsätta skapa delaktighet hos de äldre, för det såg vi också på de särskilda 
boenden, när man var där och plockade fram allt man skulle ha på scenen, alla var med och bar. Och det 
vart ju en del av gymnastiken den dagen att bära lite grejer till teateruppsättningen. Man vart delaktig, man 
kände att det här var vår teater, vi var med. Och man också i vissa delar också var med och agerade. Så vi 
kommer att sprida det här till alla kommuner. Vi kommer jobba för att komma ut på alla boenden och 
försöka i högre grad också att nå de som bor hemma. Och det är inte bara teater, utan det är även bild, 
konst, det är musik och dans på olika sätt. Så verkligen försöka bredda de olika kulturområdena. Och det 
hoppas vi väldigt, väldigt mycket på, ska jag säga. Något som vi hoppas på är att den snabba utvecklingen 
ska fortsätta. Den regionala utvecklingen ligger hos oss i region Östergötland. Kollektivtrafiken är en 
viktig del för att vi ska kunna ta oss på ett bra sätt. Spårvagnarna här tycker jag är ett lysande exempel på 
hållbara transportlösningar. Därför kan jag inte låta bli, som Norrköpingsbo att avsluta med en 
spårvagnsbild, förstås. Jag hoppas att ni har bra dagar här, att ni passar på och kanske går den här lilla 
korta sträckan utmed strömmen, om ni bor på hotellen, det brukar vara ganska centralt. Njuter av solen. 
Njuter av vattnet. Och framför allt fattar bra beslut förstås under dagarna här. För jag tror att när vi är 
tillsammans, när vi träffas på olika sätt, så inte nog med att man har trevligt, man får personliga möten, det 
kan också förflytta berg. Och jag tror med det jag har läst kopplat till era handlingar här, att ni kommer 
fatta en hel del viktiga beslut. Så lycka till under de här en och en halv dagarna som är kvar av er kongress. 
Hoppas ni får en lika trevlig kväll i kväll och att ni har det riktigt gott här i Norrköping. Nu har mina 20 
minuter exakt gått faktiskt, så nu tackar jag för mig. Tack. 
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KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack Eva, för den … Tack för den. Jag har inga ögon i nacken så jag ser tyvärr inte det som hände där. 
Tack för den intressanta beskrivningen av regionen. Nu Berit blir ordet ditt. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Jag vill också tacka på SKPF:s vägnar för att du kom hit och berättade så mycket spännande. Jag skulle 
säga, vilket smörgåsbord de har i det här länet. Fantastiskt vilken utveckling. Kanske man skulle flytta hit. 
Ja, vad vet jag. Ett varmt tack och en röd ros. Varsågod. 

EVA ANDERSSON, REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE ÖSTERGÖTLAND 

Tack.  

Anförande av gäst Jan Andersson, PRO 
 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Då ber jag att få överlämna ordet till PRO:s representant, Jan Andersson. Varsågod. 

JAN ANDERSSON, PRO:  

Jag ska be att få tacka för inbjudan för att jag har fått komma hit på er kongress. Det känns väldigt 
spännande att få höra och jämföra. Jag har ju inte suttit så länge i PRO:s styrelse utan jag är inne på mitt 
andra år i en treårsperiod. Så jag tacka så mycket och jag tackar och hälsar från styrelse och vår ordförande 
Christina Tallberg för det goda samarbetet som vi har, som vi har haft, som vi har och som vi 
förhoppningsvis ska ha i framtiden också. Det finns ju ett antal utmaningar. Jag tänkte först, du hör mig 
Bosse? Jag hörde, det var Bosse som skrek [skratt] från början. Jag känner honom sen många år tillbaka. 
Och jag tänkte när jag såg spårvagnen här, båda mina föräldrar var kommunalare. Och min pappa, han var 
spårvagnsförare. Nu har Norrköping kvar spårvagnarna men hemma i Helsingborg så har vi inte det, så 
många herrans år sen så var … Farsan, han fick ta busskort och avsluta sina dagar, fortfarande som 
kommunalare, men som busschaufför. Och min mamma jobbade på det som hette ålderdomshem och var 
vårdbiträde. Så de var båda två kommunalare. Så jag är uppväxt med Kommunal många herrans år, så att 
säga, och har följt Kommunal efter också. Jag tänkte ta ut … jag ska inte ha något långt anförande utan 
det ska vara hälsningar [?? 0:39:45], utan mer prata i alla fall om två utmaningar. Och jag tar min 
utgångspunkt i gårdagen och gårdagens nyheter. Och egentligen två väldigt positiva nyheter i Sverige. Det 
ena är att vi har en arbetsmarknad som går som tåget. Eller, ja, det går fortare än spårvagnen. Det går som 
tåget. Och vi har den högsta sysselsättningsnivån faktiskt sen vi började mäta sysselsättningsnivåerna. Och 
vi är den högsta i EU. Och det skulle man tro att det är bra … Och nu får också fler nyanlända jobb, 
vilket är positivt för det minskar spänningarna och samhället i framtiden. Men det medför också vissa 
problem, och vi kan se dem redan i dag. Det kommer att bli konkurrens om arbetskraften. Det är 
konkurrens om arbetskraften. Och om jag då går över … Ni har jobbat, många av er, i det vi kallar, i 
välfärden med välfärdstjänster. Och vi kan se redan i dag att det är konkurrens om välfärdstjänsterna. Och 
att man har svårt att besätta tjänster på olika håll. Och är det så att ekonomin rullar på i framtiden, så 
kommer det bli ännu mer konkurrens. Och vad ska man då kunna göra? Jo, då måste man göra yrkena 
attraktiva. Då måste man titta på arbetets innehåll. Då måste man titta på löner och annat. Och det gjorde 
mig ändå lite glad att man också i går sa att i budg… från regeringens sida, att i budgetförslaget ska vi anslå 
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fem nya miljarder till välfärdssektorn. En är för patienterna, patientmiljarden. Den är presenterad tidigare. 
Men nu kom vårdmiljarden som just är för de som jobbar inom välfärdssektorn för att göra yrket mer 
attraktivt. Och det är jätteviktigt. Jag tror kanske inte två miljarder räcker i längden, utan man måste 
fortsätta det här, men det är oerhört viktigt när det nu är konkurrens om arbetskraften så att tjänster bli 
besatta, att arbetets innehåll blir viktigt. Och det är viktigt i ett annat perspektiv också. Det rör klyftorna i 
samhället. Jag tycker vi talar för lite om klyftorna i samhället. Det går bra för Sverige, men det går inte lika 
bra för alla. Om vi tittar på löntagare och pensionärskollektivet, om vi ser oss som ett kollektiv för ett kort 
ögonblick … det finns ju olikheter både bland befolkningen i sin helhet och inom pensionärskollektivet, 
så ökar skillnaderna mellan löntagare och pensionärer. Och det har gjorts sen början av 2000-talet till … 
jag kallar det fortfarande det nya pensionssystemet började. Det är en ständig ökad skillnad. En del av 
orsaken vet vi när bromsen har slagit till och liknande, men det är … skillnaderna ökar hela tiden och vi 
måste göra någonting åt det. Det andra är pensionssystemet är att klyftorna ökar också inom 
pensionssystemet. Och pensionssystemet blev inte det som utlovades. Nämligen att det skulle vara raka 
rör mellan de arbetade timmar som gjordes och den pension man fick när man blev pensionär. Och 
framför allt kvinnorna, jag vet hur min mamma själv som jag följde efter pappa hade dött, hon hade då 
jobbat som vårdbiträde och innan dess så hade hon varit lokalvårdare på skolor, och hon hade ingen hög 
pension. Och för många kvinnor som har varit och arbetat i välfärdstjänsterna i dag så har de obetydligt 
mer än om de inte hade jobbat alls. Och det är inte acceptabelt. Det ska vara … det sades, det ska vara 
raka rör mellan de arbetsinsatser jag gör, de arbetande timmar jag utför och den pension jag har. Det löftet 
håller man inte i dag. Och därför måste det bli, ett, en utvärdering av pensionssystemet och sen 
förändringar som framför allt förbättrar för de sämst ställda pensionärerna. De som ligger under gränsen 
för relativ fattigdom. Där många av kommunalpensionärerna finns i dag. Och det måste till … Nu ska 
man ha någon presentation på fredag. Jag fick reda på det i måndags. Jag kan inte själv vara med därför att 
det kom så sent. Men jag kommer väl att hålla mig informerad, att den så kallade pensionsgruppen ska … 
de jobbar med det här nu. Vad som kommer ut av det vet jag inte. Det är lite knepigt att det är en grupp 
som håller på och jobbar med det här och de bestämmer sen hur det ska vara och sen går det till riksdagen 
och sen röstar alla för det. Det är ingen öppen [hör inte 0:45:20], man öppnar upp pensionsgruppen. Men 
detta är … Ni ska till Almedalen. Det ska vi också. Jag ska för första gången dit på många herrans år. Jag 
var där förr i tiden när jag sysslade med annat. Men det är viktigt att vi tar tag i de här frågorna. Det är 
gemensamma utmaningar för oss, bekämpa klyftorna, se över pensionssystemet, se över att 
välfärdstjänsterna i vårt samhälle utvecklas. Där har vi likadan syn, där kan vi arbeta tillsammans och där 
kan vi påverka. Och det ska vi göra tillsammans. Tack. Kurt och jag, vi tackar för att vi har fått komma hit 
till er kongress. Jag ska med stort intresse lyssna på vad ni har att säga och vilka beslut ni fattar. Tack ska 
ni ha.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Jag skulle vilja säga till dig, Jan, tack för ditt tal, tack för de vänliga orden. Och framför allt så kan jag säga 
så här att vi fyra pensionärsorganisationer som finns, vi samarbetar speciellt i de här frågorna som du har 
tagit upp. Och det känner du säkert till. Och det känns väldigt bra att vi är eniga i dem och att vi har 
bestämt oss för att de här ska vi jobba med. Och framför allt de här klyftorna och de här orättvisorna som 
finns i pensionssystemet. Det har vi vid många tillfällen påtalat, både i debatter, i kontakter med 
riksdagsledamöter och framför allt ministrar, och det tänker vi jobba vidare med. Tack ska du ha, Jan. 

JAN ANDERSSON, PRO:  

Tack.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

http://www.skpf.se/


  
 

47 
 

Varsågod.  

Anförande av gäst Kurt Karlsson, PRO 
 

KURT KARLSSON, PRO:  

Ja ni, det var inte meningen att jag skulle säga något men nu fick jag ju en ros så då blir ju så tvingad att 
göra det, försöka det. Nej, jag vill bara passa på att … Jag har hållit på faktiskt lite längre i PRO än Janne. 
Jag har nämligen då, jag räknade ut att jag tror det är 17 år nu som jag har varit aktiv i PRO, faktiskt. Jag 
har varit ombudsman i PRO här i Östergötland i en hel del år. Och sen har jag hamnat nu … helt plötsligt 
har jag hamnat i riksorganisationens styrelse och jag har varit med nu en och en halv månad bara, så att 
detta är helt nytt. Nej, det jag ville säga som jag tycker också att … när vi kommer hit till Östergötland här, 
så jag tycker jag vi har ett fantastiskt arbete. Och vi såg, man presenterade då Regionens Pensionärsråd 
här. Och det tycker jag är ett jättefint organ och fungerar fantastiskt bra här i Östergötland. Jag är vice 
ordförande i det här, Regionens Pensionärsråd, och de fyra pensionärsorganisationerna finns ju med här 
och vi tycker jag har ett jättefint samarbete här. Och det som vi tycker då, och jag tror de andra 
pensionärsorganisationerna och även ni då, tycker det, här i Östergötland, det är att vi får vara med 
mycket mer än jag fått vara tidigare. Vi har en hel del arbetsgrupper som vi jobbar med, där i jobbar med 
frågor innan beslut. Och det tycker vi är fantastiskt bra. Och vi är väldigt stolta över det här 
pensionärsrådet som vi har i dag i Östergötland. Och vi hoppas att det fortsätter, det också. Så att jag vill 
också givetvis tacka för inbjudan och därför har då Janne sagt en massa saker så jag ska inte … Jag sa åt 
honom förut, jag skulle vilja upprepa vad han sa, men det ska jag inte göra. Men ett stort tack för att jag 
fick komma hit i alla fall. Tack ska ni ha.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Hörs jag? 

ÅHÖRARE:  

Ja.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Då fortsätter vi på punkten 12. Och vi kommer in på övriga motioner, eller övriga … 
organisationsmotionerna. Och det kommer att bli mindre slående i papper. Det kommer att vara mer 
samlat materialet i dag nu. Vi börjar i alla fall med motionerna M58, M62:1, M66, M67 och M70. Och det 
är angående Guldkanten. Det här finns i kongressmaterialet på sidan 252-257. Föredragande är 
Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt Hörnfeldt och Lars-Inge Larsson. Och förbundsstyrelsens 
förslag, det är att man ska avslå dessa motioner. Och här har vi en talare anmäld. Och det är Rolf 
Johansson ifrån … Halland var det, va? Ja, ifrån Halland. Varsågod, Rolf. Ska vi se … Där kommer han. 
Varsågod.  

ROLF JOHANSSON, DISTRIKT HALLAND:  

Det kom lite hastigt, det här. Okej. Herr ordförande, ärade kongressledamöter, jag heter Rolf Johansson 
och är ordförande i avdelning 238 i Falkenberg. Tillsammans med den andra avdelningsordföranden i 
Falkenberg, avdelning 77, har vi motionerat om just en sak när det gäller Guldkanten. Och det handlar om 
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telefonförsäljning. Vi har båda, och sannolikt flera av er också, blivit uppringda och erbjudna på de olika 
sätten att köpa lotter. Det är glada och det är språksamma människor som rkongressordförande Inger 
Strömblad. Vi har naturligtvis många möjligheter att avstyra detta men det har inte alla. Och speciellt inte 
våra medlemmar som då är pensionärer och tillhör det äldre gänget. Man läser ju i massmedia om det här 
med telefonförsäljning. Det handlar inte bara om lotter, det handlar om allt möjligt, där människor 
hamnar i situationer som de inte kommer ur. Och det är hur lätt som helst att hamna där. Med ett litet 
”ja” på en fråga så är man fast kanske för ett avtal som man inte kommer loss ifrån. Vi vill alltså försöka 
tala om att det här är någonting som inte en pensionärsorganisation borde syssla med. Vi vill inte vända 
oss emot lotteriet på något sätt. Det är helt okej. Men låt oss sälja och marknadsföra det på vanligt sätt. 
Det går att sälja lotter på möten och det går att sälja genom ombud och så vidare, men inte genom 
övertalning per telefon. Oaktat då att förbundsstyrelsen har ett avslag på vår motion så vill vi ändå yrka att 
kongressen bifaller motionen. Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Då … Lars-Inge, varsågod.  

FÖRBUNDSKASSÖR LARS-INGE LARSSON:  

Tackar. Ja, som sagt, vi har ju ett lotteri som heter Guldkanten. Jag sa nyligen att det gav 284 000 … 
nästan 285 000 för andra lotteriåret. Och i år kommer vi få drygt 360 000 i överskott på det lotteriet. Det 
är sammanlagt cirka 650 000 kronor. Och så står det i motionen att det ger inte så mycket, lotteriet. Till 
och med smålänningar tycker alltså att 650 000 kronor inte är mycket.  

Som förbundskassör har jag en annan uppfattning. När det gäller telefonförsäljningen så är det så att vi 
läser manus, vad de får säga och inte säga. De slutar alltid med ett, ”ha en bra dag”, de övertalar aldrig 
någon att köpa en lott, utan man erbjuder att köpa en lott. Vi har haft några klagomål på just 
telefonförsäljning tidigare. Vi har lyssnat … Alla de här telefonsamtalen spelas in, så man kan få den här 
ljudfilen som … Om man har en speciell … vad heter det … man vill lyssna på något speciellt, som har 
klagat på att man har blivit övertalad att köpa lotter, så har vi gjort fyra gånger. Fyra filer har vi lyssnat på, 
då de klagomålen. Och de slutar alltid med, ”tack då och ha en bra dag”. Det finns ingen som övertalar 
någon att köpa en lott. Vi har mycket bestämda uppfattningar om hur man ska göra det där. Vi har gått 
igenom det väldigt noga med bolaget som säljer, telefonsäljer då, våra lotter. Så jag vill påstå att vi är 
väldigt snälla när vi säljer dem. En annan sak som är bra att veta när det gäller lotteriet, det är att det skulle 
inte överleva om vi inte hade telefonförsäljning. Och en del är ju upprörda över att vi har ett lotteri. Jag 
har varit på var många årsmöten och andra medlemsmöten och det har sålts lotter hejdlöst på de mötena, 
kan jag säga. Dock väldigt sällan Guldkanten. Så jag skulle vilja uppmana er att i stället för att sälja de här 
ringlotterna, försök att sälja Guldkanten i stället. Men i dagsläget är det så att Guldkanten kan inte 
överleva om vi inte har telefonförsäljning. Jag yrkar därmed bifall till förbundsstyrelsens förslag. Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Tack för det. Ingen ytterligare talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Här 
föreligger det då ett par förslag. Dels är det förbundsstyrelsens förslag att avslå alla de här motionerna, 
alltså motionen om att dels Guldkanten ska avslutas, men också motionen om att man ska upphöra med 
telefonförsäljningen. Sen har vi Rolf Johanssons förslag om bifall till motionen när det gäller att upphöra 
försäljningen per telefon. Är förslagen rätt uppfattade? 
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Svar ja. Föreslår då att vi först tar ställning till alla de motionerna som säger att man vill avsluta lotteriet 
Guldkanten. Och sen så att vi tar ställning till motionen som säger att man ska upphöra med 
telefonförsäljning och där ställer förbundsstyrelsens avslagsyrkande mot Rolf Johanssons bifallsyrkande. 
Kan vi jobba på det sättet? 

Svar ja. När det då gäller lotteriet Guldkanten ska avslutas så finns det bara ett förslag, och det är 
förbundsstyrelsens förslag att avslå det. Kan det också bli kongressens beslut.  

Svar ja. När det sen då gäller telefonförsäljningen, bifaller kongressen förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 
Bifaller kongressen Rolf Johanssons bifallsyrkande. Finner att kongressen har beslutat enligt 
förbundsstyrelsens avslagsyrkande.  

OKÄND:  

Votering.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Votering. Mm, votering begärd och ska verkställas. Kan vi göra det med hjälp av en försöksvotering med 
handuppräckning. Svar ja. Då får jag be de er som bifaller förbundsstyrelsens avslagsyrkande att räcka upp 
era händer nu. Tack för det. Och då får jag be de av er som bifaller Rolf Johanssons bifallsyrkande att räka 
upp sina händer nu. Tack för det. Finner att kongressen har beslutat enligt förbundsstyrelsens 
avslagsyrkande. Så. Då går vi vidare i organisationsmotionerna. Och så kommer vi in till motionerna M65, 
M68, M69 och M73, och det handlar om konsumentfrågor. Det finns på sidorna 258-262 i 
kongressmaterialet. Föredragande är Annastina Hörnfeldt. Och förbundsstyrelsen har föreslagit att man 
ska avslå dessa motioner. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut?  

Svar ja. Föreligger då endast ett förslag, och det är förbundsstyrelsen förslag att avslå motionerna M 65, 
M68, M69 och M73. Kan de då också bli kongressens beslut.  

Svar ja. Går vi vidare i materialet. Och då kommer vi till motionerna … eller motionen M61, som handlar 
om avdelningstillhörighet på medlemskortet. Och det finns på sidan 263-265 i kongressmaterialet. 
Föredragande är Annastina Hörnfeldt och förbundsstyrelsens förslag är att anse motion M61 för besvarad. 
Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? 

Svar ja. Här föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag att anse motionen för 
besvarad. Kan det då också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Kommer vi fram till motionen M64 och telefonnummer på matchningsrapporterna. Det finns på 
sidorna 263-264 och fram till 266 i kongressmaterialet. Föredragande är Annastina Hörnfeldt. Och här 
föreslås förbundsstyrelsen att man ska bifalla motionen M64. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo 
att gå till beslut?  

Svar ja. Här föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionen. Kan 
det också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Kommer vi vidare till motionen M72:1, alla medlemmar ska behandlas lika oavsett inkomst. 
Motionen och utlåtandet finns på sidorna 263-264 och på sidan 268 i kongressmaterialet. Föredragande är 
Annastina Hörnfeldt och förbundsstyrelsens förslag till beslut är att anse motionen M72:1 för besvarad. 
Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? 
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Svar ja. Föreligger då endast ett förslag, och det är förbundsstyrelsens förslag att anse motionen M72:1 för 
besvarad. Kan det också bli kongressens beslut?  

Svar ja. Så kommer vi till motionerna M72:2 och M72:3. Nu är det angående Extra Smart Senior, tidningar 
till alla medlemmar. Och det finns på sidorna 263, 264 och på sidan 268 i kongressmaterialet. 
Föredragande är Annastina Hörnfeldt. Och förbundsstyrelsen föreslår att avslå motionerna M72:2 och 
M72:3. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut?  

Svar ja. Här föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag att avslå motionerna 
M72:2 och M72:3. Kan det också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Kommer vi fram till motionen M87, om att dela trafik- och säkerhetskommittén. Det finns på 
sidan 263 och 264 och åberopas sidan 269 och 270 i kongressmaterialet. Föredragande är Annastina 
Hörnfeldt. Och förbundsstyrelsen förslag till beslut är att avslå motion M87. Har du begärt ordet? Då litar 
jag absolut …  

Ja, Christina varsågod. Vi hittar lappen så småningom. Det löser vi. Varsågod Christina.  

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND: Ordförande, presidiet, ledamöter, gäster, 
åhörare. Anledningen att jag skrev den här motionen, det är jag själv upplevde det här med trafik- och 
säkerhet när jag var på det här projektet Bättre tänka efter före, egentligen. Och sen på hemväg så satt jag 
jämte Marianne i bussen hem när vi hade varit på den här konferensen, och fick höra att det här projektet 
hade pågått i åtta år. Och det här var 2015, fick jag veta som först, fast jag har suttit i avdelningsstyrelsen 
då också, då. Och den som hade trafikfrågorna i distriktet Sörmland fanns även i min avdelning. Och han 
hade alltid bara sagt på mötena, ”nej, trafik är ingenting, trafik är ingenting”. Inte ett ord om det här 
projektet. Och då kände jag så här, då är det … det är precis vad man har för intressen egentligen, hur 
man uppfattar saker och ting. Och jag som försäkrings… ja, jag brinner för det, så jag träffar på de här 
medlemmarna som faller och allting sånt och hjälper. Och därför så kände jag så här. Och då tyckte jag att 
man då skulle kunna dela då, de här egentligen. För jag är inte speciellt intresserad av trafikfrågor, jag 
fraktar mig fram. Men däremot så brinner jag för det andra. Så att det var den anledningen som jag då ville 
att man skulle dela på de här projekten, inte kanske på … eller alltså bara på uppdraget. Så att därför då så 
tycker jag att det är ganska viktigt att man kan göra det. Kanske inte att kommittén, men just att man kan 
dela på uppdraget i det här läget. Och sen hade jag en tilläggs… Och det är avslag, då, och så jag yrkar 
bifall till motionen. Och är det så det blir avslag då så har jag en tilläggs-att-sats, i alla fall på avdelning och 
distrikt kan dela på det uppdraget så man blir fler. Inte minst nu vad som kommer framöver här med 
trafikkommunen, även den nollvisionen som kommer i handlingsprogrammet, så blir det ganska mycket 
för den här personer att göra. Men det är sånt som kommer sen. Ja, och därför så vill jag ha bifall på 
motionen plus … om inte det går så vill jag ha det där tilläggsyrkandet.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Det blir ju ett nytt yrkande eftersom …  

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND:  

Ja, jag har skrivit två lappar. Jag har två och sen en att-sats på den med det här.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  
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Och nu har de inte hittat lappen än så att det är … så. Men om du bara skriver ner det tilläggs… på den 
att-satsen.  

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND:  

Igen. Ja, det var bara att man då på distrikt och avdelningsnivå kan dela på det uppdraget, va, så att 
man …  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Distrikt och avdelning delar uppdraget.  

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND:  

Ja, där delar man på det. Att man kan göra, man måste inte, men att man ges möjlighet.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Det var jättebra. Men bara att du skriver in att-satsen bara så att de får den.  

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND:  

Ja, jag ska göra det.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Så löser vi det sen. Är det några fler som har begärt ordet? Då ger vi ordet till Annastina.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Tack fru ordförande, kongressledamöter. Jag yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Och det är, som 
jag ser det och som vi ser det, inte kongressens uppgift att börja … att styra i detaljer om hur arbetet ska 
organiseras i förbundet, utan det är upp till förbundsstyrelsen att besluta om hur ska vi utföra det här 
arbetet med trafik- och säkerhetsfrågor med konsumentfrågor, med olika frågor som vi behandlar i 
förbundet och arbetar aktivt med. Så att där yrkar jag bifall till förbundsstyrelsens förslag. Sen den att-
satsen, tilläggsförslaget som du hade. Jag brukar säga så här, allt som inte står i stadgarna är tillåtet. Så att 
det är absolut fritt fram för er i avdelningar, distrikt, att organisera er utifrån, vill ni ha en kommitté där en 
trafik- och säkerhetskommitté som innehåller flera personer så är det fritt fram för er att göra det utan att 
vi formaliserar det, för då tvingar vi alla att göra det, i princip. Så att jag yrkar också avslag på 
tilläggsförslaget.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Att det ska kunna ges möjlighet att dela på uppdragen?  

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Ja, för det har de redan i dag. Förlåt ordförande, då anser jag den besvarad. 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Ja, bra.  
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FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Då rättar vi till det så.  

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Mm. Och vi hittade lapparna. Bra. Tack för det. Ingen ytterligare talare är anmäld. Är kongressen redo att 
gå till beslut? Svar ja. Och här har vi då ett par förslag när det gäller delning av trafik- och 
säkerhetskommitté. När det gäller motionen så har förbundsstyrelsen alltså yrkat avslag till motionen M87 
och där har Christina Andersson yrkat bifall till motionen. Och sen har Christina en tilläggsyrkande om att 
distrikt och avdelning delar uppdrag, att man ges möjlighet att dela på uppdragen. Och till det har 
förbundsstyrelsen yrkat att den ska anses besvarad. Är förslagen rätt uppfattade.  

Svar ja. Föreslår då att vi börjar med Föreslår då att vi börjar med motionen och att vi där ställer 
förbundsstyrelsens avslagsyrkande motion Christina Anderssons bifallsyrkande. Och sen att vi tar tillägget 
och att vi där ställer då förbundsstyrelsens besvarandeyrkande motion Christina Anderssons 
bifallsyrkande. Kan vi arbeta på det sättet? Svar ja. Då börjar vi med motionen. Bifaller kongressen 
förbundsstyrelsens avslagsyrkande? Bifaller kongressen Christina Anderssons bifallsyrkande? 

Finner att kongressen har beslutat enligt förbundsstyrelsens avslagsyrkande. Och så har vi tilläggs-att-
satsen. Och bifaller konflikter förbundsstyrelsens besvarandeyrkande? Bifaller kongressen Christina 
Anderssons bifallsyrkande? Finner att kongressen har beslutat enligt förbundsstyrelsens 
besvarandeyrkande. 

Då går vi vidare. Och då har vi motionen M88:1 och M88:2 som handlar om en samlad studieorganisation 
och ersättningar för studier. Det finns på sidan 263-264 och sidorna 271-272 i kongressmaterialet. 
Föredragande är Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt och förbundsstyrelsen har föreslagit att avslå 
motionen M88:1 och M88:2. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut?  

Svar ja Föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsen förslag att avslå motionerna M88:1 
och M88:2. Kan det då också bli kongressens beslut.  

Svar ja. Då är vi klara med punkten 12. 

13. Fastställande av arvoden och traktamentsersättningar. 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Då är vi framme vid punkten 13 på dagordningen och det handlar om att fastställa arvoden och 
traktamentsersättningar. Jag lämnar ordet till revisorerna. Varsågod. Det finns en talare anmäld, och det är 
Gull-Britt Svensson ifrån Skåne, så jag ber henne göra sig klar för sitt inlägg i talarstolen. Varsågod 
revisorerna.  

FÖRBUNDSREVISOR LARS ARONSSON:  

Ja, ordförande, ledamöter, revisorerna blev en men vi får väl ta det. Om ni slår upp sidan 281 i 
handlingarna ska jag försöka gå igenom förslaget arvode och traktamentet för kommande kongressperiod. 
Årsarvode för verkställande utskottet och förbundsordförande 100 000 per år. Och det är det som har 
gällt tidigare. Förbundskassör, 100 000, har då en enhällig förbundsstyrelse föreslagit en höjning från 
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80 000 till 100 000. Vide förbundsordförande 80 000 och förbundssekreterare 80 000 kronor per år. Sen 
har vi då förbundsstyrelsens ledamöter som har ett årligt fast arvode på 6 000 och ett inläsningsarvode för 
1 000 kronor för varje förbundsstyrelse då. Ordinarie revisorer har då ett arvode på 6 000 per år och ett 
arvode på 1 000 kronor för varje sammanträde. Sen om någon revisor går in som ersättare så får de 1 000 
kronor för varje revisionssammanträde. Utöver de här fasta arvodena då så utgår det 450 kronor per dag 
eller tillfälle som man är inne och gör uppdrag för förbundsstyrelsen. Deltagare i kurser, konferenser, 
seminarier får då 350 kronor i arvode för varje kurs. Och konferensdag. Där är då en ändring från 
föregående period till kommande att man betalar inte ut något traktamente. Det ingår både mat och 
husrum och ersättningar för resor vid varje tillfälle då. Och sen utgår skattefri bilersättning enligt de 
statliga bestämmelserna. Det var väl det hela.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Tack för det. Då lämnar jag ordet till Gull-Britt Svensson, Skåne, varsågod.  

GULL-BRITT SVENSSON, DISTRIKT SKÅNE:  

Tack ordförande och kongressledamöter och åhörare. Ja, jag vill börja med att yrka bifall till samtliga 
förslag utom det sista. Jag har jobbat med studier i Kommunal i 20-25 år. Gått över till SKPF, fortsatt att 
jobba med studier där, tycker det är jätteviktigt. Därför tycker jag inte man ska skilja på när det gäller 
traktamentet på de som går på studier och de som sitter i förbundsstyrelsen eller har förbundsuppdrag. Jag 
yrkar bifall till samtliga utom det sista. Jag yrkar avslag och jag tycker det ska var jämställt. Vi är ju ett 
jämställt förbund. Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Tack för det. Vill revisorerna ha något ytterligare yttrande?  

FÖRBUNDSREVISOR LARS ARONSSON:  

Ja, ordförande, ledamöter, vi har väl inget övrigt att tillägga utan att det är väl en administrativ fråga att 
hantera alla traktamenten vid kurser och utbildningar och så vidare, så att vi vidhåller vårt förslag.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Tack för det. Ingen ytterligare talare är an… 

GULL-BRITT SVENSSON, DISTRIKT SKÅNE:   

En kommentar.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Varsågod Gull-Britt.  

GULL-BRITT SVENSSON, DISTRIKT SKÅNE:  

Tack. Det här att det skulle kosta mer att administrera för att man går på en utbildning, det köper jag inte. 
Det måste kosta samma … det blir lika jobbigt att administrera när det gäller förbundsstyrelsen som när 
det gäller studier. Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   
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Tack för det. Ingen ytterligare talare är anmäld. Kan debatten avslutas? Då har vi följande förslag. 
Revisorernas förslag som gäller … om med instämmande av Gull-Britt Svensson. Alla punkter utom det 
som finns när det gäller arvoden på deltagande i kurser, konferenser och seminarier. Så jag föreslår 
följande propositionsordning, att vi tar alltså årsarvodena för verkställande utskottet, arvoden till 
förbundsstyrelsen, arvoden till revisorer, förrättningsarvoden och traktaments- och resebestämmelser, där 
finns det bara ett enda yrkande, och det är det förslag som revisorerna har lagt med instämmande av Gull-
Britt Svensson. Och sen så ställer jag revisorernas förslag motion Gull-Britts Svensson yrkande när det 
gäller deltagande i kurser, konferenser och seminarier. Kan den propositionsordningen godkännas? 

Svar ja Då ställer jag frågan till kongressen, bifaller kongressens revisorernas förslag när det gäller samtliga 
punkter där arvoden och traktamenten utom deltagande i kurser och konferenser? Kan det bli kongressens 
beslut?  

Svar ja.Och då ställer jag följande propositionsordning att jag ställer förslagen emot varandra, revisorernas 
förslag motion Gull-Britt Svenssons förslag, kan också den propositionsordningen godkännas? 

Svar ja. Bifaller kongressen revisorernas förslag? Bifaller kongressen Gull-Britt Svenssons förslag.  

Jag finner att kongressen har bifallit revisorernas förslag? 

OKÄND:  

Votering.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Votering är begärd och ska verkställas. Då ber jag att ni inte räcker upp handen utan räcker upp era 
röstkort. De som röstar på för… förslag räcker upp sina röstkort nu. De som bifaller Gull-Britts 
Svenssons förslag räcker upp sina röstkort nu. Alltså, jag tyckte ju jag hörde rätt, men jag tyckte ni skulle få 
en chans att votera även om den här frågan så det syns tydligt i protokollet att ni har varit aktiva även i 
den här frågan. Kongressen har beslutat att bifalla Gull-Britt Svenssons förslag, så innebär det alltså 
deltagande i kurser och konferenser ska traktamente utgå. Det har blivit kongressens beslut.  

Nästa punkt på dagordningen handlar ju om valen och eftersom det är tid för ajournering klockan 10.00 
enligt körschemat så föreslår vi från presidiet att vi ajournerar oss redan nu. Men återsamlas då klockan 
10.15. kongressen ajournerar sig.  

14. Val av SKPFs verkställande utskott 

14.1  Förbundsordförande 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Är kongressen redo att återuppta förhandlingarna? 

Svar ja. Då är vi framme vi punkten 14 på dagordningen som handlar om val av SKPF:s verkställande 
utskott. Från presidiet föreslår vi att de valen kan ske med acklamation. Lämnar ordet fritt. Kan 
kongressen besluta att valen sker med acklamation? 
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Svar ja. Då lämnar jag ordet till valberedningen, varsågod.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Ja, tack fru ordförande och kongressledamöter. Innan jag börjar med att gå igenom de förslagen som är 
lagda vill jag gärna presentera den valberedning som har funnits under den här perioden. Och dels har det 
varit Anette Sandgren från distrikt Västerbotten Berit Eriksson från Uppsala, Krister Eriksson, distrikt 
Halland och Bertil Enemo, Skåne. Och sen jag själv, då, Per-Olof Ryding ifrån Örebro. Det har ju varit 
lite si och så, det har ju försvunnit en del under vägen av olika skäl. Men när vi har gått och gjort ett 
förslag vi nu har och kommer att lägga, så har vi då tagit givetvis hjälp av stadgarna, där det också klart 
framgår att vi ska sträva efter en geografisk spridning samt en jämn könsfördelning. Och när vi har då 
tittat på det här och tagit hänsyn till stadgarna, då har vi tittat på helheten. Vi har ju inte bara tagit 
förbundsstyrelsen utan vi har tagit helheten, från ordförande ner till ersättarna, för att få någorlunda jämn 
spridning över landet och därmed så all… så de flesta ska kunna vara representerade på något vis. Nu har 
det varit så också att det har fattats väldigt mycket nomineringar som vi gärna hade sett skulle varit fler 
nomineringar. Men så har det inte varit. Och sen är det så också, att vi har en viss övervikt, i alla fall i vårt 
förslag, att det är något fler kvinnor, men det är ju också fler kvinnor i förbundet så vi tycker det kan vara 
rättvist. Så därmed är jag klar med det och då kanske vi kan börja. Och då har vi väl ordförande och då 
föreslår vi Berit Bölander.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Ni har hört valberedningens förslag. Jag lämnar ordet fritt. Är kongressen redo att gå till 
beslut.  Svar ja. Kan då kongressen besluta enligt valberedningens förslag? Svar ja. Får vi notera att det är 
enhälligt? Svar ja. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Hörni … ja, det här är ett ögonblick i livet. Man trodde när man slutade jobba att det var slut på karriären. 
Jag känner en stor ödmjukhet inför det här uppdraget. Jag vill tacka er allihop för det förtroende ni ger 
mig. Jag har ju då under ett och ett halvt år, så att säga, tränat lite på uppdraget så jag vet lite vad det 
innebär. Men jag känner också att det behöver utvecklas mer. Vi har mycket att göra, jättemycket att göra. 
Vi har många stora frågor och vi ska jobba med dem och vi ska göra det tillsammans, för det här är inte 
ett enmansjobb. Det är ett jättestort lagarbete. Och det här kommer vi att klara tillsammans i hela landet 
med avdelningar, distrikt, förbundskansli. Vi gör så gott vi kan och vi ska göra ett bra pensionärsförbund 
ännu bättre. Tack ska ni ha för förtroendet. 

14.2 Vice ordförande 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Då går vi vidare till val av vice förbundsordförande. Varsågod.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Ja, som vice förbundsordförande föreslår vi Liza Di Paolo Sandberg från 317, Gävleborgs län.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   
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Då har vi hört valberedningens förslag? Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Bifaller kongressen 
valberedningens förslag? Svar ja.  

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   

Ja, förbundskamrater, tack för det här förtroendet. Om Berit sa att hon hade tränat så måste jag säga att 
träna, det har jag verkligen inte gjort på det här uppdraget. Och det är ju alldeles nytt. Ett ord som har 
genomsyrat den här kongressen och som jag tycker också ska genomsyra fortsättningen i det här 
förbundet, det är ”tillsammans”. Tobias sa det i går och jag säger det nu, tillsammans ska vi fortsätta på 
den här resan som vi har påbörjat. Jag kommer från Glada Hudik och har med en del kunskaper därifrån. 
Har jobbat på förbundskontoret i många år, har jobbat i Europa, varit ordförande där i hälso- och sociala 
frågor under tio år. Så jag har lite erfarenhet med mig från andra organisationer, om jag säger så. Men det 
här jag inte så mycket. Jag kan väl säga så här, att tillsammans så ska vi bli en stark aktör i 
samhällsdebatten. Det här med att leva eller överleva, det ska vi försöka fixa tillsammans. För alla ska 
kunna ha en pension som man ska kunna leva på. Och inte bara leva, utan man ska också ha en livskvalitet 
hela livet. Så tillsammans så fortsätter vi den här resan på nya stigar, men också ta med oss det som vi 
redan har jobbat med. Jag tackar för det här förtroendet och jag hoppas att vi ses därute i framtiden. Tack 
så mycket.  

14.3 Förbundssekreterare 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Och då går vi vidare på val av förbundssekreterare.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Ja. Som förbundssekreterare, då föreslår vi Karin Liljestrand.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Ingen har begärt ordet. Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Bifaller kongressen valberedningens 
förslag? Svar ja.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE KARIN LILJESTRAND:  

Ja. Det här känns oerhört spännande. Tack så väldigt mycket för förtroendet. Förstår ni att efterträda 
Annastina? Aj, aj, ja, hon kommer att få många samtal från mig. ”Hjälp mig, Annastina.” Jag är ju ny, 
ganska ny, har suttit en period i förbundsstyrelsen. Före det har jag varit distriktsordförande i Norrbotten. 
Det kommer jag naturligtvis att avgå från omedelbart när jag nu har fått ett sådant här hedersamt uppdrag. 
Jag ska försöka förvalta det förtroendet jag har fått och jag hoppas, och jag säger som Liza, tillsammans så 
tror jag absolut att vi ska fixa det här. Tack från förtroendet.  

14.4 Förbundskassör 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   
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Och då i VU:t har vi kvar val av förbundskassör.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Som förbundskassör föreslår vi Lars-Inge Larsson.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Ni har hört valberedningens förslag? Är kongressen redo att gå till beslut?  Svar ja. Bifaller kongressen 
valberedningens förslag? Svar ja.  

FÖRBUNDSKASSÖR LARS-INGE LARSSON:  

Också jag får tacka för förtroendet. I förbundet är vi ungefär 70 … nästan 80 % kvinnor. Och resten är 
män. Ungefär 20 då. I VU:t nu så blir vi ganska nära det, i alla fall. Vi är 75 % kvinnor och 25 % man.  
Och det speglar ju väl vad våra medlemmar kommer ifrån, så att säga. Jag tackar också för förtroendet och 
det ska bli … ja, det ska bli jobbigt förstås. Men det ska ju vara, ett sånt här uppdrag. Det ska vara jobbigt. 
Men det ska bli kul. Och det ska bli kul att föra fram det här förbundet ytterligare några små steg vidare i 
vår utveckling. Tack ska ni ha.  

15. Val av förbundsstyrelse, elva ordinarie ledamöter 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Och då kongressen valt fyra av de 15 ledamöter som förbundsstyrelsen ska innehålla. Och nu ska vi då gå 
över på punkten som handlar om val av förbundsstyrelse. Och efter det att valberedningen har redovisat 
sitt förslag så har vi sex stycken talare anmälda.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Jaha, då tar vi den i … Då föreslår vi då Lena Augustsson, 301, Stockholm, Ove Johansson, 317, 
Gävleborg, Marianne Andersson, 304, Östergötland, Gulli-Maj Norén, 320, Västerbotten, Gunvor 
Pettersson, 306, Kronoberg, Kerstin Billmark, 323, Göteborg, Solveig Hansson, 316, Dalarna, Bengt 
Lundholm, 310, Skåne, Eleonor Wikman, 315, Västmanland, Ingmar Andersson, 318, Västernorrland och 
Anneli Ericsson, 313, Värmland. Det är valberedningens förslag.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Och då … först upp och talarstolen är Monica Dahlberg, Västmanland. Därefter Christina 
Andersson, Sörmland. Jag kanske ska räkna upp alla som har begärt ordet så kan ni hålla er … Det är 
alltså först Monica Dahlberg, Christina Andersson, Jan-Ove Olsson, Sörmland, Göran Nilsson, Kalmar 
län, Inger Löfblom Sjöberg, Blekinge och Lars Wäppling. Och så står det bara distrikt 321. Det är 
Norrbotten. Då går ordet först till Monica Dahlberg, varsågod.  

MONICA DAHLBERG, DISTRIKT VÄSTMANLAND:  

Jag får tacka ordförande, presidiet och ombud. Jag heter Monica Dahlberg och kommer från 
Västmanland. Val av ledamot i förbundsstyrelsen. Jag hoppas att ni lägger en röst på Eleonor Wikman. 
Hon kommer från Västmanlandsdistriktet. Hon har varit ombudsman i Kommunal och hon har jobbat 
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mycket med studier, bland annat. En mycket kunnig operation duktig person. Hon är i dag 
distriktsordförande i Västmanland. Hon är en riktigt klippa, kan jag säga er. Hon har verkligen lyft 
distriktet. Och vi kommer att få mycket nytta av henne om hon kommer få sitta i förbundsstyrelsen. Jag 
tackar för ordet.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Det var bifall till valberedningens förslag. Ja. Christina Andersson, varsågod. Och därefter 
Jan-Ove Olsson. 

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND:  

Ja, ledamöter och ordförande och allihopa, då. Egentligen varför jag går upp, det är beroende på att om 
man tittar i stadgarna, o det sa ju P-O också här att man ska ha en jämn könsfördelning när man tittar på 
det också, likaväl som ha den geografiska spridningen. Och den är ju ganska dålig även om vi säger att det 
speglar vår medlemskår i dag. Samtidigt så ska vi bredda medlemskåren egentligen också och utbudet för 
att få medlemmar. Och då tror jag att vi behöver ha fler manliga i förbundsstyrelsen också då så att det 
blir positivt på den delen. Det jag ser från min fackliga bana, när det bara ha varit undersköterskelöner 
man pratar om, då försvann våra män, även om vi en var en blandsektion. Och de har alltså inte kommit 
tillbaka. De är alltså medlemmar men de är passiva medlemmar, och det vill vi inte ha. Vi vill alltså ha 
aktiva manliga medlemmar. Och då kanske vi behöver ha lite mer manligt i förbundsstyrelsen också så det 
sprider sig neråt. Det vara bara den biten. Och sen samtidigt så … eftersom jag kommer från distrikt 
Sörmland då, så förordar jag då Lasse Hedin som också då är ombudsman. Ja, suttit stadgekommittén och 
äldrekommittén och alltihopa då. Så att jag förordar honom i det läget.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Tack för det. Och då går ordet till Jan-Ove Olsson. Och därefter Göran Nilsson. 

JAN-OVE OLSSON, DISTRIKT SÖRMLAND:  

Kongressledamöter, en styrelse, en organisation, ska bestå utav kontinuitet, förnyelse tycker jag, och 
kanske ibland också en föryngring med risk för att jag är lite äldrediskriminerande när jag säger det. Val till 
förbundsstyrelsen så finns Lars Hedin på platsen under strecket. Lars har ett aktivt arbete i distrikt 
Sörmland, både i sin avdelning, men även i distriktet. Lars har ju under året bland annat suttit med i 
stadgekommittén i förbundet. Han har suttit med i, eller sitter med, i äldrepolitiska kommittén och han 
skulle vara en kraft i förbundets styrelse. Så jag yrkar att kongressen väljer Lars som ny ledamot i 
förbundsstyrelsen.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Tack för det. Då får ordet till Göran Nilsson och därefter Inger Löfblom Sjöberg.  

GÖRAN NILSSON, DISTRIKT KALMAR:  

Presidiet, kongressledamöter. Vi ifrån Kalmar län föreslår Siv Eriksson som ordinarie ledamot i 
förbundsstyrelsen. Siv har lång erfarenhet utav föreningsarbete och mycket annat övrigt inom SKPF. Ja, 
vad kan vi säga mer? Hon är bra så jag tycker, i år röstar vi på henne. Det tycker jag. Tack för ordet.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   
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Tack för det. Då går ordet till Inger Löfblom Sjöberg. Och därefter Lars Wäppling.  

INGER LÖFBOM SJÖBERG, DISTRIKT BLEKINGE:  

Ja, hej allihopa. Jag föreslår Christel Svensson ifrån Blekinge. Hon har varit med i många år. Och ska vi 
prata om föryngring så är väl hon yngst härinne. Så vi tycker att hon skulle passa jättebra i 
förbundsstyrelsen. Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Då går ordet till Lars Wäpplilng. Och så har vi också fått in Gun-Britt Arvholm från 
Värmland. Varsågod, Lars Wäppling.  

LARS WÄPPLING, DISTRIKT NORRBOTTEN: 

Ja, kamrater i kongressen. Vi norrbottningar, brukar vi försöka säga, inte norrlänningar, därför att vi är … 
på något sätt så känner vi att det är viktigt att vi behåller en förbundsstyrelseplats inför nästa 
kongressperiod. Och vi har resonerat fram och tillbaka kring det. Och vi vill förorda Per-Ulf Sandström. 
Och det finns några skäl till detta. Per-Ulf kommer ju från Västerbotten, Tåme. Och han skryter gärna 
med detta. Och vi går gärna över gränser och hämtar upp duktigt folk, absolut. Per-Ulf, han har jobbat 
inom Arbetsförmedlingen och dessutom varit organisatorisk chef för den verksamheten under ett antal år. 
Han har också jobbat i kommunen och kommunförvaltningen och varit väl så upp i hierarkin i den 
organisationen. Han har jobbat med en rad olika företagsstyrelser där han har suttit då med som ledamot 
eller till och med som ordförande. Jag berättar om de här därför att det här är en ovanlig kompetens inom 
SKPF. Vi har inte så många såna som medlemmar. Det här har vi fått tack vare att vi har fått med SPRF i 
vår organisation. Därför att där kommer det väldigt mycket utav den typen utav människor. Vi ser också 
när vi har gått igenom verksamhetsberättelsen och diskuterat verksamheter att vi … och bland annat när 
vi har pratat det här om namnfrågan, att det är viktigt att vi får in SPRF-kompetens i vår verksamhet som 
gör att vi också lyfter oss själva, men även dem, i verksamhetsfrågor. Och därför vill jag å det starkaste … 
Jo, en sak till som hamnade på kompetenslistan, eller cv:t som de brukar säga, att han är ju nyvald vice 
ordförande i distriktet. Och Karin antydde ju lite grann här när hon tackade för sitt uppdrag att Per-Ulf 
kanske tar klivet upp som distriktsordförande i Norrbotten. Men jag vill å det starkaste då hävda att vi 
behöver den här typen utav kompetens i vår förbundsstyrelse. Tack för ordet.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Och då går ordet till Gun-Britt Arvholm och därefter Louise Johansson från Dalarna. 
Varsågod.  

GUN-BRITT ARVHOLM, DISTRIKT VÄRMLAND:  

Ja, ordförande, presidie och kongresskamrater, jag vill börja med att yrka bifall till valberedningens förslag. 
En anledning till det att jag vill göra, det är de har med Anneli Ericsson. Anneli Ericsson har fått 
tjänstgjort som ordinarie ledamot under en period, nu den sista kongressperioden. Hon blev vald som 
ersättare men fick komma upp som ordinarie. Anneli Ericsson har sin bakgrund inom vården, har jobbat 
som röntgenbiträde, men utöver det har hon också haft ett stort fackligt engagemang. Har också varit 
engagerade i politiskt arbete. Anneli är en sån här person som är väldigt orädd, säger vad hon tycker och 
tänker, och det gör hon efter att hon har diskuterat, tagit in fakta och vet vad hon pratar om. Så Anneli 
fyller väl en plats som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Och jag tror att man behöver en lite stollig 
värmlänning i förbundsstyrelsen också så man får lite roligt också. Tack.  
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KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Då går ordet till Louise Johansson, varsågod. Från Dalarna.  

LOUISE JOHANSSON, DISTRIKT DALARNA:  

Ja, ordförande, förbundsstyrelse och kongressledamöter. Vi från distrikt Dalarna, vi vill förorda Solveig 
Hansson för hennes breda kunskap och kompetens. Hon har jobbat inom både föreningslivet, facklig 
verksamhet i många år, ABF och lite som distriktsordförande i SKPF Dalarna nu. Hon är en stor tillgång 
med sin personlighet och styrka och engagemang. Vi yrkar bifall till valberedningens förslag. Tack för 
ordet.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Vi har inga ytterligare talare anmälda. Kan vi då övergå till att redovisa inkomna förslag? Kan det bli 
kongressens beslut? Till valberedningens förslag har Gun-Britt Arvholm. Monica Dahlberg och Louise 
Johansson yrkat bifall till valberedningens förslag på de kandidater som gäller Anneli Ericson, Eleonor 
Wikholm och Solveig Hansson. Så att det är inga ytterligare förslag utöver valberedningens förslag. Utöver 
valberedningens förslag finns från Sörmland förslag till förbundsstyrelsen Lars Hedin, från Kalmar län är 
föreslaget Siv Eriksson. Från Blekinge är Christel Svensson föreslagen. Och från Norrbotten är Per-Ulf 
Sandström föreslagen. Är förslagen rätt uppfattade? Då lämnar jag ordet till valberedningen.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Nej, det finns inget mer att säga.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Finns inget mer att säga. Då ställer jag frågan, är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja.  

OKÄND:  

Jag yrkar sluten omröstning.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:    

Vi kan först få ställa så här, är kongressen redo att gå till beslut? Får vi ta det först? Svar ja. Och då har 
sluten omröstning begärts. Och enligt stadgarna så ska vid val … av personval så ska sluten omröstning 
ske om så begärs. Och därmed, kan då kongressen besluta att förbundsstyrelsens elva ledamöter ska väljas 
med sluten omröstning? 

Svar ja. Och då kommer det att gå till på det sättet att det kommer att lämnas ut en valsedel för att vi ska 
göra det enklare. Och då redovisas valberedningens förslag och det redovisas samtliga övriga nominerade, 
även om man inte har pläderat för någon i talarstolen. Så att alla som har fått sig en nominering har en 
chans då att vara med. Det innebär att valsedeln får bara innehålla elva namn. Den ska innehålla alla elva 
namn. Får inte vara färre. Får inte vara fler, förstås, av naturliga skäl. Valsedlar som är färre än elva 
ledamöter kommer därför inte att kunna godkännas. Och självklart, de som är fler kommer heller inte att 
godkännas. Kan kongressen besluta om det valförfarandet av förbundsstyrelsens elva ledamöter? 

Svar ja. Och då kommer det gå till på det sättet att ni kommer att få ett förslag för att underlätta, så att ni 
inte ska behöva skriva elva namn alla. Och det kommer att ske genom upprop när det är klart. Så i den 
ordningen som ombuden finns på ombudsförteckningen så kommer Förbundssekreterare Annastina 
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Hörnfeldt att göra uppropet och att rösträknarna då som kongressen har utsett är beredda att stå här 
framme och ta emot era valsedlar.  

Rösträknarna kommer också att kunna dela ut valsedlarna. Och sen vid upprop så kommer valurnan att 
finnas framme. Och efter det att … ska ju rösträkning ske. Och då innebär det … Eftersom det är på så 
sätt att när det gäller ersättare och … finns det ju också förslag som finns med i det ordinarie 
förbundsstyrelsen, så därför kan vi inte gå vidare i dagordningen, utan att när röstningen påbörjas, då 
ajournerar kongressen och återsamlas …  vad kan det ta?  Om vi säger så här att … kongressen … 
Klockan är 10.45. Om vi återsamlas 11.15, då borde det vara klart. Några frågor, några oklart? Nu delas 
det valsedlar och vi ber rösträknarna då att samlas. Med det så ajournerar vi kongressen. 

------- 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Vi har fått en fråga och ett önskemål att valberedningens förslag … inte bara det, det finns ett 
distriktnummer utan också vilket distrikt som gömmer sig bakom numret. Så att valberedningen har ordet 
och kan redovisa det så att … när ni ska rösta, så ni har den informationen som behöv.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Ja, jag förstår. Ni hann väl inte riktigt med när jag drog namnen. Men om vi börjar då uppifrån från 301 så 
är det alltså Stockholm. 317 Dalarna.  

OKÄND:  

Nej. Gävleborg. 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Jaha, Gävleborg menar jag. Jag ser om jag drar fingret rakt. 304 är Östergötland. 320, Västerbotten. 306, 
Kronoberg. 323, Göteborg. 316, Dalarna. 310, Skåne. 315, Västmanland. 318, Västernorrland. Och 313, 
Värmland. Det var då valberedningens förslag. Och då kommer de övriga. 303, Södermanland. 310, Skåne. 
307, Kalmar. 321, Norrbotten. Och det är det även på nästa, Per-Ulf. Och 309, Blekinge. Sen var det slut. 
Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Har alla fått röstsedlar? Har alla … finns det några som behöver mer tid eller kan vi påbörja 
uppräkningen av ombuden för att redovisa valresultatet? 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Tack fru ordförande. Då kanske vi också ska då ska ta ett beslut om att fastställa röstlängden, att det är 
111 röstberättigade.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Ni har hört förslaget.  111 röstberättigade. Kan vi därmed fastställa röstlängden? Svar ja. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  
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Okej. Då börjar vi och så ber jag er att ni gör er lite förberedda också. Men det kommer att vara samma 
ordning som det är i kongressboken så ni kan följa med där när det är dags för er. Och vi börjar. 
Rösträknare … ja, ni är klara att ta emot valsedlarna. Bra. Vi börjar med distrikt Stockholm. Och då har vi 
Stig Bergström. Meta Lindqvist, Margaretha Persson, Margareta Carlson, Lars Bromander, Bo Kärrström, 
Inez Johansson, Stig Runberg, Lars Mattsson, Eva Gosselman, Gunnar Jansson, Lars Hedin, Christina 
Andersson, Kongressordförande Siw jansson Lundin, Jan-Ove Olsson, Kristina Selvin, Barbro Mattson, 
Siv Ludén, May-Britt Svensson, Conny Rapp, Sivert Nilsson Rolf Johnsson, Ingemo Gustafsson, Laila 
Stein, Gun Ekelundh, Göran Nilsson, Inga-lill Svensson, Siv Eriksson, Britta Andersson, Ingeborg 
Larsson, Lena Tellsol, Kongressordförande Inger Strömblad Löfblom Sjöberg, Christel Svensson, Bo 
Rhodin, Leni Sjöstedt, Karl-Erik Oredsson, Gun-Britt Eriksson, Gull-Britt Svensson, Marianne Ek, 
Gunilla Laudon, Gull-Britt Adolfsson, Dagmar Luhanka, Rolf Johansson, Gudrun Larsson, Birgitta 
Karlsson, Lisebritt Karlsson, Margareta Lundqvist, Jerry Hagberg, Marita Sunnerdahl. Agneta Wolff, Åke 
Nilsson, Kerstin Belfrage, Sven Westlund, Marie-Louise Grahn, Gun-Britt Arvholm, Lis-Beth Lindskog, 
Eivy Åman Nilsson, Agneta Nilsson, Christer Eriksson, Seija Hedberg, Maria Larsson, Eleonor Wikman, 
Monica Dahlberg, Kjell Olsson, Anna Riekje Niburg, Karin Hansson, Louise Johansson, Liza Di Paolo 
Sandberg, Carla Cedergren, Lars Johansson, Britta Wing, Eva Fors, Kerstin Frånlund, Maud Selinder, Per 
Lundholm, Britt Wikman, Christina Bondelid, Gun-Britt Karlsson, Ulla-Britt Dahlberg, Barbro Kjellberg, 
Kerstin Weidersjö, Marianne Morin, Mariann Lindberg, Lars Wäppling, Per-Ulf Sandström, Åke Eriksson, 
Hans Ringström, Olof Jacobson, Mona Berglund-Nilsson, Zaidi Folias, Irene Hellekant. Så har vi 
förbundsstyrelseledamöter.  

OKÄND:  

Christer Duell läste du aldrig upp.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Christer Duell, förlåt. Jag såg det inte. Men det var bra att du sa, att ni var vakna i alla fall. Då har vi 
förbundsstyrelseledamöterna. Kerstin Billmark, Ove Johansson, Solveig Hansson, Barbro  Johansson, 
Gunvor Pettersson, Gulli-Maj Norén, Ingrid Holmgren, Bengt Lundholm, JaanEric Lundqvist, Göran 
Jonsson, Lena Augustsson, Ingmar Andersson, Mari-Anne Andersson, Karin Liljestrand, och så har vi 
Annastina Hörnfeldt. Var var jag någonstans, då? Där. Lars-Inge Larsson och slutligen Berit Bölander. 
Det var alla.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Då frågar vi om alla som är röstberättigade har avlämnat sin röstsedel? Svar ja. Därmed är röstningen 
avslutad. Och då ajournerar vi kongressen till 11.15.  

----- 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Är kongressen redo att återuppta förhandlingarna? Svar ja. Då har vi att återgå till punkten 15 som gäller 
val av 11 ledamöter i förbundsstyrelsen. Ombuden röstberättigade har avlämnat 110 giltiga röstsedlar och 
en ogiltig. Och följande utfall, och då är vi överens om att vi redovisar namn och röstetal. Lena 
Augustsson, 104, Ove Johansson, 94, Mari-Anne Andersson, 110, Gull-Maj Norén, 105, Gunvor 
Pettersson, 102, Solveig Hansson … Förlåt, Kerstin Billmark ska vi ta dessemellan, 109. Solveig Hansson, 
105, Bengt Lundholm, 75, Eleonor Wikman, 90, Ingemar Andersson, 90, Anneli Ericsson, 104, Lars 
Hedin, 29, Gull-Britt Svensson, 17, Siv Eriksson, 21, JaanEric Lundqvist, 3, Per-Ulf Sandström, 45, 
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Christel Svensson, 7. Det innebär att kongressen har beslutat att välja 11 ledamöter till förbundsstyrelsen 
enligt valberedningens förslag. Beslutet och val av förbundsstyrelse är därmed fattat.  

16. Val av två ordinarie förbundsrevisorer 
 

Då går vi vidare och då handlar det fortfarande om val, och det gäller val av två ordinarie 
förbundsrevisorer. Och under den punkten kommer vi också att fastställa det förslag som är lagt när det 
gäller de auktoriserade revisorerna, men det handlar enbart om fastställande och inga val. Varsågod 
valberedningen. 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Ja, ordförande, kamrater. Då är vi inne på det sista valet i dag kanske i alla fall då. Och då har vi då 
revisorerna, och det är då två, och då föreslår vi Lars Aronsson, distrikt 307, Kalmar län, och Irene 
Hellekant, 323, Göteborg. Det är vårt förslag. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Och här har vi ytterligare nomineringar. Ska vi ta fram det också? Har de gömt sig? 

OKÄND:  

En ordningsfråga. Kommer inte ersättarna före revisorerna? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Nej. Det beslutet, det kommer under morgondagen. Då har vi utöver valberedningens föredragande 
ytterligare en som har begärt ordet när det gäller val av revisorer och det är Lars Wäppling. Varsågod. 

LARS WÄPPLING, DISTRIKT NORRBOTTEN:  

Ja. Det är lite grann av samma argumentation som jag hade när det gäller Per-Ulf Sandström, när det gäller 
Åke Eriksson. Han är ju en gammal SPRF:are, numera SKPF:are, och han är ganska erfaren som jag ser 
det. Han har suttit som kassör i den gamla avdelningen och numera är vald som kassör i avdelningen 68, 
heter den väl, i Luleå. Det här är en gammal räv när det gäller ekonomi, vill jag påstå. Han är före detta 
skatterevisor, eller ska vi säga skattejurist, inom Skatteverket. Och har också ekonomisk utbildning i 
botten. Och det här gör ju att han är väl bevandrad att granska och att dra slutledningar av de ekonomiska 
berättelserna. Och då menar jag också att han är väl förtrogen med den här typen av arbete. Han har 
jobbat i princip över, jag höll på att säga nästan hela Sverige, därför han har vandrat på de olika kontoren 
och fullgjort sitt uppdrag inom skatteförvaltningen. Utbildningar har han ju då dels ekonomi och 
dessutom inom Skatteverket, med en hel del sån här bokföring. Och här tycker jag också att det är viktigt 
med just det här kopplingen till en annan verksamhet som vi inte då tidigare haft inom organisationen. 
Just genom att han då har väldigt mycket, eller fått väldigt mycket erfarenhet av SPRF:s gamla verksamhet. 
Och den ska inlemmas i vår verksamhet nu. Jag yrkar då att kongressen må besluta att utse Åke som 
revisor. Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Tack för det. Vill valberedningen ha ordet? 
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VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Nej. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:   

Det finns ingen ytterligare talare anmäld. Då är ju frågan, det är alltså valberedningens förslag är Lars 
Aronsson och Irene Hellekant. Och Lars Wäppling för då, ytterligare, Åke Eriksson från Norrbotten. Vi 
har två förbundsrevisorer att välja. Man kan göra två val. Antingen att vi provar med acklamationsbeslut 
eller går direkt på sluten omröstning. Och från presidiet så har vi nog uppfattat signalerna från 
kongressombuden att det kommer att bli en sluten omröstning, så det finns ingen anledning att gå 
omvägen om ett förslag till acklamationsbeslut. Så då blir frågan från oss, är kongressen då beredd att gå 
till sluten omröstning, att välja två revisorer, på den röstlapp som ni då lämnar in ska det stå två namn. Är 
det färre namn är röstsedeln ogiltig. Är det fler namn är röstsedeln ogiltig. Kan kongressen besluta om 
detta röstningsförfarande? 

Svar ja. Och då får vi förfara på samma sätt, att ni skriver två namn och att det blir samma förfarande som 
tidigare att vid uppräkning så lämnar man sin röstsedel i rösturnan. Har alla ombud då fått tillgång till att 
göra en röstsedel? Har alla fått en möjlighet till det? Tack. Börjar ombuden att bli klara med sina underlag? 
Då är det samma röstlängd som vi hade vid val av förbundsstyrelse gäller även för revisorerna. Så då 
påbörjar vi röstningen. Varsågoda. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:   

Okej, då är det distrikt Stockholm först. Gör er beredda. Stig Bergström. Meta Lindqvist. Margareta 
Persson, Margareta Carlson, Lars Bromander, Karl Gunneheden, Gun-Britt Viktorsson, Bo Kärrström, 
Inez Johansson, Stig Runberg, Lars Mattsson, Eva Gosselman, Gunnar Jansson, Lars Hedin, Christina 
Andersson, Siv Lundin, Jan-Ove Olsson, Kristina Servin, Barbro Mattson, Siv Ludén, Maj-Britt Svensson, 
Conny Rapp, Sivert Nilsson, Rolf Johnsson, Ingemo Gustafsson, Laila Stein, Gun Ekelund, Göran 
Nilsson, Inga-Lill Svensson, Siv Eriksson, Britta Andersson, Ingeborg Larsson, Lena Tellsol, 
Kongressordförande Inger Strömblad Löfblom Sjöberg, Christel Svensson, Bo Rhodin, Leni Sjöstedt, 
Karl-Erik Oredsson, Gun-Britt Eriksson, Gull-Britt Svensson, Marianne Ek, Gunilla Laudon, Gull-Britt 
Adolfsson, Dagmar Luhanka, Rolf Johansson, Gudrun Larsson, Birgitta Karlsson, Lisebritt Karlsson, 
Margareta Lundqvist, Jerry Hagberg, Marita Sunnerdahl, Agneta Wolff, Åke Nilsson, Kerstin Belfrage, 
Sven Westlund, Marie-Louise Gran, Gun-Britt Arvholm, Elisabeth Lindskog, Eivy Åman Nilsson, Agneta 
Nilsson, Christer Eriksson, Seija Hedberg, Maria Larsson, Eleonor Wikman, Monika Dahlberg, Kjell 
Olsson, Anna Riekje Niburg, Karin Hansson, Louise Johansson, Liza DiPaolo Sandberg, Carla Cedergren, 
Lars Johansson, Britta Wing, Eva Fors, Kerstin Frånlund, Maud Selinder, Per Lundholm, Britt Wikman, 
Christina Bondelid, Gun-Britt Karlsson, Ulla-Britt Dahlberg, Barbro Kjellberg, Kerstin Weidersjö, 
Marianne Morin, Marianne Lindberg, Lars Wäppling, Per-Ulf Sandström, Åke Eriksson, Hans Ringström, 
Olof Jakobson, Mona Berglund Nilsson, Zaidi Folias, Christer Duell, Irene Hellekant. Så är det 
förbundsstyrelsen. Kerstin Billmark, Ove Johansson, Solveig Hansson, Barbro Johansson, Gunvor 
Pettersson, Gulli-Maj Norén, Ingrid Holmgren, Bengt Lundholm, JaanEric Lundqvist, Göran Johnsson, 
Lena Augustsson, Ingemar Andersson, Marianne Andersson, Karin Liljestrand, Annastina Hörnfeldt, 
Lars-Inge Larsson och Berit Bölander. Det var det hela. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  
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Har därmed alla som har rösträtt avlämnat sin röst om man så önskar? Svar ja. Då är därmed 
omröstningen avslutad. Och då ska ju rösträkning ske, men det finns också ytterligare ett beslut som ska 
fattas, som inte berör den här omröstningen, utan det gäller de auktoriserade revisorerna. Och då kan det 
väl passa bra att kongressen tar ställning till det förslaget från förbundsstyrelsen under tiden som 
rösträkningen sker. Och det är alltså val av auktoriserade revisorer. Det underlaget fanns också ute utlagt 
vid kongressbyrån och det lyder följande: Kongressen 2008 i Luleå beslutade att förbundet skulle ha en 
auktoriserad revisor som tillsammans med våra andra kongressvalda revisorer ska granska förbundets 
verksamhet. Kongressen har dock inte bestämt vem som ska vara auktoriserad revisor. Förbundet föreslår 
därför att anlita vår nuvarande revisionsbyrå PWC till auktoriserade revisorer under nästa kongressperiod. 
PWC utser inom sig vem som ska utföra revisionen. Arvode utgår enligt faktura. Och förbundsstyrelsen 
föreslog därför kongressen att utse PWC till revisionsbyrå under kongressbyrå under kongressperioden, att 
PWC inom sig ska utse auktoriserad revisor och att PWC arvoderas enligt faktura. Jag lämnar ordet fritt 
med anledning av förbundsstyrelsens förslag. Ingen som önskar ordet? Är då kongressen redo att gå till 
beslut? Svar ja. Kan vi då på den här punkten när det gäller förbundsrevisorer fastställa förbundsstyrelsens 
förslag? Svar ja. När det sen gäller de förtroendevalda revisorerna får vi då avvakta rösträkningen. Och 
eftersom ombuden är också rösträknare så får vi ju ajournera … 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Vi kör. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ska vi köra? 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Vi kör handlingsprogrammet. Föreslå det. Vi kollar. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Jag hade tänkt föreslå att vi skulle börja med handlingsprogrammet nu, men i och för sig så är ju faktiskt 
rösträknare också kongressombud, så att de blir ju lite grann på sidan om så att jag är väl inte sämre än att 
jag kan ge mig, även om det nu känns ganska svårt. Så då ajournerar vi oss. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Eftersom det är två namn som ska räknas så tror vi också att det kommer att gå tämligen fort, och tiden 
finns för att vi ska få ta del av handlingsprogrammet och hinna föra en diskussion kring det också. Så att 
vi ajournerar tills det att rösträknarna kommer och redovisar. Det kommer förhoppningsvis ganska snart. 
Så då förmodar jag att antingen kan man röra på sig eller också kan sorlet i kongressalen påbörjas. 

---- 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Är då kongressen redo att återuppta förhandlingarna? Svar ja. Då är rösträkningen när det gäller val av två 
stycken revisorer avklarad och det har utfallit i följande: Lars Aronsson, 91. Irene Hellekant, 99. Åke 
Eriksson, 49. Håkan Axelsson, 1. Gunnar Lundström, 1. Och Lars Mattsson, 1. Om ni funderar varför, 
det är alltså de som tidigare var nominerade. Av inlämnade röster är alltså två röster ogiltiga, och det gäller 
för Håkan Axelsson och det gäller Gunnar Lundström. Röstetalet har ändå utfallit så att Lars Aronsson 
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och Irene Hellekant har av kongressen valts till revisorer. Det klubbar vi på. Och därmed är den här delen 
av punkten avklarad och då övergår vi … då överlämnar jag ordet till Staffan. 

17. Behandling av förbundsstyrelsen förslag till handlingsprogram samt 
motioner med anknytning till handlingsprogrammet 

 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack. Jag höll på att ta det av dig. Och då föreslår jag att vi går över till punkten 17 på dagordningen och 
det handlar om behandlingen av förbundets förslag till handlingsprogram. Och det finns på sidan 287 i era 
handlingar. Och jag föreslår att Berit börjar med en föredragning av handlingsprogrammet. Varsågod, 
Berit. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Tackar så mycket. Kongressombud, presidium, förbundsstyrelse, åhörare och gäster förstås. SKPF-
pensionärerna ska vara en röst att lyssna på i den äldrepolitiska debatten. Våra ståndpunkter ska vara väl 
förankrade både bland våra medlemmar och i den verklighet vi lever i. De ska vara baserade på fakta och 
vetenskap, inte fördomar och hörsägen. Och det ska framföras på ett sätt som gör att vi vinner respekt 
och kan åstadkomma skillnad, både för dagens pensionärer, men också för morgondagens. Vårt främsta 
verktyg för att klara av allt detta är vårt handlingsprogram. I det ska man enkelt kunna se vilka frågor vi 
vill driva, vilka förändringar vi vill se och vad vi prioriterar. I nu gällande handlingsprogram finns en 
mängd krav och ståndpunkter i alla möjliga frågor. Ofta mynnar det hela ut i att SKPF ska framföra 
ståndpunkterna i berörda organ. Gott så, men svårt att se någon prioritering eller att utvärdera vad som 
egentligen hänt i verkligheten. Förbundsstyrelsen har därför efter sedvanlig beredning i äldrepolitiska 
kommittén lagt ett förslag till handlingsprogram som är mer problemorienterat, med färre men 
prioriterade krav att driva under kongressperioden. Handlingsprogrammet inleds därför med en 
kartläggning av de främsta problemen vi ser i dag för dagens och morgondagens pensionärer. Därefter 
följer våra förslag till åtgärder som kan lösa eller lindra problemen. På så sätt blir det ett program som 
bygger på en analys av dagens samhälle där det blir enklare att förstå varför vi driver de olika kraven. 
Temat för vår kongress är ju ”Leva eller överleva”, och med det som utgångspunkt finns här ett antal 
förslag att driva för att få flera att ta steget att kunna leva ett bättre liv. Men alla andra viktiga frågor som 
inte står med i handlingsprogrammet då? Ja, det är ju inte allt som kan prioriteras, men det betyder ju inte 
heller att det inte kan dyka upp aktuella frågor som behöver hanteras under en treårig kongressperiod. Då 
får förbundsstyrelse och verkställande utskott göra de bedömningar vad som behöver hanteras och på 
vilket sätt, men i dagsläget är det svårt att se de problem som vi i dag prioriterar skulle kunna vara lösta till 
2020. De viktigaste prioriteringarna som vi har att arbeta med de kommande åren är ojämställda 
pensioner, skattefrågan, lika beskattning av lön och pension och sjuk- och aktivitetsersättning, 
bostadstillägget, förbättrat högkostnadsskydd för bättre tandhälsa, bra och fler bostäder för äldre, en 
omsorg med kvalitet och trygghet. I förslaget finns också några nya avsnitt. Dels om vårt nordiska 
samarbete som vi tror kommer att bli allt viktigare under de kommande åren, dels för vår egen 
organisation men också för medlemsvärvning och medlemsvård. Förra kongressen togs delen kring vår 
organisation bort ur handlingsprogrammet, men nu föreslår förbundsstyrelsen att det återinförs. Det är 
viktigt att även på dessa områden få vägledning från kongressen på hur arbetet ska bedrivas. Inte i detalj, 
men väl ramar och riktlinjer. Många motioner har skrivits kring äldrepolitiska frågor, och många bra 
motioner. Det flesta har faktiskt gått att bifalla och arbeta in i handlingsprogrammet, vilket framgår av 
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kongressboken. Det pekar på att det finns en grundläggande samsyn mellan de problem som är aktuella 
ute i verksamheten och de som förbundsstyrelsen föreslår. Det känns som en styrka att vi på det sättet i 
det stora hela drar åt samma håll och ser samma uppgifter från vårt förbund. Ett stort tack till alla 
engagerade motionärer som lagt ner tid och kraft att söka utveckla förbundets verksamhet och politik. 
Samtidigt så skulle jag vilja tacka äldrepolitiska kommittén under den tid vi har jobbat med 
handlingsprogrammet. Det har gjort en jättebra insats och vi har haft mycket bra diskussioner. Och så vill 
jag också framför allt tacka Per som höll i pennan. Det är också en viktig del i det hela. Tack ska ni ha. Vi 
kommer snart att behandla handlingsprogrammet område för område, med de motioner som kan vara 
aktuella i anslutning till respektive område. Men först vill jag ge tillfälle till en mer allmän diskussion kring 
förslaget till handlingsprogram vad gäller form och upplägg. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det, Berit. Och som Berit så kommer vi att behandla det område för område i 
handlingsprogrammet och de motioner som hör till det området. Och då sen vi har behandlat motionerna 
så tar vi ställning till hela handlingsprogrammet för att se om vi under motionsbehandlingen gör några 
textförändringar. Under rubriken Vision så finns det en motion som finns på sidan 210, och utlåtandet på 
sidan 205, motion M34, och där föreslår förbundsstyrelsen att den ska anses besvarad. Ordet är fritt. 
Ingen har begärt ordet. Är vi redo för beslut? Kan vi då besluta enligt förbundsstyrelsens förslag? Svaret 
var ja. Under inledning och problemformulerningar, det var svårt att säga, så finns det ett antal motioner. 
På sidan 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153 och 154. Borde jag läsa motionsnumret där också? 

Pensioner och ekonomi var rubriken. Där har vi ett antal motioner. Motion M4 som finns på sidan 143, 
M8, 144, M10 på 145 och M11, 146, M17, 147. 149 finns M83 och 150 M92 och 153 M2:1. Och utlåtandet 
på det här finns på sidorna 141, 151, 162 och 190. Och förbundsstyrelsens förslag är att bifalla motionerna 
M2:1, M3, M10, M11, M12:1, M12:2, M15:1 och M15:2, M17, M19, M23:1 och 2, och M24:1 och 2, M27:1 
och 2, M74:1, M83, M84:1, M90 och M92. Hängde ni med i allt det där? 

Ja, det gjorde jag knappt själv. Men i varje fall är förslagen just på de områdena från förbundsstyrelsen att 
man ska bifalla de motioner som jag där nu läste upp. Är det någon som begärde ordet eller? Nej. Någon 
som begär ordet under de motionerna? Förbundsstyrelsens förslag var att föreslå bifall till de motioner 
som jag läste upp. Kan det också bli kongressens beslut? 

Svar ja. Sen är förbundsstyrelsens förslag att man ska anse motionerna M4, M8, M74:2 och M84:2 
besvarade. Ordet är fritt. Kan vi gå till beslut? Kan vi då besluta enligt förbundsstyrelsens förslag? Svaret 
var ja. Sen kommer vi till avslag på en motion och där är det så att förbundsstyrelsens föreslår avslag på 
motionerna M7:1, 2 och 3, och där har ordet begärts av Karl Gunneheden. Varsågod. Ordet är ditt. 

KARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM:   

Ordförande, kongressdeltagare, motion M7, den handlar om att vi pratar där om att bilda en kartell och 
jag tycker att förbundsstyrelsen har missuppfattat det här ordet ”kartell” för att även riksdagens grupp 
som behandlar pensioner är en slags kartell. Så att vi tycker att man borde ompröva den frågan. Och dels 
är det då kartellen, den tycker vi … det bildar man ju tillsammans och det blir ju det det blir. Det behöver 
inte vara att det är en kartell att det heter förhandlingskartell, utan det kan ju heta vad som helst, men 
funktionen är att vi måste få en bättre tingens ordning för att komma till rätta med våra pensioner som är 
då väldigt undermåliga och vi kan väl se att vi i princip samtliga pensionärsorganisationer, jag kommer från 
SPRF, att vi har misslyckats i pensionsfrågan och vi måste hitta nya metoder för att komma till rätta med 
det och det är att samverka över pensionärsorganisationsgränserna. Och det gör vi faktiskt, men det måste 
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till en starkare samverkan, ett organiserad samverkan där man har stadgar och ordning och reda och lägger 
yrkanden till riksdagen eller till det riksdags… den motparten då. För motparten är i princip en kartell då. 
Så att vi då i Stockholmsdistriktet, vi yrkar bifall till motionens tre att-satser och vi tycker att man skulle 
försöka på ett bättre sätt komma till rätta med de här frågorna. Och när det gäller förhandlingsrätt så är 
det inte så märkvärdigt för att det har till exempel Norge. Man har förhandlingsrätt i FN. Och sen 
strejkrätt, ja, det har ju faktiskt vi inte heller i de flesta förhandlingar. I MBL-förhandlingar har du ingen 
strejkrätt, men man har förhandlingsrätt när det gäller MBL. Så att förhandlingsrätt tycker jag är ganska 
rättmätigt att kräva för en så stor grupp som vi är då, två miljoner pensionärer. Och det här är ett sätt att 
arbeta och jag tycker att det vore idé att försöka få lite mer styrsel i den här förhandlingen med riksdagen 
och med pensionsgruppen. Det är överläggningar och våra förbundsordförande gör ett jättebra jobb, men 
på något sätt så måste vi få lite styrka. Vi måste få med medlemmarna. Vi måste veta när våra 
förbundsordförande går upp. Vi måste ha yrkanden som är fastlagda på den här typen av kongresser och 
det har vi i handlingsprogrammet. Det är alldeles ypperliga förslag som ligger här tidigare som har 
redovisats här på sidan … ja, vad det nu är, med alla de olika yrkanden som vi har i handlingsprogrammet. 
Så att det finns det men det borde klargöras tydligare och på ett ordningsamt sätt som man har i 
förhandlingskartellerna i fackliga organisationer där man fastställer yrkanden på olika sammanslutningar, 
man har olika modeller för att komma till rätta med det. Men det är ju faktiskt så att vi måste hitta nya 
vägar och det här är ett sätt att arbeta och jag vet att förbundsstyrelsen inte tycker att vi ska lägga oss i det, 
men jag känner i alla fall att vi måste lägga oss i det här och vi måste få pensionärsorganisationerna att gå 
samman. Och kartell, det är ett råd. Det kan vara i princip vad som helst. Men vi måste på något sätt visa 
utåt att vi är tillsammans. Sen måste man ju vara då tre för att kunna dansa tango. Det går ju inte så att vi 
ensamma kör det här, utan vi måste ju få de andra med oss också. Så att vi i Stockholmsdistriktet unisont, 
samtliga avdelningar i Stockholmsdistriktet, vi yrkar bifall till motionens tre att-satser. Och jag ber er tänka 
på att kartell, det är inte så farligt som det låter, utan det är en sammanslutning där man då kommer 
överens att driva en fråga och att vi får mer ordning och reda. Och sen då förhandlingsrätten, det är inte 
så märkvärdigt. Det har man i Norge på den här pensionssidan. Så att det borde kunna gå vägen. Men som 
sagt de andra organisationerna måste vara med i den här frågan och … Ja, jag tror att vi måste hitta nya 
vägar för att nå fram i pensionsfrågan. Och vi kanske måste vara lite elakare. Jag vet för många år sen när 
jag var aktiv och kände folk på departementen, det här är många år sen nu, så ingen skugga ska falla på vår 
ordförande, då sa man att nu kommer de där gnälliga pensionärerna. Jag hoppas verkligen att vi kan 
komma få höra det ”nu kommer de där elaka jä…” och så vidare, som vill … Och det är ett sätt att vi 
måste bli lite mer aggressiva i den här frågan. Och jag hoppas också då när det gäller pensionsfrågan nu i 
Almedalen att man kommer att mana upp hela Gotlands pensionärskår och särskilt dem med rullatorer, att 
de vandrar gata och gata ner i Visby för att visa sin … vad man vill i den här frågan. Som sagt, herr 
ordförande, det är de yrkanden som vi har från Stockholmsdistriktet. Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det, Karl. Någon fler som önskar ordet? Berit, varsågod. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Hörru Kalle, jag har ett bra mycket bättre förslag. Inga rullatorer på Gotland, men rullatorer i riksdagen, 
det skulle märkas. Jag lovar dig. Absolut. Sen är det så här att jag är ju motståndare till karteller. Jag är 
faktiskt det. Men okej, det finns ju en pensionärsgrupp i dag, eller en pensionsgrupp i dag som jobbar i 
riksdagen. De ska ju lämna fram … börja lämna fram sina förslag i början på nästa år. Och jag tycker 
faktiskt att de ska få arbetsro och få lämna fram de förslagen innan vi börjar bli för elaka. Vi kanske ska 
granska det lite mer i sömmarna när vi har sett förslaget, och då kanske höja tonläget om vi behöver. Men 
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jag har en känsla av att det är bra om man har ett bra tonläge och kan hitta samarbetsformer för det här. 
Det är en sak i det hela. Sen ska du veta att vi har i dag ett mycket bra samarbete mellan de olika 
pensionärsorganisationerna. Vi träffas ju faktiskt regelbundet och speciellt vi ordföranden och vi är eniga i 
många frågor. Och jag känner nu att vi ska ta det lite lugnt med det där. Vi ska jobba med frågan, 
självklart. Och sen har vi Almedalen framför oss, där vi har ett gediget program när det gäller pensioner 
och pensionärers rättigheter. Och där ska vi göra en stark insats. Jag lovar dig det. Och jag tycker 
någonstans det här med strejk och sånt här, det är ganska uddlöst. Jag menar det är ingenting för oss. Och 
inte vet jag om vi ska mata duvorna på torget heller, men jobba med frågan ska vi. Jag yrkar alltså avslag 
på den här motionen. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det. Fler som önskar ordet? Är kongressen redo för beslut? Svaret var ja. Då finns det två förslag. 
Det ena är förbundsstyrelsens förslag som är ett avslag av motionen, och det andra är Karls förslag som är 
att bifalla motionen. Jag föreslår att vi ställer de två mot varandra. Kan vi göra så? Svaret var ja. Bifaller 
kongressen förbundsstyrelsens förslag? Bifaller kongressen Karls förslag? Jag finner att kongressen har 
bifallit förbundsstyrelsens förslag. 

KARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM:   

Votering. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Votering är begärd och ska verkställas. Kan vi få göra en försöksvotering? Svaret var ja. Får jag då be att 
de som röstar på förbundsstyrelsens förslag räcker upp sina röda röstkort? Tack, det räcker. Och de som 
röstar på Karls förslag räcker upp sina kort. Jag tycker jag hörde ganska rätt. Det blir alltså enligt 
förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen. Sedan finns det på sidan 196 en motion som heter M79 och 
utlåtande finns på sidan 190. Det är att bifalla motionen M79. Ordet är fritt. Kan vi gå till beslut? Svaret 
var ja. Eftersom det bara finns ett förslag till beslut, kan det också bli kongressens beslut? Svaret var ja. 
Under rubriken Bostäder så finns det på sidan 195 motion M28. Sidan 199, M2:2. Sidan 200, M33. Sidan 
202, M35. Sidan 203, M86. Och utlåtande finns på sidan 197 och sidan 190. Och förbundsstyrelsens 
förslag är att bifalla motionerna M2:2, M33, M35, M86 och att anse motion M28 besvarad. Ordet är fritt. 
Zaida Folias. 

ZAIDI FOLIAS, DISTRIKT GÖTEBORG:  

Zaidi. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Jag ber om ursäkt. Zaidi … Folias. Var det rätt också? 

ZAIDI FOLIAS, DISTRIKT GÖTEBORG:  

Folias, ja.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Folias. Varsågod. 

ZAIDI FOLIAS, DISTRIKT GÖTEBORG:  
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Ja, presidiet, kamrater. Jag har alltså skrivit den här motionen när det gäller reavinstskatten på bostäder, 
försäljning av villor och bostadsrätter. Den här skatten, den infördes ju eller togs ju av alliansregeringen 
redan 2006 men retroaktivt också, och den här effekten av den här skatten, den börjar vi faktiskt märka. 
Jag märker ju när vi har våra medlemsmöten, när vi träffas i olika pensionärsråd, en av de stora frågorna i 
dag är ju bostadsfrågan och diskuterar man det här om att bo rätt. Ja, det är ditt egna ansvar att se till att 
du bor i rätt bostad. Många säger så ”Ja, men jag bor i en bostadsrätt och …” Nu bor jag i Göteborg, 
storstad, där priserna har stigit enormt på lägenheter. Då ser man här, ja, ja, men då kommer 
reavinstskatten, 22 % på vinsten, och har jag då under tiden barnen var små skaffat mig en stor bostad och 
plötsligt blivit kanske till och med ensam och ska köpa mig en mindre bostad, så står jag där med en vinst 
alltså på flera miljoner kronor. Det har tagits ett nytt beslut i regeringen i år, att man då kan … det är inget 
tak på det här uppskovet att inte betala reavinstskatten. Detta innebär ju ändå att vi … om man skjuter 
upp reavinstskatten så får man betala varje år en 0,5 % ränta på uppskovet. Detta gör ju att det är en rätt 
så stor summa som ska betalas varje år på våra låga pensioner, vilket också i förlängningen innebär att man 
avstår att byta bostad. Man bor kvar. ”Ja, ja, men jag kan ju fortfarande knata upp på tredje våningen”, och 
plötsligt så sitter man där som fånge i sitt eget boende. Vad jag ser här, det är ju att förbundsstyrelsen har 
svarat att man vill se och vänta på effekten av den här reavinstskatten men samtidigt så står det i våra 
handlingsprogram som nu ligger till förslag att en av bromsen till att vi pensionärer bor i rätt boende, det 
är skatten. Så därför kan jag inte riktigt förstå det svaret av förbundsstyrelsen att man vill ytterligare vänta 
ännu fler år. Det har ändå gått över tio år sen den här skatten infördes. Jag vill också passa på att säga att 
detta gäller ju inte bara oss pensionärer. Det gäller ju även barnfamiljer som växer. Men då sitter vi kvar i 
våra bostäder som vi inte vill flytta ifrån. Jag vet att andra pensionärsförbund har vågat, skulle vilja säga 
vågat ta i den här frågan och lyfta upp den på bordet, och även bostadsministern har också sagt att ”Men 
här är en fråga vi måste titta på.” Så därför så yrkar jag då på bifall till det att förbundsstyrelsen ska arbeta 
för att få bort … eller att vi får använda vinsten i ett nytt boende. Det är det det är frågan om. Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det, Zaidi. Fler som önskar ordet? Alltså jag tycker jag hör lite surr. Inte är det väl från 
Norrbottensbänken det är surrigt? Det kan jag inte tänka mig. Är vi redo för beslut? Svaret var ja. Då 
föreslår jag först att vi tar de här motionerna som förbundsstyrelsen hade föreslagit att man skulle bifalla, 
för det har vi inte beslutat om ännu, att bifalla motionerna M2:2, M33, M35 och M86. Och där finns det 
inget annat förslag. Kan det också bli kongressens beslut att bifalla det? Svar ja. Sen har vi då motionen 
M28 som förbundsstyrelsen föreslår att den ska vara besvarad och där Zaidi hade föreslagit att man ska 
bifalla den. Och jag föreslår att vi ställer de två mot varandra. Kan vi göra så? Svar ja. Beslutar då 
kongressen att bifalla förbundsstyrelsens utlåtande? Nu var det väldigt få. Var det jag som ställde en 
konstig fråga eller?  

Nej, då försöker vi igen. Blir det bifall till förbundsstyrelsens utlåtande? Blir det bifall till Zaidis förslag? 
Jag finner att det är majoritet för Zaidis förslag, bifall alltså till motionen. Jaså, så där ska man göra för att 
få applåder tydligen. 

Då går vi över till rubriken Äldres vård och omsorg. Och där finns det då på sidan 208 motionerna M32 
och på sidan 214 M81, på sidan 215 M85. Och utlåtandet som finns på sidan 205 för de motionerna, där 
föreslår förbundsstyrelsen att man ska bifalla M32:2, M32:3, M81 och att anse motionerna M85:1, M85:2, 
M93:1 och M93:2 besvarade och att avslå motion M32:1. Och där hade ordet begärts av Christina 
Adelsson. Det skulle jag ha ropat upp mycket tidigare, men jag var lite sen med det. 

OKÄND:  
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Andersson, va? 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Andersson. Kanske dags för mig att gå till optikern snart. 

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND :  

Ordförande, kamrater och alla här då…. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ta micken lite närmre. 

CHRISTINA ANDERSSON, DISTRIKT SÖRMLAND :  

Nu då? Så? Hörs det bättre nu? Ja, jag ville egentligen bara göra ett förtydligande, för i motion 85 här då, 
så har … jag har skrivit då att jag vill att man ska ha … förändringar i socialtjänstlagen handlar det om då. 
Och i att-satserna så är det dels att man ska ta anhörigas önskan mer vid biståndsbedömning vid 
demenssjukdom och multisjukdom, för ofta så kanske inte de som är väldigt sjuka kan bestämma själva. 
Enligt socialtjänstlagen så är det den som bestämmer vilket bistånd man ska få. Och andra att-satsen är det 
här alltså att biståndshandläggarna ska ha någon form av sjukvårdsutbildning, vilket de inte har i dag. Men 
i svaret som har kommit som jag läser det då, så har man tolkat alltså att jag vill att biståndshandläggaren 
ska ta över ansvaret. Precis. Man ska inte ha det här teamet. Men så är inte meningen. Jag vill bara att man 
ska ha en komplettering på biståndshandläggarna så att de får någon del i sin utbildning när det gäller 
sjukvårdsbiten och ska bedöma den här. Så att det är ett klargörande som jag vill göra där då. Så att det är 
inte meningen att det ska rymmas i en och samma person som man har svarat här, utan det ska vara 
biståndshandläggare och sen teamen med distriktssköterskor och alltihop vad det nu är, arbetsterapeuter 
ska finnas, med en utbildning, att det läggs till någon liten del sjukvårdsutbildning. Det är huvudsyftet 
egentligen. Och då vill jag också att den ska bifallas, den motionen. Den är besvarad i dag då. Men även 
det andra, att det ska tas hänsyn till anhöriga då när … för jag menar det kanske är de som inte ens har 
anhöriga heller som kan ställa krav om de är jättesjuka i det här läget. Men någon anhörig kanske finns 
ändå. Själv har jag så att jag har en bror vars dotter bor i Holland, men hon kan inte se allting hon heller, 
som far väldigt illa på det boende han bor, multisjuk. Och det är därför som jag har skrivit den här 
motionen egentligen då. Men alla kanske inte är så dåliga som det hemmet är, men jag som sagt var kan 
inte säga någonting om det. Mm, men jag önskar bifall till den med den förklaringen alltså att det ska vara 
inte samma person, utan fortfarande personer bara att det läggs till utbildning då på andra att-satsen där. 
Vart det för krångligt?  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Nej. Tack för det. Någon fler som önskar ordet? Berit:, varsågod. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Jag tycker det är en lite svår fråga. Den är ju oerhört känslig. Vi vill ju att alla människor ska behandlas så 
väl som möjligt. Så det finns en risk med det här, men vi har ju svarat där att i ett team så skulle det kunna 
ingå en sjukvårdsutbildad och det kanske är så här också att i den här socionomutbildningen, att de har 
någon form av utbildning i dag när det gäller sjukvård. De har ingenting i dag? Nej. Och det här är … ja. 
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Vad säger Gunvor? Du får nog använda mikrofonen. Du kan inte sitta där nere. Du får hjälpa oss lite med 
det här. 

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT GUNVOR PETTERSSON:  

Jo, det är så att det här har varit uppe till diskussion i Socialstyrelsen och Socialstyrelsen har efter mycket 
övervägande i flera års bearbetning konstaterat att det behövs den här utbildningen. Så nu i det här 
riktlinjeprogrammet som kom så har man tagit in att man ska ha utbildning av socionomer, men det ligger 
väldigt långt fram så att det är ingenting som kommer att göras de närmaste åren, men det är sånt som vi 
måste ha, därför att de som kommer och gör den första behovsbedömningen, de har inte den 
kompetensen. Men däremot om regeringen nu tar förslaget i betalningsansvarslagen, då får vi en helt 
annan sjukvårdsinblandning därför att då är sjukvården tvungen att kalla teamet från den vårdcentral där 
du var ansluten. Och då blir det så att behovsbedömning görs både ur hälso- och sjukvårdssynpunkt och 
det görs efter behovet om du behöver ha någon som ska klä på dig, någon som ska hjälpa dig med 
mathanteringen och sånt. Men själva sjukvårdsbiten kommer att gå genom vårdcentralen, primärvården, 
och den har de lovat oss att de ska ta den i augusti. Så jag bara ville göra ett tillrättaläggande. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ja, vad bra. Vi tackar för den informationen. Men ja, det handlar ju om patientsäkerhet och massa grejer i 
det här och vi har ju besvarat den här motionen och ja, jag känner mig kluven i det om jag ska vara riktigt 
ärlig. Jag måste säga det. Det känns svårt va. Men vi har ju en gång fattat ett beslut så jag håller kvar vid att 
vi har besvarat motionen. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ja, tack för det. Fler som önskar ordet? Är vi redo för beslut? Svaret var ja. Då föreslår jag att vi gör så här 
att vi väntar med den där motion 85 och så tar vi de andra. Där föreslår förbundsstyrelsen att bifalla 
motionerna M32:2, M32:3 och M81, och där finns det inget annat förslag. Kan det också bli kongressens 
beslut? Svaret var ja. Och så att avslå motion 32:1 är också förbundsstyrelsens förslag. Kan det bli 
kongressens beslut? Svaret var ja.  

Sen hade vi då den här motionen M85. Nej, jag hade två till som också anses besvarade. M93:1 och M93:2 
föreslår också förbundsstyrelsen att de ska anses besvarade. Där finns det inget annat yrkande. Kan det bli 
kongressens beslut? Svar ja. Nu kommer vi fram till M85 och där finns det alltså då två förslag. Det är 
förbundsstyrelsens, som är att anse motionen besvarad, och det andra är då Christina Anderssons förslag 
om att den ska bifallas. Kan vi ställa de två förslagen mot varandra? Svaret var ja. Beslutar då kongressen 
enligt förbundsstyrelsens förslag? Beslutar kongressen enligt Christina Anderssons förslag? Nu har jag 
chansen att få applåder igen, för det var bifall för Christina Anderssons förslag, vilket är lika med att 
bifalla motionen. Jag fick … Jo, nu kom de. Och då föreslår jag att vi ajournerar oss för fika, för enligt 
körschemat så skulle den vara 14:30. Och då tar vi det till klockan 15 samlas vi igen. 

------ 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Får jag be att ni intar era platser. Spänn fast säkerhetsbältena för nu åker vi. Är vi redo att återuppta 
förhandlingarna? Då ska vi vara framme vid det som är under rubriken Sjukersättning. Och då finns det 
motioner där, M13, M22, M25, M26, M29. [hör inte 0:07:46]. På sidan … Ja, ett ögonblick, jag kommer. 
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På sidan 165, 167, 168, 169 och 70. Och utlåtande för de motionerna finns på sidan 162. Och 
förbundsstyrelsens förslag är att bifalla motionerna M13, M22, M25, M26 och M29. Ordet är fritt. 

Kan det också bli kongressens beslut? 

Svaret var ja. Nu glömde jag avsluta diskussionen. Internationell verksamhet, där finns det ingenting. Även 
äldres röster ska höras finns det motioner under nästa rubrik Hälsa och välbefinnande, där finns … var 
hade de M90 då? Motion M1, M5, M16, M21, M36, M82, och de finns på sidorna 175-184. 

OKÄND:  

Och M9. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Och M9 på sidan 177. Och där föreslår … Tur att man har kvinnor med sig. Jo, på sidan 180 finns motion 
M18, M30, M80, M91 och M14 på sidan 189 och 185. Förbundsstyrelsens förslag … Deras utlåtande finns 
på sidan 186 och sidan 172. Förbundsstyrelsens förslag är att bifalla motionerna M1, M5, M16, M21, M36, 
M82 och M91. Ordet är fritt. Redo för beslut? 

Svar ja. Kan vi då besluta enligt förbundsstyrelsens förslag? 

Svar ja. Och sen att anse motionerna M9, M14, M18 och M30 besvarade är också förbundsstyrelsens 
förslag. Kan vi besluta så? 

Svar ja. Under nästa rubrik finns det inga motioner och inte under de resterande rubrikerna heller, och 
därför lämnar jag ordet fritt i övrigt då det gäller texten … 

Sen har vi tre stycken som har begärt ordet om texter i handlingsprogrammet, och det är Laila Stein från 
Kronoberg och därefter Barbro Mattson, Östergötland, och jag föreslår att Laila tar sig upp till talarstolen. 
Hon är på väg. Och sedan också att Barbro Mattson tar fart. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Okej. Jag har begärt ordet i motion 74. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Jaha. Det har vi nog inte uppfattat,  hittar ni den någonstans?......  Nej, det är lite oklarheter, men tydligen 
så avser ordet begäran om motion M74, och då tycker jag att då får … även om vi nu har klubbat den så 
kör vi det. Varsågod. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

Ska jag ta? 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ja. 

LAILA STEIN, DISTRIKT KRONOBERG:  

http://www.skpf.se/


  
 

74 
 

Mm. Sidan 159. Presidiet, kongressdeltagare. Jag vill börja med att yrka bifall till motion M74, hela 
motionen i sin helhet. Jag vill tacka förbundsstyrelsen till förslaget att bifalla första att-satsen som handlar 
om att bostadsbidraget ska följa pris- och hyresutvecklingen. Sen är det att-sats två då, och då har vi sagt 
att vi tycker att taket på det egna kapitalet höjs från 100 000 till 500 000. Det är en riktpunkt vi tycker. 
100 000 är alldeles för lite. Om man tänker sig att man vill flytta från sin bostad och då säljer bostaden. 
Det har man inte råd med om allt ska gå sen till att man inte får något bostadsbidrag, utan det går till att 
betala den nya hyran. För i dag är ju kostnaderna för bostäder, hyresrätter till exempel, eller annat, enormt 
höga i en nyproduktion. Lite av det Zaidi hade och argumenterade mot tycker jag passar in på den här 
motionen också. Så jag yrkar bifall till båda att-satserna. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det, Laila. Och eftersom det då är så här att vi egentligen har beslutat i den här frågan, men det 
beror förmodligen på ett missförstånd mellan ordetbegäraren och oss så föreslår jag att vi tar upp den 
motionen på nytt till behandling. Är vi överens om det? Svar ja. Berit, varsågod. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Tackar. Det är ju så här då att vi har sagt så här att vi vill inte precisera beloppet. Det kan ju bli högre än 
500 000. Så därför har vi kommit fram till här i förbundsstyrelsen att vi anser den här besvarad, den här 
att-satsen, och att vi inte preciserar beloppet. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det. Fler som önskar ordet? Är vi redo för beslut? Svar ja. Och då finns det två förslag. Det är 
förbundsstyrelsens förslag att anse motion M74 besvarad och det är Lailas förslag om att vi ska bifalla 
motionen. Jag föreslår att vi ställer de två mot varandra. Ska vi göra så? Svar ja. Beslutar kongressen enligt 
förbundsstyrelsens förslag? Beslutar kongressen enligt Lailas förslag. Jag finner att kongressen har beslutat 
enligt förbundsstyrelsens förslag. Då var den där klar också egentligen, för där var ingen text. Sedan fanns 
det då som sagt ett antal … några personer som har begärt ordet om texterna i handlingsprogrammet, och 
Barbro Mattson, var är … framme nu. Varsågod. Och därefter är det Marianne Lindberg. 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Ordförande och kongressdeltagare, i konsekvens av att vi nyss beviljade motion 81 så skulle jag vilja ha en 
tilläggsmening i handlingsprogrammet under det här på sidan 295 ”SKPF skall arbeta för …” Och då 
skulle jag vilja ha under punkt fem där, så skulle jag vilja ha en tilläggsmening ”att anmälningsplikt skall 
råda när våld i nära relationer upptäcks av personal inom äldreomsorgen eftersom …” Ja, och det är ju 
eftersom man redan har tillstyrkt då, så ska SKPF arbeta för det. Och det har vi ju redan tillstyrkt i 
motionen, så att det är konsekvent att man inför det i handlingsprogrammet också tycker jag. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det. Nästa är Marianne Lindberg. Varsågod. 

MARIANNE LINDBERG, DISTRIKT NORRBOTTEN:  

Herr ordförande, kamrater, åhörare och gäster, på sidan 288 så meningen längst ner där så står det 
”Välfärdsteknologi och förbättrad specialistvård ger ökade möjligheter att minska exempelvis fallolyckor.” 
Där tycker jag att meningen är redaktionellt lite felaktig, för jag förstår inte riktigt vad välfärdsteknologi, 
varför det ska förhindra fallolyckor. De är ju oftast i hemmet eller på annat sätt, och teknologin finns väl 
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på ett annat ställe. Så jag har ett förslag till förändrad text som lyder ”Välfärdsteknologi och förbättrad 
specialistvård ger ökade möjligheter att ge vård och rehabilitering för sjukdomar som förut inte gick att 
behandla.” Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det, Marianne. Och då tänkte vi göra det så här bekvämt för oss i presidiet att vi föreslår att de 
här två förslagen till textändringar får redaktionsutskottet ta hand om, eftersom vi har valt ett sånt i 
inledningen av kongressen. Kan vi vara överens om att vi hänskjuter de frågorna till redaktionsutskottet? 
Svar ja. Och efter deras behandling så tar vi ställning till hela handlingsprogrammet. Är vi överens om det? 
Svar ja…… Ja, alltså meningen är ju att efter redaktionsutskottets arbete så tar vi upp och behandlar och 
fattar beslut om hela handlingsprogrammet. Visst hade ni förstått det? Ja. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Så. Då ska vi fortsätta med motioner som inte hänger samman med handlingsprogrammet. 

OKÄND:  

Får jag fråga en sak kring den här motion 74 …… 

KONGRESSORDFÖRANDE INGER STRÖMBLAD:  

Hon yrkade bifall på hela, Laila. Och då ställde han … vi, alltså förbundsstyrelsens besvarandeyrkande 
mot Lailas bifallsyrkande och då vart det förbundsstyrelsens besvarandeyrkande som vann.…… Jo, alltså 
det är förbundsstyrelsens yrkande som har gått igenom, för han ställde förbundsstyrelsens yrkande mot 
hennes. Så att den första att-satsen är bifallen och den andra att-satsen är besvarad. Sen kan vi ha uttryckt 
oss åt något håll, men det är ändå så som du sa, tror jag. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Jag kan inte tänka mig att jag har uttryckt mig oklart . Jo, säkert. Blev det klart, Lars? Jag tycker mig se att 
del börjar bli lite trötta nu. Inte vi här framme, men … 

18. Behandling av motioner om ekonomi, skatter och försäkringar 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Då övergår vi till punkten 18 på dagordningen och det handlar om behandling av motioner om ekonomi, 
skatter och försäkringar. Och den första motionen, som finns på sidan 186, 187 handlar om motionen M6, 
bidrag till datorinköp. Sen finns också motionen M77 om SJ:s rabatter och motion M80 om 
drivmedelsrabatter. Och under punkten som gäller motion M6 bidrag till datorinköp så har Karl 
Gunnheden begärt ordet. Varsågod. 

OKÄND:  

Vilka sidor var det nu igen? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  
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Förlåt? 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

187. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Sidan 186, 187. Sidan 273, 274. Och sidan 273, 275, på de övriga två motionerna. Och det som vi 
behandlar nu är motion M6 som finns på sidan 186, 187. Varsågod, Karl Gunnheden. 

KARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM:   

Jaha, fru ordförande, kongressdeltagare, jag får väl börja med att säga ha rätt för tidigt är det samma som 
ha fel. Så att jag bara tänkte på det förra inlägget jag hade. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Vad var det du sa?  

KARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM:   

Ha rätt för tidigt är detsamma som ha fel. Så att förmodligen har jag rätt, fast senare. Sen är det inte lätt 
det här med motionsbehandling, för det är en slags syntetisk hantering av ord och det är inte vi vana vid, 
utan vi hanterar orden oftast humanistiskt. Men vi ska göra vårt bästa. Den här motionen nummer 5 till 
kongressen det handlar om datorer till äldre, men egentligen så handlar den även om ny teknik och 
utbildning. Vanliga löntagare får sin utbildning i ny teknik och datorer på arbetsplatsen. Man får också 
kanske till och med en egen mobiltelefon och lite annan teknik, smått och gott, släpar man hem i stora 
väskor. Men pensionären går och hämtar ut sin låga pension och har inte råd att köpa den här tekniken. 
Den har också ett visst motstånd att lära sig den nya tekniken, och mycket mer i kring detta. Så att vi 
kommer inte i samhället att kunna klara oss utan den nya tekniken. Alla måste vara med på tåget för att 
klara ut hur vi ska … Vi kommer inte få mat på hemmet ens en gång, utan vi får på något annat sätt då be 
någon beställa mat. Ja, nu överdriver jag lite, men det kommer att vara besvärligt. Tekniken går oerhört 
fort framåt. Bilarna kör sig själv inom fem år, i alla fall vissa sträckor på säkert sätt. Så att i den här 
motionen då så är det ett ganska modest yrkande om att vi i samråd med övriga pensionärsorganisationer 
framföra krav till regeringen att pensionärerna ska få bidrag till inköp av egen dator och då har vi ett tillägg 
till det här, eller jag, Stockholmsbänken alltså, Stockholmsdistriktets alla avdelningar. Ny teknik och 
utbildning hakar vi på där i samråd med då presidiet här så gör vi ett tilläggsyrkande på den delen. Och det 
skulle gå bra enligt fru ordförande. Ja. Sen då så tycker jag det här borde ju då förbundsstyrelsen gå upp 
omedelbart och yrka bifall till den här motionen, för på sidan 296, längst bak, så har vi alldeles nyss 
beslutat att uppmuntra och bejaka utbildning och information kring ny teknik. Så vi kan ju inte besluta 
emot det ena i den andra. Sen är det då möjligtvis inköp av datorer och annat, men om någon fuskar med 
det, det kan ju inte vara pensionärsorganisationernas sak att ta upp den frågan. Det får väl regeringen och 
beslutande myndigheter göra. Det är ju inte vår sak. Men vi yrkar i alla fall från Stockholmsdistriktet bifall 
till motion nummer 5 … motion nummer 6. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

M6. 

KARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM:   
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M6. Ja, just det. Den heter 5 på hemmaplan då och 6 här. Ytterligare ett syntetiskt problem. Men i alla fall 
så yrkar vi bifall till den med det här tillägget som jag nyss har nämnt. Tack. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack för det. Lämnar ordet till förbundsstyrelsens föredragande. Varsågod. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER: T 

Tackar. Ja du, Kalle. Tar vi en match igen. Ha, ha, säger han. Ha, ha, säger jag. Hör ni, det här så här va att 
datorer, det får man faktiskt köpa sig själv. Det är vi eniga om i förbundsstyrelsen. Men när det gäller 
utbildning, nu ska jag dra den här sista, att uppmuntra och bejaka utbildning och information kring ny 
teknik. Ja, det är ju självklart. Så är det ju bara. Det ska vi väl stimulera till. Då tycker jag så här, det blir 
avslag på motionerna och så bifall till utbildning och … om vi kan göra så. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ska vi lägga det tillägget då i yttrandet då? 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ja, kan vi inte lägga det som ett tillägg till yttrandet? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tillägg i yttrandet. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Är det okej? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Vi kan inte ändra i motionen. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Förlåt? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Man kan aldrig ändra i motionen, utan i så fall uppfattade jag att det tillägget skulle då hamna i 
förbundsstyrelsens yttrande, att ordet utbildning kan kompletteras. Har vi det uppfattat ditt förslag rätt? 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ja. Ja, för då är vi överens om sista sidan också, Kalle. Det är bra. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Har Karl … Någon ytterligare som önskar ordet? Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Då föreslår 
jag följande, att vi tar motionerna M77 och M80 där är förbundsstyrelsens förslag avslag. Och så 
återkommer vi till utlåtande M6 där förbundsstyrelsen har föreslagit att vi ska lägga till ordet utbildning. Är 
förslagen rätt uppfattade? Svar ja. Kan då kongressen besluta att avslå motionerna M77 och M80 och 
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M6?...... Nej, Karl har inte yrkat bifall, utan han har uppfattat att man skulle göra ett tillägg i den, och där 
uppfattade jag att Berit har föreslagit att avslag på motion M6, M77 och M80, men i förbundsstyrelsens 
yttrande över motionerna skulle kongressen tillägga ordet utbildning. Så uppfattade jag. Har jag uppfattat 
det så? Ja. Och då tar vi om det igen så att vi är säkra på att det blev rätt, att vi alltså avslår … enligt 
förbundsstyrelsens förslag avslår vi motionerna M6, M77 och M80. Och i förbundsstyrelsens yttrande när 
det gäller motion M6 görs tillägget utbildning. Är de förslagen rätt uppfattade? 

Svar ja. Kan kongressen då besluta enligt förbundsstyrelsens förslag? Svar ja. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ja, sekreteraren här har blivit uppmanad att påminna om att valberedningsnomineringstiden går ut klockan 
17 om det är någon som inte har hunnit med det. Vi har fått in en del nomineringar. 

19. Behandling av motioner om sjuk- och tandvård 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Och så går vi vidare på behandling av motionerna, och då gäller det behandling av motioner om sjuk- och 
tandvård, och det gäller motionerna M20 om gratis medicin för kroniskt sjuka, motion M32:4 om 
brukarråd i Skåne, och motion M76 om miljövänliga mediciner. Och där har vi en talare anmäld. När det 
gäller gratis medicin för kroniskt sjuka är det sidan 194. När det gäller motion om brukarråd, sidan 208. 
Och när det gäller motion M76 om miljövänliga mediciner är det sidan 213. Och förbundsstyrelsens 
utlåtande hittar ni på sidan 205 och 190 då när det gäller motionen M20. Blev det klart? Är någonting 
oklart? Och då har vi … Vi har en talare anmäld och det är Liza DiPaolo Sandberg. Jag lämnar ordet till 
henne. 

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   

Oj, jag var inte beredd. Den låg där, men nu ska vi komma i gång här ska vi se. Så, ordförande, 
kongresskamrater. Ja, jag vill börja med att yrka bifall till de bifallsyrkande gällande de här motionerna som 
börjar med M1 och så vidare, som förbundsstyrelsen har yrkat bifall till. Men jag vill ta upp en fråga 
angående det där, och det är så att det stämmer som FS så riktigt påpekar att ingen motionär tagit upp 
frågan om den stora skillnaden som finns mellan olika landsting i vad som omfattas av 
högkostnadsskyddet. Och det tycker jag är både ologiskt och faktiskt obegripligt att det är så. Samma 
regler ska väl gälla oavsett var i landet man bor, om just det här med högkostnadsskyddet. Och där skriver 
FS att det kan finnas anledning att fundera över om inte högkostnadsskyddet ska bli mer likformigt över 
landet. Jag tycker att FS inte bara ska fundera utan också agera i den frågan, och därför så vill jag att FS 
arbetar för att högkostnadsskyddet ska bli mer likformigt över landet. Alltså ett tillägg där att man inte 
bara ska fundera utan också agera, att man ska arbeta för att högkostnadsskyddet blir likformigt över 
landet. Och jag yrkar bifall till mitt yrkande. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Vilken motion är det du …? För det är ju bara motionsbehandlingen vi har nu. 

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   
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Ja, och det där är motionssvaret. Ja, men det var därför, jag var inte beredd att komma upp. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ja, men till vilken motion? 

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   

Mm, ifrån M1 och framåt. Det var ju flera där. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ja, det är de. Vilken motion är det? För det är den vi bör behandla nu. 

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   

Ja, jag kan hämta boken, får vi se. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ja. Vi ska bara stämma av så att vi har klart för oss helheten. 

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   

Det är de här. Det var därför jag inte var beredd alltså nu när du sa så där. För att här … 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ja, det är inte det här området. 

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   

Nej, men varför fick jag ordet nu då? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Du hade begärt det på det här området. På 19. 

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG:   

Men det här ligger väl under 19? Men på rubriken Högkostnadsskydd. Det var därför jag inte var beredd 
att gå upp nu eftersom det kom fel. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Men jag tror inte att det kommer under 19. Det ligger inte under 19………. Motionen är redan behandlad 
i handlingsprogrammet och nu har ju ombuden fått lyssna till Lizas visa ord och det kanske anammas i 
någon form av redaktionsutskottet om det kan finnas något utrymme för till det goda initiativet att ta fram 
en viktigt fråga. Så att den frågan som Liza nu tar upp finns alltså redan behandlad och det vi har att ta 
ställning till, det är motionerna M20, gratis medicin för kroniska, motion M32:4 om brukarråd i Skåne, och 
M76 om miljövänliga mediciner. Och därför finns de utlåtandena på motion M20 på sidan 190, och när 
det gäller motionerna M32 och M76 finns de på sidan 205, och där är förbundsstyrelsens förslag att bifalla 
motion M76, att anse motionen M32:4 besvarad, att avslå motion M20. Det finns inga talare anmälda. Är 
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kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Då frågar jag bifaller kongressen motion M76? Svar ja. Anser 
kongressen att motion M32 är besvarad? Svar ja. Att motion M20 avslås? Svar ja.  

20. Behandling av motioner om äldreomsorg, boende och bostäder 
 

Och då lämnar jag ordet och mikrofonen till … Ja, då går vi vidare när det gäller motioner och motioner 
om äldreomsorg, boende och bostäder. Och då är det motion M37 som vi ska hantera nu, som handlar 
om utdrag ur belastningsregistret. Och det finns i kongressmaterialet så finns det på sidan 205 till 207 och 
på sidan 211. Föredragande är Berit: Bölander och förbundsstyrelsens förslag till beslut är att avslå motion 
M37. Och jag har ingen talare anmäld. Nu får ni rätta mig om jag har fel. Ingen talare anmäld? Är 
kongressen redo att gå till beslut? 

Svar ja. Och när det då gäller frågan om utdrag ur belastningsregistret så finns det alltså bara ett förslag till 
beslut och det är förbundsstyrelsens förslag att avslå motion M37. Kan det också bli kongressens beslut? 
Svar ja.  

21. Behandling av motioner om övriga frågor 
 

Sen har vi punkten 21, och då är det behandling av motioner, övriga frågor. Och då har vi en motion som 
handlar om att stoppa telefonförsäljning. Det är motionen 62:2. Det finns i kongressmaterialet på sidan 
205 och sidan 212. Föredragande är Berit Bölander.  Förbundsstyrelsen har föreslagit att man ska avslå 
motionen M62:2. Ingen talare är anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? 

Föreligger då endast ett förslag och det är förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen M62:2, alltså om 
att stoppa telefonförsäljning. Kan det då också bli kongressens beslut? Svar ja. Då är vi klara med 
motionsbehandlingen. Så att saknar ni nu någon motion som ni känner att ”Men den där, vart tog den 
vägen?” då får vi kolla upp det. För nu ska alla motioner vara behandlade och beslutade om på något sätt. 
Och vi har alltså faktiskt kommit så långt som vi hade tänkt för dagen. Och vi som trodde att vi skulle få 
ställa in kongressmiddagen för vi skulle jobba ikväll. Men så är det inte. 

Alltså jag hade tänkt avsluta och ajournera oss för i dag, men då skulle jag bara vilja fråga kongressen 
innan om det är okej att vi också avslutar nomineringen till valberedningen nu? 

Svar ja. Då avslutar vi nomineringen till valberedningen. Har alla lämnat in sina lappar då? Och det är folk 
som reagerar. Det kommer lappar här alltså. 

Ja, den tar vi emot, ser du, så lämnar vi den här. Är det fler som har nomineringar till valberedningen så 
lämnar ni in dem nu. Är det fler som har nomineringar som ni vill lämna in till valberedningen? Nej. Bra. 
Då avslutar vi nomineringen till valberedningen. Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt, varsågod. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Tack. Jag vill bara uppmana redaktionsutskottet att träffas här utanför när vi avslutar här inne. Vi har fått 
en del arbetsuppgifter att lösa. Vi ses direkt utanför här. 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  
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Bra. Tack för det. Ikväll är det ju kongressmiddag och den är klockan 19:30 i bistron här i huset, en trappa 
ovanför där vi sitter nu, alltså på ingångsplanet. Har jag förstått det rätt då? Mm. En trappa upp härifrån, 
ingångsplanet, 19:30. Och sen så föreslår jag då att vi ajournerar oss fram till klockan nio i morgon bitti. 

Kan vi med det då ajournera kongressen fram till i morgon bitti klockan nio? Svar ja! 

Torsdagen den 15 juni 

Anförande av gäst Monica Blomberg, RPG 
 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Jag ber att få hälsa RPG:s representant Monica Blomberg välkommen till kongressen.  

ORDFÖRANDE I RPG MONICA BLOMBERG:  

Ja, som ni hörde så heter jag Monica Blomberg och jag är förbundsordförande i RPG som betyder 
Riksförbundet pensionärsgemenskap. Och jag är väldigt glad åt det här och känner mig ärad att få vara 
med på den här kongressen. Nu kunde jag inte vara med mer än i dag därför att jag har varit på en RPG-
resa med medlemmar upp till Hälsingland. Vi har haft en otroligt fin resa och vi har haft inte en 
regndroppe på oss när vi har varit utanför bussen. När vi har suttit i bussen, då har det regnat ordentligt 
ibland. Men när vi har varit ute har det varit otroligt. Är det många från Hälsingland här?  

Alltså, ni har ett underbart landskap. Vi har bott i Alfta i fyra nätter och så har vi varit runt och haft en 
suverän guide med oss hela tiden. Och sett alla era vackra Hälsingegårdar. Ja, inte alla men många. Ja, det 
är helt … jag rekommenderar er att åka dit. Nu när ni har varit och sett vårt vackra landskap här lite i 
Östergötland. För jag kommer från Finspång och det är bara två och halv mil härifrån. Ja, Finspång är bra 
också. Ja. Jag ser ju vilka som kommer därifrån [skratt]. Ja, men det är roligt att få vara med på en 
kongress. Alltså, flera av er tillhör ju den här utvalda skaran som faktiskt känner människor som var födda 
på 1800-talet. Det gör många av er. Ni kände folk från 1800-talet. Och nu är vi inne i 2000-talet. Jag 
brukar tänka, min farmor var född 1868, min mormor 1887 i Hudiksvall. Så det vet ni, ja, det är bra, det 
som kommer därifrån. Och hur otroligt mycket det har förändrats i vårt samhälle på den tiden. Det brukar 
vi tala om och säga, tänk så mycket mormor fick vara med om i sitt liv och tänk så mycket farmor fick 
vara med om i sitt liv. Min farmor, hon fick grå starr. Och det skulle opereras, på Akademiska i Uppsala 
opererade. Och hon fick då ligga stilla en hel vecka. Och då hade man tagit bort linsen, för hon skulle ju få 
linser i sina glasögon sen så hon skulle kunna se. Men min farbror hade åkt in för att hämta farmor och 
han hade talat med farmor och hon skulle bara prata med läkare. Så han satt i väntrummet och väntade. 
Då kommer de ut och så säger de, ”det gick inte bra. Din mamma avled.” Därför att farmor hade legat 
stilla så länge, en hel vecka. Och när hon kommer upp, då går det en propp, som man sa då. Så hon avled 
där när hon hade packat väskan för att åka hem till sitt hem.  

Men hörni, jag har också opererats för grå starr. Jag fick åka in till Norrköping, till sjukhuset här på 
förmiddagen och var hemma på eftermiddagen, hade fått ny lins och allting fungerade. Så nog har det 
utvecklats hörni. Och min farmor, hon var änka och hennes döttrar sa … för farmor älskade rött, hon 
älskade rött, men döttrarna sa, ”du är änka, du får inte ha röda kläder, det kan man inte ha.” Även att 
farfar hade varit död i 40 år så tyckte inte döttrarna att det var lämpligt med röda kläder på en änka. Så 
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hon fick ha grått och svart. Och det är ju bra sorligt. Jag ser, du har rött på dig, och det får du ha. Ja, vi får 
ha vilka kläder vi vill fast vi har blivit pensionärer. Är inte det härligt? Så det är mycket som går framåt. 
Men sen är det så att det skulle kunna vara ännu bättre för oss. Det är ju så att många har så dåliga 
pensioner. Många har jobbat hela sitt liv och slitet, men pensionerna är inte i paritet med det. Har man 
slitit hela livet, då skulle man väl kunna få ha det lite bra när man har blivit äldre. Men många har ju så låg 
pension. Och vi jobbar ju, SKPF och vi och de andra pensionärsföreningarna, för att vi ska kunna få 
högre pension och lägre skatt. Det är ju det vi tillsammans vill jobba för. Och vi som jobbar inom 
pensionärsföreningarna, vi jobbar för dem som är före oss, som är ännu äldre och som inte kan tala för sig 
själva. De behöver ha någon som talar för sig.  

Men sen gör vi en stor sak till, vi jobbar ju för dem som kommer efter oss. De som inte tycker att de är så 
gamla så de vill gå med i en pensionärsförening, men det är bra att vi finns som jobbar så att det ska bli 
bättre för dem som kommer efter oss också. Jag ska inte prata så länge för ni har mycket att göra, men jag 
är väldigt glad att jag fick vara med här. SKPF och RPG, vi delar ju på ett kontorsplan på Franzéngatan i 
Stockholm, så att jag ser ju Berit ofta. Men Berit jag vill att du kommer fram. Och så har jag en liten 
present till SKPF och den är för att ni ska komma ihåg Östergötland. Det är ett litet företag ute på landet i 
Norrköping, mitt ute i ingenting där två flickor har startat … de är damer, kvinnor, nu, men de var flickor 
när de startade det här, och därifrån har jag en liten present till SKPF. Och det påminner om vårt 
landskap. Varsågod.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Tack för det. Tack för alla fina ord och fantastiskt hur du kunde berätta om den här utvecklingen på ett 
sånt påtagligt sätt. Det är det vi behöver i vardagslivet, att kunna dra de här exemplen. Det är fantastiskt. 
Ett hjärtligt tack Monica. Och en röd ros. Varsågod.  

ORDFÖRANDE I RPG MONICA BLOMBERG: 

Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det Monica. Sen är det så här att på begäran av några utav kongressombuden så skulle jag vilja 
släppa fram Elsie Bäcklund Sandberg till ett framträdande inför kongressen. Scenen är din.  

[Elise sjunger en sång]……… Tack för det, Elsie.  

Forsatt behandling av förbundsstyrelsen förslag till handlingsprogram 
samt motioner med anknytning till handlingsprogrammet 

 

Då skulle jag vilja föreslå att vi går tillbaka till att behandla handlingsprogrammet till en del som vi avbröt 
lite grann i går. Är vi överens om att göra så? Svar ja. Och då gav vi redaktionsutskottet ett uppdrag att 
skriva ihop en liten text utifrån förslag som … nu hade jag ju inte de framme, Mariann Lindberg och Liza 
Di Paolo…… 

Mariann Lindberg och Barbro Mattson hade alltså lämnat in förslag till textförändringar i 
handlingsprogrammet. Och redaktionsutskottet har nu skrivit ihop en liten text utifrån det och 
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förhoppningsvis har ni fått ut det materialet. Men jag föreslår ändå att Förbundssekreterare Annastina 
Hörnfeldt föredrar det så att vi får lite bakgrund. Varsågod Annastina. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Mm, tack herr ordförande. Och god morgon kamrater. Efter hårt arbete så har vi då kommit fram till det 
här förslaget som ni nu har, förhoppningsvis, i era händer. Och jag läser snabbt upp dem. På sidan 292 
under rubriken Äldres vård och omsorg ändras den fjärde punkten till: ”Att äldres säkerhet och behov alltid 
sätts i första rummet och att bemanningen svarar mot dessa behov. Anmälningsplikt ska råda när våld 
upptäcks av personal inom äldreomsorgen.” På sidan 295 under rubriken Hälsa och välbefinnande stoppar vi 
in följande punkt efter punkt 3: ”Att högkostnadsskyddet ska bli mer likformigt över landet.” Och den 
sista på sidan 288, sista meningen längst ner på sidan ändras till: ”Välfärdsteknologi och förbättrad 
specialistvård ger ökade möjligheter att ge vård och rehabilitering för sjukdomar som förut inte gick att 
behandla.” Ordförande, jag yrkar bifall till samtliga tre förslagen.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det,  

 Annastina. Ordet är fritt. Ja, du … Nja, då får du komma fram till mikrofonen.  

KERSTIN FRÅNLUND, DISTRIKT VÄSTERNORRLAND:  

Jag heter Kerstin Frånlund och kommer från avdelning 114 i Kramfors. Röda Ådalen. Det är ett litet 
syftningsfel där när det gäller sista meningen på första punkten. ”Anmälningsplikt ska råda när våld 
upptäcks av personal.” Är det personalen som blir våldsam eller är det våldet mot personalen? Stryk ”av 
personal” och det står ”Anmälningsplikt ska råda när våld upptäcks inom äldreomsorgen.” Och det finns 
ju socialtjänstlagen i dag att de är skyldiga att anmäla.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ett ögonblick, Annastina, det är ytterligare en som har begärt ordet. Och du heter? 

BARBRO MATTSON, DISTRIKT ÖSTERGÖTLAND:  

Om vi skriver så, då gäller det ju alla då, då gäller det ju även de som … medboenden och sånt där 
anmälningsplikten ska gälla. Det här det gäller ju när personal upptäcker våld inom … till exempel nära 
relationer, hemtjänstpersonal och … Det är de som har problem. De vet inte hur de ska hantera det i dag, 
och då ska de ju veta det att de är skyldiga att anmäla det. Det är det handlar om.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Annastina. 

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Det är ju så att vi hade en motion om detta. Och det är just den här texten som är bifallen utav 
kongressen. Så av den anledningen så kan vi inte ändra. Så jag vidhåller mitt yrkande för att godkänna alla 
tre.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  
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Får jag fråga, Kerstin, hade du något förslag, eller?  

KERSTIN FRÅNLUND, DISTRIKT VÄSTERNORRLAND:  

Nej.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Nej, då så. Några fler som önskar ordet? Är kongressen redo att gå till beslut? Svar ja. Då föreslår jag att 
kongressen tar ställning till först redaktionsutskottets förslag till skrivningar och sedan fattar vi beslut om 
hela handlingsprogrammet. Kan vi göra så? 

Svar ja. Eftersom det inte finns något annat yrkande så frågar jag kongressen, kan ni bifalla 
redaktionsutskottets förslag till skrivning? 

Svaret var ja. Kan vi i övrigt fastställa handlingsprogrammet? Svaret var ja. Ska vi börja med valen nu, då? 

22. Val av fem ersättare till förbundsstyrelsen 

23. Val av två ersättare till förbundsrevisorerna 
 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Och då är det dags för mig igen. Och då vet ni, då handlar det om val vi ska förrätta på kongressen. Det 
finns två val kvar. Och det handlar om val av fem ersättare till förbundsstyrelsen. Och det handlar om två 
val av ersättare till förbundsrevisorerna. Vi har … jag vill säga så här, vi har redan nu fått yrkanden och 
förslag om nomineringar som gör att vi kan räkna med att det kommer att bli slutna omröstningar. Så vi 
skulle vilja få föreslå från presidiet, kongressen, att vi tar föredragning på punkten 22 och punkten 23 var 
för sig. När punkten 23 också är redovisad och alla inlägg är gjorda så går vi tillbaka till att börja att fatta 
beslut. Och är det då så att det blir omröstningar, då för att spara tid använda den här tiden som finns 
med erfarenheten som vi hade i går, när det gäller rösträkning och sånt, att vi ska se till att vi genomför de 
bägge valen samtidigt, självklart med olika valsedlar och olika valurnor. Det innebär också att vi måste 
komplettera rösträknarna eftersom Lars Mattsson är den av dem som är föreslagna och vi kommer då i så 
fall att lägga förslag om att komplettera rösträkningen med Eva Gosselman. Jag lämnar ordet fritt med 
anledning av ett försöker att göra det både tydligt, men också så enkelt som möjligt för er som ombud. 
Ordet är fritt. Ingen som önskar ordet? Kan vi då använda oss av den föreslagna körscheman, att 
föredragningar genomförs, besluten var för sig, men om det bli rösträkning så sker röstningen samlat. Kan 
det bli kongressens beslut?  

Svar ja. Då lämnar jag ordet till valberedningen, varsågod. Och det gäller val av fem ersättare till 
förbundsstyrelsen. …… Nej, det är kanske lika enkelt då att … För det tyder ju på att det blir rösträkning, 
då kan vi ju lika bra välja Eva Gosselman i stället för Lars Mattsson redan nu, kan kongressen förfara på så 
sätt att vi väljer Eva Gosselman som rösträknare i stället för Lars Mattsson? 

Svar ja. Varsågod. 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  
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Ja. Ordförande, kongressledamöter. Vi upptäckte nämligen i går och diskuterade just att i och med att Lars 
Mattsson var föreslagen då som revisor så kunde han ju inte gärna också vara rösträknare. Det bli lite jäv 
och det är väl dumt att vi har det. Men i alla fall ersättare till förbundsstyrelsen så har då valberedningen 
ett förslag, och det är att de väljer Lars Hedin från Södermanlands län, Gull-Britt Svensson från Skåne, Siv 
Eriksson från Kalmar län, Laila Stein från Kronobergs län och Roger Svensson från Blekinge län. Det är 
fem. Ska vi ta nästa på en gång? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Nej.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Nej.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Vi tar ersättare i förbundsstyrelsen först. Vi gör separata föredragningar och avslutar, så att säga, förslagen, 
yttrandena och talarlistan på ersättare i förbundsstyrelsen först. Och då har vi följande talare anmälda. Och 
det gäller först Christel Svensson från Blekinge. Därefter Göran Nilsson, Kalmar län, Ingrid Holmgren, 
Kronoberg, Lars Wäppling är de talare som har anmält sig. Så att jag lämnar ordet till Christel Svensson.  

CHRISTEL SVENSSON, DISTRIKT BLEKINGE:   

Ja, god morgon allihopa. Anledningen att jag sitter här i dag, det är att på vägen hit, så det är lika bra att 
säga det, så har jag ramlat och stukat foten. Mm, så så kan det vara att åka på kongress. Men det var inte 
det, men från Blekinge så förordar vi Roger Svensson som ersättare till förbundsstyrelsen.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Då uppfattar jag dig, instämmande i valberedningens förslag? 

CHRISTEL SVENSSON, DISTRIKT BLEKINGE: 

Ja.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack. Och så Göran Nilsson.  

GÖRAN NILSSON, DISTRIKT KALMAR:  

Presidiet, kongressledamöter. Oj, piggt. När en ser så här lite grann från ovan, då tänker en ju inte på det 
där mycket. Nej, men okej. Jag höjer micken. Jag har ju rätt så bra röst annars om det skulle vara så. Men 
för vår del så föreslår vi vår distriktsordförande Siv Eriksson. Och samtidigt bifall till valberedningens 
förslag.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack. Tack för det. Och som sagt, det är Siv Eriksson tillhör ju dem också som ingår i valberedningens 
förslag som sas nyligen. Ingrid Holmgren, Kronoberg.  

INGRID HOLMBERG, DISTRIKT KRONOBERG:   
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Är den är på? Ja, det är den ja. Jaha, presidiet, alla ni andra här närvarande. Det är så här jag tillstyrker 
presidiets eller till valberedningens förslag beträffande Roger Svensson som har varit ombudsman och är 
mycket kompetent, duktig och trevlig. Och sen har vi en till som kommer från en avdelningen där jag 
tillhör, och det är Laila Stein. Laila, vill du resa dig upp? Laila är mycket kompetent och duktig. Hon har 
varit många år i fackliga arrangemang. Hon har även varit aktiv inom LO. Hon har dessutom i nuläget är 
hon ordförande för pensionärernas hus som finns i Växjö. Och där är hon vald utav samtliga 
pensionärsorganisationer. Hon styr och hon ställer och hon har fått ekonomin att gå ihop och … ja, 
alltihop fungerar väldigt, väldigt bra. Så jag hoppas att du kommer med, Laila.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack för det. Också där ingår det i valberedningens förslag. Då lämnar jag ordet till Lars Wäppling. 

LARS WÄPPLING, DISTRIKT NORRBOTTEN:  

Det var en lång man som har stått framför den här tidigare .Lars Wäppling heter jag som sagt var, och jag 
tycker att man hälsa väl… god morgon, i alla fall, till alla kongressdeltagare. Och även presidiet. Jo, det är 
ju så att vi har funderat väldigt mycket runt om kring det här med valen. Och det är ju viktigt att man har 
en bra representation runt omkring det här länet … eller landet. Om man tittar på dem som är ersättare till 
förbundsstyrelsen så är allt söderöver, som vi säger. Det finns alltså ingen representation för den norra 
delen utav landet. Om man tittar på det val som var tidigare till ordinarie förbundsstyrelse, så ser vi att 
Per-Ulf Sandström, som vi vill föreslå, fick väldigt bra. Det var precis nästan så han kom in. Han hade 
över 45 röster, tror jag det var. Och i och med det så finns det en antydan från kongressen och en god 
förhoppning att kongressen väljer Per-Ulf Sandström som ersättare till förbundsstyrelsen. Och det är det 
som vi också då förordar. Tack så mycket.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack för det. Vill valberedningen göra några ytterligare kommentarer? 

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Nej, inte annat än att vi föreslår som vi har sagt.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Så valberedningens förslag.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Ja, vi föreslår bara vad vi har sagt. Vi kan inte ändra på det förslaget.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Så valberedningen, alltså, föreslår Lars Hedin, Gull-Britt Svensson, Siv Eriksson, Laila Stein, Roger 
Svensson. Och övriga nominerade är då JaanEric Lundqvist, Reidar Jönsson och Per-Ulf Sandström. För 
det som framgår i kongressmaterialet sidan 284 så har Ola Olander avsagt sig sin kandidatur, kvarstår inte. 
Eleonor Wikman, Ove Johansson, Solveig Hansson, Gull-Maj Norén, Lena Augustsson, Mari-Anne 
Andersson och Karin Liljestrand har ju kongressen redan valt till andra uppdrag varför de bortfaller. Så att 
som sagt övriga nominerade är då JaanEric Lundqvist, Reidar Jönsson och Per-Ulf Sandström. Då frågar 
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jag kongressen, finns det någon ytterligare som önskar ordet? Frågar jag, är då också förslagen rätt 
uppfattade? 

Svar ja. Och då föreslår jag att vi lägger beslutet … Vi kan göra så här, att vi beslutar så får jag höra om … 
Det kanske inte blir omröstning. Vi vet inte. Så vi tar det förslaget. Och blir det förslag till omröstning, så 
går vi vidare på dagordningen och tar då också ersättare till förbundsrevisorerna. Kan vi förfara på det 
sättet? Nej, JaanEric Lundqvist, varsågod!. 

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT JAANERIC LUNDQVIST:  

Jag heter JaanEric Lundqvist och finns på listan där. Då kommer jag på en sann historia för att vi hade ett 
besök i London för ett antal år sedan. Och då hade vi en kille ifrån Stockholm, nu tappade jag namnet på 
honom, och så skulle man besöka han som var, vad heter det, maire, alltså borgmästare, i London. Och 
när man kommer dit så talar man om det att borgmästaren kan inte, utan suppleanten kommer. Och då 
säger den här stockholmaren som så att, ”jag är fan inte här för att möta någon suppleant”. Och då säger 
jag så här, eftersom jag inte duger som ordinarie så tar jag tillbaka min kandidatur som suppleant.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Kongressen har hört JaanEric Lundqvists förslag. Han återtar sin nominering och … sin kandidatur, ska 
jag säga, sin kandidatur till förbundsstyrelsen. Och jag vet inte om vi ens behöver klubba på det, men jag 
tycker att … Vi redovisar i protokoll att JaanEric Lundqvist har återtagit sin kandidatur till ersättare i 
förbundsstyrelsen [klubbslag]. Någon ytterligare? Det kvarstår alltså två övriga nominerade utöver 
valberedningens förslag. Och då gör vi så att vi ajournerar den punkten och går vidare på dagordningen 
för att göra det samlade valet. Kan kongressen besluta så?  

Svar ja. Och då har vi val av två ersättare till förbundsrevisorerna. Varsågod, valberedningen.  

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE PER-OLOF RYDING:  

Ja, kongress, ledamöter. Till ersättare till revisorerna så föreslår vi Lars Mattsson, Uppsala län och sen en 
ny kamrat från SPRF, Gunilla Lundström från Kronobergs län.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack för det. Och då finns en talare anmäld. Och då lämnar jag ordet till Lars Wäppling, varsågod.  

LARS WÄPPLING, DISTRIKT NORRBOTTEN:  

Då så, jag behöver ju inte hälsa välkommen eller säga god morgon, det har jag ju redan gjort. Så att … det 
jag funderar på, det är just det här med att Åke Eriksson ska också finnas med i den skara som är ersättare. 
Eller de är ju bara två, om jag förstod det rätt.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ja.  

LARS WÄPPLING, DISTRIKT NORRBOTTEN: 

I alla fall så fick han också väldigt bra i omröstningen till ordinarie revisorer. Han hade ju ändå över 40 
som röstade på honom. Och det är ju en indikation på att han har ett förtroende inom kongressen. Och 
jag vill förorda att han också då kommer att väljas till revisorsersättare. Tack.  
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KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack. Då går ordet till Gunvor Pettersson, varsågod.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT GUNVOR PETERSSON:  

Ärade kongressledamöter, kamrater och presidiet. Jag vill gärna tala om var Gunilla Lundström … hon är 
nominerad och jag tillstyrker valberedningens förslag. Gunilla Lundström är … Jag kommer alltså från 
Kronoberg. Hon är mycket duktig och mycket skicklig kvinna:. Hon har varit kassör i SPRF och hon har 
varit kassör i andra avdelningar. Och hon har arbetat som funktionär inom LO-förbunden, Metall, och 
hon har också var… är ordförande i en … och sån här överförmyndarnämnden och gör att hon har ryckt 
upp den här nämnden i den här lilla kommunen. Vi har gjort ett enastående arbete. Så jag vill förorda 
Gunilla som är mycket, mycket duktig kvinna. Och är mycket kunnig i det ekonomiska. Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack för det. Någon ytterligare som önskar ordet? Är då överläggningen avslutad? Ja. Och då kan vi finna 
att valberedningens förslag innehåller Lars Mattsson och Gunilla Lundström. Lars Wäppling har också 
pläderat för Åke Eriksson. Det finns också ytterligare förslag som ni kan hitta på sidan 284 i era 
kongresshandlingar. Och det gäller Eva Nilsson, Rolf Johnsson och Håkan Axelsson. Har vi uppfattat att 
det är de som är föreslagna till revisorsersättare? 

Svar ja. Och då har kongressen att välja två ersättare. Vi har uppfattat att eftersom det finns nu då flera 
förslag, så avser vi från presidiet då inte att försöka göra försöksvoteringar eftersom … Utan att vi i så fall 
går direkt på att förrätta de två val som nu ska ske. Jag lämnar ordet fritt men anledning av det förslaget. 
Kan kongressen besluta så? 

Svar ja. Och då kommer det att ske på följande sätt, att när det gäller val av fem ersättare i 
förbundsstyrelsen så finns det en upptryckt valsedel att göra det enkelt. Den valsedeln ska då justeras med 
att JaanEric Lundqvist har återtagit sin nominering. Och på valsedeln finns då valberedningens förslag 
med Lars Hedin, Gull-Britt Svensson, Siv Eriksson, Laila Stein, Roger Svensson. Och övriga nominerade 
är Reidar Jönsson och, som ni hört från talarstolen, Per-Ulf Sandström. Och om vi då börjar med att dela 
ut de valsedlarna. När det sedan gäller förslaget till revisorsersättare, så handlar det ju om två namn. Och 
där har vi därför valt att inte trycka upp utan att vi hoppas att ni har blocket kvar i era kongressväskor och 
kan alltså skriva de två namnen ni föreslår. Och där vill jag återupprepa att valberedningens förslag är Lars 
Mattsson och Gunilla Lundström. Därutöver så finns alltså nomineringar Eva Nilsson, Åke Eriksson, Rolf 
Johnsson och Håkan Axelsson. Vill också påminna också då, precis på samma sätt som när vi diskuterade 
frågan och tog upp frågan om valen till förbundsstyrelse, att valsedeln ska, när det gäller ersättare i 
förbundsstyrelsen, för att ska vara giltig, ska innehålla fem namn. Varken mer eller mindre, då räknas inte 
den valsedeln. Och när det gäller valsedeln för revisorsersättare så ska den innehålla två namn och varken 
mer eller mindre. Kan vi arbeta efter det arbetssättet att vi sedan på sedvanligt sätt gör upprop? Ni 
kommer att ha två valurnor och rösträknarna kommer noga att hålla reda på att ni lägger rätt röstsedel i 
rätt valurna. Därmed kan röstningen påbörjas [klubbslag]. 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Det delas ut papper allt eftersom, så att … I inledningen så glömde jag förstås … ja, ni tänker på ålder och 
allt det där, så glömmer man ju saker. Det var två viktiga saker som jag skulle informera. Dels så … om ni 
kan lyssna nu så vore det jättebra. De som inte … kassören vill väldigt gärna veta om det är många som 
inte ska äta lunch sen. Hur många är det som inte kommer att stanna på lunchen? En, två tre … sju till 
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och med. Nästa information så var det så att Anna i kongressbyrån sa så här att de som behöver åka taxi 
härifrån kan göra en beställning i kongressbyrån redan nu då vi tar fikarasten för att annars så blir det 
ganska svårt att få tag i taxibilar om alla ska göra det samtidigt då vi slutar kongressen. Så de som behöver 
åka taxi härifrån, de tar kontakt med kongressbyrån under fikapausen. Förstod alla det där, eftersom det 
surrade ganska mycket samtidigt? 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Då frågar vi, har alla ombud och förbundsstyrelse som har rösträtt, har alla fått sina valsedlar?  Kan vi då 
påbörja valförrättningen? Svar ja. Då ber vi också att Eva Gosselman kommer så att vi har … bra. Vi har 
fått en fråga om det var otydligt att valsedeln när det gäller förbundsstyrelsen ska innehålla fem namn och 
de som man inte avser att rösta på ska vara överstrukna. Och JaanEric då ska strykas av alla, eftersom 
JaanEric Lundqvist har återtagit sin kandidatur. Då hoppas jag att vi har varit tydliga. 

Och röstlängden, vi har inte fått in några justeringar i röstlängden så att röstlängden är densamma som vi 
fastställde i går. Så då kan röstningen påbörjas.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT  

Okej. Nu har ni tränat några gånger på det här så nu kommer det att gå med dubbel hastighet med dubbla 
röstsedlar. Och försök liksom att rotera så smidigt om möjligt, när därifrån och så ut där. Så kommer ni ut 
till kongressbyrån dessutom på direkten. Är ni redo? 

Då sätter vi igång. Distrikt Stockholm, Stig Bergström. Meta Lindqvist, Margaretha Persson, Margareta 
Carlson, Lars Bromander. Så kommer vi till Bo Kärrström, Inez Johansson, Stig Runberg, Lars Mattsson, 
Eva Gosselman, Gunnar Jansson, Lars Hedin, Christina Andersson, Siw Lundin, Jan-Ove Olsson, 
Kristina Selvin, Barbro Mattson, Siv Ludén, May-Britt Svensson, Conny Rapp, Sivert Nilsson, Rolf 
Johnsson, Ingemo Gustafsson, Laila Stein, Gun Ekelundh, Göran Nilsson, Inga-lill Svensson, Siv 
Eriksson, Britta Andersson, Ingeborg Larsson, Lena Tellsol, Inger Löfblom Sjöberg, Christel Svensson, 
Bo Rhodin, Leni Sjöstedt, Karl-Erik Oredsson, Gun-Britt Eriksson, Gull-Britt Svensson, Marianne Ek, 
Gunilla Laudon, Gull-Britt Adolfsson, Dagmar Luhanka, Rolf Johansson, Gudrun Larsson, Birgitta 
Karlsson, Lisebritt Karlsson, Margareta Lundqvist. 

………Birgitta Karlsson. Du lämnade bara en valsedel.  

BIRGITTA KARLSSON, DISTRIKT VÄSTRA GÖTALAND :  

Ja.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT  

Ja, okej. Då avstod du. Det kan man ju göra. …… Ja, men de har noterat … Birgitta Karlsson avstår. 
Okej. Lise-Britt … Margareta Lundqvist, har jag ropat upp det?  Ja, okej.  

MARGARETA LUNDQVIST, DISTRIKT VÄSTRA GÖTALAND :  

Avstår också.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE ANNASTINA HÖRNFELDT  

Avstår. Jerry Hagberg, Marita Sunnerdahl. Agneta Wolff, Åke Nilsson, Kerstin Belfrage, Sven Westlund, 
Marie-Louise Grahn, Gun-Britt Arvholm, Lis-Beth Lindskog, Eivy Åman Nilsson, Agneta Nilsson, 

http://www.skpf.se/


  
 

90 
 

Christer Eriksson, Seija Hedberg, Maria Larsson, Eleonor Wikman, Monica Dahlberg, Kjell Olsson, Anna 
Riekje Niburg, Karin Hansson, Louise Johansson, Liza Di Paolo Sandberg, Carla Cedergren, Lars 
Johansson, Britta Wing, Eva Fors, Kerstin Frånlund, Maud Selinder, Per Lundholm, Britt Wikman, 
Christina Bondelid, Gun-Britt Karlsson, Ulla-Britt Dahlberg, Barbro Kjellberg, Kerstin Weidersjö, 
Marianne Morin, Mariann Lindberg, Lars Wäppling, Per-Ulf Sandström, Åke Eriksson, Hans Ringström, 
Olof Jacobson, Mona Berglund-Nilsson, Zaidi Folias, Christer Duell, Irene Hellekant. Så har vi 
förbundsstyrelseledamöter. Kerstin Billmark, Ove Johansson, Solveig Hansson, Barbro Johansson, 
Gunvor Pettersson, Gulli-Maj Norén, Ingrid Holmgren, Bengt Lundholm, JaanEric Lundqvist, Göran 
Jonsson, Lena Augustsson, Ingmar Andersson, Mari-Anne Andersson, Karin Liljestrand, Annastina 
Hörnfeldt, Lars-Inge Larsson och Berit Bölander: Det var de alla.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

När då Berit har lagt sina röstsedlar undrar jag om alla som är röstberättigade nu har avlämnat sin röst? 
Svar ja. Då är röstningen avslutad. .Och vi vet inte om det finns någonting … eller ska vi ajournera? ….. 
Då gör vi så att då ajournerar vi oss för kaffe tills rösträkningen är avklarad. Och det kan väl kanske ta en 
halvtimme. Det är inte så många …  

-------- 

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Då frågar jag om kongressen är redo att återuppta förhandlingarna? 

Svar ja. Och då har vi att redovisa omröstningen när det gäller val av fem ersättare till förbundsstyrelsen. 
Och då kommer jag att göra så att jag redovisar namn för namn och antal röster. Och så avslutar med att 
redovisa de valda. Lars Hedin, 108 röster. Gull-Britt Svensson, 78 röster. Siv Eriksson, 106 röster. Laila 
Stein, 102 röster. Roger Svensson, 90 röster. JaanEric Lundqvist utgår, har avstått, återtagit sin kandidatur. 
Reidar Jönsson, 5 röster. Per-Ulf Sandström, 49 röster. En inlämnad valsedel var ogiltig. Det innebär att 
valberedningens förslag med Lars Hedin, Gull-Britt Svensson, Siv Eriksson, Laila Stein och Roger 
Svensson har vunnit i den omröstningen. Och kan då kongressen besluta om valet av fem stycken 
ersättare till förbundsstyrelsen? Svar ja. 

Då går vi vidare till att redovisa när det gäller val av två ersättare till förbundsrevisorer. Och där har Lars 
Mattsson 87 röster. Gunilla Lundström, 93 röster. Åke Eriksson, 34 röster. Eva Nilsson, 2 röster. En 
ogiltig valsedel, en blank valsedel och två har redovisat att man avstår. Det innebär att genom 
omröstningen så har kongressen beslutat enligt valberedningens förslag. Och därmed så fastställer vi Lars 
Mattsson och Gunilla Lundström som revisorsersättare.  Svar ja. 

24. Val av valberedning 
 

Då lämnar vi det och är framme vid punkten 24. Det är val det också. Det gäller val av valberedning. Och 
från presidiet då som haft uppgiften att gå igenom det hela, lämnar jag ordet till Märtha Liljegren, 
varsågod.  

KONGRESSEKRETERARE MÄRTHA LILJEGREN:  
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Tack för det. Ja, det är ju faktiskt en av de uppgifter presidiet har, att också lägga ett förslag till en 
kommande valberedning för de kommande tre åren. Det är ju lite nyskrivning i våra stadgar nu, klarlagt 
hur många valberedningen ska bestå utav och dessutom ersättare i densamma. Jag vill muntligt redovisa de 
nomineringar som vi har fått in rakt upp och ner. Vi har inte det här upptryckt nämligen. Så alla kan 
kontrollera att alla har funnits med i diskussionen. Annastina Hörnfeldt ifrån Stockholm, Berit Eriksson, 
Uppsala, Anette Sandgren, Umeå. Bertil Enemo, Skåne. Krister Eriksson, Halland. Zaidi Folias, Göteborg. 
Och Christer Eriksson, Örebro. JaanEric Lundqvist, Luleå … eller Norrbotten. Christel Svensson, 
Blekinge. Karl Gunneheden, Stockholm. Gull-Britt Svensson, Skåne. Jag redovisar dem som är 
nominerade för att alla ska få med den som man har föreslagit. Birgit Åberg, Kalmar. Och det är det ju 
som det sägs här nere i lokalen att Gull-Britt är ju ersättare I förbundsstyrelsen enligt senaste valet, och 
utgår därmed. Har alla noterat förslagen? 

Då vill jag redovisa vilka fem ordinarie ledamöter vi har föreslagit. Vi har diskuterat naturligtvis, en så 
rättvis och bra fördelning som möjligt av de fem ledamöterna både vad det gäller blandning av kvinnor, 
män, geografin som hör till desamma och för övrigt så alltså ett kännedomsnät och en täckning. 
Valberedningen, om vi får kalla oss för det i det här sammanhanget då, föreslår Annastina Hörnfeldt Berit 
Eriksson, Anette Sandgren, Bertil Enemo, Krister Eriksson … Halland. Visst, vi har ju namne här. Men 
det var Halland, den Krister vi har föreslagit. Det är de fem ordinarie i förslaget. Jag dra ersättarna 
samtidigt. Där föreslår vi Zaidi Folias och Christer Eriksson, Örebro. Har alla noterat förslaget? 

Ja. Då överlämnar jag det för beslut och jag skulle vilja föreslå att vi kan ta det här valet medels 
acklamation.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Tack för den föredragningen. Jag lämnar ordet fritt. Varsågod.  

META LINDQVIST, DISTRIKT STOCKHOLM:  

Ja, presidie, kongressledamöter. Det är så här att ifrån Stockholmsbänken, höll jag på att säga igen, 
Stockholmsdistriktet har vi föreslagit Karl Gunneheden. Och vi hävdar med emfas igen att vi tycker att 
Karl ska komma med. Vi tycker det vore så trevligt att få bilda en kartell i valberedningen och tycker 
därför det vore så bra om Karl kom med. Men bortsett från kartellen, så tror vi att det skulle ha en stor 
effekt eftersom Karl kommer ju ifrån SPRF. Och vi vet, det har många talat om tidigare härifrån 
talarstolen, att det finns en annan kompetens än vad vi kanske har i SKPF. Och vi har behov av den 
kompetensen också. Karl har rest land och rike kring. Han känner till vännerna som har blivit nya 
medlemmar hos oss. Och vi föreslår att Karl kommer med i valberedningen. Tack.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Varsågod, Märtha. 

KONGRESSEKRETERARE MÄRTHA LILJEGREN:  

Vi har haft det uppe i diskussionen att få en klar täckning i det nätverk som vi tycker kan vara erforderligt, 
och har därför föreslagit just en före detta SPRF och det är Bertil Enemo, Skåne.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Någon ytterligare som begär ordet? Är då överläggningen avslutad? Svar ja. Skulle vi kunna få göra så här 
ändå att få göra en försöksvotering med acklamation först? Så från presidiet föreslår vi att vi startar 
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omröstningen om valberedningen med val med acklamation. Kan det bli kongressens beslut? Svar ja. Och 
då här kommer vi att ställa namn för namn. Eller är … tror du vi behöver göra så? Kan vi ställa … göra 
det ännu enklar för oss och ställa valberedningens förslag i sin helhet mot det …  Nej, jag tror inte man 
kan göra det, ska jag säga er, för jag tror att man måste ställa namn för namn.  

Så att då föreslår vi följande propositionsordning, att vi tar namn för namn. Och då kommer vi alltså 
att … eftersom … Och då redovisar vi alla namn på de ordinarie och fortsätter med ersättarna och 
avslutar med Karl Gunnehedens namn. Kan vi förfara på så sätt? Svar ja.  

Då frågar vi kongressen, beslutar kongressen välja Annastina Hörnfeldt? Beslutar kongressen välja Berit 
Eriksson? Beslutar kongressen välja Anette Sandgren? Beslutar kongressen välja Bertil Enemo? Beslutar 
kongressen välja Krister Eriksson, Halland? Beslutar kongressen välja Karl Gunneheden? 

Jag finner att … kongressen har valt enligt presidiets förslag, alltså Annastina Hörnfeldt, Berit Eriksson, 
Anette Sandgren, Bertil Enemo och Krister Eriksson.  

Och så har vi att utse ersättarna. Och det är Zaidi Folias och Christer Eriksson, Örebro. Kan då 
kongressen gå till beslut? Väljs de föreslagna? Svar ja.  

KONGRESSEKRETERARE MÄRTHA LILJEGREN:  

Jag har då ett tillägg och det är att utse en sammankallande. Vårt förslag är Annastina Hörnfeldt.  

KONGRESSORDFÖRANDE SIW JANSSON:  

Ni har hört presidiets förslag. Ordet är fritt. Är kongressen redo att gå till beslut?  Svar ja. Utser 
kongressen Annastina Hörnfeldt att vara sammankallande? Svar ja.  

25. Uttalanden 
 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det. Då är det så här att det finns ett förslag till uttalande som ska delas ut nu………….. 

Är det så att de flesta är utdelade nu utav det material ……. Det är tydligen kopierat upp för få, men det 
är inte alltför omfattande. Om Berit föredrar uttalandet så kanske det går bra att titta ihop med sina 
vänner. Varsågod, Berit.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Då har vi följande förslag till uttalande fån SKPF Pensionärernas kongressen 15 juni 2017. ”Med 
sommaren kommer inte bara sol, värme och lata dagar. Vi som är beroende av en fungerande vård och 
omsorg för trygghet har lärt oss att sommaren också innebär stängda vårdplatser. Och att döma av 
aktuella siffror från dagens medicin blir det akut kris i bemanningsfrågan även denna sommar. I 
Kronoberg är det allra värst. Där väntas bortåt hälften av vårdplatserna inom såväl geriatriken som 
akutvården stänga. I Uppsala och Sörmland tar 30 % av vårdplatserna sommarstängt medan såväl 
Västerbotten som g stänger var fjärde plats. Tendensen är liknande över hela landet. Den här platsbristen 
håller på att utvecklas till en livsfarligt svensk sommartradition för våra medlemmar. Vi i SKPF 
Pensionärerna kräver att denna utveckling omedelbart bryts och att bemanningen sätts att motsvara varje 
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enskilds vårdbehov under hela året. ’Det här systemet med att stänga vårdplatser är förenat med stora 
medicinska risker’, säger Gunvor Pettersson, förbundsstyrelseledamot och sakkunnig i vårdfrågor i SKPF 
Pensionärerna. SKPF Pensionärernas 22:a kongress kräver därför att personalförsörjningsfrågan inom 
sjukvården och omsorgen skyndsamt får en permanent lösning med början redan nu i sommar, att de 
äldres säkerhet och behov alltid tillgodoses inom sjukvården och omsorgen.”  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det, Berit.  Ordet är fritt. Karl Gunneheden.  

KARL GUNNHEDEN, DISTRIKT STOCKHOLM: 

Ordförande, kongressdeltagare. Jag tycker att det är ett bra uttalande, så det är inte det. Men det känns lite 
konstigt att åka härifrån utan att ha sagt någonting offentligt om våra pensioner och våra medlemmars 
pensioner. Och jag vet att jag kanske borde ha lagt ett yrkande tidigare, att vi skulle ha gjort ett uttalande 
även om pensionerna. Men man skulle kunna göra så, det har väl säkert ni tänkt på, Förbundsordförande 
Berit Bölander: Bölander:, att man lägger ett pressmeddelande om att nu har SKPF avslutat sin kongress 
och i handlingsprogrammet så har vi lagt fram då en del krav på pensionerna. Jag tycker inte det känns bra 
att inte göra något offentligt kring pensionerna. Tack 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:   

Mycket bra förslag. Vi använder oss utav handlingsprogrammet och de punkterna och gör ett 
pressmeddelande.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Tack för det. Är det fler som önskar ordet? Är vi redo för beslut? 

Då föreslår jag att vi först tar ställning till uttalandet och så sen uppdrar vi till förbundsledningen att 
författa det här pressmeddelandet. Kan vi göra så? 

Svaret var ja. Beslutar då kongressen att anta uttalandet? 

Svar ja. Beslut kongressen också att uppdra till förbundsledningen att utifrån handlingsprogrammet skriva 
ett pressmeddelande om pensionärernas villkor? Svar ja.  

26. SKPF:s förbundsstipendium 
 

Tack för det. Då enligt mitt körschema så skulle vi vara framme vid utdelning av kulturstipendium. Är 
det … också Berits…   

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ja.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Vi räknar med att det tar ett par timmar till innan vi är klara.  
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FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Tro honom inte. Jag tror att ni har förstått att jag är ingen långpratare. Jag försöker vara ganska så 
preciserad och inte dra ut för mycket. Men nu är vi framme med en oerhört viktig punkt, hörni, och det är 
att utdela SKPF Pensionärerna kulturstipendium 2017. Och det ska tilldelas Sam Sandberg för ovärderliga 
insatser i arbete med att dokumentera och bevara SKPF:s närtidshistoria. Och han får en summa på 
10 000 kronor undertecknat av Lars-Inge Larsson. Varsågod Sam.  

KULTURSTIPENDIAT SAM SANDBERG:  

Jaha. Jag räknade nästa med att jag skulle behöva göra det när man får något sånt här. Jo, på något sånt där 
lite försiktigt sätt så frågade Lars-Inge mig för ganska länge sedan om inte jag kunde skriva ner någonting 
utav det här som … alla saker som vi har skrivit … Nu har inte jag förberett det här så noga. Det här blir 
mer snurrigt än vanligt alltså, va. 

Och jag tackade ja till det. Jag tyckte det var ganska kul. Jag visste ju att det finns dokument att läsa ur. Jag 
har tillbringat några gånger där nere på Kommunals arkiv och kört hem pärmar och suttit och skrivit där 
och köpt såna här bläckpatroner och bytt ut. Det gick ju åt några, faktiskt. Ja… Nej, men man har ju 
teknisk utrustning för att göra sånt där. Det är underbart med den dator där man kan ordbehandla hur 
som helst, och så där. Och det var ganska skojigt. Jag tycker väl att det har varit kul alltihop det där. Och 
det man kommer ihåg är ju det man inte kommer ihåg. Jag såg det precis att, ”jaha, var det det året det 
hände”. Till exempel, ja, det vart väl en del formuleringar som man kanske skulle ha varit lite varsammare 
med egentligen. Jag råkade skriva det att justitiekanslern upphävde fridlysningen av Storsjöodjuret samma 
år som Göran Persson lämnade jobbet som partiledare.  

Ja [det blir ju så där ibland. Och man ska vara försiktig allmänt, tänk på det ifall ni ska skriva ihop många 
saker i en mening eller skriva ihop sammansatta ord. Särskilt sammansatta ord, där får man var väldigt 
noga. Det är en väldig skillnad på en vithårig kvinna och en vit hårig kvinna….  

Jo, det är … alltså, det är ju … historik är väl … det är ju liksom att ta i lite grann. Men jag har försökt att 
göra någonting som kunde vara ett underlag för någon som skriver en historik i framtiden. Och det finns 
många pärmar också nere där. Jag hade kunnat vara med noggrann, men jag hade räknat med förut att, ja, 
en 50–60 sidor kanske man kan få ihop. Fem sidor för varje år, eller något sånt där. Nu vart det väl kanske 
lite mer än 50–60 sidor. Men det har varit jättekul att göra det här och man har kommit ihåg väldigt … 
Man kommer ihåg både det som har varit bra och det som har varit mindre bra. Vi har haft våra duster 
där, sak ni veta, också. Och det vill man hantera lite varsamt, och bara säga att jag har inte tagit i överallt, 
det ska ni veta. Ja, jag får tacka för det här. Det var jättekul och överraskande, måste jag säga. Jag hade ju 
trott att jag … ”de kanske ger mig någon resa med Cinderella eller något sånt”, att man ska kunna …  

… Ja, det skulle man kunna göra…. Men jag kom ju på att jag har åkt några gånger förut. Det var så. Nej, 
ni ska ha mycket tack för det här, SKPF, tack ska ni ha. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ska väl säga så här när jag läste första texten innan det blev en sån här fin bok, så tänkte jag så här, ”vad 
roligt det var att läsa det här”. Man har ju upplevt alla de här åren. Och man fick, ”jaha det var då” och 
”det var då det var … ” Så vad ni gör, läs boken. Det är en härlig repris faktiskt. Och hur många protokoll 
har du läst, Sam, för att få ihop den? Vet du det? 

KULTURSTIPENDIAT SAM SANDBERG:  
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Nej, jag har inte läst några protokoll. Skulle jag ha läst dem, nej, jag har läst, det är verksamhetsberättelser, 
jag har läst minnesanteckningar ifrån regeringens pensionärskommitté i Socialstyrelsens äldreråd och andra 
såna här saker. Men jag har också försökt att följa med vad som har hänt i samhället och som berör 
pensionärerna. Och det är klart det är en del om pensioner och så vidare också. Och har också på något 
ställe talat om hur bra och stark jag tycker att SKPF är. Men om ni gör ett cv … det finns ett cv för SKPF 
på ett ställe, så ser ni att det är väldigt mycket som SKPF har. Det finns resurser, som Erlander sa.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Jag försöker skriva lite grann för att förbereda mig. Men jag ska bara ta en grej som jag skrev, och det är 
så, när man konstaterar vad som har hänt i de här åren som Sam har skrivit om så är det bara så här att det 
är fantastiskt mycket. Det är bara att konstatera det. Och vi ska fortsätta det här arbetet. Och med tanke 
på det som har hänt i utvecklingen så har vi mycket att göra, kära kamrater. Men vi grejar det. Ett varmt 
tack och lycka till och varsågod, Sam.  

KULTURSTIPENDIAT SAM SANDBERG:  

Tack.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Nu ska vi högtidligen överlämna detta kulturstipendium. Och en stor kram. 

KULTURSTIPENDIAT SAM SANDBERG:  

Tack. Tack så mycket.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER::  

Ska vi hålla upp …  

KULTURSTIPENDIAT SAM SANDBERG:  

Ja, hur gör man nu, då? 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Vilka hedersuppdrag man får, hörni, det är helt fantastiskt. Får jag fortsätta, eller är … hur är det nu? 

Avslutning 
 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK:  

Ska vi ta presentation utav nya förbundsstyrelsen nu? 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ja. Då är det så här att då ska vi be att nya förbundsstyrelsen att komma upp, så att alla andra får se vilka 
ni är. Det är jätteviktigt. Kom nu. Eller om ni vill stå här framför kanske. Och så tycker jag då att ni talar 
om vad ni heter och var ni kommer ifrån. Är det okej? 
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FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT GUNVOR PETTERSSON:  

Hallå. Tack så mycket för att jag har blivit vald till SKPF:s förbundsstyrelse. Jag heter Gunvor Pettersson 
och kommer från Kronoberg län och jag har arbetat tidigare som vice förbundsordförande i SPRF. Tack 
för det stora förtroendet. Det gläder mig mycket. Jag ska göra så gott jag kan. Jag kommer att hälsa på er, 
er som vill att jag ska komma. Tack.  

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIZA DI PAOLO SANDBERG: 

Ja, hej allihopa. Jag var häruppe i går, tror jag, och … ja, dels både presenterade mig och sen så var jag väl 
uppe och gjorde bort mig lite också, men det bjuder jag så gärna på. Liza Di Paolo Sandberg, er nya vice 
ordförande, och jag kommer gärna ut och träffar er ute i distrikten och avdelningar, vad ni nu vill. Och 
också få möjlighet att lära känna er. Jag har inte varit med så där jättelänge i organisationen än men … så 
jag har mycket framför mig. Jag kommer ifrån Hudiksvall, som jag sa i går. Tack.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT SOLVEIG HANSSON: 

Jag heter Solveig Hansson, kommer från Dalarna, Rättvik. Rätt sida på Siljan, det hör ni på namnet, rätt 
vik. Nu … vi bryr oss inte om dem från Dalarna där borta. Ja, jag var en utav dem som var första ersättare 
förra perioden och fick då … ja, gå in då för vår ordförande. Intressant, men sorligt att det skulle vara 
under de förhållandena. Så nu gläder jag mig verkligen att jag har blivit riktigt vald. Tack ska ni ha för det 
förtroendet.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT GULLI-MAJ NORÉN: 

Jag heter Gulli-Maj Norén, kommer från Skellefteå, det är distrikt Västerbotten. Jag är kassör i både 
avdelningen och distriktet och det här är nu andra omgången jag kommer att sitta i förbundsstyrelsen, så 
nu känner jag mig lite varmare i kläderna än vad jag gjorde 2014.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT BENGT LUNDHOLM: 

Ja, jag heter Bengt Lundholm och kommer från Skåne och är distriktsordförande i Skåne. Jag har suttit 
några perioder i förbundsstyrelsen. Och jag tackar så hemskt mycket för förtroendet att ha troligtvis min 
sista period, för sen orkar jag nog inte längre. Men ni ska ha hjärtligt tack för förtroendet.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT MARI-ANNE ANDERSSON:  

Och jag heter Mari-Anne Andersson och kommer från distrikt Östergötland, från Linköping. Och jag är 
distriktsordförande här. Och det här blir min andra period i distriktsstyrelsen och det ska bli roligt och 
spännande, tycker jag. Tack för förtroendet.  

FÖRBUNDSSEKRETERARE KARIN LILJESTRAND: 

Ja, jag heter Karin Liljestrand och kommer från Boden. Er nyvalda förbundssekreterare. Det känns väldigt 
spännande och väldigt utmanande. Och jag hoppas att jag tillsammans med det andra gänget som står här 
uppe nu kommer att göra ett bra jobb och att vi ska ha bra kontakt ute i organisationen, så ni alla känner 
att, ”där är de som vi behöver”. Och vi finns för er om ni behöver oss. Tack för förtroendet.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT INGMAR ANDERSSON: 

Ja, jag heter Ingmar Andersson. Jag kommer ifrån Västernorrland men halva mitt hjärta, det finns i 
Östergötland. Jag är född i Skänninge. Hem i stan, ja. Jag är inne nu på min andra period i 
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förbundsstyrelsen. Jag är distriktsordförande i västra Norrland och jag är också avdelningsordförande i 
Timrå. Jag bor numer i Söråker. Men jag försöker lämna det uppdraget i avdelningen, men jag har fått 
hoppa tillbaka, var med och bildade den avdelningen 2005. Jag har tidigare bakgrund som ombudsman 
och lokalkontorschef i Västernorrland. Och när jag gick i pension så sa jag det, ”nu ska jag bli pensionär, 
jag ska åka land och rike runt och springa maratonlopp”. Det har inte blivit några maratonlopp även om 
människorna jagat mig hela tiden. Men man blir fast i det här … eller fast i jobbet. Man fortsätter det här. 
Det vi kan se en tendens utav, det är ute på fältet att det är svårt att få människor att ställa upp, att 
fortsätta jobba. Och jag tror att vi har ett stort arbete framför oss att få med nya medlemmar att komma 
in, komma in i distrikts- och avdelningsstyrelser, förbundsstyrelser och så där när de är någorlunda unga, 
som jag säger. Tack för förtroendet.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT KERSTIN BILLMARK: 

Jag heter Kerstin Billmark, kommer från Göteborg, distriktsordförande. Är inne nu på min tredje period 
och så frågar Lars-Inge, ”vad ska du säga?” Jo, jag ska till tandläkare på måndag för att se hur …  Och då 
behöver jag en bra tandborste bara. Men jag får tacka för förtroendet. 

FÖRBUNDSKASSÖR LARS-INGE LARSSON:  

Jag heter Lars-Inge Larsson, och det här blir nu min fjärde period och jag är förbundskassör. Och jag 
tycker också att … jag tackade för förtroendet häromdagen och det vidhåller jag fortfarande.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT OVE JOHANSSON: 

Jag heter Ove Johansson och är distriktsordförande i Gävleborg. Och jag får tacka så mycket för 
förtroendet att få sitta en period till. Jag har träffat många av er tidigare ute i landet genom att tillsammans 
med Lars-Inge hålla på med lite utbildningar av kassörer och så vidare. Tack ska ni ha.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT LENA AUGUSTSSON:  

Och jag heter Lena Augustsson och jag kommer från Norrtälje, alltså Stockholmsdistriktet, och i Norrtälje 
är jag avdelningsordförande. Och jag också tackar för förtroendet att få fortsätta i förbundsstyrelsen. Och 
jag har ju hittills träffat många för att jag har haft en hel del utbildningar.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT ELEONOR WIKMAN:  

Ja, och jag heter Eleonor Wikman och får också tacka för förtroendet att ni valde mig. Jag som är ny, 
relativt okänd, men ni vågade tror på mig. Så kommer jag från distrikt Västmanland, är ordförande där. 
Bor i Fagersta. Har varit … mitt förflutna är ombudsman, också inom Kommunal, lokalkontorschef och i 
dag så är jag också politiskt aktiv. Men det får jag nog trappa ner kanske så småningom. Men tack för 
förtroendet.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Orsa kompani lovar inget bestämt. Och vem jag är, ja, det vet ni [skratt]. Jag är … ja, ni hör var jag är född 
någonstans. Det behöver jag nästan inte berätta. Jag jobbar mycket med E och Ä och det är jobbigt när 
man är stockholmare.  

Född i Jakobs församling, uppvuxen på Kungsholmen, samma holme som förbundskontoret … eller 
förbundskansliet ligger på. Då vet ni. Har också jobbat som ombudsman på Kommunalarbetarförbundet 
och rest land och rike runt. Jag har också jobbat ihop med Elsie Bäcklund Sandberg på ABF:s 
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förbundsexpedition, och där var jag … jag skulle dit och stärka dem i facklig-politiska frågor, så då var jag 
tjänstledig ifrån Kommunal i sex månader. Det blev elva och ett halvt år. Och Elsie och jag, hann vi jobba 
ihop där, en sju, åtta år eller vad det var. Så var med det. Och kommer ifrån från början från 
barnomsorgen. Så var det. Jag har en liten Musse, en fransk bulldogg, så jag tycker det ska bli så kul att få 
åka hem efter den trevliga kongressen hämta honom. Det är mitt privatliv. Och då bor jag i Bromma. Så. 
Det räcker, va. Okej. Var vi klara med den här programpunkten? Presidiet? 

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK: 

Ja, tack.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Vad ska vi fortsätta med nu, då? Och då är det först så här att jag skulle vilja att Annastina Hörnfeldt kom 
hit upp. Välkommen Annastina.  

ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Tack.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Det är ju så här att … jag ska inte hålla någon lång, men jag tänkte vi kunde ha en liten, liten dialog. Hon 
kan få berätta lite om vad som ha varit spännande med att jobba på förbundskansliet. Du har ju jobbat 
med det här uppdraget i 15 år. Det är imponerande. Och vad har varit roligast? 

ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Roligast under de här 15 åren? Om jag tänker på allt roligt som har hänt, så är det …jag tror både roligast 
och viktigast, som jag ser det, det är när vi fick en ordentlig medlemstidning. Det var bland det roligaste. 
När vi kunde ha en ordentlig … en fin tidning, så att vi nådde alla medlemmar med den. Det var roligt. 
Sen finns det mycket, mycket, mycket annat. Medlemsresor och förbundsstyrelsemöten och konferenser 
och besök ute i landet. Alltså, det går att räkna hur mycket som helst som är roligt, och var roligt. Så du 
vet vad du har att se fram emot. Var sitter du? Där. Karin.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Låter spännande. Jag ska inte fråga dig något mer för att jag tycker att vi ska fortsätta i en positiv anda och 
jobba, precis som det som Förbundssekreterare Annastina Hörnfeldt har berättat om nu, det som var 
roligt. Och det är det man vill minnas. Nu vill jag tacka dig Annastina. Och du ska alltså få en mycket 
mer … liten gåva nu. Men vi kommer naturligtvis att avtacka Annastina vid ett lite senare tillfälle. Klockan 
börjar närma sig tolv och vi tar det här helt symboliskt nu. Ett varmt tack för de här 15 åren. Och nu har 
hon ju fått ett litet uppdrag så hon försvinner inte helt ifrån oss.  

ANNASTINA HÖRNFELDT:  

Det hade jag ingen aning om när jag åkte hit. Mitt bonusbarnbarn, hon har väntat på att, ”när ska du sluta 
med de där pensionärerna?” ”Ja, den 15 juni när jag kommer hem, då är det slut.” Så jag har någonting att 
stå till svars för när jag kommer hem också [skratt]. Tack ska ni ha. Tänk på att det är ni som gör 
förbundet. Det är inte vi. Det är ni som gör förbundet.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  
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Tack Annastina. Nu så skulle jag så gärna vilja att JaanEric kom upp och Ingrid, kan du komma upp eller 
ska vi komma ner? Är det okej, att du kommer upp? Och jag skulle också ha velat ha Jöran Rubensson 
här, men han är inte här, tyvärr. Men jag nämner honom ändå. Och han kommer att få någon form av 
avtackning också. Så om ni kan komma så är jag jätteglad för det. Det är ju så att Ingrid och JaanEric 
lämnar förbundsstyrelsen och det arbete som de har lagt ner där som vi uppskattar mycket. Och jag 
vill tacka er så varmt för de här åren som ni har jobbat i förbundsstyrelsen. Och jag lämnar gärna över 
ordet till er, innan jag lämnar över den lilla gåvan. Varsågod. Vem vill börja? Ingrid?  

INGRID HOLMGREN:  

Tack så mycket. Det har varit trevliga år. Lärorika år. Och tack för mig.  

JAANERIC LUNDQVIST:  

Var öppen för förändringar och håll på dina värderingar. Jag tror många … eller en del åtminstone, 
kommer att känna sig väldigt glada att jag slutar. Nja, utan det är en enkel grej som har varit mitt signum i 
alla världens tider. Jag har jobbat som ombudsman, lokalkontorschef och så vidare, och jag har alltid sagt 
vad jag har tyckt och tänkt. Och det är inte alltid uppskattat. Och jag tycker också … jag har ju då 
funnits … Jag har haft förmånen faktiskt att tillsammans med Annastina, när jag började i förbundet, sitta 
med i en hel del arbetsgrupper. Och jag har också märkt hur tonen har förändrats. I dag så pratar man 
väldigt mycket om människor, men inte med människor. Och det är en sak som jag hoppas att man 
kommer att förändra, därför att pratar vi inte med varandra om saker och ting, det jag tycker är bra och 
det jag tycker är dåligt, så blir det, så att säga, problem runt omkring det där. Men jag har haft en väldigt, 
väldigt god tid. Jag har trivts väldigt bra i förbundsstyrelsen. Och det var som Lars-Inge sa i går, och det 
tycker jag också är en sån där sak som man uppskattar, vi har inte alltid haft samma uppfattning. Vi har 
diskuterat, men vi har efteråt kunnat konstatera det, vi fick ett beslut och då har vi rättat oss efter det 
beslutet. Och det är också ett sånt där signum som man måste ta med sig. Men stå upp för dina 
värderingar. Det tror jag är … Jag har haft väldigt, väldigt fint liv. Många goda kamrater i 
förbundsstyrelsen, men framför allt en. Och det är Bengt. Tvillingsjäl. Jag blir rörd när jag tänker på dig, 
över huvud taget hur mycket vi både före den här perioden och under perioden haft så många 
diskussioner och så mycket andra grejer tillsammans. Framför allt ett tack till dig Bengt. Och sen sett tack 
till den övriga förbundsstyrelsen. Tack för mig och jag hoppas att jag kommer att höras och synas … Lars-
Inge sa som så när jag gick ner i går efter jag hade pratat, eller i förrgår, då sa han, ”2020”. Jag fattade först 
inte vad han menade med 2020. Då sa han, ”då får du komma tillbaka”. Aha, så tänkte jag i efterhand, det 
är då det är med motionsskrivandet. Jag kan ju lämna det där med vice förbundsordförande, för det har 
jag ju fått rätt i. Nu kanske nästa punkt är att angripa förbundsstyrelsen och kassören…. Tusen tack för 
mig.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Ett varmt tack både till JaanEric och till Ingrid. Tack ska ni ha.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Nu ska vi se på min lilla fusklapp vad det står. Nu skulle jag så gärna vilja ha upp Mari-Anne Andersson 
och Barbro Mattson. Varsågoda. …… Vet ni vad Mari-Anne säger till mig? ”Jag ska ta en ros till Lars-
Inge.” ”Ja, det ska vi fundera på, faktiskt.”  Nu är det så här att vi ska tacka distrikt Östergötland för ett 
fantastiskt jobb. En väl genomförd kongress och allt förarbete, allt arbete medan vi har varit här, ni har 
efterarbete när vi åker hem. Och Siv, jo, men kom här så får vi tacka dig också. Alla ska med. Alla ska vara 
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med. Och hörni, jag tycker vi tackar dem med en jättevarm applåd för det jobb de har gjort. …... Förlåt 
mig. Jag bara tittar på klockan.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT MARI-ANNE ANDERSSON:  

Ja, du bara tittar på klockan. Ni har väl inte så bråttom hem? 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Nej. Bara till lunch.  

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT MARI-ANNE ANDERSSON:  

Jag vill å distriktets vägnar tacka för att vi fick den här kongressen. Och jag kan ju säga ärligt, det var 
mycket förarbete. Vi har jobbat ett par år med det här. Men nu har vi genomfört det och vi tycker att det 
har varit roligt under arbetets gång. Och jag hoppas att alla ni som är här är nöjda med kongressen. Tack 
så mycket för att ni kom till Norrköping.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Tack ska ni allihop, och framför allt alla volontärer som har jobbat också. Vi ska inte glömma bort dem.  

Ja, hörni, nu tänkte jag faktiskt vända mig till presidiet. Jag har också haft förmånen att under fyra 
kongressen sitta i presidiet, så jag vet att det är ett slitgöra. Men det är ett roligt jobb, väldigt roligt, och 
man lär sig hemskt mycket. Och nu ska vi be att få tacka er för det fantastiska jobb ni har gjort, ni har 
genomfört kongressen och jag tror att vi håller tiden. Det är lunch klockan halv ett, så att jag tror att vi 
klarar tiden bra. Men ett varmt tack ska ni ha. Och … nu var det rosor igen…..  Det tar lite tid det här, 
men det ska ju få göra det. Det här är också viktiga delar i en kongress.  

Ja, det var presidiet, det. Visst har de varit duktiga, hörni? 

Och sen är det så här, alla som har slitit i de bakre regionerna eller i de främre, det beror på vilket håll man 
kommer ifrån. Kanslipersonalen på förbundskansliet, som har gjort ett jättejobb, inte bara här utan också 
flera veckor före, innan vi kommer hit, och har jobb när de kommer hem. Välkomna hit.  

Ja, hörni, kan inte säga mycket mer än ett varmt tack och att ni så solidariskt ställer upp. Och oavsett med 
vad vi kommer med, så här, ”ja, men det fixar vi. Det fixar vi.” Och det gör de ju. Det är ju fantastiskt 
härligt. Och det är kul. Och ni ska veta att ni är uppskattade. Jättemycket. Tack ska ni ha allihopa.  

Johan, Liselotte, Agneta, Peter ….. Och sen har vi Ulla-Karin, hon som jobbar med tidningen. Rikard. 
Och här har vi Anna. Och så Per, vår kanslichef.  Ja, varsågod, Per. 

KANSLICHEF PER LUNDSTRÖM:  

Då ber jag att få tacka också från kanslipersonalens sida för vi tycker ni har varit fantastiska ombud, ni har 
varit en fantastisk förbundsstyrelse, gäster, åhörare, alla ni har på bästa sätt, tycker jag, tagit tillvara på de 
här tre dagarna och satt oss i precis det arbete vi vill ha. När jag åkte hit så sa jag till kanslipersonalen att, 
”det här är ombudens tre dagar, ni är till för ombuden.” Och jag hoppas att vi har lyckats uppfylla den 
profetian. Vi ses om tre år igen, om inte förr.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  
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Hörni, vi har ju ett gäng kvar som har jobbat och som har gjort … ja, de ska ju egentligen jobba hela året, 
de. Ska de. Och det är ju valberedningen. Och nu är det så här att nu har jag kommit i en penibel situation. 
Jag har bara en ros kvar och de är många i valberedningen, så vi får försöka ordna det i efterskott till er. 
Men … nej, nej, nej, vi fixar det. Ett varmt tack till valberedningen för det jobb de har gjort. Ett 
fantastiskt jobb. Tack ska ni ha allihopa. Vi får återkomma till er andra med en liten grej. Så är det. Tack 
ska ni ha. Jättefint.  

KONGRESSORDFÖRANDE STAFFAN EK: 

Nu återstår det egentligen två punkter på dagordningen. Det finns en punkt som heter Utdelning av 
hedersutmärkelse, men det är det vi redan har gjort. Och sedan är det Avslutning. Och innan vi avslutar så 
skulle jag vilja å presidiets vägnar tacka er alla, kongressombuden framför allt, för engagemanget och 
aktiviteterna, den aktivitet som ni har visat under kongressen. Vill tacka personen i huset, ljudteknikern, 
ljud- och ljusteknikerna som sitter där uppe, som har sett till att det har fungerat bra här. Kansliets 
personal, givetvis, som har servat oss på alla möjliga sätt. Vi har sagt att, ”nu måste ni skriva ut den här 
valsedeln”, och det har kommit fort som tusan. Jag vill också tacka de gäster som har varit här och de 
volontärer, framför allt, som har jobbat rätt mycket servicen kring kongressen. Och sedan så … ni förstår 
ju att jag har trivts i det här gänget, som enda gubben.  

Så jag vill faktiskt passa på att tacka er alla mina presidiekolleger också. Jag tycker vi har trivts jättebra 
tillsammans. Vi har redan planerat att vi ska meddela till Kommunalarbetarförbundet att vi kan ställa upp 
på deras kongress och vara presidie.  

Och så vidare. Tack så hemskt mycket för de här tre givande dagarna. Och då lämnar jag över klubban 
till … Berit var noga med att säga, ”jag måste få igen klubban”, för det är hennes. Så då får hon tillbaka 
klubban och så får hon avsluta kongressen.  

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BERIT BÖLANDER:  

Det är inte min klubba, det är förbundets klubba. Men den ligger ju på mitt rum. Kan ju inte komma hem 
och säga att jag har glömt klubban i Norrköping. Jag tror inte det accepteras. Hörni, mina kära vänner, nu 
är det lite avslutning. Nu ska vi runda av de här fina dagarna. Jag tycker det har varit fantastiskt fina dagar. 
Och det har känts väldigt bra. Men jag måste berätta en grej, jag kom på det nu. Sam, nu ska jag berätta 
något. Ja, det är inget farligt. Det var ganska trevligt. Jag tror att det var 2003 eller 2004, jag kommer inte 
exakt ihåg. Då har jag varit på Kommunalarbetarförbundet på Hagagatan och kom ut så jag skulle gå 
trappan ner. Och i trappan möter jag Sam. Och vi hade ju inte setts på ett tag då. Vi jobbade lite grann 
tillsammans på förbundet och så där, så att … ja, man pratade och så där. ”Hej, hur mår du?” Och ”vad 
har hänt …” så där vidare. Och så pratade vi vidare en stund. Och ”jaha, vi ses någon gång. Hej, hej.” 
Och så kom nästan ända upp i trappan, så vände han sig om och så sa han, ”Hörru du, du, du är inte med 
i SKPF , du, va?” ”Nej … ”, sa jag. ”Jag är faktiskt inte det.” Och så, jag var så fåfäng så jag tyckte inte att 
jag var pensionär än riktigt, så var det om sanningen ska fram. Men, ”nej”, sa jag. ”Det är jag inte.” ”Nähä, 
då går jag och skriver in dig nu, då.”, sa han.  

Ni ser konsekvenserna. Så är det. Okej, men det var trevligt. Det är också en form av medlemsvärvning, 
skulle jag vilja säga. Det var snyggt jobbat, Sam. Ja. Hörni, först och främst så vill jag tacka er för 
förtroendet att få leda SKPF ytterligare tre år som ordförande. Det känns som vi just börjat en mycket 
spännande resa för att utveckla vårt förbund och förstärka vår röst i den äldrepolitiska debatten. Vi ska 
vara ett förbund som andra lyssnar på och som väcker respekt. Det är vad våra medlemmar förväntar sig 
av oss och det är nu upp till den nya förbundsstyrelsen att leverera. Kongressen har tagit flera kliv på vad 
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gäller utvecklingen av förbundets interna arbete, men också vad som gäller de politiska krav vi sa driva. 
Motioner om pensionärers ekonomiska villkor är ju tyvärr något som återkommer var kongress. ”Tyvärr” 
säger jag därför att det är ett tecken på att det händer alldeles för lite när det gäller vår ekonomi. 
Kongressen har ju haft ett tema som varit Leva eller överleva. Jag är helt säker på att vi kommer att behöva 
arbeta vidare med det här temat under de kommande åren eftersom vi ständigt behöver hävda vår rätt i 
samhället. Men vi ska också komma ihåg att ha roligt i umgås i våra klubbar, avdelningar och distrikt, 
varhelst SKPF:arna träffas. Flera talare har nämnt ordet tillsamman i talarstolen, med all rätt. Den 
gemensam vi bygger tillsamman utgör en styrka och är ett annat sätt att se på orden Leva eller överleva. Utan 
gemenskapen klarar vi oss inte, men tillsammans är vi starka. Med de orden vill jag tacka er för en 
fantastisk kongress, med bra diskussioner och ännu bättre beslut. Med det uppdrag ni ombud nu gett den 
nyvalda förbundsstyrelsen kommer det inte att bli många vilodagar. Men det är precis så det ska vara. Ett 
förbund som arbetar hårt för att skapa bättre villkor för landets pensionärer har tyvärr inte mycket tid för 
att vila. Ytterligare tack också till alla andra som varit här, avgående förbundsstyrelseledamöter, revisorer, 
valberedare, presidiet, gäster, volontärer och kanslipersonal. Vi ses om tre år för nästa kongress på ännu 
okänd ort. Och så vill jag, innan vi slutar, påminna den nyvalda förbundsstyrelsen om att vi samlas till ett 
kortare konstituerande möte direkt efter … eller vid lunch … strax efter lunchen här i kongressalen. Med 
det förklarar jag SKPF Pensionärernas 22:a kongress för avslutad. 
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Stockholm den 31 januari 2018 

Kongressordföranden: 
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