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Förslag till dagordning till  
SKPF:s 23e kongress
1. Kongressens öppnande 
2. Kongressens offentlighet 
3. Upprop av kongressombud 
4. Rapport om fullmaktsgranskning 
5. Frågor om kongressens stadgeenliga utlysande 
6. Fastställande av dag- och arbetsordning 
7. Val av kongressfunktionärer 
 7.1 Tre (3) ordförande 
 7.2 Tre (3) sekreterare 
 7.3 Två (2) protokolljusterare tillika rösträknare vid öppna omröstningar 
 7.4 Tre (3) rösträknare vid slutna omröstningar 
 7.5 Tre (3) ledamöter till beredningsutskottet 
8. Behandling av kongressperiodens verksamhetsberättelse 
 8.1 2017 
 8.2 2018 
 8.3 2019 
9. Behandling av kongressperiodens revisionsberättelse 
 9.1 2017 
 9.2 2018 
 9.3 2019 
10. Behandling av revisorernas förslag till ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
11. Rapport handläggning av handläggning motioner från kongressen år 2017 
12. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar samt motioner i 
 
 stadge- och organisationsfrågor 
13. Fastställande av arvode och traktamentesersättningar 
14. Val av förbundsstyrelse 
 14.1 Förbundsordförande 
 14.2 Vice ordförande 
 14.3 Förbundssekreterare 
 14.4 Förbundskassör 
 14.5 Övriga ordinarie ledamöter 
15. Val av revisorer 
 15.1 Val av två (2) ordinarie förbundsrevisorer 
16. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till handlingsprogram samt  
 
 motioner med anknytning till handlingsprogrammet 
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17. Behandling av inkomna motioner  
18 Val av ersättare 
 18.1 Val av fem (5) ersättare till förbundsstyrelsen 
 18.2 Val av två (2) ersättare till förbundsrevisorerna 
19 Val av valberedning 
20 SKPF:s förbundsstipendium 
21 Uttalanden 
22 Utdelning av hedersutmärkelser 
23 Avslutning 
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Förslag till arbetsordning
Tisdagen den 15 september 2020
10.00 – Kongressen öppnar och behandlar följande ärenden:
1.  Kongressens öppnande     
2.  Upprop av kongressombud      
3.  Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande    
4.  Fastställande av dag och arbetsordning    
5.  Val av kongressfunktionärer       
 5.1.  Tre ordförande, varav en på digital kongress      
 5.2.  Tre sekreterare, varav en på digital kongress    
 5.3.  Två protokolljusterare tillika rösträknare 
6.  Behandling av kongressperiodens verksamhetsberättelser   
7.  Behandling av kongressperiodens revisionsberättelser  
8.  Behandling av revisorernas förslag till ansvarsfrihet  
9.  Behandling av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar som har  
 påverkan på de val kongressen har att göra samt motionerna  1–14  
 (punkten ska omedelbart justeras!)  
10.  Behandling av traktamentes- och arvodesfrågor 
11.  Förslag från styrelsen om framtida organisation 
12.  Val av SKPF:s verkställande utskott  
 12.1.  Förbundsordförande  
 12.2. Vice ordförande  
 12.3.  Förbundssekreterare  
 12.4.  Förbundskassör     
13.  Val av förbundsstyrelse, 9/11 ordinarie ledamöter  
 (antal ledamöter beroende på ev. stadgeändring under punkt 9   
14.  Val av två ordinarie förbundsrevisorer  
15.  Val av fem ersättare till förbundsstyrelsen  
16.  Val av två ersättare till förbundsrevisorerna  
17.  Val av valberedning      
18.  Ajournering av övriga ärenden till tillfälle som den nyvalda förbundsstyrelsen  
 får besluta om och kalla till
 ----  
 Vid behov föreslår presidiet vid lämpliga tillfällen att mötet ajourneras för  
 kortare eller längre pauser. 
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Förteckning över kongressombud

301 Lars Bromander Bellmansgatan 24  118 47 Stockholm
301 Anita Andersson Stensövägen 6   138 30 Älta
301 Margareta Bohman Gudmundvägen 9  179 60 Stenhamra
301 Margareta Carlson Lindhovsvägen 137  147 43 Tumba
301 Meta Lindqvist Erik Dahlbergsgatan 25  115 32 Stockholm
301 Hans-Åke Lundgren Jarl Kulles Gata 1  126 54 Hägersten
301 Lena Sjöblom Larsen Karlbergsvägen 63  113 35 Stockholm
301 Eva Axelsson  Solhemsvägen 1  760 19 Furusund
301 Gun-Britt Viktorsson Odengatan 6 D  761 31 Norrtälje
301 Solveig Karlsson Grönviksvägen 16 A  149 41 Nynäshamn

302 Eva Gosselman Fänrik Ståls Gata 97   754 39 Uppsala
302 Gunnar Jansson Fyrislundsgatan 60   754 46 Uppsala
302 Birgitta Gunnarsson Parkgatan 45 D  749 41 Enköping

303 Jan-Ove Olsson Nabben 16   635 14 Eskilstuna
303 Karin Frisk  Sibeliusgatan 1   641 33 Katrineholm
303 Leif Kindblom  Landsvägsgatan 28  642 60 Malmköping
303 Christina Andersson Solbergavägen 43   611 37 Nyköping

304 Ingrid Klasson  Ledungsgatan 10  602 44 Norrköping
304 Gunn Bredstedt Loftgatan 6   582 52 Linköping
304 Siv Ludén  Spelmansgatan 8  591 61 Motala
304 Maj-Britt Svensson Videvägen 6 B   612 41 Finspång

305 Conny Rapp  Bashult 10   555 92 Jönköping
305 Rolf Jonsson  Brudbadsvägen 16  575 39 Eksjö
305 Sivert Nilsson  Södra Vägen 26  335 32 Gnosjö

306 Laila Stein  Slåttervägen 48  352 53 Växjö
306 Eva Samuelsson Planetvägen 1   652 64 Växjö

307 Ralf Eriksson  Krooksväg 4   394 70 Kalmar
307 Siv Eriksson  Badhusgatan 5 A  385 30 Torsås
307 Gunvor Ohlsén Viborgsgatan 5   593 35 Västervik

308 Margareta Palmedal Irisdalsgatan 36  621 42 Visby
308 Ingeborg Larsson Gråboväg 9   621 49 Visby

309 Christel Svensson Tiondevägen 1   372 36 Ronneby
309 Göran Svensson Karlstorpsvägen 20  371 60 Lyckeby
309 Inger Löfblom Sjöberg Tostarpsvägen 141  374 92 Asarum

Distr. Namn   Adress    Postadress
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310 Sonny Gullberg Nypongatan 1   253 74 Helsingborg
310 Ulla Britt Mattisson Agnesfridsvägen 35  212 37 Malmö
310 Leni Sjöstedt  Sockengatan 8 A  252 77 Helsingborg
310 Marianne Ek  Jaktstigen 27   226 52 Lund
310 Karl-Erik Oredsson Blåklintstigen 6  296 34 Åhus
310 Gullbritt Adolfsson Maria Munthes Gata 4 B  271 42 Ystad
310 Gull-Britt Svensson Södra Kyrkogatan 4 D  265 72 Kvidinge
310 Gunilla Laudon Kapellvägen 5    261 39 Landskrona
310 Ulf Svensson  Kapellvägen 5   261 39 Landskrona
310 Leif Nordin  Ekedalsvägen 21  281 40 Hässleholm

311 Marianne Nordenbro Norra Väret 14   302 60 Halmstad
311 Gudrun Larsson Kastanjevägen 15  432 46 Varberg
311 Barbro Johansson Östanvindsgatan 41  434 34 Kungsbacka
311 Rolf Johansson Tullgränd 8 C   311 30 Falkenberg

312 Barbro Westergren Skörstorp Galveriet  521 91 Falköping
312 Kerstin Allestam Dotorpsgatan 16  521 46 Falköping
312 Åke Nilsson  Skallhult Kullafallet 1  546 91 Karlsborg-
312 Carin Nilsson  Nyponvägen 56  448 37 Floda
312 Lisebritt Karlsson Sädesgatan 1   531 42 Lidköping
312 Jerry Hagberg  Gäddstigen 8   518 40 Sjömarken
312 Margareta Lundqvist Lyckevägen 20   454 30 Brastad
312 Marita Sunnerdahl Husargatan 88   462 40 Vänersborg

313 Irene Runkvist Karlsson Bäckvägen 1   683 34 Hagfors
313 Gun-Britt Arvholm Nya Vägen 19   664 96 Segmo
313 Marie-Louise Grahn Europavägen 3 C  667 32 Forshaga
313 Anita Ahlström Sannagatan 64   681 54 Kristinehamn

314 Eivy Åman Nilsson Utflyktsvägen 2  705 92 Örebro
314 Lisbeth Löfholm Allégatan 12   694 31 Hallsberg
314 Agneta Nilsson Norrbyvägen 19   703 68 Örebro
314 Lars Persson  Tomta 224   694 91 Hallsberg

315 Monica Dahlberg Skerike Lista 11  722 41 Västerås
315 Anna Maria Grönlund Centralgatan 27  735 32 Surahammar
315 Kerstin Harring Dammgatan 3 D  733 38 Sala
315 Bengt Jägerhed  Dalarövägen 3 C  732 32 Arboga

316 Ann Chrona  Stjärnvägen 48   791 43 Falun
316 Per-Olov Knuts Dragarens Väg 7  784 61 Borlänge
316 Marianne Hirsch Folkärna Bengtsbo 60  775 96 Krylbo
316 Ulla-Britt Johansson Köpmansgatan 21 B  771 32 Ludvika

317 Lena Jonsson  Ringvägen 9   824 43 Hudiksvall
317 Hans Lundgren Bronsgatan 12 H  811 54 Sandviken
317 Lars Johansson Ringa 359   826 94 Norrala
317 Margareta Bergström Regnbågsgatan 17 A  802 76 Gävle
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318 Eva Fors  Edsmon 160   881 94 Sollefteå
318 Birgitta Bolin  Idrottsvägen 14  841 44 Alby
318 Ann-Christine Jonsson Terrassvägen 10 A   891 32 Örnsköldsvik
318 Maud Selinder  Korstavägen 3   856 32 Sundsvall

319 Eva-Britt Frånlund Tolvmansvägen 8  83432 Brunflo
319 Britt Wikman  Krondikesvägen 72 B  83146 Östersund

320 Barbro Kjellberg Rådhusesplanaden 18 B 903 28 Umeå
320 Martin Holmgren Läkarvägen 6 A   931 41 Skellefteå
320 Berit Johansson Finnbacksgatan 7 B  921 32 Lycksele
320 Eva Olofsson  Tallvägen 7   921 41 Lycksele

321 Marianne Morin Ekorrstigen 5   952 42 Kalix
321 Inger Sjöström  Prästgårdsgatan 24  941 32 Piteå
321 Per-Ulf Sandström Tegnergatan 13  961 33 Boden
321 Lisbeth Olsson  Fjällbonäs 103   933 91 Arvidsjaur
321 Åke Eriksson  Rådstugatan 18  972 38 Luleå

323 Christer Duell   Parkvägen 16   473 34 Henån
323 Zaidi Folias  Sagogången 12   422 45 Hisings Backa
323 Hans Ringström Gjutegården 93  436 45 Askim
323 Olof Jacobsson  Lilla Myrekärrsvägen 30 417 27 Göteborg
323 Christina Oskarsson Göteborgsvägen 97 D  445 57 Surte
323 Gunilla Eriksson Råbergsvägen 4  435 42 Mölnlycke
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Förbundsledning, revisorer och kansli

Förbundsstyrelsen
 Verkställande utskott

Berit Bölander   Förbundsordförande                                                                                          
Liza Di Paolo-Sandberg      Vice förbundsordförande 
Lars-Inge Larsson                     Förbundskassör 
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare 

 Ledamöter
Ingmar Andersson  Ledamot 
Mari-Anne Andersson Ledamot 
Lena Augustsson  Ledamot 
Kerstin Billmark  Ledamot  
Bengt Lundholm  Ledamot 
Gulli-Maj Norén  Ledamot 
Solveig Hansson  Ledamot 
Anneli Eriksson  Ledamot 
Gunvor Pettersson  Ledamot 
Eleonor Wikman  Ledamot
Lars Hedin   1:e ersättare

Revisorer
Lars Aronsson  
Irene Hellekant  

Kansli
Per Lundström  Kanslichef
Carina Rehnström   Sekreterare
Liselotte Lindstedt   Sekreterare
Carina Staf   Sekreterare/Ekonomiassistent
Sofia Noaksson   Utredare
Peter Sandberg   Utredare
Johan Stavfors    Redovisningsassistent
Ullacarin Tiderman   Redaktör/Informatör
Rikard Johansson   Redaktör/Informatör
Camilla Janzon  Kommunikatör
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Förslag till kongressfunktionärer

Val av presidium vid digital kongress
Ordförande
Inger Strömblad   Uppsala

Sekreterare
Elsie Bäcklund Sandberg  Gävleborg

Rösträknare tillika protokollsjusterare, 2 st
Anita Andersson   Stockholm
Agneta Nilsson   Örebro

Val av presidium vid fysisk kongress
Ordförande
Inger Strömblad   Distrikt Uppsala län
Siv Jansson    Distrikt Södermanland
Staffan Ek    Distrikt Norrbotten

Sekreterare
Märtha Liljegren   Distrikt V. Götaland
Elsie Bäcklund Sandberg  Distrikt Gävleborg
Eivor Blomstrand   Distrikt Halland

Rösträknare vid öppen omröstning
Rolf Johansson  Distrikt Halland
Agneta Nilsson   Distrikt Örebro

Rösträknare vid sluten omröstning
Anita Andersson   Stockholm
Agneta Nilsson   Örebro
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SKPF:s – Svenska KommunalPensionärernas Förbunds förbundsstyrelse avger följande 
berättelse över förbundets verksamhet för 2017 
 
Inledning – Utblick över året 
Den utveckling som påbörjats under 2016 i och med samgåendet med SPRF fortsatte 
under 2017. Mycket av verksamheten i distrikt och avdelningar var inriktat på att hitta 
bra former för hur arbetet skulle bedrivas på bästa sätt. Medlemsutvecklingen har under 
året varit fortsatt stigande. Från centralt håll har mycket av verksamheten varit inriktad 
på att göra förbundet och dess åsikter mer kända. Vi har genom att nyanställa två utredare 
skapat oss möjligheter att själva ta fram underlag och fakta för att kunna driva våra frågor. 
Detta har bland annat resulterat i att det nu ges ut ett nyhetsbrev från kansliet centralt ca 
två gånger i månaden. 

I juni höll SKPF sin 22:a ordinarie kongress i Norrköping. Den första halvan av året inne-
bar mycket av förberedelser inför kongressen och efter kongressen var det uppföljning 
av besluten som tagits på kongressen. Eftersom det valdes nya ledamöter i VU så gav 
kongressen ett uppdrag till styrelsen att se över arbetsformerna. Vi har efter kongressen 
börjat ha informella videokonferenser i VU och det fungerar bra. 

I början av juli var vi på Almedalen där vi samverkade med News55, SPF och PRO. Vi 
ställde tillsammans med de andra pensionärsförbunden gemensamma krav på ekonomis-
ka förbättringar för pensionärerna, något som fick bra medialt genomslag.                                                             

2. SKPF:s 22:a ordinarie kongress 
Kongressen behandlade förslag till nya stadgar, ett nytt handlingsprogram samt 94 motioner 
med 148 yrkanden. Motionerna handlade till stor del om äldrepolitiska frågor, pensioner, 
skatter och organisationsfrågor.                                                                                                                              

Kongressen antog även ett uttalande angående stängning av vårdplatser under somma-
ren. Sam Sandberg fick ta emot SKPF:s  kulturstipendium för ovärderliga insatser med att 
dokumentera och bevara Förbundets nutidshistoria. 

3. Förbundets organisation 
 
3.1 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är, mellan kongresserna, förbundets högsta beslutande organ. 
Under 2017 bestod förbundsstyrelsen av följande ordinarie ledamöter:

Berit Bölander               Förbundsordförande                                                                                          
Liza Di Paolo-Sandberg Vice förbundsordförande, från den 14 juni 
Lars-Inge Larsson                     Förbundskassör 
Annastina Hörnfeldt  Förbundssekreterare, till den 14 juni 
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare, från den 14 juni 
Ingmar Andersson  Ledamot 
Mari-Anne Andersson Ledamot 

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse / 2017
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Lena Augustsson  Ledamot 
Kerstin Billmark  Ledamot 
Ove Johansson   Ledamot 
Bengt Lundholm  Ledamot 
JaanEric Lundqvist  Ledamot, till den 14 juni 
Gulli-Maj Norén  Ledamot 
Solveig Hansson  Ledamot 
Anneli Eriksson  Ledamot 
Gunvor Pettersson  Ledamot 
Jöran Rubensson  Ledamot till och med mars 
Eleonor Wikman  Ledamot, från den 14 juni 

Ersättare i förbundsstyrelsen har varit fram till och med kongressen: 

Barbro Johansson 
Reidar Jönsson 
 
Efter kongressen: 

Lars Hedin 
Siv Eriksson 
Laila Stein 
Roger  Svensson 
Gull-Britt Svensson 

Förbundsstyrelsen har under året sex protokollförda sammanträden, varav två i anslut-
ning till kongressen. Protokollen finns tillgängliga på intranätet. Förutom det årligen 
återkommande ställningstagandet till verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättel-
sen och kvartalsredovisningarna är förbundsstyrelsen mottagare av de minnesanteck-
ningar förbundets kommittéer skriver.  
 
3.2 Verkställande utskottet 
Mellan förbundsstyrelsens sammanträden är verkställande utskottet förbundets beslu-
tande organ och leder förbundets verksamhet. 

Före kongressen 2017 bestod verkställande utskottet av följande ledamöter:
 
Berit Bölander   Förbundsordförande  
Annastina Hörnfeldt  Förbundssekreterare 
Lars-Inge Larsson  Förbundskassör 

Genom stadgeändring i samband med kongressen utökades verkställande utskottet med 
en vice ordförande. Efter kongressen 2017 består verkställande utskottet av följande or-
dinarie ledamöter: 

Berit Bölander   Förbundsordförande  
Liza Di Paolo Sandberg Vice förbundsordförande 
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare 
Lars-Inge Larsson  Förbundskassör 

Verkställande utskottet har under 2017 haft sju protokollförda sammanträden och därut-

Verksamhetsberättelse / 2017
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över flertalet informella avstämningar via videokonferenser. 
  
2017 präglades mycket av kongressen och därmed sammanhängande arbete. Utöver be-
slut och handläggning av löpande ärenden behandlade VU under 2017 i varierande om-
fattning: 

 Motioner till kongressen 
 Förslag till handlingsprogram 
 Stadgeförslag 
 Förbereda ärenden till FS 
 Kontakter med partners, organisationer, politiker m.fl. 
 Avstämningar rörande avvikelser som påverkar verksamheten och lagda planer 

 
3.3 Förbundsrevisorerna 
Förbundsrevisorer under året/kongressperioden: 

Maud Bertlin (t o m kongressen) 
Lars Aronsson  
Irene Hellekant (fr o m kongressen) 

Förbundsrevisorerna har reviderat förbundets verksamhet löpande. Auktoriserad revisor 
från PwC har tillsammans med förbundsrevisorerna granskat förbundets räkenskaper 
och förvaltning. 

Revisorsersättare innan kongressen var: 

Birgit Karlsson   Distrikt Kalmar 
Lars Mattsson   Distrikt Uppsala 

Efter kongressen valdes till ersättare: 

Lars Mattsson   Distrikt Uppsala 
Gunilla Lundström  Distrikt Kronoberg                
 
3.4 Valberedning  
Fram till kongressen 2017 bestod valberedningen av följande ledamöter:
 
Per-Olof Ryding   Distrikt Örebro, sammankallande 
Krister Eriksson   Distrikt Halland 
Berit Eriksson    Distrikt Uppsala 
Bertil Enemo    Distrikt Skåne 
Annette Sandgren    Distrikt Västerbotten 

I samband med kongressen ersattes Per-Olof Ryding, som avgick på egen begäran, som 
ledamot och sammankallande av Annastina Hörnfeldt, de övriga ledamöterna fick fort-
satt förtroende. 
I samband med kongressen beslutades att två ersättare skulle väljas till valberedningen.  

Zaidi Folias    Distrikt Göteborg 
Christer Eriksson  Distrikt Örebro 
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3.5 Distrikten 
Förbundet har 22 distrikt och under dessa sorterar avdelningarna. Under året genomförs 
en distriktsordförandekonferens, läs mer om detta i separat stycke nedan (avsnitt 7). 

3.6 Avdelningarna 
Under året har det skett stora förändringar vad gäller antalet avdelningar. Främst beror 
det på att de SPRF avdelningar som kom in i förbundet vid fusionen och önskade vara 
kvar som egna avdelningar har gått in i befintliga SKPF-avdelningar på orten.  Det be-
skrivs som ett bekymmer att driva en liten avdelning då det ofta inte finns tillräckligt 
ekonomiska utrymme för att forma en god verksamhet för medlemmarna. 
Förbundet hade vid årets början 151 avdelningar och efter sammanslagningar så har vi 
145 avdelningar och 10 klubbar.  

3.7 Medlemsutvecklingen 
Medlemsantalet i SKPF ökar vilket är mycket glädjande, vi hade vid årets början 172 537 
medlemmar och vid årets slut 173 035 medlemmar.     

3.8 Förbundskansliet 
Kansliet består av vid utgången av året av nio medarbetare, en redovisningsassistent, tre 
sekreterare, två utredare, två redaktörer/informatörer och en kanslichef. Under året har 
en medarbetare slutat och två nya anställts. Vid administrativa toppar har extra personal 
engagerats. Personalmöten genomförs vid behov. 

Kansliet biträder verkställande utskottet och förbundsstyrelsen i deras arbete och hand-
har bland annat löpande uppgifter, medlemsservice, ekonomi, utredningar, omvärlds-
bevakning, hemsida samt arbetar med press-/mediafrågor och utvecklingsarbete inom 
exempelvis området medlemsvärvning. 

3.9 Hemsida, Intranät och e-post 
I mars 2017 lanserades Här&Nu:s webbsida, som tagits fram av redaktionen i samarbete 
med webbyrån Nkel. Sidan ger redaktionen en daglig kanal för nyhetsarbetet och hade 
under sitt första år cirka 15 000 unika besökare. Varannan besökare läste sidans nyheter 
på en smartphone eller en läsplatta.  

Under året påbörjades också arbetet med en ny förbundshemsida. Även denna gång görs 
arbetet av redaktionen i samarbete med Nkel. Målet är en modern och lättanvänd för-
bundssida som fokuserar på medlemsnyttan och den lokala aktiviteten i förbundet.  

En medlemspanel smögs igång under årets sista månad, och den ska utvecklas och byg-
gas upp under 2018 för att på sikt bli ett viktigt verktyg för att inhämta medlemmarnas 
synpunkter och göra medlemsundersökningar.    

4. Medlemsförsäkringar 
Möjligheten att teckna prisvärda och bra medlemsförsäkringar är en prioriterad verk-
samhet i förbundet. Denna medlemsförmån är också bra ur rekryteringssynpunkt. Det 
visar sig inte minst genom att många medlemmar ser försäkringsmöjligheten som ett skäl 
att bli medlem. Den smidiga övergången från Kommunals försäkringar till SKPF:s bidrar 
också till att många medlemmar behåller de försäkringar de hade i Kommunal. 

Genom SKPF kan följande medlemsförsäkringar tecknas: 
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 Kollektiv hemförsäkring 
 Olycksfall 60+ 
 Sjukdom 60+ 
 Sparliv 60+ 
 MedlemsBarn 
 Deltagarolycksfallsförsäkringen (tecknas av förbundet) 
 Samlingsförsäkring, ansvar o egendom (tecknas av förbundet) 

Se mer om medlemsförsäkringarna under avsnittet om försäkrings- och pensionskom-
mittén. 
 
5. Kommitté och projektverksamheten 
Kommittéarbetet har under våren i stor kretsat kring att ta fram kongressunderlag till 
förbundsstyrelsen. Sammansättningen av kommittéerna beslutas av förbundsstyrelsen. 
Vid förbundsstyrelsens sammanträde i december beslutades om övriga kommittéer efter 
nomineringar från distrikten.  

Inom följande områden har kommittéer eller projekt verkat: 

 Trafik- och säkerhet  
 Äldrepolitik 
 Studier och utbildning 
 Pensioner och försäkringar  
 Samarbetskommittén med Folksam  
 Bostäder 
 Nordiska samarbetskommittén 
 Stadgekommitté (t o m kongressen) 

           
5.1 Trafik- och säkerhetskommittén 
Trafik och säkerhetskommittén får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2017. 
Kommittén har bestått av fyra ordinarie medlemmar samt en representant från för-
bundskansliet. 

Mari-Anne Andersson Ordförande, Förbundsstyrelsen 
Bert Selström   Distrikt Norrbotten 
Ola Olander   Distrikt Kalmar 
Lars Bromander  Distrikt Stockholm 
Peter Sandberg   förbundskansliet (fr o m hösten) 
Bengt Lundholm   Distrikt Skåne (del av året) 

Kommittén har haft fem sammanträden samt anordnat en konferens för distriktens 
TSO-ombud. 
Verksamheten under året har fokuserat på ombudskonferensen. Vid denna konferens 
hade Katarina Bokström från NTF och Gerd Klang från ”Bättre tänka efter före” bjudits 
in som talare. 

Programmet i övrigt: 
 Krisberedskap 
 IT-säkerhet 
 Mat&motion 

Verksamhetsberättelse / 2017
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 Handlingsprogram 2017-2020 
 Säkerhetshandboken 
 Tips&råd för att förhindra fallolyckor 

I januari deltog kommittén själva i en konferens i Nynäshamn som anordnats av projektet 
”Bättre tänka efter före”. 

Samma månad hade kommittén bjudit in Per Zetterman från Trafikförvaltningen som 
informerade om utvecklingen av biljettsystem inom kollektivtrafiken, främst när det gäl-
ler interoperabilitet. 

Under året har vi, i samarbete med NTF och tillsammans med PRO och SPF, tagit fram 
en broschyr för äldre i trafiken samt aktivt deltagit i framtagningen av ett utbildningspro-
gram för äldre i trafiken. Utbildning av totalt ca 600 säkerhetsombud i hela landet ägde 
rum under hösten. 

Trafik och säkerhetskommitténs sammansättning kommer att förändras. Deltagarna i 
kommittén kommer att nomineras av distrikten och sedan utses av förbundsstyrelsen. 
Detta sker i december. Verksamheten kommer också att förändras genom att kommitténs 
arbete knyts till det handlingsprogram som togs fram vid kongressen i juni. 

Trots att vi inte vet om nuvarande deltagare kommer att ingå i den nya kommittén har vi 
lagt en verksamhetsplan för 2018 samt tagit fram en handlingsplan för verksamheten i 
enlighet med de nya direktiven. 
 
5.2 Äldrepolitiska kommittén 
Ledamöter i kommittén har varit 

Berit Bölander   Ordförande (tom augusti 2017), Förbundsstyrelsen 
Liza di Paolo-Sandberg  Ordförande (from september 2017), Förbundssty-
relsen 
Karin Liljestrand  Distrikt Norrbotten 
Solveig Hansson  Distrikt Dalarna 
Lars Hedin   Distrikt Södermanland 
Zaidi Folias   Distrikt Göteborg 
 
Kommittén har haft tre sammanträden under året. Kommitténs arbete kan delas in i två 
delar, före och efter kongressen. Före kongressen ägnades tiden åt att arbeta fram ett nytt 
handlingsprogram. Programmet behandlades på kongressen och antogs. Det nya hand-
lingsprogrammet har en tydlig framtoning och har konkretiserats. Det innehåller nio 
punkter och tar bl a upp äldreomsorgen och sjukvården, äldres trygghet och säkerhet, 
ålderdiskrimineringen och äldres hälsa och välbefinnande, 
 
Efter kongressen påbörjade kommittén sitt arbete med att göra en verksamhetsplan med 
utgångspunkt från handlingsprogrammet. Inriktningen har varit att fokusera på de frå-
geställningar som kommer att vara viktiga inför valåret. 
 
5.3 Studie- och utbildningskommittén
Kommittén har under året bestått av: 

Verksamhetsberättelse / 2017
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Lena Augustsson  Ordförande, Förbundsstyrelsen 
Gull-Britt Svensson  Sekreterare, Distrikt Skåne 
Gulli-Maj Norén  Distrikt Västerbotten 
Håkan Unnerdal  Distrikt Södermanland 
Kerstin Rosenqvist Hedler Distrikt Stockholm 
 
 
Kommittén har under året haft fyra tvådagars sammanträden ombord på Viking Cinde-
rella. Ett endagssammanträde hölls på förbundskontoret direkt efter kongressen för att 
uppdatera och revidera studiematerial. 
 
Två kurser för nya ordförande och nya viceordförande hölls 11-12 april och 22-23 augusti 
ombord på Cinderella. Förbundsordförande Berit Bölander inledde de båda kurserna 
med att i april berätta om kongressen som skulle vara i Norrköping samt vilket upplägg 
som var planerat inför Almedalsveckan. I augusti blev det en återblick av kongressen och 
Almedalsveckan, 
 
Två kurser för nya sekreterare och nya vice sekreterare hölls 3-4 maj och 29-30 augusti 
ombord på Cinderella 
 
Kurstiden varvades med information om kursmaterialet samt grupparbeten med redo-
visningar. 
Förväntningarna på samtliga kurserna var stora. Enligt utvärderingarna av dessa fyra ut-
bildningar tyckte man att kursupplägget var mycket bra.  
  
Lars Norman har under året haft utbildning i Melos, Intranätet och Hemsidan med 12 
utbildningsdagar och 92 deltagare. 
 
En tvådagarskonferens för distriktens studie- och utbildningsansvariga hölls på Cinderel-
la den 28-29 november. Gäster dag ett var förbundets utredare Peter Sandberg och vår nye 
vice ordförande Liza di Paolo Sandberg. Peter visade bildspel och pratade om välfärds-
teknik för äldre. Liza pratade om vårt nya handlingsprogram som antagits på kongressen 
i Norrköping. Hon betonade att handlingsprogrammet är det vi ska arbeta med till nästa 
kongress. Det finns mycket i handlingsprogrammet som vi kan ha nytta av i vårt arbete i 
KPR/LPR/RPR. 
 
Våra uppdaterade studieprogram presenterades. Det nya KPR materialet är inte riktigt 
klart, men målet är att det ska vara klart under januari 2018. Vi har även ett nytt material 
”Nu börjar livet igen” som avser tre träffar där vi kan bjuda in blivande pensionärer till 
exempel de som finns på matchningslistan och ännu inte gått med i SKPF. Det diskute-
rades även under dessa dagar hur vi ska kunna öka data mognaden för våra medlemmar. 

Utvärderingen blev: nyttigt att träffas och få genomgång av studiematerialen. Tips och 
mängder av idéer i grupparbetena hur man kan locka till utbildningar ute i distrikten. 
 
Kommittéledamöterna har varit kursledare för våra olika utbildningar centralt och ute i 
landet. 
 
De distrikt som inte har haft någon utbildning har kontaktats för att kolla om det bara 
har varit att man glömt att rapportera. I några fall har utbildning blev flyttad till nästa år. 
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Från förbundet har utbildningsbidrag utbetalats till distrikten för förtroendemannaut-
bildningar för 685 utbildningsdagar, vilket är en minskning från förra året med 319 dagar 
 
5.4 Försäkrings- och pensionskommittén 
Kommittéledamöter under året: 
Ove Johansson   Ordförande, Förbundsstyrelsen 
Lars-Inge Larsson  Distrikt Stockholm 
Per-Olof Ryding  Distrikt Örebro 
Ing-Britt Hansson  Distrikt Halland
Göran Jonsson   Distrikt Västernorrland 

Kommittén har under året haft 4 möten, varav ett i Kramfors där vi var på studiebesök 
på Folksams kontor, vi ville ha klart för oss hur man jobbade med besvarande av samtal 
från våra medlemmar, det har varit kritik mot detta och det fick vi framföra på plats, det 
var ett givande besök, vi fick en grundlig genomgång av hur man arbetar med frågorna. 

Kommittén har även haft en Utbildningskonferens för distriktens Försäkringsinforma-
törer under hösten där vi gick igenom våra försäkringar samt pensioner, medverkade på 
utbildningen var Folksam, SKPF, samt Pensionsmyndigheten. 

Kommittén skall ta fram ett USB-minne på de bilder och information vi fick på höstens 
utbildning för distrikten som kan användas när avdelningarna utbildas på hemmaplan av 
distrikten med Ev hjälp från Folksam 

Sofia Noaksson på förbundskansliet har på uppdrag av kommittén tagit fram ett material 
om varifrån vi får våra pensioner och tjänstepensioner, ett bra material att jobba vidare 
med och göra till en folder, som kan delas ut när vi träffar nya som skall gå i pension. 
 
5.5 Samarbetskommittén Folksam-SKPF 
Samarbetskommittén har under året bestått av: 

Ove Johansson   SKPF 
Per-Olof Ryding  SKPF 
Lars-Inge Larsson  SKPF 
Kinna Flike   Folksam 

Samarbetskommittén är en partsgemensam grupp som diskuterar förändringar av villkor 
och premier i våra medlemmars och förbundets försäkringar. Gruppen har ingen besluts-
rätt vad gäller premiernas storlek däremot kan vi föreslå ändringar. Vi fungerar också 
som ”nämnd” för att tillsammans kundombudsmannen avgöra ärenden där medlemmar 
överklagat och överlämnat sitt ärende dit. 

Under året har vi haft fyra möten där vi gått igenom förändringar i försäkringarna, under 
året har vi tillsammans med Folksams aktuarie Per Sjödin tagit fram en ny fördelning av 
premierna vad gäller hemförsäkring Mellan där syftet har varit att få så små skillnader 
som möjligt mellan högsta och lägsta premie. Premierna är indelade i 15 olika geografis-
ka områden. De nya premierna är tänkt att gälla från 2019-01-01.  

Den så kallade matchningen genomfördes i april månad, där körs vårt medlemsregister 
mot Folksams för att se vilka som har försäkringar där man måste vara med i SKPF. C:a 
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2 800 hade våra försäkringar utan att vara medlem i SKPF, de fick ett brev där man kunde 
ta ställning om man fortfarande ville ha försäkringarna och i så fall gå med som medlem. 
Av de som fick brevet valde c:a 50% att gå med i SKPF och därmed behålla sina försäk-
ringar. 

Under året har 7 917 skador godkänts och det har resulterat att våra medlemmar har fått 
59,5 miljoner i ersättningar. 

5.6. Bostadspolitiska kommittén 
Kommitténs sammansättning under 2017: 
Berit Bölander   Ordförande, Förbundsstyrelsen 
Barbro Kjellberg  Distrikt Västerbotten 
Ingmar Andersson  Distrikt Västernorrland 
Kristina Högström  Distrikt Kalmar, (avsagt sig uppdraget) 
Peter Sandberg  Utredare bostadsfrågor, förbundet 

Kommittén har haft tre sammanträden under året. Det första den 29 mars, planerades 
vad kommittén ska arbeta med. Först och främst att SKPF Pensionärerna ska ha en egen 
bostadsprofil. Ett program som tar hänsyn till att alla pensionärer med låg pension ska 
ha möjlighet att skaffa sig ett boende till en rimlig hyra och rimligt pris och med god 
tillgänglighet, möjligheter till sociala mötesplatser, service och kommunikationer. Under 
följande två sammanträden utvecklade vi en mall för att söka bostadstillägg och gjorde 
ett studiebesök på äldreboendet Norra Kajen i Sundsvall, som var under byggnation. Be-
söket kommer att ligga till grund för vårt uppdrag att skriva ett bostadspolitiskt program.  
 
5.7 Nordiska Samarbetskommittén  
Nordiska Samarbetskommittén – NSK – är ett samarbetsorgan mellan åtta pensionärsor-
ganisationer i de sex nordiska länderna. Kommittén har den nordiska välfärdsmodellen 
som utgångspunkt och syftet är att diskutera pensionärernas ekonomiska och sociala vill-
kor i de olika länderna. Kommittén är medlem i AGE (Older people platform), genom 
vilken NSK kan driva frågor på europeisk nivå. 

SKPF har två platser i NSK:s styrelse. Av förbundsstyrelsen utsedda var fram till kon-
gressen Berit Bölander och JaanEric Lundqvist. Efter kongressen ersattes JaanEric med 
Lars-Inge Larsson. 

5.8 Stadgekommittén 
Kommitténs förslag till nya stadgar bifölls av kongressen. 

Annastina Hörnfeldt   VU, sammankallande  
Kerstin Karlsson  Distrikt Närke 
Lennart Lundberg   Distrikt Västerbotten 
Lars Hedin    Distrikt Sörmland 
Per Lundström   Kanslichef, sekreterare för kommittén  
 
6. Ordförandekonferenser 
Under hösten genomfördes en distriktsordförandekonferens där deltagarna arbetade i 
grupper med frågor kring prioriteringar inom högkostnadsskyddet där resultatet blev 
att tandvården har högsta prioritet. Det presenterades även en ”lathund” för ansökan om 
bostadstillägget. I vår frågelåda kom funderingar kring den nya organisationsförslaget 
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från FONUS, frågor om LPR/RPR och KPR, samt framfördes önskningar om att  Nyhets-
brevet ska skickas ut till samtliga avdelningar.               

7. Mässor och evenemang 
Stockholm, Göteborg och Västerås var de platser där distrikten genomförde stora mässor 
under året, dessutom deltog avdelningar/distrikt i ett antal mindre mässor som anord-
nats av ex News55.   

8. Förmånskort och rabatter 
Vårt samarbete med Smart Senior har fortsatt även under 2017. Under året har också 
en del nya samarbetspartners tillkommit utanför Smart Seniors erbjudanden, t ex Tal-
link-Silja Line. 

9. Guldkanten 
Vårt lotteri Guldkanten har även 2017 gett ett bra överskott till verksamheten. Antalet 
prenumeranter har ökat från ca 6000 till ca 7 900 och vår andel av överskottet från lotte-
riet är 557 756 kronor. Under året kom en dom i förvaltningsrätten som gör att vi måste 
göra om vårt avtal med a-lotterierna kring Guldkanten.  

11. Centrala medlemsvärvarinsatser 
Under året har de centrala medlemsvärvarinsatserna främst varit annonsering i olika 
tidningar. Vi har som vanligt annonserat i Kommunalarbetaren men också i olika veck-
otidningar t ex Svensk Damtidning, Allers m.fl. liknande publikationer. Effekten av detta 
har dock inte varit nämnvärd. På hösten fattade därför förbundsstyrelsen beslut om att 
förändra hemsidan 2018 för att göra den mer medlemsvärvande.  

12. Förbundets rapporter och synlighet i media 
SKPF Pensionärerna nämns återkommande i medierna framför allt i lokal press där av-
delningarnas arbete är avgörande för att göra sig hörda i insändare, debattartiklar och 
synas reportage som rör äldre och äldres vardag. Här har förbundets position lokalt en 
avgörande betydelse, eftersom medierna vänder sig till den pensionärsorganisation som 
har bra företrädare i olika äldrefrågor. Frågor kring fall, mat, bostäder och pensioner att 
leva på var centrala under året. 

I dagspress, radio och TV förekommer SKPF Pensionärerna framför allt när pensionernas 
nivå och pensionärsskatten diskuteras. Pensionärsorganisationerna kommer också till tals 
när viktiga äldrefrågor slår igenom mediebruset, exempelvis under Almedalsveckan i bör-
jan av juli och i samband med att det orangea kuvertet når allmänheten i februari. 
Även när vård och omsorg diskuteras och olika politiska förslag påverkar pensionärerna 
har SKPF Pensionärerna fått möjlighet att göra sin röst hörd. 
 
Under 2017 var SKPF Pensionärerna främst representerade under Almedalsveckan, 
bland annat när förbundsordförande Berit Bölander blev intervjuad i Dagens Eko och 
när pensionärsorganisationerna SKPF, SPF Seniorerna och PRO ställde sig bakom ge-
mensamma krav: Ingen pensionär ska vara fattig, med debattartiklar i både Expressen, 
Aftonbladet och inslag i Sveriges radio Ekot. 

Pensionärsorganisationerna fick också en replik på Expressens webbsida i samband med 
en ledare av Malin Siwe - 20170706. 
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Under denna vecka var SKPF och de övriga pensionärsorganisationerna flitigt refererade 
i News55. SKPF blev också omnämnd i samband med att Umeåforskaren Erik Rosendahl 
fick forskningspris av förbundet för ett träningsprogram med demenssjuka, bland annat i 
SVT Västerbotten och på universitetets hemsida. SKPF nämndes i också i samband med 
ett gemensamt upprop: Tillsammans för de äldres måltider på webbsidan kostochnaring.
se. 
 
I februari hade SKPF Pensionärerna tillsammans med Kommunal en debattartikel i Af-
tonbladet (Kvinna och pensionär – de stora förlorarna – 20170218) 
Under försommaren hölls SKPFs kongress och lokala medier uppmärksammade detta i 
artiklar och radioinslag, bland annat i Sveriges Radios P4. 
 
12. Remissyttranden  
Under året har förbundet avgivit yttranden på följande skrivelser/utredningar:
 

 Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre 
 Livsmedelsverkets rapport ”Bra måltider i äldreomsorgen”  
 Ordning och reda i välfärden - betänkande av Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) 
 Ny resegaranti (SOU 2016:84) 
 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (SOU 2017:21) 
 ”En omreglerad spelmarknad” (SOU 2017:30) 
 ”På lika villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” 

(SOU 2017:43) 
 
13. Inflytandefrågor, påverkan 

13.1 Regeringens pensionärskommitté 
Syftet med kommittén är att vara ett organ där pensionärsorganisationerna ska ha möj-
lighet att diskutera och lämna synpunkter på frågor som berör det äldrepolitiska välfärds-
området. I samband med sammanträdena lämnar regeringen information om aktuella 
frågor och vi har lämnat synpunkter på dessa. Dessutom har vi haft tillfälle att lyfta frågor 
som vi tyckt vara av intresse för våra medlemmar, t ex frågor om åldersgränser för oli-
ka sjukvårdsbehandlingar och insyn i pensionsgruppens arbete. Under 2017 har Berit 
Bölander och Per Lundström representerat förbundet i kommittén. 

13.2 Socialstyrelsens Äldreråd 
Under året har SKPF i Socialstyrelsens Äldreråd representerats av:
 
Karin Liljestrand  Ordinarie ledamot  
Gunvor Pettersson    Ersättare     

Från Socialstyrelsen deltar tjänstemän på chefnivå. Minnesanteckningar förs av Social-
styrelsen och även av våra ledamöter i Äldrerådet.  

Sammanträdena med Socialstyrelsen ger goda möjligheter för förbundet att framföra 
åsikter i olika äldrepolitiska frågor, samt att få kunskap om aktuella frågor som styrelsen 
arbetar med. Genom att Socialstyrelsen i många frågor arbetar på uppdrag av Regering-
en/Socialdepartementet får förbundet information om aktuella frågor inom välfärdsom-
rådet. Därutöver nyttjar förbundet möjligheten att skicka in frågor vi önskar diskutera. 
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13.3 Övrig representation i organisationer mm 

SPP, pensionspanel     
SPP har sedan några år tillbaka en pensionspanel där pensionärsorganisationerna in-
bjuds att lämna synpunkter på deras verksamhet och planer. Från förbundet har Per 
Lundström och Sofia Noaksson deltagit i panelen under året.  

Sveriges Konsumenter  
Under året har Sveriges konsumenter arbetat med att revidera sin handlingsplan för att 
få ett aktuellt och bra underlag för att driva konsumentfrågor i valrörelsen 2018. Hand-
lingsplanen syftar till att göra konsumenter trygga, kunniga och handlingskraftiga för att 
kunna ha inflytande och möjlighet att göra medvetna val för att, på ett bra sätt, styra över 
sin konsumtion. Handlingsplanen omfattar bland annat krav på hållbart producerade 
livsmedel, tillgänglighet till digitala tjänster, konsumentskydd samt tillgång till finansiella 
tjänster ex. kontanthantering. 

ABF  
Förbundet är medlem i ABF och representeras av Lena Augustsson som deltar på deras 
årsmöten och följer deras verksamhet. ABF är också det förbund där vi anordnar studie-
cirklar på lokal nivå 
                                                             
FONUS 
I och med att alla distrikt är medlemmar i Fonus omfattas varje medlem och deras anhöriga 
av förmåner som rabatter vid begravningar, familjejuridik och vid köp av gravsten. Under 
året har Fonus tagit tillbaka sitt ursprungliga förslag till en förändrad organisation, SKPF har 
fortsatt att protestera mot organisationsförändringen och det har inneburit att ett nytt förslag 
har arbetats fram som ägarorganisationerna ska ta ställning till under 2018. 

Folksam 
I Folksam har vi varit representerade i Folksam Liv:s styrelse genom Lars-Inge Larsson, 
VU. På Folksams stämma hade vi fyra representanter Ove Johansson och Göran Jonsson 
från förbundets försäkrings- o pensionskommitté samt Annastina Hörnfeldt, VU och 
Åsa Kindblom, kansliet. 
 
NTF 
SKPF har samarbete med NTF där ledamöter från Trafik och säkerhetskommittén del-
tar. Bengt Lundholm och Mari-Anne Andersson deltog på NTF:s Kongress 25-26 april, 
centrala äldrerådet har också haft två möten där bl a gemensamma projekt diskuterats. 
Under året har del 1 av ”äldre i trafiken” genomförts 632 personer i landet har deltagit 
från pensionärsorganisationerna.  

”Bättre tänka efter före”
”Bättre tänka efter före” är ett annat projekt  som MSB står för och SKPF och PRO deltar 
i detta. En distriktskurs har genomförts varje år med föreläsare i aktuella ämnen som 
kommer att gälla under året. Från detta projekt kan distrikt och avdelningar söka bidrag.  
Kommittén genomförde en distriktskonferens i september 

Gilla din ekonomi 
Förbundet är medlem i projektet ”gilla din ekonomi” som är ett nätverk av mer än 70 
myndigheter och organisationer.  Syftet med projektet är att utbilda informatörer och 
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genom folkbildning ge medlemmarna större möjlighet att fatta beslut gällande sin pri-
vatekonomi.  Utbildningar har inte bedrivits på några år, i stället så anordnar Finansin-
spektionen nätverksträffar, en till två gånger per år. Kansliet för projektet finns på finans-
inspektionen och där kan man ladda ner broschyrer, handböcker och de filmer som man 
behöver för att hålla en utbildning. 

15. Slutord 
SKPF Pensionärerna genomförde 15–17 juni kongress i Norrköping. Dagarna bjöd på 
mycket vackert väder och stämningen var god bland kongressledamöter och gäster. Ett 
knappt hundratal motioner behandlades och sedvanliga val hölls. Nytt för denna kon-
gress var att det valdes en vice ordförande. En förtroendepost som förbundet har haft 
tidigare och nu återinfört.  
 
Motioner som behandlades på kongressen var bl a stadgefrågor, äldrepolitiska och bo-
stadsfrågor, samt pensioner och ekonomi. 
 
Under året har förbundet haft två distriktsordförandekonferenser, en före kongressen och 
en konferens i oktober månad. 
 
Förbundet var också med i Almedalen med gemensamt tält med PRO och SPF Seniorer-
na samt News55. Gemensamma seminarier om bl. a. pensioner, äldrefrågor och kontan-
ter fanns med i programmet. Ordföranden från förbunden och socialförsäkringsminis-
ter Annika Strandhäll deltog i seminariet om äldrefrågor. I kontantfrågan genomfördes 
ett seminarium med Björn Eriksson och de tre förbundsordföranden. Våra vattenflaskor 
blev populära liksom vår egen tombola som vi hade med även förra året, och vårt pre-
sentations material för att sprida kunskap om vårt förbund. Vår avdelning från Gotland 
gjorde som vanligt en mycket bra insats under Almedalsveckan. 
 
SKPF Pensionärerna, PRO och SPF Seniorerna hade en gemensam programförklaring 
som blev uppmärksammad i både press, radio och TV4. Detta gav oss bra reklam för våra 
pensionärsförbund.  
 
Vi har från förbundets sida också fått med några debattartiklar i Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet om våra pensions- och äldrefrågor. Det känns som vi från pensionärsförbun-
den börjar uppmärksammas mer än tidigare, men det är en bit kvar tills vi kommer att 
synas mera. Det är bara att fortsätta marknadsföra oss och höja våra röster. 
 
Slutligen vill styrelsen uppmärksamma alla förtroendevalda och medlemmar som under 
året bidragit till arbetet med att utveckla SKPF-pensionärerna och även kansliet och dess 
personal. Tillsammans driver vi SKPF-pensionärerna framåt i enlighet med handlings-
program och verksamhetsplaner. Ett stort tack till er alla för ett framgångsrikt och nyska-
pande verksamhetsår! 
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Verksamhetsberättelse 2018

SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse avger följande berättelse över förbundets verk-
samhet för 2018: 
 
Inledning – Utblick över året  
SKPF-pensionärerna fortsätter att växa och vara en stark röst för äldre, speciell kvinnor 
med bakgrund i vård- och omsorgsyrken. Vi har genomfört många stora förändringar 
under en längre period och 2018 var egentligen det första året på länge då vi inte behövde 
arbeta intensivt med organisations- och personalförändringar. Det har skapat arbetsro i 
förbundet och gjort att vi kunnat ägna mer tid och kraft åt att söka nå ut med vårt bud-
skap och fundera på framtiden. 

En av årets mest viktigaste händelser var valet i september månad. Med ett valresultat 
som var det jämnaste mellan blocken någonsin. Skillnaden den mellan det socialistiska 
och borgerliga blocket var mycket litet. Valresultatet blev att socialdemokrater tillsam-
mans med miljöpartiet fick bilda regering och fördela ministerposterna. Men det tog 
alldeles för lång tid innan regeringsbildandet var klart. Det resulterade i att mycket av 
både den både politiska och annan verksamhet blev en utdragen process innan man kom 
igång igen. Representationen i riksdagen med riksdagsledamöter över 65 år blev mindre 
det här valet. Utav 349 ledamöter är det bara 6 ledamöter som är över 65 år. Vi behöver 
fler äldre som driver äldrefrågorna och har den erfarenheten. 

För SKPF pensionärernas del är det viktigt att vi fortsätter att ha kontakt med de mi-
nistrar och departement som ansvarar för våra frågor som bl a pensioner, äldrefrågor, 
bostäder, miljö. 

Vår verksamhet i samarbete med distrikt och avdelningar är en viktig del i utvecklingsar-
betet för att tillsammans driva frågorna framåt på bästa sätt. Vår målsättning är att göra 
förbundet mera känt och framförallt de frågor vi vill lyfta fram. En tydligare profil så vi 
blir igenkända. Det arbetet kom igång under året och kommer att fortsätta ändå mer i vår 
tidning ”Här&Nu” och på hemsidan. 

Våra kommittéer har uppdrag från kongressen och arbetar med att fullfölja de olika verk-
samhetsområden vi har.  En distriktsordförandekonferens har genomförts med en av 
våra viktigaste frågor om medlemsvärvning, framförallt hur man gör det i distrikt och 
avdelningar.  

Medlemsutvecklingen för förbundets del är stabil. Det är positivt för oss att ha en uppåt-
gående trend.  Det är en motsatt utveckling i de övriga pensionärsförbunden. 

Samarbetet mellan pensionärsförbunden är viktigt för de frågor vi driver tillsammans. Vi 
representerar drygt 800 000 medlemmar och det ger mera tyngd åt olika frågor och ett 
större genomslag när vi bestämt oss för gemensamma beslut. 

Ett av årets viktigaste arbeten är det kring medlemsvärvning; varför vill man bli medlem 
hos oss, varför stannar man kvar och varför fortsätter vårt medlemsantal att öka när det 
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inte är så i de andra förbunden? Viktiga frågor där förbundsstyrelsen tagit flera initiativ 
till både utredningar och diskussioner för att hitta de rätta vägarna att se till att vi även i 
fortsättningen blir fler. 
 
2. Förbundets organisation  

2.1 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är, mellan kongresserna, förbundets högsta beslutande organ. 
Under 2018 bestod förbundsstyrelsen av följande ordinarie ledamöter: 

Berit Bölander               Förbundsordförande                                                                                          
Liza Di Paolo-Sandberg      Vice förbundsordförande 
Lars-Inge Larsson                     Förbundskassör 
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare 
Ingmar Andersson  Ledamot 
Mari-Anne Andersson Ledamot 
Lena Augustsson  Ledamot 
Kerstin Billmark  Ledamot 
Ove Johansson   Ledamot 
Bengt Lundholm  Ledamot 
Gulli-Maj Norén  Ledamot 
Solveig Hansson  Ledamot 
Anneli Eriksson  Ledamot 
Gunvor Pettersson  Ledamot 
Eleonor Wikman  Ledamot 
                
 
Förbundsstyrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Protokollen 
skickas ut bland annat till samtliga avdelningar och ordinarie revisorer. Förutom det 
årligen återkommande ställningstagandet till verksamhetsberättelsen, den ekonomiska 
berättelsen och kvartalsredovisningarna är förbundsstyrelsen mottagare av de minnesan-
teckningar förbundets kommittéer skriver och protokollen från verkställande utskottets 
sammanträden.  
 
2.2 Verkställande utskottet 
Mellan förbundsstyrelsens sammanträden är verkställande utskottet förbundets beslu-
tande organ och leder förbundets verksamhet. 

Berit Bölander   Förbundsordförande  
Liza Di Paolo Sandberg Vice förbundsordförande 
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare 
Lars-Inge Larsson  Förbundskassör 

Verkställande utskottet har under 2018 haft 10 protokollförda sammanträden och därutö-
ver flertalet informella avstämningar via telefon- och videokonferenser. Utöver beslut och 
handläggning av löpande ärenden behandlade VU under 2018 i varierande omfattning: 

 Förbereda ärenden till FS 
 Kontakter med partners, organisationer, politiker m.fl. 
 Avstämningar rörande avvikelser som påverkar verksamheten och lagda planer 
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2.3 Förbundsrevisorerna 
Förbundsrevisorer under året/kongressperioden: 

Lars Aronsson  
Irene Hellekant  

Förbundsrevisorerna har reviderat förbundets verksamhet löpande. Auktoriserad revisor 
från PwC har tillsammans med förbundsrevisorerna granskat förbundets räkenskaper 
och förvaltning. 
 
2.4 Valberedning  
Under 2018 bestod valberedningen av följande ledamöter:
 
Anna-Stina Hörnfeldt  Distrikt Stockholm, sammankallande   
Krister Eriksson   Distrikt Halland 
Berit Eriksson    Distrikt Uppsala                      
Bertil Enemo    Distrikt Skåne 
Annette Sandgren    Distrikt Västerbotten 

Valberedningen har haft ett sammanträde under året där arbetsformer och riktlinjer in-
för arbetet med kongressvalen 2020 diskuterats. 

2.5 Distrikten 
Förbundet har 22 distrikt och under dessa sorterar avdelningarna.  

2.6 Avdelningar och klubbar 
Den trend vi kunde se förra året, nämligen att avdelningar på orter där det finns fler av-
delningar, går samman, har fortsatt även under 2018. Flera avdelningar har också valt att 
bilda klubb under en annan avdelning. Det resulterar i att antalet avdelningar minskar 
fast medlemsantalet i princip ligger fast. 

Förbundet hade vi årets början 22 distrikt, 145 avdelningar och 10 klubbar. Efter sam-
manslagningar så har vi 142 avdelningar och 11 klubbar.  

2.7 Medlemsutvecklingen 
Medlemsantalet i SKPF ökar, sakta men säkert, vilket är mycket glädjande och går mot 
trenden för övriga pensionärsförbund. Det går att räkna medlemmar på olika sätt. Vi 
hade under hela 2017 173 035 medlemmar och jämfört med 173 672 medlemmar under 
hela 2018, en ökning med 637 medlemmar. Om vi räknar medlemmarna per den 20 ja-
nuari 2019 har vi 169 161 medlemmar jämfört med 166 128 vid samma tid 2018, en skill-
nad på 3033. Den stora skillnaden mellan att räkna på helår eller vid ett speciellt datum 
efter årsskiftet beror på att vi efter årsskiftet inte längre räknar de medlemmar som under 
2018 avlidit. De har ju varit medlemmar under 2018, men räknas inte längre under 2019. 
Vid redovisning av medlemmar när vi söker bidrag används alltid antalet det datum som 
efterfrågas i ansökan.  

2.8 Förbundskansliet 
Kansliet består av vid utgången av året av nio medarbetare, en redovisningsassistent, tre 
sekreterare, två utredare, två redaktörer/informatörer och en kanslichef. Under året har 
en ny medarbetare anställts. Vid administrativa toppar har extra personal engagerats. 
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Personalmöten genomförs vid behov. Kansliet biträder verkställande utskottet och för-
bundsstyrelsen i deras arbete och handhar bland annat löpande uppgifter, medlemsservi-
ce, ekonomi, utredningar, omvärldsbevakning, hemsida samt arbetar med press-/medi-
afrågor och utvecklingsarbete inom exempelvis området medlemsvärvning. 

2.9 Hemsida, Intranät och e-post 
I maj 2018 öppnades den nya förbundshemsidan. Det är en modern och lättanvänd för-
bundssida som fokuserar på medlemsnyttan och den lokala aktiviteten i förbundet. Di-
strikt och avdelningar har under året fått utbildningar i hur de kan lägga upp lokala hem-
sidor i anslutning till förbundssidan, en betydligt enklare och mer strukturerad process 
än på den gamla hemsidan. Den nya hemsidan har tagits mot väl, både bland allmänhet 
och medlemmar.  

Medlemspanel har sakta utvecklas och byggts upp under 2018 för att på sikt bli ett viktigt 
verktyg för att inhämta medlemmarnas synpunkter och göra medlemsundersökningar.  
  
3. Medlemsförsäkringar  
Möjligheten att teckna prisvärda och bra medlemsförsäkringar är en prioriterad verk-
samhet i förbundet. Denna medlemsförmån är också bra ur rekryteringssynpunkt. Det 
visar sig inte minst genom att många medlemmar ser försäkringsmöjligheten som ett skäl 
att bli medlem. Den smidiga övergången från Kommunals försäkringar till SKPF:s bidrar 
också till att många medlemmar behåller de försäkringar de hade i Kommunal. 

Genom SKPF kan följande medlemsförsäkringar tecknas: 

 Kollektiv hemförsäkring 
 Olycksfall 60+ 
 Sjukdom 60+ 
 Sparliv 60+ 
 MedlemsBarn 
 Deltagarolycksfallsförsäkringen (tecknas av förbundet) 
 Samlingsförsäkring, ansvar o egendom (tecknas av förbundet) 

Se mer om medlemsförsäkringarna under avsnittet om försäkrings- och pensionskom-
mittén. 

4. Kommitté och projektverksamheten  
Kommittéarbetet har under våren i stor kretsat kring att ta fram kongressunderlag till för-
bundsstyrelsen. Sammansättningen av kommittéerna beslutas av förbundsstyrelsen. Vid 
förbundsstyrelsens sammanträde i december beslutades om övriga kommittéer efter no-
mineringar från distrikten. Inom följande områden har kommittéer eller projekt verkat: 

 Trafik- och säkerhet  
 Äldrepolitik 
 Studier och utbildning 
 Pensioner och försäkringar 
 Nordiska samarbetskommittén 
 Stadgekommitté  
 Kongressutvärderingsgrupp 
 Bostadspolitiska kommittén 
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4.1 Trafik- och säkerhetskommittén 
Trafik & Säkerhetskommittén får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2018. 
Kommitténs arbete har följt förbundets handlingsprogram för 2017 – 2020.  
Kommittén har bestått av fem ordinarie medlemmar. 

Mari-Anne Andersson FS, ordförande i kommittén 
Kerstin Holm   Avd. 07 Örebro 
Ola Olander   Avd. 48 Kalmar 
Lars Bromander  Avd. 28 Stockholm 
Lennart Kristoffersson Avd. 18 Gävle 
Peter Sandberg   som kansliresurs 

Kommittén har haft fem sammanträden samt anordnat en konferens för distriktens 
TSO-ombud i november. Verksamheten under året har fokuserat på ombudskonferen-
sen. Vid denna konferens hade vi bjudit in Julia Svensson från Polisen i Stockholm och 
Peter Sandberg från kansliet som föredragshållare.  

Konferensprogrammet i övrigt: 

 brott mot äldre 
 kontanter som betalningsmedel 
 korttransaktioner 
 ”Jag är inte 65 utan 25 med 40 års erfarenheter” 
 välfärdsteknik 
 krisberedskap 
 presentation av Säkerhetshandboken 
 ”Bättre tänka efter före” 
 Grupparbete om etiska trafikfrågor 

I januari deltog kommittén själva i en konferens i Nynäshamn som anordnats av projektet 
”Bättre tänka efter före”. Kommittén var på studiebesök på Ängen, en forskningslägenhet 
för välfärdsteknik, i Örebro. Vi hade också en diskussion med Örebro kommun om sä-
kerhetsfrågor för äldre. Vi har besökt Card Payment Sweden angående kortbetalningar. 
Ola har varit ute i tre distrikt för att hålla föredrag om krisberedskap. Marie-Anne var i 
Härnösand och informerade om kommitténs arbete. 

Under året har vi samarbetat med NTF angående utbildningar i ”äldre i trafiken”. Vi har 
deltagit i NTF:s äldreråd samt deltagit i NTF:s ”nollvisionsdag”. 

4.2 Äldrepolitiska kommittén 
Äldrepolitiska kommittén har haft sex möten under året. Ledamöter i kommittén har 
varit: 

Liza di Paolo-Sandberg FS, ordförande i kommittén 
Gunvor Petersson  FS 
Lars Hedin   Avd. 43 Nyköping 
Per-Ulf Sandström  Avd. 220 Boden 
Solveig Hansson  FS, distriktsordförande Dalarna   
Zaidi Folias   Avd. 26 Göteborg 
Per Lundström   som kansliresurs
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Under våren präglades arbetet i kommittén mycket av förberedelserna för den Äldrepoli-
tiska konferens som anordnades den 22-23 maj . 

Ett femtiotal deltagare från hela landet deltog på denna konferens på Marholmen. Pro-
grammet inleddes med en genomgång av Livsmedelsverkets pågående arbete kring bra 
måltider för äldre som följdes upp med att Leif Kindblom från Sörmlandsdistriktet berät-
tade om vårt eget arbete med bra måltider. 

Dag två vidtog en genomgång av moderna hjälpmedel, eller som det också kallas, väl-
färdsteknik av Peter Sandberg, utredare på förbundet. 

Under rubriken ”Hur vill de politiska partierna utveckla äldreomsorgen?” gav kansliche-
fen Per Lundström en bild av hur riksdagspartierna presenterar sin syn på äldreomsorg 
på internet. 
Därefter vidtog grupparbeten med bland annat frågeställningen vilka frågor som var vik-
tigast att driva för SKPF i samband med valet.   

På höstens möten har Malin Wennberg, projektledare ”Aldrig Ensam”, presenterat pro-
jektet och hur arbetet ska bedrivas. ”Aldrig ensam” är ett samarbete mellan  PRO, SPF 
Seniorerna och SKPF Pensionärerna under 2018 för att minska ensamheten hos äldre. 
Pengarna ska användas till att under hösten 2018 att ta fram studiematerial/vägledning 
och utarbeta en modell för hur äldre själva kan arbeta med uppsökande verksamhet och 
med aktiviteter som särskilt syftar till att minska äldres ensamhet och isolering.  

Även Greger Bengtsson, SKL med ansvarsområde äldreomsorgsfrågor har gästat oss un-
der hösten. Han redogjorde för Hälso-och sjukvårdslagen, HSL och Socialtjänstlagen, 
SoL och skillnader i dessa lagstiftelser.  

Kommittén har kontinuerligt sett över skrivningarna i handlingsplanen som rör äldrepo-
litik och hur vi kan prioritera och arbeta bäst för att nå målen. Under året arbetade kom-
mittén också med våra budskap inför valet och hur vi skulle förhålla oss till valresultatet 
och regeringsförhandlingarna. Förslag till verksamhetsplan för 2019 arbetades fram och 
överlämnas till förbundsstyrelsen, FS, för fastställande. 

Sammanträdesplan för 2019 fastställdes enl. följande: 

 7-8 februari med studiebesök på Silviahemmet 
 16-17 april Arbetet med det nya handlingsprogrammet inför kongressen 2020. 
 14-15 maj Uppföljningskonferens KPR/LPR-ledamöter, hur arbeta med äldrepolitiska 

frågor i råden, sker i samverkan med berörda kommittéer 
 18-19 september Fortsatt arbete med handlingsprogrammet 
 26-27 november Fortsatt arbete med handlingsprogrammet. Avstämning med FS 

4.3 Studie- och utbildningskommitté 
Kommittén har under året bestått av:
  
Lena Augustsson  FS, ordförande i kommittén 
Kerstin Billmark  FS 
Gulli-Maj Norén  FS 
Eleonor Wikman  FS 
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Eva Samuelsson avsade sig under året uppdraget på grund av sjukdom 

Kommittén har under året haft fyra st. tvådagars sammanträden på Förbundskontoret 
och ombord på Cinderella. 

Utbildning för nya ordförande/viceordförande hölls den 24-25 april ombord på Cinde-
rella. Kursledare: Kerstin Billmark och Lena Augustsson 

Utbildning för nya sekreterare/vicesekreterare hölls 3-4 maj ombord på Cinderella. Kurs-
ledare: Lena Augustsson och Eleonor Wikman. 

Utbildning för distriktens sammankallande i valberedning hölls den 16-17 oktober om-
bord på Cinderella. Kursledare: Gulli-Maj Norén  

Utbildning av KPR/RPR ledamöter en från varje distrikt hölls den 13-14 november om-
bord på Cinderella. Kursledare: Kerstin Billmark och Eleonor Wikman. Medverkade 
gjorde Liza di Paolo Sandberg. 

Vid samtliga utbildningar har kurstiden varvats med information om kursmaterialet 
samt grupparbeten med redovisningar. Deltagandet har varit bra på samtliga utbildning-
ar. Förväntningarna var stora och enligt utvärderingarna var man mycket nöjd med kurs-
uppläggen på samtliga kurser. 

I utbildningsmaterialet ”Ledamot i Pensionärsråd” fanns en del synpunkter, som har re-
viderats.  

Konferens för distriktens utbildningsansvariga hölls den 2-3 oktober ombord på Cin-
derella. Sofia Noaksson inledde dag ett med att prata om jämställdhet, som blev mycket 
uppskattat. Våra uppdaterade studieprogram presenterades. En tipsrunda genomfördes 
med Guldkantens lotter som priser. Nytt registerblad till studieansvarige pärmen ska 
skickas ut. Vi pratade om studieansvariges roll i distriktet. En mall till ansökan om ut-
bildningsbidrag presenterades. 

Under året har vi reviderat en del material när vi fått synpunkter från utbildningar cen-
tralt och i  distrikten. 

Ett nytt program i mötesteknik har sammanställts där första utbildningen blir 12-13/2 
2019. 
Kommittéledamöterna har varit kursledare för olika utbildningar ute i landet. 

Från förbundet har utbildningsbidrag utbetalats till distrikten, som genomfört förtroende- 
manna utbildningar. Totalt 879 utbildningsdagar, vilket är en ökning från 2017 med 194 
dagar. 

4.4 Försäkrings- och pensionskommittén 
Kommittéledamöter under året: 

Ove Johansson   FS, ordförande i kommittén 
Lars-Inge Larsson  FS  
Göran Jonsson   Avd. 263 
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Mona Berglund Nilsson Avd. 120  
Håkan Axelsson  Avd. 275 
Sofia Noaksson   som kansliresurs 

Meningen var att ha fyra kommittémöten men på grund av sjukdom fick vi ställa in ibland. 
Vi skall i tidningen försöka få in om att man skall kolla igenom sina försäkringar en extra 
gång, en försäkring som försvinner är Sparliv den går inte att nyteckna, men de som re-
dan har den får ha den kvar. Detta har varit med i tidningen. 

Vi har även haft en utbildningskonferens för distriktens försäkringsinformatörer under 
hösten där vi gick igenom våra försäkringar samt pensioner, medverkade på utbildningen 
var Folksam, SKPF samt Pensionsmyndigheten. 

Håkan Axelsson berättade om Framtidsavtalet och förmånstagare förordnandet . Ove Jo-
hansson berättade om efterlevande guiden samt lämnade ut material om denna för att 
kopiera och sprida vidare hemma. 

Vi har tittat på bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet vilka kan ansökas om på sam-
ma blankett. 

Peter har gjort ett par sidor om vad som behövs för att lämna in ansökan, detta är något 
som vi måste sprida till våra avdelningar, för mörkertalet är stort. Även våra utredare var 
med och berättade om sina senaste rapporter. Våra deltagare, skall efter informationen de 
fick, återvända hem till sina avdelningar och vidarebefordra informationen. All informa-
tion fick de på ett USB-minne som kan användas i vidare utbildning hemma.  

4.5 Samarbetskommittén Folksam-SKPF 
Kommittén  har under året bestått av: 

Ove Johansson   SKPF 
Lars-Inge Larsson  SKPF 
Kinna Flike   Folksam (del av år) 
Matthias Seel   Folksam (del av år)
 
Samarbetskommittén är en partsgemensam grupp som diskuterar förändringar av villkor 
och premier i våra medlemmars och förbundets försäkringar. Gruppen har ingen besluts-
rätt vad gäller premiernas storlek däremot kan vi föreslå ändringar. 

Vi fungerar också som nämnd för att tillsammans med kundombudsmannen avgöra 
ärenden där medlemmar överklagat och överlämnat sitt ärende dit. Under året har vi haft 
tre möten med kundombudsmannen där vi haft tre överklagandeärenden samt ytterligare 
tre möten utan kundombudsmannen där vi gått igenom försäkringarna, det har inte varit 
några större ändringar i villkoren utan främst någon justering av premierna. 

Försäkringen Sparliv 60+ kan inte nytecknas från 2019-01-01  då den totala andelen för-
säkringar endast uppgick till 3 600st, varav förbundet har 2 300 av dessa. Underlaget är 
därmed alldeles för litet, eftersom vi drivit på för att skapa en sparförsäkring tycker vi att 
de är väldigt tråkigt att andra organisationer inte har lyckats skapa intresse för försäkring-
en. För de som har tecknat försäkringen löper den på som vanligt med gällande villkor. 
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Från 2019-01-01 måste Folksam kontrollera medlemskap hos oss innan några kollektiva 
försäkringar kan tecknas, detta på grund av en ny europeisk förordning som kallas GDPR 
( General Protection Regulation ).Detta kommer att innebära vissa ändringar av rutiner 
för oss och Folksam. 

Förhoppningsvis kommer medlemmen inte att märka någon större skillnad vid erbju-
dandet av våra försäkringar. Den så kallade matchningen genomfördes i april månad, 
där körs vårt medlemsregister mot Folksam för att se vilka som har försäkringar där man 
måste vara med i SKPF. Ca 3 100 hade våra försäkringar utan att vara medlem i SKPF, 
de fick brev där man kunde ta ställning om man fortfarande ville ha försäkringarna och 
i så fall gå med som medlem. Av de som fick brevet valde ca 50 % att gå med i SKPF och 
därmed behålla sina försäkringar. 

I och med ovanstående rutinförändringar kommer matchningen att upphöra. Under året 
har 7738 skador godkänts och det har resulterat att våra medlemmar har fått 63,6 miljo-
ner i ersättningar. 
 
4.6 Nordiska Samarbets Kommittén - NSK 
NSK består av alla nordiska länder och Färöarna och har årsmöte och ett höstmöte per år. 
Den 7 – 8 maj genomfördes årsmötet i Sverige på Yasuragi, Saltsjö-Boo  med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och landsrapporter från medlemsorganisationerna. 

Höstmötet var förlagt till Bornholm i Danmark och programpunkterna var det kontant-
lösa samhället och digitalisering, en fördel eller nackdel för de äldre. Danmark har kom-
mit längst med dessa frågor och redogjorde för sina erfarenheter. 

Förbundet har också deltagit på Norska Pensionistförbundets landsmöte som bland an-
nat beslutade om ett handlingsprogram för tre år framåt. Fyra programområden stod 
högst på listan, politiskt inflytande, ekonomi och arbetsliv, trygg ålderdom och aktivitet 
och deltagande. Från SKPF har Berit Bölander och Lars-Inge Larsson deltagit i NSK sty-
relse under 2018. 

4.7 Stadgekommittén 
Stadgekommittén tillsattes i maj av förbundsstyrelsen och består av:
  
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare och ordförande i kommittén,  
Kerstin Karlsson  Avd. 7 Örebro,  
Reidar Jönsson  Avd. 68 Luleå,  
Britt-Marie Höglund  Avd. 82 Fagersta  
Per Lundström   Kanslichef, sekreterare 

Kommittén har haft ett sammanträde under året där man diskuterade frågor kring stad-
gar och organisation som dykt upp efter förändringen av stadgarna på kongressen 2017 
och gjort upp en tidsplan för det fortsatta arbetet.  

4.8 Kongressutvärderingsgrupp 
Gruppen tillsattes av förbundsstyrelsen under året och består av Karin Liljestrand, Ing-
er Strömblad, Elsie Bäcklund-Sandberg och Eleonor Wikman med Per Lundström som 
kansliresurs och sekreterare. 
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Gruppen har haft ett sammanträde under året och diskuterat erfarenheter från kongres-
sen 2017 och vad som kan förbättras till kongressen 2020. 

4.9 Bostadspolitiska kommittén 
Ledamöter i kommittén: 

Berit Bölander   FS, ordförande i kommittén 
Ingmar Anderson  FS 
Barbro Kjellberg  Avd. 45 Umeå 
Ewon Enqvist   Avd. 207 Uppsala 
Lars Persson   Avd. 80 Södra Närke 
Peter Sandberg   som kansliresurs 

Bostadspolitiska kommittén har haft fyra sammanträden under året. Med studiebesök i 
Örebro, där vi besökte Ängens forskning och innovationslägenhet. Syftet med besöket var 
att  uppdatera vad som är på gång när det gäller forskning, boende, e-hälsa och välfärds-
teknologi. Vi besökte vård och omsorgsboendet Trädgårdarna. Målsättningen för boen-
det är att få vård, stöd och hjälp, som är en del av den enskildes liv. De som bor på Träd-
gårdarna ska uppleva att de lever på sina villkor. De tre följande kommittésammanträden 
har bland annat innehållit ett besök på demensboendet SilviaBo. Bostadskommittén fort-
sätter sitt uppdrag från kongressen att skriva ett förslag till bostadspolitiskt program.  

5. Ordförandekonferenser  
Under hösten genomfördes en distriktsordförandekonferens där huvudfokus var med-
lemsvärvning. Deltagarna arbetade i grupper med frågor som rör medlemsvärvning, med 
utgångspunkt i de två rapporter som kansliet tagit fram kring var vi står i dag och hur 
morgondagens pensionär ser ut.                                                        

6. Mässor och evenemang  
Under 2018 var Stockholm, Göteborg och Malmö platser för de stora mässorna. Vi har 
också lämnat bidrag till deltagande från SKPF på tolv mindre mässor runt om i landet. 
Förbundet deltog, som utställare, i Smart seniors arrangemang ”Skepp o Skoj” för 55+. 

7. Förmånskort och rabatter  
Vårt samarbete med Smart Senior har fortsatt även under 2018. I samband med att den 
nya hemsidan togs fram lyftes rabatter och erbjudanden fram som en viktig del i att värva 
medlemmar. T ex har vi nu ”månadens erbjudande”, ett exklusivt erbjudande från Smart 
Senior till våra medlemmar.  Även utanför Smart Seniors erbjudanden har vi flera avtal 
med olika företag kring rabatter, t ex Tallink-Silja Line. 

8. Guldkanten  
Vårt lotteri Guldkanten har även 2018 gett ett bra överskott till verksamheten. Antalet 
prenumeranter har varierat mellan 7 500 och 8000 under 2018 och vår andel av överskot-
tet från lotteriet är 925 000 kronor. En del av överskottet 2018 kommer, precis som förut, 
att skänkas till förmån för forskning om äldre. Lotteriet växer sakta men säkert och vi har 
en stabil krets av lottköpare. Den nya spellagen, som gäller från 1 januari 2019, har med-
fört att vi redan 2018 förberett oss genom att göra om en hel del i vår relation till Nordic 
Lottery och i de ansökningar vi gör för att bedriva lotteriet.   
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9. Centrala medlemsvärvarinsatser  
Förändringen av förbundets hemsida har resulterat i att den blivit mer värvande, där 
fokus på presentationen av förbundet har varit medlemsnyttan. Kansliet har under året 
tagit fram två stora utredningar ”Jag är inte 65 utan 25 med 40 års erfarenheter” och 
”SKPF-pensionärerna – vad är nyttan för mig?” för att stimulera diskussioner kring med-
lemsvärvning. Frågan har också diskuterats på förbundsstyrelsesammanträden och di-
striktsordförandekonferens. 

10. Förbundets rapporter och synlighet i media  
Det är framför allt i tre frågor som SKPF Pensionärerna synts i medierna under 2018. I 
början av året fick SKPF och SPF stor uppmärksamhet i hela landet, i tidningar, radio och 
tv, när man i ett öppet brev förklarade att organisationerna var villig att gå till domstol för 
att ge 150 000 pensionärer över 80 år, som tidigare arbetat i kommun och landsting, rätt 
att behålla sin tjänstepension oförändrad. 
 
Ett gammalt avtal mellan Kommunal och SKL, Sveriges kommuner och landsting, visade 
sig ha en klausul som skulle sänka tjänstepensionen med uppemot 1 500 kronor i mån-
aden. Det snabba agerandet av pensionärsorganisationerna och den mediala uppmärk-
samheten gjorde att fack och arbetsgivare snabbt kom till förhandlingsbordet. Man insåg 
det orimliga i att så många äldre pensionärer, med redan låg pension, skulle drabbas 
ytterligare, och parterna beslutade att skriva om avtalet så att tjänstepensionerna bibehöll 
sin nivå och inte påverkades i framtiden. 
 
Stor uppmärksamhet fick också löftet om höjd garantipension. Och som brukligt vände 
sig medierna till pensionärsorganisationerna för en kommentar. Här syntes SKPFs för-
bundsordförande Berit Bölander både i kommentarer och i debattartiklar i olika tidning-
ar, bland annat i Aftonbladet och Svenska Dagbladet, SvD. 
 
I ytterligare en fråga har SKPF Pensionärerna uppmärksammats i de rikstäckande medi-
erna, bland annat i en debattartikel där Berit Bölander krävde att arbete ska löna sig och 
att det bör finnas ett respektavstånd i pensionerna som gör att ett helt arbetsliv ger mer i 
pension än utbetalning av garantipension. 
 
Under Almedalsveckan fick pensionärsorganisationerna ovälkommet besök av Nordiska 
Motståndsrörelsen i sitt tält, vilket uppmärksammades i medierna, framför allt på Got-
land, men även i en artikel i Expressen där Artur Ringart, News 55, uttalade sig om hotet. 
Demonstrationen bestod ett tiotal personer från Nordiska Motståndsrörelsen samlades, 
längst bak i tältet med armarna i kors, under slutet av en paneldiskussion. 
 
SKPF Pensionärerna och RPG uppmärksammades i en debattartikel i SvD när respektive 
ordförande tillsammans med flera organisationer krävde att man också tar hänsyn till 
äldre när samhället alltmer digitaliseras. 
 
När pensionärsorganisationerna fick två miljoner kronor av äldreminister Lena Hallen-
gren för att fullfölja ett förslag om att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre, 
uppmärksammades detta och denna problematik bland annat i en artikel i SvD där arti-
kelförfattaren bland annat krävde att Sverige borde tillsätta en ensamhetsminister. 
 
SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander samt PROs förbundsordföran-
de Christina Tallberg krävde också i en gemensam debattartikel i Aftonbladet att vallöftet 
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om sänkt pensionärsskatt skulle genomföras och inte glömmas bort eller skjutas på fram-
tiden. 
 
SKPF har en stor och levande verksamhet i lokalavdelningarna och distrikt ute i landet 
och förekommer också ofta i lokalpress, företrädesvis när man anordnar lokala evene-
mang, eller efteråt berättar om en tilldragelse. Bland annat hade PRO och SKPF Skåne 
genom Bengt Lundholm en debattartikel i Sydsvenskan som tog upp frågan om att alltfler 
äldre lever under EU:s fattigdomsgräns. Hur ofta man förekommer i lokalpressen beror 
huvudsakligen på hur aktivt avdelningen jobbar mot lokaltidning, lokalradio och even-
tuellt lokal-tv. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att SKPF Pensionärerna generellt nämns i medierna min-
dre än de två större organisationerna PRO och SPF. Detta beror till stor del på att dessa 
förbund har en utvecklad kommunikationsavdelning och en kommunikationschef som 
sköter det strategiska arbetet för att organisationerna ska synas och höras och få en fram-
trädande roll i medieflödet. 

11. Remissyttranden  
Under året har förbundet avgivit yttranden på följande skrivelser/utredningar:

 ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” (Fi2017/04798/FPM) 
 ”Tryggad tillgång till kontanter” (SOU 2018:42)  
 ”Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattningen mellan löneinkomst och 

pension” (Fi2018/02415/S1) 
 ”Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd” (Ds 

2018:8) 
 ”Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer” (DS 2018:25) 
 ”Finansiering av public service” (SOU 2017:79) 
 ”Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz”. (S2018/02703/SF) 
 ”Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre” (Ds 2017:68) 

 
12. Inflytandefrågor, påverkan  

12.1 Regeringens pensionärskommitté 
Syftet med kommittén är att vara ett organ där pensionärsorganisationerna ska ha möj-
lighet att diskutera och lämna synpunkter på frågor som berör det äldrepolitiska välfärds-
området. I samband med sammanträdena lämnar regeringen information om aktuella 
frågor och vi har lämnat synpunkter på dessa. Dessutom har vi haft tillfälle att lyfta frågor 
som vi tyckt vara av intresse för våra medlemmar, t ex frågor om åldersgränser för oli-
ka sjukvårdsbehandlingar och insyn i pensionsgruppens arbete. Under 2018 har Berit 
Bölander och Liza di Paolo Sandberg representerat förbundet i kommittén. 

12.2 Socialstyrelsens Äldreråd 
Under året har SKPF i Socialstyrelsens Äldreråd representerats av:
 
Karin Liljestrand  Ordinarie ledamot  
Gunvor Pettersson    Ersättare 
    
Från Socialstyrelsen deltar tjänstemän på chefnivå. Minnesanteckningar förs av Social-
styrelsen och även av våra ledamöter i Äldrerådet.  
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Sammanträdena med Socialstyrelsen ger goda möjligheter för förbundet att framföra 
åsikter i olika äldrepolitiska frågor, samt att få kunskap om aktuella frågor som styrelsen 
arbetar med. Genom att Socialstyrelsen i många frågor arbetar på uppdrag av Regering-
en/Socialdepartementet får förbundet information om aktuella frågor inom välfärdsom-
rådet. Därutöver nyttjar förbundet möjligheten att skicka in frågor vi önskar diskutera. 

12.3 Övrig representation i organisationer mm 

SPP, pensionspanel     
SPP har sedan några år tillbaka en pensionspanel där pensionärsorganisationerna in-
bjuds att lämna synpunkter på deras verksamhet och planer. Från förbundet har Per 
Lundström och Sofia Noaksson deltagit i panelen under året.  

ABF  
Förbundet är medlem i ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Många avdelningar är även 
medlemmar i sina lokala ABF avdelningar. ABF:s förbundsstämma är ABF:s hösta beslu-
tande organ. I förbundsstämman 2018 deltog från SKPF pensionärerna Lena Augustsson. 

FONUS 
Förbundet är medlem i Fonus vilket gör att alla medlemmar och deras anhöriga omfattas 
av förmåner vid begravning, vid köp av gravsten och vid hjälp av familjens jurist. Under 
2018 har Fonus tagit beslut om en ny organisation. Från att ha varit 41 distrikt så blir det 
nu 18, det är en anpassning till Fonus affärsorganisation och till hur många medlemsor-
ganisationer är uppbyggda. Medlemskapet knyts till ett organisationsnummer och har 
man flera medlemskap i Fonus så ska dom slås ihop till ett. Insatsen i Fonus som tidigare 
varit 200 kronor, höjs nu till 1000 kronor, vilket är det belopp som måste finnas på in-
satskontot. Höstmötena tas bort och ersätts med ägarträffar. Distriktsråden ersätts med 
Fonusråd som väljs på distriktsstämmorna. Den nya beslutade organisationen träder i 
kraft 2019. 

Sveriges konsumenter 
Karin Liljestrand har varit Förbundets representant i Sveriges konsumenter och delta-
git i deras representantskap och årsmöte. Basen för Sveriges konsumenters långsiktiga 
Verksamhetsplan är: Trygga konsumenter, Starka och kunniga konsumenter, Medvetna 
konsumenter samt väl representerade konsumenter. EU-valet 2019 har också varit en 
fråga som diskuterats, viktigt med bra representation och konsumentinflytande i EU i 
frågor som ex. djurskydd, kemikalier samt ursprungsmärkning av livsmedel. Under 2018 
har Förbundsstyrelsen beslutat att alla protokoll från Sveriges konsumenter skall skickas 
ut till distrikten, för att bredda intresset för konsumentfrågor. Under året anordnades det 
en konsumentduell mellan de olika partierna inför valet, temat för duellen var ”det ska 
vara lätt att välja rätt” och att konsumenterna skall känna trygghet och ha inflytande. En 
intressant duell som även sändes i SVT. Årets Blåslampa tilldelades Facebookgruppen 
”Tågsemester” 

13. Avstämning mot mål i verksamhetsplanen 2018 
 SKPF etablerar sig alltmer som en välkänd intresseorganisation för pensionärerna. 

Vi har på olika sätt försökt göra oss mer kända för både allmänhet och beslutsfattare som 
kan påverka våra medlemmars situation, via insatser både på central nivå som t ex Al-
medalen och på lokal och regional nivå. 
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 Omvärldens kunskap om förbundet ska utvecklas ännu mer positivt. 
Förbundet ska uppfattas som en kunnig företrädare för medlemmarna. Förbundets pro-
filfrågor, t ex jämställdhet och jämlikhet, ska bli mer kända och finnas med i verksam-
heterna och den utåtriktade kommunikationen. Under året har flera insatser vidtagits 
för att nå målet. Vi har gått med i olika projekt, t ex projektet mot ensamhet, och Koll på 
läkemedel samt för andra året i rad deltagit i Äldreforum på Almedalsveckan.  

 Förbundets kommittéarbete ska ytterligare struktureras som en del av förbun-
dets hela verksamhet och knytas mer till handlingsprogrammets olika mål. 
Kommittéarbetet har blivit mer strukturerat genom att vice ordförande fått ett särskilt 
samordningsansvar för arbetet, personal från kansliet medverkar i de olika kommittéer-
nas arbete (förutom studie- och utbildningskommittén) och genom regelbundna avrap-
porteringar från kommittéerna till förbundsstyrelsen och VU 

 Extra insatser för att föra ut våra frågor ska göras inför valet 2018. 
Förbundsstyrelsen antog en politisk plattform för valarbetet i början av 2018. Extra mate-
rial i form av t ex flygblad och mallinsändare togs fram under sommaren 2018. 

 Medlemsantalet ska fortsätta att öka. Arbetet med en långsiktig medlemsvärv-
ningsstrategi ska fortsätta. 
Medlemsantalet har ökat. Förbundsstyrelsen har vid varje sammanträde 2018 diskuterat 
medlemsvärvning och också beställt rapporter från kansliet kring de lågsiktiga förutsätt-
ningarna för medlemsvärvning, vilka levererats våren 2018. 

 Nya avdelningar och nya klubbar bildas.  
Här har vi tyvärr inte lyckats fullt ut vi då antalet avdelningar minskat, framförallt genom 
ombildning till klubbar, vars antal därmed har ökat.  

 Förbundets representation och aktivitet i KPR/LPR/RPR ska öka. Utbildning ska ske 
och informationsmaterial ska ses över inför den nya mandatperioden med början 2019. 
Utbildning för nya KPR/RPR-ledamöter genomfördes under hösten 2018. Förberedelser 
har under året gjorts för en ökad aktivitet och samordning under 2019. 

 Distrikten genomför egna utbildningsaktiviteter. 
Som tidigare angetts i avsnittet om studie- och utbildningskommittén har distriktens ge-
nomfört 879 utbildningsdagar, vilket är en ökning från 2017 med 194 dagar. 

 Distrikt och avdelningar blir mer synliga i media och får stöd från förbundet i 
detta arbete.  
Arbetet med detta har av olika skäl inte hunnit påbörjas förrän 2019, men en större ut-
bildningsinsats kommer att hållas hösten 2019. 

 Förbundet ska fortsätta att i sin verksamhetsutveckling ta tillvara på de möjlighe-
ter som ny teknik möjliggör.  
Vi har under året utvecklat och förnyat både vår hemsida och Facebook.  

 Förbundets eget lotteri ska få nya prenumeranter. 
Tyvärr har antalet prenumeranter, trots en hel del marknadsföringsinsatser, minskat nå-
got under 2018. Det verkar som om lotteriet i sin nuvarande form har svårt att utöka 
antalet prenumeranter.  
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14. Slutord  
Med över 170 000 medlemmar är SKPF-pensionärerna nu etablerat som en av tre stora 
intresseorganisationer för äldre. Det känner förbundsstyrelsen stor stolthet över, men 
också ödmjukhet inför. Styrelsen försöker fortsätta utvecklingsarbetet i förbundet utan 
att för den skull öka de långsiktiga ekonomiska åtagandena och därmed riskerna. SK-
PF-pensionärerna har många medlemmar med låga inkomster och det är därför av yt-
tersta vikt att vi förblir en kostnadseffektiv organisation som ändå ger medlemmarna 
valuta för pengarna.  

Förbundet beskriver de olika verksamheter som görs i kommittéer, olika arbetsgrupper, 
seminarier, möten och i många andra sammanhang. Det känns att vi är en mycket aktiv 
pensionärsorganisation, det ska vi också vara. Många frågor och stenar har vi lyft på men 
det finns många frågor och stenar kvar som vi lyfta på. Det ska vi fortsätta med.  

Våra kontakter med riksdag och departement behöver intensifieras. Vårt arbete i RPK 
blev försenat och utdraget tack vare att regeringsbildningen tog så lång tid innan res-
pektive minister kom på plats. Men väl medvetna om detta får vi försöka att ta igen det 
arbetet. 

Vi har också hemsidan där vi kan synas ändå mer och få ut vårt budskap. Även i pressen 
har vi fått med debattartiklar om bl a pensioner och äldrefrågor. Det börjar märkas att 
pensionärsförbunden syns mer än tidigare. Det ingår också i vår planering att vi ska sy-
nas och höras mer i press och massmedia. 

Slutligen vill styrelsen uppmärksamma alla förtroendevalda och medlemmar som under 
året bidragit till arbetet med att utveckla SKPF Pensionärerna och även kansliet och dess 
personal. Tillsammans driver vi SKPF Pensionärerna framåt i enlighet med handlings-
program och verksamhetsplaner.  Ett stort tack till er alla för ett framgångsrikt och ny-
skapande verksamhetsår. 
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Verksamhetsberättelse 2019

SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse avger följande berättelse över förbundets verk-
samhet för 2019 
 
Inledning – Utblick över året  
SKPF-pensionärerna organiserar knappt 170 000 pensionärer över hela landet.  Det gör 
att vi kan vara en stark röst för äldre, speciell kvinnor med bakgrund i vård- och omsorg-
syrken. Vi har genomfört många stora förändringar under en längre period och 2019 var 
egentligen det första året på länge då vi inte behövde arbeta intensivt med organisations- 
och personalförändringar. Under 2019 har vi därför kunnat arbeta mer med långsiktiga 
och strategiska frågor som t ex medlemsvärvning. Som ett mycket viktigt led i det arbetet 
antog förbundsstyrelsen i december en strategisk plan för de kommande tre åren. Där 
anges att förbundet ska arbeta med att öka andelen pensionerade kommunalare som går 
med i SKPF, göra oss mer kända samt arbeta för att förbättra den ekonomiska situationen 
för framför allt kvinnliga pensionärer.  

Under året trädde EU:s dataskyddslagstiftning, den s.k. GDPR, i kraft. Detta fick stor 
påverkan på vår viktigaste rekryteringskanal, medlemmar i Kommunal som pensionerar 
sig. Kortfattat kan man säga att det blev omständligare för oss att rekrytera vilket gjort att 
vi för första gången på många år minskat i medlemsantal. Vi kommer att behöva arbeta 
intensivt för att hitta de rätta formerna och kanalerna för vår rekrytering.  

Den utdragna processen att bilda regeringen efter valet 2018 gjorde att det ändå blev en 
”nygammal” regering i januari 2019. Under året har också flera förslag kommit för att 
förbättra pensionärernas ekonomi, men mycket återstår att göra. Oron för hur välfärden 
i kommuner och regioner ska klaras av framöver ökar. Vi fick många signaler under 2019 
om hur sparkrav och bristande resurser hotade att försämra tillgängligheten och livskva-
litén för många av våra medlemmar.  

Representationen i riksdagen är ett fortsatt problem. Utav de 349 ledamöter som valdes 
2018 var det bara 6 ledamöter som var över 65 år. Detta är en så kraftig underrepresenta-
tion av äldre att det är skamligt dåligt. Vi behöver fler äldre som driver äldrefrågorna och 
har den erfarenheten i riksdagen och startade därför under 2019 planeringen av en s.k. 
Äldreriksdag som genomfördes 2020 för att sätta fokus på representationsfrågan. 

För SKPF pensionärernas del är det viktigt att vi fortsätter att ha goda kontakter med de 
ministrar och departement och även utskott i riksdagen som ansvarar för våra frågor som 
bl.a. pensioner, äldrefrågor, bostäder, kultur och miljö. 

Vår verksamhet i samarbete med distrikt och avdelningar är en viktig del i utvecklingsar-
betet för att tillsammans driva frågorna framåt på bästa sätt. Under hösten genomfördes 
tre ordförandekonferenser där alla avdelningar och distrikt var inbjudna. 

Våra kommittéer har uppdrag från kongressen och arbetar med att fullfölja de olika verk-
samhetsområden vi har.  Medlemsutvecklingen för förbundets del har tyvärr under året 
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sjunkit med ca 2000 medlemmar. Det strategiska arbetet för att vända den trenden blir en 
nyckelfråga för hur förbundet kan fortsätta utvecklas under 2020-talet. 
Samarbetet mellan pensionärsförbunden är viktigt för de frågor vi driver tillsammans. 
Vi representerar runt 800 000 medlemmar och det ger mera tyngd åt olika frågor och ett 
större genomslag när vi bestämt oss för gemensamma beslut. Vi har under året kunnat 
lämna ett flertal gemensamma remissvar i olika frågor som är viktiga för våra medlemmar. 
Ett genomgående krav är att det behövs en genomgripande översyn av hela pensionssys-
temet. Under året har det kommit flera utredningar och betänkande som behandlar delar 
i systemet. Den här typen av ”lappa och laga”-politik bara minskar förutsägbarheten och 
stabiliteten för den enskilde pensionären och dennes ekonomi. 

Slutligen har förbundet varit representerat i utredningar rörande framtidens socialtjänst 
och välfärdsteknik samt utredningen om legitimation av undersköterskor. Att våra kun-
skaper används redan i utredningsstadiet kan vi ta som ett bra kvitto på att förbundet har 
en stark ställning hos beslutsfattare kring äldrefrågor. Men vi ska också arbeta hårt för att 
öka vårt inflytande och därmed se till att våra medlemmars intressen så långt möjligt tas 
tillvara i de beslut som rör äldre. 

2. Förbundets organisation  

2.1 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är, mellan kongresserna, förbundets högsta beslutande organ. 
Under 2019 bestod förbundsstyrelsen av följande ordinarie ledamöter:

Berit Bölander   Förbundsordförande                                                                                          
Liza Di Paolo-Sandberg      Vice förbundsordförande 
Lars-Inge Larsson                     Förbundskassör 
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare 
Ingmar Andersson  Ledamot 
Mari-Anne Andersson Ledamot 
Lena Augustsson  Ledamot 
Kerstin Billmark  Ledamot 
Ove Johansson   Ledamot 
Bengt Lundholm  Ledamot 
Gulli-Maj Norén  Ledamot 
Solveig Hansson  Ledamot 
Anneli Eriksson  Ledamot 
Gunvor Pettersson  Ledamot 
Eleonor Wikman  Ledamot 
Lars Hedin   Ersättare 
Siv Eriksson   Ersättare 
Laila Stein   Ersättare 
Roger Svensson  Ersättare 
Gull-Britt Svensson  Ersättare 
                
Förbundsstyrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Protokollen 
skickas ut bland annat till samtliga avdelningar och ordinarie revisorer. Förutom det 
årligen återkommande ställningstagandet till verksamhetsberättelsen, den ekonomiska 
berättelsen och kvartalsredovisningarna är förbundsstyrelsen mottagare av de minnesan-
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teckningar förbundets kommittéer skriver och protokollen från verkställande utskottets 
sammanträden. Under 2019 har förbundsstyrelsen fått utbildning i medie- och strate-
gifrågor. 
 
2.2 Verkställande utskottet 
Mellan förbundsstyrelsens sammanträden är verkställande utskottet förbundets beslu-
tande organ och leder förbundets verksamhet. 

Berit Bölander   Förbundsordförande  
Liza Di Paolo Sandberg Vice förbundsordförande 
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare 
Lars-Inge Larsson  Förbundskassör 

Verkställande utskottet har under 2019 haft tio protokollförda sammanträden och därutö-
ver flertalet informella avstämningar via telefon- och videokonferenser. Utöver beslut och 
handläggning av löpande ärenden behandlade VU under 2019 i varierande omfattning: 

 Förberedelser av ärenden till FS 
 Kontakter med partners, organisationer, politiker m.fl. 
 Avstämningar rörande avvikelser som påverkar verksamheten och lagda planer 

 
2.3 Förbundsrevisorerna 
Förbundsrevisorer under året/kongressperioden: 

Lars Aronsson  
Irene Hellekant  

Förbundsrevisorerna har reviderat förbundets verksamhet löpande. Auktoriserad revisor 
från PwC har tillsammans med förbundsrevisorerna granskat förbundets räkenskaper 
och förvaltning. 
 
2.4 Valberedning  
Vid ingången av 2019 bestod valberedningen av följande ledamöter:
 
Anna-Stina Hörnfeldt  Distrikt Stockholm, sammankallande   
Krister Eriksson   Distrikt Halland 
Berit Eriksson    Distrikt Uppsala                      
Bertil Enemo    Distrikt Skåne 
Annette Sandgren    Distrikt Västerbotten 

Valberedningen har haft flera sammanträden under året där arbetsformer och riktlinjer 
inför arbetet med kongressvalen 2020 diskuterats. Hösten 2019 avsade sig Krister Eriks-
son sitt uppdrag i valberedningen. 

2.5 Distrikten 
Förbundet har 22 distrikt och under dessa sorterar avdelningarna.  
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2.6 Avdelningar och klubbar 
Den trend vi kunde se förra året, nämligen att avdelningar på orter där det finns fler av-
delningar, går samman, har fortsatt även under 2018. Flera avdelningar har också valt att 
bilda klubb under en annan avdelning. Det resulterar i att antalet avdelningar minskar 
fast medlemsantalet i princip ligger fast. 

Förbundet hade vi årets början 142 avdelningar och 11 klubbar. Efter sammanslagningar 
så har vi 141 avdelningar och 11 klubbar.  

2.7 Medlemsutvecklingen 
Medlemsantalet i SKPF har under en lång tid ökat, sakta men säkert. 2019 bröts den tren-
den bland annat av orsaker vi berört i anledningen av verksamhetsberättelsen. Det går att 
räkna medlemmar på olika sätt och vi redovisar här för tydlighet och jämförbarhets skull 
antalet på motsvarande sätt som i förra årets berättelse. Vi hade under hela 2018 173 672 
medlemmar jämfört med 171 563 medlemmar under hela 2019, en minskning med 2 109 
medlemmar. Om vi räknar medlemmarna per den 20 januari 2020 har vi 166 328 med-
lemmar jämfört med 169 161 vid samma tid 2019, en skillnad på 2 833. Den stora skill-
naden mellan att räkna på helår eller vid ett speciellt datum efter årsskiftet beror på att vi 
efter årsskiftet inte längre räknar de medlemmar som under 2019 avlidit. De har ju varit 
medlemmar under 2018, men räknas inte längre under 2019. Vid redovisning av med-
lemmar när vi söker bidrag används alltid antalet det datum som efterfrågas i ansökan.  

2.8 Förbundskansliet 
Kansliet bestod av vid utgången av året av nio medarbetare, en redovisningsassistent, tre 
sekreterare, två utredare, två redaktörer/informatörer och en kanslichef. Under året har 
en sekreterare slutat och en ny anställts. Under hösten var en medarbetare långtidssjuk-
skriven och återgick i slutet av året i 25% tjänst. Personalmöten genomförs vid behov. 
Kansliet biträder verkställande utskottet och förbundsstyrelsen i deras arbete och hand-
har bland annat löpande uppgifter, medlemsservice, ekonomi, utredningar, omvärlds-
bevakning, hemsida samt arbetar med press-/mediafrågor och utvecklingsarbete inom 
exempelvis området medlemsvärvning. 

2.9 Sociala medier och hemsida 
Förbundets hemsida har fortsatt att utvecklas under 2019. Fler avdelningar och distrikt 
jobbar nu med sina lokala sidor och det gemensamma kalendariet på startsidan har öpp-
nats. Vi har också ett ”månadens erbjudande” till medlemmarna där vi ger erbjudanden 
från våra samarbetspartners som är exklusiva för våra medlemmar. Under 2019 skulle en 
stor medlemsundersökning genomföras men bland annat på grund av personalsituatio-
nen under hösten genomfördes den inte förrän vintern 2020. Vi har också under året lagt 
om arbetet med vår Facebooksida och startat en särskild facebookgrupp för dem som har 
uppdrag i KPR eller RPR för oss.  

3. Medlemsförsäkringar  
Möjligheten att teckna prisvärda och bra medlemsförsäkringar är en prioriterad verk-
samhet i förbundet. Denna medlemsförmån är också bra ur rekryteringssynpunkt. Det 
visar sig inte minst genom att många medlemmar ser försäkringsmöjligheten som ett skäl 
att bli medlem. Den smidiga övergången från Kommunals försäkringar till SKPF:s bidrar 
också till att många medlemmar behåller de försäkringar de hade i Kommunal. 
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Genom SKPF kan följande medlemsförsäkringar tecknas: 

 Kollektiv hemförsäkring 
 Olycksfall 60+ 
 Sjukdom 60+ 
 MedlemsBarn 
 Deltagarolycksfallsförsäkringen (tecknas av förbundet) 
 Samlingsförsäkring, ansvar o egendom (tecknas av förbundet) 

Se mer om medlemsförsäkringarna under avsnittet om försäkrings- och pensionskom-
mittén. 

4. Kommitté och projektverksamheten  
Kommittéarbetet har under våren i stor kretsat kring att ta fram kongressunderlag till 
förbundsstyrelsen. Sammansättningen av kommittéerna beslutas av förbundsstyrelsen.  
Inom följande områden har kommittéer eller projekt verkat: 

 Trafik- och säkerhet  
 Äldrepolitik 
 Studier och utbildning 
 Pensioner och försäkringar 
 Nordiska samarbetskommittén 
 Stadgekommitté  
 Bostadspolitiska kommittén 

4.1 Trafik- och säkerhetskommittén 
Kommittén har bestått av fem ordinarie medlemmar. 

Mari-Anne Andersson FS, ordförande i kommittén 
Kerstin Holm   Avd. 07 Örebro 
Ola Olander   Avd. 48 Kalmar 
Lars Bromander  Avd. 28 Stockholm 
Lennart Kristoffersson Avd. 18 Gävle 
Peter Sandberg   som kansliresurs 

Kommittén har haft fem ordinarie sammanträden samt anordnat en konferens för 
TSO-ombuden. 
 
Konferensen i november 
Arbetet under året har syftat till att ta fram material och inspiration till höstens konferens. 
Programmet för höstens konferens innehöll följande ämnen: 

 Välfärdsteknik (föredrag av Storsthlm.se) 
 Grupparbete om välfärdsteknik och hjälpmedel 
 Redovisning av vad ombuden har uträttat under den gångna perioden 
 Information om projektet ”Bättre tänka efter före” 
 Genomgång av Säkerhetshandboken 
 Information om smarta telefoner och digitala betalningar (Peter Sandberg) 
 Trafikquiz 
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 Kurser/utbildningar/seminarier 
 I januari deltog kommittémedlemmarna vid en konferens på Gysinge anordnat av pro-

jektet ”Bättre tänka efter före”. Kommittén har haft en representant i arbetsgruppen för 
projektet ”Bättre tänka efter före”. 

 Vi deltog vid 112-dagen, anordnat av SOS Alarm 
 Vid förbundets jubileumsresa deltog vi med en monter 
 Studiebesök hos RAIS 

 
Föredrag 
Enligt beslut i Trafik och Säkerhetskommittén skall kommittén, om distrikt och avdel-
ningar så önskar, kunna hjälpa till med råd och anvisningar eller medverka på deras träf-
far och utbildningar. Under året har därför Ola Olander från kommittén blivit inbjuden 
av Distrikt Blekinge och Avd. 51 Motala. Ola har där informerat om kommitténs uppgif-
ter och arbetssätt och SKPFs säkerhetshandbok. I Motala var huvudämnet krisberedskap. 
Hos distrikt Blekinge var det säkerhet för äldre. Ett block som innehöll brand i bostaden, 
fallolyckor, kontant och IT-säkerhet.  
 
NTF 
Kommittén har, tillsammans med övriga pensionärsorganisationer, samarbetet med NTF 
med att ta fram underlag till ett nytt projekt om elrullstolar och elscootrar. 
Vi deltog på NTF:s kongress på Piperska Muren 
Vi har ingått i NTF:s Centrala Äldreråd 
 
Trafik 
Vid de senaste två konferenserna har kommittén, förutom trafikquiz, genomfört trafike-
tiska frågor, ”fyra hörn”, med olika alternativ att välja på utan att det är fel, med möjlighet 
till egna reflektioner. Vi har även gått genom nya trafikregler/märken. 
 
Övrigt 
Kommittén har lämnat in förslag till områden att tas upp i kommande handlingsplan vid 
kongressen 2020 liksom vi också har lämnat in en verksamhetsplan för första halvåret 
2020. 
 
4.2 Äldrepolitiska kommittén 
Äldrepolitiska kommittén har haft fem möten under året. Ledamöter i kommittén har 
varit: 

Liza di Paolo-Sandberg FS, ordförande i kommittén 
Gunvor Petersson  FS 
Lars Hedin   Avd. 43 Nyköping 
Per-Ulf Sandström  Avd. 220 Boden 
Solveig Hansson  FS, distriktsordförande Dalarna   
Zaidi Folias   Avd. 26 Göteborg 
Per Lundström   som kansliresurs

Kommittémötena har haft följande program och innehåll: 

 7-8 februari Studiebesök på Silviahemmet, Ekerö. Vi fick en beskrivning av hur utbild-
ningen för de s.k. silviasystrarna går till och dessutom en rundvandring och beskrivning 
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av den dagliga verksamhet man har på hemmet för personer med särskilda behov. 

 16-17 april Arbetet med det nya handlingsprogrammet inför kongressen 2020. 

 18-19 september Fortsatt arbete med handlingsprogrammet 

 28-29 oktober Uppföljningskonferens KPR/LPR-ledamöter med temat hur vi ska arbeta 
med äldrepolitiska frågor i råden. En deltagare från varje distrikt var inbjuden. På kon-
ferensen medverkade Apoteket som gav en mycket uppskattad information kring deras 
verksamhet med inriktning på äldre. Demensförbundet skulle medverkat men lämnade 
återbud i sista stund. Trots det blev konferensen lyckad och deltagarna fick rikliga tillfäl-
len att knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och komma med idéer hur förbundet kan 
utveckla sitt arbete med att stötta upp våra representanter i KPR och LPR. Ett konkret 
resultat var att förbundet öppnade en sluten Facebook-grupp för våra medlemmar i KPR/
RPR för att ge dem ett forum att utbyta erfarenheter i.   

 26-27 november Fortsatt arbete med handlingsprogrammet.  

Som synes har det huvudsakliga arbetet under året har varit inriktat på att ta fram förslag 
till nytt handlingsprogram för kommande kongressperiod. Under vintern/våren 2019-20 
har kommitténs förslag diskuterats i VU och förbundsstyrelse. 
 
4.3 Studie- och utbildningskommittén 
Kommittén har under året bestått av  

Lena Augustsson  Ordförande FS 
Kerstin Billmark  FS 
Gulli-Maj Norén  FS 
Eleonor Wikman  FS 
 

 Kommittén har under året haft tre tvådagars sammanträden på förbundskontoret och 
ombord på Cinderella. Ett tvådagars sammanträde den 13-14 maj hos Kerstin Billmark i 
Göteborg.

 Två endagssammanträden på förbundskontoret den 13/3 och 19/6. 

 Mötet 13/3 här gjordes inplastade frågor till tipsrundan på förbundets Jubileumsresa 
9-10/4 ombord på Cinderella. 

 Mötet 19/6 ägnades  hela dagen till att revidera alla kursmaterial. 

 På våra flerdagars möten har mycket tid gått åt till att kontrollera vilka material som 
blivit reviderade.  

 Utbildning i mötesteknik och information om sociala medier den 12-13 februari  om-
bord på Cinderella. Kursledare: Eleonor Wikman, Lena Augustsson, Kerstin Billmark och 
Gulli-Maj Norén. 

 Utbildning för nyvalda ordföranden och/vice ordföranden i distrikt och avdelningar 
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den 3-4 september ombord på Cinderella. Kursledare: Kerstin Billmark och Gulli-Maj 
Norén. 

Vid båda utbildningarna varvades kurstiden med information om kursmaterialet samt 
grupparbeten med redovisningar. Deltagarantalet har varit bra på utbildningarna. För-
väntningarna var stora och enligt utvärderingarna var alla mycket nöjda.  
 

 Konferens för distriktens utbildningsansvariga hölls den 22-23 oktober ombord på 
Cinderella. Peter Sandberg inledde dag ett med att berätta var och hur man kan söka 
bidrag från olika fonder. Han pratade också om pågående utredningar. Ett mycket upp-
skattat föredrag. 
 
Våra uppdaterade studiematerial presenterades. En populär tipsrunda genomfördes med 
Guldkantens lotter som priser. PAEI-test genomfördes som uppskattades av alla. 
Bokstäverna står för: 

P - Producenten, som ser till att något görs 
A - Administratören, som planerar, samordnar och kontrollerar utförandet 
E - Entreprenören, som kan formulera mål, inriktning och har verksamhetsidéer 
I - Integreraren, som kan få helheten att fungera 
 
Bra diskussioner vid grupparbetena och redovisningen. Enligt utvärderingarna var del-
tagarna mycket nöjda. 
 
Nytt registerblad delades ut till den utbildningsansvariges pärm. Vi pratade om vilken 
roll den utbildningsansvarige har i distriktet. En mall till ansökan om utbildningsbidrag 
presenterades. Förändring av utbildningsbidrag från och med 1 oktober 2019. Det inne-
bär att förbundets utbildningsbidrag utbetalas direkt till den avdelning eller distrikt som 
genomfört utbildningen. Ansökan om utbildningsbidrag skickas direkt till förbundet ef-
ter genomförd utbildning tillsammans med program och deltagarförteckning,           

Avdelningen informerar distriktets utbildningsansvarige om genomförd utbildning. 
Glädjande kan vi konstatera, att de som under året deltagit på våra utbildningar har se-
dan genomfört utbildning på hemmaplan. 

Från förbundet har utbildningsbidrag utbetalats till distrikt/avdelningar som genomfört 
förtroendemannautbildningar. Totalt 1127 utbildningsdagar, vilket är en ökning från 
2018 med 248 dagar. 

4.4 Försäkrings- och pensionskommittén 
Kommittéledamöter under året: 

Ove Johansson   FS, ordförande i kommittén 
Lars-Inge Larsson  FS  
Göran Jonsson   Avd. 263 
Mona Berglund Nilsson Avd. 120  
Håkan Axelsson  Avd. 275 
Sofia Noaksson   som kansliresurs 
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Kommittén har haft två av fyra planerade möten, sjukdom har gjort att två blev inställda.  

Den största frågan under året har varit de ändrade rutiner för att teckna våra kollektiva 
försäkringar som Folksam erbjuder. GDPR, som skall skydda våra medlemmars integri-
tet, gör att Folksam måste kunna se om man är medlem i SKPF innan ett erbjudande om 
försäkringar kan skickas ut. De medlemmar som kommer från Kommunal har ju genom 
sin medlemsavgift en hemförsäkring och för att inte få ett glapp i försäkringsskyddet er-
bjuder Folksam en individuell försäkring innan man ser att medlemskapet i SKPF finns, 
det kan skapa en osäkerhet. Vi har i flera månadsbrev informerat om detta. Det var också 
en av frågorna på våra ordförandekonferenser där vi också informerade om förbundets 
organisationsförsäkring. 

Vi skall, i Här&Nu, informera om att i vår hemförsäkring ingår ett reseskydd på 60 dagar 
istället för 45 dagar som är det vanligaste i andra försäkringar. Vi behöver också informe-
ra om Folksams och SOS:s telefonnummer när man är utomlands. 

Vi har påbörjat ett arbete med att inrikta oss på information om pensioner, bostadstillägg 
mm., detta arbete kommer att fortsätta under 2020. 
 
4.5 Samarbetskommittén Folksam-SKPF 
Kommittén  har under året bestått av: 

Ove Johansson   SKPF 
Lars-Inge Larsson  SKPF 
Lena Gerdes   Folksam 
Matthias Seel   Folksam  

Samarbetskommittén är en partsgemensam grupp som diskuterar förändringar av villkor 
och premier i våra medlemmars och förbundets försäkringar. Gruppen har ingen besluts-
rätt vad gäller premiernas storlek däremot kan vi föreslå ändringar. Under har året har vi 
diskuterat premierna i hemförsäkringen, de är indelade i 15 olika klasser, beroende på var 
man bor i landet, syftet är att få ett kortare spann mellan högsta och lägsta premien. Nu 
är premien mellan 78 – 109 kronor/månad. 
 
4.6 Nordiska Samarbets Kommittén - NSK 
NSK består av alla nordiska länder och Färöarna och har årsmöte och ett höstmöte per 
år.  Årsmötet hölls i Norge 7-8 maj. Höstmötet hölls på Haakku Gård, Finland i vecka 
44 med temat Ensamhet. Från SKPF har Berit Bölander och Lars-Inge Larsson deltagit i 
NSK styrelse under 2019. 
 
4.7 Stadgekommittén 
Stadgekommittén tillsattes i maj 2018 av förbundsstyrelsen och består av:
  
Karin Liljestrand  Förbundssekreterare och ordförande i kommittén,  
Kerstin Karlsson  Avd. 7 Örebro,  
Reidar Jönsson  Avd. 68 Luleå,  
Britt-Marie Höglund  Avd. 82 Fagersta  
Per Lundström  Kanslichef, som sekreterare
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Kommittén har haft tre sammanträden under året där man diskuterat förslag till nya 
stadgar, dels utifrån inkomna frågor och funderingar från medlemmar, dels utifrån en 
egen genomgång av stadgarna och dels utifrån de motioner som lämnats in till förbunds-
kongressen 2020 som berörde stadgarna. Kommittén har lämnat sitt förslag till nya stad-
gar till verkställande utskottet i januari 2020. 

4.8 Bostadspolitiska kommittén 
Ledamöter i kommittén: 

Berit Bölander   FS, ordförande i kommittén 
Ingmar Anderson  FS 
Barbro Kjellberg  Avd. 45 Umeå 
Ewon Enqvist   Avd. 207 Uppsala 
Lars Persson   Avd. 80 Södra Närke 
Peter Sandberg   som kansliresurs 

Bostadspolitiska kommittén har haft tre sammanträden och en konferens för distrikten. 
Kommittén har under året arbetat med ett bostadspolitiskt material för att öka kunska-
pen om bostadspolitiken och behovet av att bygga bra bostäder till lägre kostnader och 
som håller en hyresnivå som de flesta har råd att bo i. Materialet ska vara ett stöd för 
ledamöter i KPR och LPR samt för förtroendevalda i avdelningar och distrikt att kunna 
driva bostadsfrågor.  
 
5. Ordförandekonferenser  
Under hösten genomfördes tre ordförandekonferenser där en representant för varje di-
strikt och avdelning var inbjudna. Alla deltagare fick medieutbildning, aktuell informa-
tion kring pensioner, ekonomiska läget i kommuner och regioner samt information kring 
aktuella händelser i förbundet.      
                                                  
6. Mässor och evenemang  
Under året medverkade vi centralt i sex stora mässor på följande platser: Visby (Almeda-
len) Malmö, Göteborg, Stockholm, Hudiksvall och Luleå och på tio mindre mässor i 
Ängelholm, Varberg, Norrtälje, Ludvika, Kalmar, Borås, Ystad, Västerås, Norrköping och 
Umeå  

7. Förmånskort och rabatter  
Vårt samarbete med Smart Senior har fortsatt även under 2019. Genom medlemskapet i 
SKPF blir man automatiskt medlem i Smart Senior, något som annars kostar 199 kronor 
per år. Vi har fortsatt att på hemsidan lyfta rabatter och erbjudanden fram som en viktig 
del i att värva medlemmar. ”Månadens erbjudande”, ett exklusivt erbjudande från Smart 
Senior till våra medlemmar har erbjudits även under 2019.  Vi har också flera avtal med 
olika företag kring rabatter som inte ingår i Smart Seniors utbud, t ex Tallink-Silja Line. 

8. Guldkanten  
Vårt lotteri Guldkanten har även 2019 gett ett överskott till verksamheten. Antalet pre-
numeranter har varierat mellan 8 264 och 6 902 under 2019 och vår andel av överskottet 
från lotteriet är 73 829 kronor. Överskottet 2019 blev inte lika stort som föregående år 
vilket berodde på att en miljonvinst såldes. Lotteriet växer sakta men säkert och vi har en 
stabil krets av lottköpare. Den nya spellagen, som gäller från 1 januari 2019, har medfört 
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att gjort om en hel del i vår relation till Nordic Lottery och i de ansökningar vi gör för 
att bedriva lotteriet. Vi har också under året fått den licens som behövs för att få anordna 
lotteri. Under hösten diskuterades eventuella samarbeten med andra liknande lotterier i 
syfte att öka basen för lotteriet så att det blev mer ekonomiskt robust.  

9. Centrala medlemsvärvarinsatser  
Förbundet har under året inte haft några speciella aktiviteter vad gäller medlemsvärv-
ning, men gjort en del förberedelsearbete inför 2020. Vi har förberett: 

 en värvningsbroschyr tillsammans med Kommunal  
 riktade, värvande annonser i Kommunalarbetaren 
 en sex månaders anställning för att arbeta med bl a värvningsfrågor utifrån förbundets 

strategiska plan 

10. Förbundets rapporter och synlighet i media  
SKPFs medienärvaro 2019 (enligt googlesökning i kategorin ”nyheter”): 
 

 Artiklar i lokalmedia om månads/årsmöten och liknande: 11 ggr 
 Artiklar i lokalmedia om lokala politiska utspel, utåtriktade aktiviteter, kampanjer och 

liknande där lokala företrädare/avdelningar uttalar sig eller omnämns: 38 ggr 
 Artiklar i lokalmedia där centralt sakkunniga eller förbundsordförande uttalar sig: 0 ggr 
 Artiklar eller debattartiklar i riksmedia där sakkunniga eller förbundsordförande utta-

lar sig eller står som avsändare, eller förbundet omnämns: 9 ggr  
 
46 av de 58 mediaomnämnanden som SKPF hade hos Google rörde gemensamma aktivi-
teter/utspel med SPF och/eller PRO. 
 
Medienärvaron i riksmedia handlade om gemensamma debattartiklar med övriga för-
bund om bland annat respektavståndet (Aftonbladet) och åldersdiskriminering (Dagens 
Samhälle). Medienärvaron i lokalmedia handlade mycket om ensamhetsprojektet som 
förbundet driver tillsammans med SPF och PRO. 
 
En mer heltäckande bild av medienärvaron skulle kunna ges via mediebevakning hos ex 
Retriever, en betaltjänst som scannar samtliga medier och gör analyser kring mediegenom-
slag. I dagsläget är det knappast motiverat att betala för en sådan tjänst då utspelen från 
förbundet är relativt få, men när opinionsarbetet tar fart på allvar skulle det vara ett bra 
instrument för att utvärdera insatserna och kunna styra arbetet åt rätt håll. 

11. Remissyttranden  
Under året har förbundet avgivit yttranden på följande skrivelser/utredningar:
 

 ”Löneskatt för äldre” Fi2019/00122/S1 
 ”Utbetalning av pension i EES-länder S2019/01306/SF  
 ”Grundskyddsutredningen” S2019/00462/SF 
 ”Beräkning av hyresbelopp i bostadstillägg” - Pensionsmyndigheten 
 ”Kostråd för personer över 65” -Livsmedelsverket 
 ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” DS 2019:2 
 ”Stärkt kompetens i vård och omsorg” (legitimering av USK) SOU 2019:20 
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12. Inflytandefrågor, påverkan  

12.1 Regeringens pensionärskommitté 
Syftet med kommittén är att vara ett organ där pensionärsorganisationerna ska ha möj-
lighet att diskutera och lämna synpunkter på frågor som berör det äldrepolitiska väl-
färdsområdet. I samband med sammanträdena lämnar regeringen information om aktu-
ella frågor och vi har lämnat synpunkter på dessa. Dessutom har vi haft tillfälle att lyfta 
frågor som vi tyckt vara av intresse för våra medlemmar, t ex frågor om underrepresenta-
tionen av äldre i riksdagen, pensionärernas ekonomiska situation, åldersgränser för olika 
sjukvårdsbehandlingar och insyn i pensionsgruppens arbete. Vi har även drivit frågan 
om lagstiftning av KPR och RPR i kommittén, där ett av regeringspartierna hade det 
som ett vallöfte. Under 2019 har Berit Bölander och Liza di Paolo Sandberg representerat 
förbundet i kommittén. 

12.2 Socialstyrelsens Äldreråd 
Under året har SKPF i Socialstyrelsens Äldreråd representerats av:
 
Liza di Paolo Sandberg Ordinarie ledamot  
Gunvor Pettersson    Ersättare     

Från Socialstyrelsen deltar tjänstemän på chefnivå. Minnesanteckningar förs av Social-
styrelsen och även av våra ledamöter i Äldrerådet.  

Sammanträdena med Socialstyrelsen ger goda möjligheter för förbundet att framföra 
åsikter i olika äldrepolitiska frågor, samt att få kunskap om aktuella frågor som styrelsen 
arbetar med. Genom att Socialstyrelsen i många frågor arbetar på uppdrag av Regering-
en/Socialdepartementet får förbundet information om aktuella frågor inom välfärdsom-
rådet. Därutöver nyttjar förbundet möjligheten att skicka in frågor vi önskar diskutera. 

12.3 Övrig representation i organisationer, samarbeten mm 

Smart senior 
Vi träffade Smart senior i september, inför våra ordförandekonferenser, för att diskutera 
hur vi tydligare kan informera våra medlemmar om att nyttja Smart senior. Vi var över-
ens om att vi ska medverka som utställare på deras ”Skepp&skoj” kryssning våren 2020. 
Vi ska lägga upp kryssningen på vår hemsida och Smart Senior tryckte upp informations-
blad som vi delade ut på alla våra ordförandekonferenser under hösten. 

SPP, pensionspanel     
SPP har sedan några år tillbaka en pensionspanel där pensionärsorganisationerna in-
bjuds att lämna synpunkter på deras verksamhet och planer. Från förbundet har Per 
Lundström och Sofia Noaksson deltagit i panelen under året.  

ABF  
Förbundet är medlem i ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Många avdelningar är även 
medlemmar i sina lokala ABF avdelningar. ABF:s förbundsstämma är ABF:s hösta beslu-
tande organ.  
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FONUS 
Förbundet är medlem i Fonus vilket gör att alla medlemmar och deras anhöriga omfattas 
av förmåner vid begravning, vid köp av gravsten och vid hjälp av familjens jurist.  

Vid ordförandekonferensen i Växjö var förbundssekreteraren närvarande för att lyssna av 
den information som Fonus ger i distrikten. Dessvärre upplever våra medlemmar att är 
det väldigt oklart vad gäller deras nya organisation och vilket inflytande vi har i organisa-
tionen. Dessutom råder osäkerhet om vilka begravningsbyråer som är anslutna till Fonus. 

Med anledning av alla frågor och funderingar så inbjöd vi, i november, Fonus till kansliet 
för att diskutera och framföra de synpunkter som kommit från våra medlemmar i orga-
nisationen. Efter en bra dialog så hoppas vi att dom blir bättre på att informera i sin egen 
organisation om vad som gäller inom Fonus i förhållandet till sina ägare. 

Sveriges konsumenter 
Karin Liljestrand har varit förbundets representant i Sveriges konsumenter och deltagit i 
deras representantskap och årsmöte. Sveriges konsumenter har vuxit från nio medlemsor-
ganisationer vid starten 1992 till idag tjugoen medlemmar. Såväl karaktär som storlek på 
medlemsorganisationerna varierar, pensionärsorganisationerna har, i stort sett, funnits 
med sedan starten. 

Under året har vi, vid två Workshops, arbetat med att forma en medlemsstrategi för fram-
tiden. Sveriges konsumenters nya handlingsplan för 2020 – 2023 beskriver utmaningar 
och anger vision, mål och strategier för att uppnå trygga, kunniga och handlingskraftiga 
konsumenter. Beslutet om handlingsplanen tas vid årsmötet 2020. 

Under året har EU beslutat om att införa en kemikalie-app, som man enkelt kan ladda 
ner på sin telefon. Appen kan skanna av koder på varor så man kan se om de innehåller 
några gifter. 

Koll på läkemedel 
Projektet koll på läkemedel har drivits i tio års tid mellan PRO, SPF och Apoteket med 
hjälp av statsbidrag. Förra året kom vi med i projektet, men statsbidragen upphörde. Pro-
jektets syfte har varit att få en förbättrad användning och hantering av läkemedel bland 
äldre. Under 2019 har arbetet främst koncentrerats på att hitta nya former för samarbetet 
när statsbidragen upphört. Från SKPF har förbundsstyrelseledamot Solveig Hansson del-
tagit i projektets styrgrupp. 
 
Gilla din ekonomi 
Finansinspektionen driver sedan tio år tillbaka nätverket Gilla Din Ekonomi. Tillsam-
mans med medlemmarna i nätverket samarbetar man i frågor om privatekonomisk folk-
bildning och privatekonomisk utbildning.  

Hösten 2019 inledde Finansinspektionen ett nygammalt samarbete med flera seniorför-
bund och ABF för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi genom en två dagars kurs 
för deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna. Kursen var lyckad 
och fortsättning under 2020 kommer därför att ske. 

Ett av ämnena som tas upp på utbildningen är investeringsbedrägerier, något som ökat 
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kraftigt det senaste året. Från SKPF har förbundsstyrelseledamot Eleonor Wikman delta-
git som kontaktperson 
 
Socialstyrelsens insatser mot fallolyckor  
Socialstyrelsen har i samarbete med bland annat SKPF genomfört flera åtgärder under 
året rörande fallolyckor. Bland annat har en kalender tagits fram, en särskild vecka där 
man uppmärksammat fallolyckor och ett material har tagits fram för att minska riskerna 
för fallolyckor. Från SKPF har förbundsstyrelseledamot Gunvor Pettersson deltagit som 
kontaktperson. 
 
13. Avstämning mot mål i verksamhetsplanen 2019 
I verksamhetsplan för 2019 sattes följande konkreta mål upp för aktiviteter under året: 
 
Inom ramen för medlemsvärvning rent allmänt se över hur vi kan förbättra och 
förfina värvningen av f.d. kommunalare till SKPF  
Under året har medlemsvärvning diskuterats vid ett flertal tillfällen både i VU, FS och på 
ordförandekonferenser. En bärande del av det strategiarbete som beslutades i december 
är just att öka värvningen av f.d. kommunalare. 
 
Förbättra samordningen med Kommunal när deras medlemmar pensionerar sig, t 
ex genom att en manual för värvning tas fram. 
En gemensam broschyr med Kommunal kring övergången mellan kommunal och SKPF 
håller på att tas fram. 
 
Ta fram ett centralt material för att kunna värva andra än f.d. kommunalare. 
Då vi fick en långtidssjukskrivning försvann en stor del av vår interna kapacitet vad gäller 
materialproduktion och kommunikation. En del tjänster har köpts in medan annat helt 
enkelt skjutits på framtiden, bl a detta. 
 
Stötta distrikt i att bilda avdelningar eller klubbar i framförallt kommuner som i 
dag saknar det.  
Tyvärr har trenden med att avdelningar läggs ner och ombildas till klubbar eller går upp 
i andra avdelningar fortsatt. Från central nivå har råd och stöd getts vid avveckling av 
avdelningar eller ombildning av avdelningar till klubbar. 
 
Ta fram centralt material i aktuella frågor likt det material vi tog fram till valrörel-
sen 2018. 
Då vi fick en långtidssjukskrivning försvann en stor del av vår interna kapacitet vad gäller 
materialproduktion och kommunikation. En del tjänster har köpts in medan annat helt 
enkelt skjutits på framtiden, bl a detta. 
 
Skapa en lathund/manual för hur man kan synas i medier och påverka lokalt. 
Då vi fick en långtidssjukskrivning försvann en stor del av vår interna kapacitet vad gäller 
materialproduktion och kommunikation. Ingen manual har tagits fram men vid samtliga 
ordförandekonferenser under hösten gavs en mediautbildning med extern medverkan.   
 
Finansiera och bidra med monter, material mm på sex stora mässor. Distrikten 
får söka och VU väljer efterhand ut de sex. Bemanning av mässorna måste skötas 
lokalt. Stötta distrikt som medverkar på andra mässor och liknande arrangemang 
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med monter, material mm samt ekonomiskt bidrag. 
Under året har rutiner och villkor för stödet till mässmedverkan omarbetats och förfinats, 
både vad gäller de större och mindre mässor vi deltagit på under året.  
 
Se till att alla distrikt och så många avdelningar som möjligt själva har börjat an-
vända sina egna hemsidor. 
Alla distrikt och flertalet avdelningar använder nu förbundets hemsida och samtliga har 
erbjudits utbildning fysiskt eller via instruktionsfilm. 
 
Fortsätta utveckla hemsidan med fler funktioner och bättre tillgänglighet. 
På grund av rådande personalläge har utvecklingen av hemsidan fått stå tillbaka och de 
centrala resurserna har inriktats på att se till att ge information och utbildning kring ak-
tuella funktioner. 
 
Genomföra en översyn av här&nu. 
Då vi fick en långtidssjukskrivning försvann en stor del av vår interna kapacitet vad gäller 
materialproduktion och kommunikation. En del tjänster har köpts in medan annat helt 
enkelt skjutits på framtiden, bl a detta. 
 
Komma ut med sex nummer av tidningen. 
Sex nummer av Här&Nu gavs ut under 2019. 
 
Informera bättre om sommarjour på kansliet.  
I samband med månadsbrevet i juni informerades om kansliets sommarjour. 
 
Fortsätta söka nya samarbetspartners som kan ge våra medlemmar olika förmåner. 
Vi har under året inte hittat några nya samarbetspartners. 
 
Starta upp e-post adressen KPR@skpf.se dit våra förtroendevalda i olika råd kan 
skriva och ställa frågor, be om råd mm 
Adressen skapades men gensvaret blev mycket litet så i stället skapades en facebookgrupp 
som bättre fyllde behovet av interaktivitet hos våra förtroendevalda 

Ordna en central konferens för LPR/RPR ledamöter för fortbildning och erfaren-
hetsutbyte, där deltagarna i sina hemdistrikt efter konferensen ska ordna motsva-
rande för distriktens KPR-ledamöter 
Konferensen anordnades hösten 2019. För innehåll mm se Äldrepolitiska kommitténs rapport. 
 
Se över prissättning på och marknadsföring av Guldkanten och fortsätta öka anta-
let månadsprenumeranter. 
Frågan har diskuterats med Nordic Lottery utan att några avgörande förändringar kom-
mit till stånd. 
 
Fortsätta vara medlemmar i NSK och aktivt delta i deras verksamhet. 
Vi har både varit medlemmar i NSK och aktivt deltagit i verksamheten. 
 
Arrangera en medlemsresa för att uppmärksamma 70-års jubileet 
Jubileumsresan genomfördes den 9-10 april med Cinderella. En fullsatt båt med medlemmar 
från hela landet som tillsammans genomförde ett hejdundrande firande i dagarna två. 
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Ta professionell hjälp för att genomföra en stor enkätundersökning bland våra 
medlemmar. 
Påbörjades under 2019 och kommer att avslutas 2020. 
 
Fortsätta arbetet i stadgekommitté, kommitté för kongressmaterial och genomför-
andegrupp inför kongressen. 
Arbetet har fortsatt under 2019 enligt tidplan. 
 
Erbjuda hälften av alla revisorer i distrikt och avdelningar utbildning. (Den andra 
halvan av revisorerna planeras till 2020)  
Hälften av alla revisorer har erbjudits utbildning i sin revisorsroll. Tyvärr var gensvaret 
mycket klent och flera utbildningstillfällen fick ställas in. 

14. Slutord  
Med ca 170 000 medlemmar i SKPF Pensionärerna har vi en stabil utveckling i vår med-
lemsorganisation. Vi är med detta en av de tre största intresseorganisationerna för äldre. 
Den styrka som det innebär gör att vi kan med större tyngd driva frågor om bättre pensi-
oner och äldrefrågor som är viktiga för våra medlemmar med låga inkomster.  

Det ligger också i förbundsstyrelsens verksamhetsmål att fortsätta utveckla förbundet 
och vara ett starkt stöd för våra medlemmar och att medlemskapet känns meningsfullt. 
Ett av våra långsiktiga och strategiska mål är medlemsvärvning där vi bl.a. ska arbeta för 
att öka andelen pensionerade kommunalare att gå med i SKPF.  

Förbundet bedriver de olika verksamheter som görs i kommittéer, olika arbetsgrupper, 
seminarier, möten och i många andra sammanhang. Det känns att vi är en mycket aktiv 
pensionärsorganisation, det ska vi också vara. Många frågor har klarats av men det finns 
en hel del frågor kvar att arbeta med.  

Vi har kontakter med riksdag och departement som vi känner behöver stärkas och ut-
vecklas. Av 349 riksdagsledamöter är det sex ledamöter som är över 65 år efter valet 2018. 
Det är en alldeles för liten representation av äldre i riksdagen. Vi behöver fler riksdagsle-
damöter över 65 år som driver och bevakar äldrefrågorna. 

Regeringens pensionärskommitté har haft fyra sammanträden under året där det infor-
merats och diskuterats olika områden med ansvariga ministrar. 

Vår hemsida är också en del där vi syns mer och där vi får ut vårt budskap. Även i pressen 
syns vi mer och har fått med debattartiklar om bl.a. pensioner och äldrefrågor. Det märks 
att penisonärsförbundet syns mer än tidigare i massmedia. Men det behövs ändå mer för 
att vi ska synas och höras både i press, radio och TV. En fråga som vi ständigt måste jobba 
med och framförallt utveckla är vårt kontaktnät med journalister. 

Slutligen vill styrelsen uppmärksamma alla förtroendevalda och medlemmar som under 
året arbetat med att utveckla SKPF Pensionärerna och även kansliet och dess personal. 
Tillsammans driver vi SKPF framåt i enlighet med handlingsprogram och verksamhets-
planer. Ett stort tack till er alla för ett bra verksamhetsår. 
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Allmänt 
Förbundsstyrelsen har under kongressperioden fått många exempel på att handlings-
programmet använts i SKPF Pensionärernas verksamhet. Det är många distrikt och 
avdelningar som med programmet som inspirationskälla tagit initiativ i KPR och RPR, 
skrivit insändare och debattartiklar, delat flygblad, anordnat studiecirklar och på andra 
sätt sökt bilda opinion för våra idéer och åsikter. Det är i det arbetet som förbundssty-
relsen menar att handlingsprogrammet ska fylla sin viktigaste roll. För att underlätta för 
och stödja det arbetet har förbundet centralt tagit fram material och ordnat olika former 
av utbildningar. Den uppföljning som görs nedan är en analys av sakläget i dag kring en-
skilda krav samt det som gjorts på central nivå. Vi vet som sagt att det skett många fler 
aktiviteter med utgångspunkt i vårt handlingsprogram i den lokala verksamheten än vad 
som här kan redovisas. 

Område för område 
Det som följs upp är de konkreta krav som finns i handlingsprogrammet. En del punk-
ter har gemensam text som uppföljning och då står uppföljningen efter den sista punk-
ten samlat för alla de ovanför.  

PENSIONER OCH EKONOMI 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för:     

 Att pensionen beskattas lika som lön. 
I flera steg har skatten på arbete och pension utjämnats under kongressperioden och 
löften har givits om att skattemässigt helt jämställa lön från arbete och pension. 

 Att den så kallade ”bromsen” tas bort. 
Bromsen är kvar och dess betydelse har blivit mindre aktuell under kongressperioden 
varför den fått stå tillbaka för andra krav. 

 Att pensioner utvecklas i enlighet med inkomstbasbeloppet. 
Inte genomfört. Vi har i olika remisser på utredningar och i regeringens pensionärs-
kommitté fört fram kravet. 

 Att premiepensionssystemet avskaffas. 
Inte genomfört. Vi har i olika remisser på utredningar fört fram kravet. 

 Att taket för bostadstillägg höjs. 
Genomfört. Taket och ersättningsnivån för bostadstillägg har höjts under kongres-
sperioden. 

 Att tidsperioden för omställningspensionen förlängs. 
Inte genomfört. Vi har i olika remisser på utredningar och i regeringens pensionärs-
kommitté fört fram kravet. 

Uppföljning av handlingsprogrammet 
2017–2020 

92

Up
pf

. a
v 

ha
nd

lin
gs

pr
og

ra
m

Uppföljning av handlingsprogrammet / 2017–2020



 Att hela systemet görs mer lättbegripligt. 
Inte genomfört. Vi har i olika remisser på utredningar och i regeringens pensionärs-
kommitté fört fram kravet på en total översyn av pensionssystemet. 

 Att pensionen går att leva på, inte bara överleva på. 
Pensionerna har höjts men det finns fortfarande ca 300 000 pensionärer vars ekono-
miska situation gör att de kan beskrivas som fattiga. 

 Att den s.k. normen på 1,6 procent ska slopas eller åtminstone halveras 
Inte genomfört. Vi har fört kram kravet i remissvar. 

 
ÄLDRES TRYGGHET OCH SÄKERHET 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 En nollvision för fallolyckor 
Under kongressperioden har vi fortsatt arbetet i ”Bättre tänka efter före” där en stor 
del handlar om att minimera fallolyckor. Vi har också kontakter och samarbeten 
med t ex KTH och olika hjälpmedelstillverkare för att ge dem en bättre förståelse för 
äldres behov i deras arbete mot fallolyckor. 

 Att äldre har tillgång till hjälpmedel och välfärdsteknik anpassad till den en-
skildes behov och önskemål 
Vi har bland annat fört in frågorna i den pågående utredningen kring välfärdstekno-
logi som vi deltar i och på olika sätt informerat kring utvecklingen både publikt på t 
ex mässor och internt via medverkan på olika medlemsmöten 

 Att landets alla kommuner utarbetar rutiner för hur man förebygger, identifie-
rar och hanterar äldres utsatthet för brott 
Inte genomfört. Bedrägerier riktade mot äldre ökar tyvärr i snabb takt. Vi har in-
formerat äldre om de risker som finns och hur man bäst kan skydda sig via bl a 
”Här&Nu” och Facebook. Vi har också samarbetat med polisen och pensionsmyn-
digheten för att arbeta förebyggande mot bedrägerier. 

 Att kunskapsläget om våld och övergrepp mot äldre fördjupas och proble-
men åtgärdas  
Förbundet har uppmuntrat avdelningar och distrikt att använda framtaget material, t 
ex ”Säkerhetshandboken” för att öka kunskapsläget 

 Att kontanter som betalningsmedel ska finnas kvar vid sidan av alternativa 
lösningar 
Genomfört. Riksdagen fattade beslut hösten 2019 om att banker måste tillhandahålla 
kontanter. Vi har tillsammans med övriga pensionärsorganisationer deltagit i kon-
tantupproret för att bilda opinion i frågan. Vi kommer att noga bevaka hur bankerna 
tolkar den nya lagstiftningen så att inte gamla problem kvarstår eller nya uppkom-
mer. 

 
BOSTÄDER 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 Att fler bostäder byggs för äldre - fler alternativa boendeformer till rimliga 
boendekostnader och med god tillgänglighet, samt med möjligheter till sociala 
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mötesplatser, service och kommunikationer. 
 Att kvarboendeprincipen tillämpas endast så länge som den äldre så önskar 

och har tillgång till god service. 
 Att ensamhet och hög ålder ska ge rätt till bistånd för ett annat boende till 

rimliga kostnader i olika boendeformer. 
 Att kommunerna på olika sätt ska underlätta för äldre att flytta till annat 

boende, bland annat genom att aktivt kontakta äldre för att informera och pre-
sentera äldreomsorgens tjänster.  
Under kongressperioden har antalet nybyggda bostäder, både generellt och speciellt 
för äldre, inte motsvarat efterfrågan. Det finns därför ett växande problem med brist 
på bostäder i stora delar av landet, vilket gjort det svårt att få gehör för äldres behov 
och att driva andra krav än att fler bostäder ska byggas. Vi har i remissvar bejakat att 
s.k. mellanboendeformer införs för att öka valmöjligheter för de äldre, men ser att de 
praktiken kan användas för att spara pengar åt kommunerna genom sänkt beman-
ning. En sådan utveckling bejakar vi givetvis inte. Under kongressperioden har en 
bostadskommitté inrättats som bl a tagit fram ett bostadspolitiskt program. 

 
ÄLDRES VÅRD OCH OMSORG 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 En enhetlig lagstiftning som omfattar både vård och omsorg, så att de äldre 
inte riskerar att falla mellan stolarna när varken Kommun eller Landsting tar 
sitt fulla ansvar vid sjukdom och rehabilitering.  
Inte genomfört. Vi har i olika remisser på utredningar fört fram kravet och har också 
deltagit i utredningen kring framtidens socialtjänst. Under senare delen kongres-
sperioden har förbundet undersökt konsekvenserna av en enhetlig lagstiftning och 
funnit betydande negativa sådana. 

 Att alla äldre som har behov av det får en fast vårdkontakt. Den fasta vård-
kontakten ska ha medicinsk utbildning och finnas på vård- eller hälsocentral. 
Genomfört. 

 Att personalens kompetens och kontinuitet i vården säkras oavsett arbets-
givare. Det är en förutsättning för att man ska få en god vård och omsorg när 
man blir äldre. 

 Att de äldres säkerhet och behov alltid sätts i första rummet, och att beman-
ningen svarar mot dessa behov. 

 Att det finns tydliga och trygga ledare inom äldrevården, med tillräckliga re-
surser och befogenheter att skapa en bra miljö för de äldre och en god arbets-
miljö för de anställda.  

 Att de äldre ges möjlighet att aktivt påverka innehållet i sin vård och omsorg. 
Inte genomfört. Ett stort arbete kommer att behövas för att den ekonomiska situatio-
nen i landets kommuner och regioner inte ska leda till försämrad tillgänglighet och 
kvalitet i vård och omsorg under nästa kongressperiod. Vi har uppmärksammat situ-
ationen bl a i regeringens pensionärskommitté och via remissvar samt i ”Här&Nu”. 

 Att det är individens behov som ligger till grund för individuella och flexibla 
lösningar vid införandet av välfärdsteknologi i vården.  

 Att införandet av nya tekniska lösningar sker med godkännande av den äldre 
eller dess anhöriga, och med hänsyn till den personliga integriteten.  
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Vi har bland annat fört in frågorna i den pågående utredningen kring välfärdstekno-
logi som vi deltar i och på olika sätt informerat kring utvecklingen både publikt på t 
ex mässor och internt via medverkan på olika medlemsmöten.  

 Att de äldre görs delaktiga genom dialog, i vissa fall med de anhöriga, för att 
kunna påverka sin egen vård och omsorg. 
Inte genomfört. Vi har drivit frågan i regeringens pensionärskommitté 

 Mer resurser till vården för en bättre rehabilitering.  
Inte genomfört. Vi har i olika remisser på utredningar fört fram kravet. 

 För att säkra hygien och hälsa hos de äldre ska personalen inom äldreomsor-
gen av vårdgivaren förses med arbetskläder och övrig utrustning. 
Genomfört. I november 2018 kom nya regler som innebär att det att det är arbetsgi-
varens ansvar att stå för, bekosta och tvätta arbetskläder. 

 
SJUKERSÄTTNINGEN 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 Ett avskaffande av straffskatten på sjukdom. I dag betalar de med full sjuk-
ersättning högre skatt på sin inkomst än både ålderspensionärer och förvärvs-
arbetande. Sjukersättningen bör beskattas som arbetsinkomst. 
Inte genomfört. Vi har i olika remisser på utredningar och i regeringens pensionärs-
kommitté fört fram kravet. Vi har haft flera artiklar i ”Här&Nu” kring frågan. 

 En höjning av sjukersättningen till nivåer som går att leva på.   
 Att sjukersättningen räknas om varje år på samma sätt som den allmänna 

inkomst- och tilläggspensionen. 
 Att bevaka och driva opinion kring att lagarna på området följs och tillämpas 

rättssäkert av berörda myndigheter.  
Inte genomfört. Vi har sökt skapa opinion i frågorna t ex genom ett särskilt flygblad 
vi tog fram till valet 2018 och genom att lyfta frågeställningarna i regeringens pensio-
närskommitté, men utan konkreta resultat. 

 
INTERNATIONELL VERKSAMHET/ NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉN (NSK) 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 Utvecklandet av nordiska välfärdsmodellen. 
 Att informera om och diskutera de olika nordiska ländernas situation avseen-

de pensionärernas ekonomiska och sociala förhållanden. 
 Att vara delaktig i det nordiska samarbetet. 
 Att ta till sig och byta goda exempel och goda idéer. 

Vi har under kongressperioden aktivt arbetat inom det nordiska samarbetet för att 
utbyta erfarenheter och ta med oss goda exempel hem till vår svenska verksamhet. 
T ex har vi inspirerats av det danska systemet för schemaläggning inom äldreomsor-
gen. 

 
ÄVEN ÄLDRES RÖSTER SKA HÖRAS! 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 Att motverka åldersdiskrimineringen i samhället.   
 Att möjligheterna till inflytande och delaktighet för äldre måste förstärks.  
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I de politiskt tillsatta församlingarna behöver fler äldre komma till tals och få 
uppdrag. Vi måste därför trycka på de politiska partierna att fler äldre ska få 
uppdrag och sättas upp på listor. 
På initiativ från oss har den s.k. Äldreriksdagen genomförts tillsammans med PRO 
och SFP med syfte att påvisa åldersdiskrimineringen i arbetslivet och den dåliga 
representationen i riksdagen. 

 Att det lagstiftas om att det ska finnas pensionärsråd på alla nivåer och i alla 
beslutande organ i det offentliga. Formerna och villkoren för dem behöver stra-
mas upp och förbättras även innan en lagstiftning kommer till stånd.  
Inte genomfört. Vi har tagit upp frågan i regeringens pensionärskommitté och genom 
artiklar på hemsidan och i ”Här&Nu” 

 Att bidragen till pensionärsorganisationerna förbättras, både på central och 
lokal nivå. 
Inte genomfört på central nivå. Vi har tillsammans med övriga pensionärsorganisa-
tioner tagit upp frågan om höjda statsbidrag i regeringens pensionärskommitté både 
muntligt och genom en skrivelse. För ökade utgifter i samband med Coronakrisen 
har vi sökt extra statsbidrag under våren 2020. 

 Att det ska finnas möjligheter för pensionärsorganisationerna att kunna sam-
las till möten i alla kommuner till en rimlig kostnad. 
En fråga som måste drivas lokalt. Från central nivå har vi i utbildningsmaterial och 
på olika konferenser sökt informera och inspirera avdelningar och distrikt att arbeta 
med frågan. Vi har också lyft saken i regeringens pensionärskommitté. 

 Att våra representanter får den utbildning och stöd i övrigt som behövs för att 
aktivt driva förbundets frågor. 
Vi har en omfattande studie- och utbildningsverksamhet i olika frågor, bland annat 
handlingsprogrammet och hur man arbetar i pensionärsråd. Vi har utsett en ansvarig 
för råden i verkställande utskottet, haft en särskild konferens kring pensionärsråden 
och startat en facebookgrupp för aktiva i råden. 

 
HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 Att ålder och boendeform aldrig får utgöra ett hinder för den som vill ta del av 
ett rikt kulturutbud. Alla ska kunna delta på lika villkor. 
Under våren 2020 deltog kulturministern på regeringens pensionärskommitté och 
frågan lyftes då med henne. 

 Att äldre utan avgift får delta i fysiska aktiviteter på kommunala badhus och 
sportanläggningar. 
En fråga som måste drivas lokalt. Från central nivå har vi inte tagit några initiativ. 

 Att åtgärder för att förbättra hälsa omfattas av högkostnadsskydd, oavsett 
var åtgärderna sätts in. Till exempel ögon och tänder är sådant som många har 
besvär med utan att glasögon och tandvård ingår i högkostnadsskyddet. Tand-
vård för äldre ska vidare göras mer tillgänglig. 

 Att högkostnadsskyddet ska bli mer likformigt över landet. 
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Äldrepolitiska kommittén har ägnat frågor om högkostnadsskyddet stor uppmärk-
samhet under mandatperioden. En kartläggning har gjorts som visar att det finns 
extremt stora skillnader mellan regionerna vad som ingår i högkostnadsskyddet och 
vilka beloppsgränser som gäller. Det är svårt att se en ökad likformighet utan att 
staten går in och tar ett större ansvar. 

 Att mammografi och screening av prostatan görs kostnadsfritt och regelbun-
det utan övre åldersgräns. 
Inte genomfört. Frågan har väckts vid regeringens pensionärskommitté och i Social-
styrelsens äldreråd som till stor del bollar frågan mellan sig.  

 Att personal inom kommun och landsting har god utbildning i geriatrik och 
gerontologi. För att tidigt upptäcka risk för suicid och kunna se förändringar 
hos de äldre är det viktigt med kontinuitet hos personalen. 
Inte genomfört. Kommuner och regioners dåliga ekonomi försvårar när det gäller 
fortbildning av personalen. Fortfarande är vård- och omsorgsyrken låglöne- och låg-
statusyrken. Vi har medverkat i utredningen kring legitimering av undersköterskor 
och där fört fram och delvis fått gehör för våra synpunkter kring ut- och fortbild-
ning.  

 Att avregleringen av apoteksväsendet följs upp och att den utvärdering som 
gjorts omsätts i åtgärder. Det behövs större kontinuitet i medicineringen och 
ökad kunskap hos läkare för att säkra en medicinering som utgår från de äld-
res behov. 
Tyvärr har tillgängligheten geografiskt och vad gäller specifika mediciner snarare 
minskat under kongressperioden. Vi har ett flertal gånger väckt frågan i regering-
ens pensionärskommitté utan att nå framgång i sak samt sökt skapa opinion både 
i ”Här&Nu” och på hemsidan. Under 2019 har vi engagerat oss i projektet ”Koll på 
läkemedel” tillsammans med PRO, SPF och Apoteket. 

 Att E-hälsa utvecklas och införs i hela landet. Nationell e-hälsa ger säker 
information inom vård och omsorg och gör informationen mera tillgänglig. Det 
ger den äldre möjlighet att komma åt dokumentation från sina insatser och 
behandlingar och därmed också möjlighet att kunna påverka den vård som 
erbjuds. 
Rätt använt kan e-hälsa vara en stor tillgång, men dagens brist på samordning mellan 
olika system och regioner gör det svårt. Vi har sökt driva frågan i olika remissvar och 
utredningar, tyvärr hittills utan märkbart resultat. 

 
REKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD 
SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

 Att fortsätta att utveckla mediestrategin för att informera om SKPFs verk-
samhet. 
Mediestrategin har utvecklats och ska kompletteras med en marknadsföringsplan. 

 Att SKPF etablerar sig alltmer som en välkänd intresseorganisation för pensi-
onärer. 
Arbetet pågår och just detta är ett av de strategiska mål som förbundsstyrelsen beslu-
tat att vi ska arbeta intensivt med även under nästa kongressperiod. 
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 Att förbundets aktiviteter är viktiga med varierande aktivitetsutbud 
Våra avdelningar och distrikt erbjuder många och varierade aktiviteter. Det stora ut-
budet av aktiviteter bestäms av medlemmarna lokalt och är en viktig faktor i strävan 
att värva nya medlemmar. 

 Förbundet ska vara öppet och samarbetsinriktat med Svenska Kommunal-
arbetareförbundet, andra fackliga organisationer och övriga organisationer 
som delar förbundets intressen och mål. Att ta fram en plan för ett långsiktigt 
tänkande kring framtida medlemsvärvningsstrategier. 
Arbetet pågår och just detta är ett av de strategiska mål som förbundsstyrelsen beslu-
tat att vi ska arbeta intensivt med även under nästa kongressperiod 

 Att utvidga rekryteringsbasen. 
Frågan har diskuterats vid flertal tillfällen under kongressperioden, t ex i förbunds-
styrelsen, men inga konkreta resultat har ännu nåtts. 

 Att uppmuntra och bejaka utbildning och information kring ny teknik. 
Delvis genomfört. Vi har t ex i samband med att den nya hemsidan introducerades 
haft omfattande utbildningsinsatser.
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Rapport över handläggning av  
motioner från kongressen 2017
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Ändrat stycke i stadgan anges i höger spalt. Tillägg och ändrad lydelse i förhållande till 
nuvarande stadga anges i understruken stil i högra spalten.

Förslag till nya stadgar

 

NUVARANDE LYDELSE FÖRESLAGEN LYDELSE 

§ 1. Förbundets namn och säte § 1. Förbundets namn och säte 
Förbundets namn är SKPF – Svenska 
KommunalPensionärernas förbund. Förbundets 
säte är i Stockholm. Förbundet är en öppen ideell 
organisation, religions- och partipolitiskt obundet. 

Förbundets namn är Svenska 
KommunalPensionärers Förbund, i dagligt tal 
SKPF-pensionärerna. Förbundets säte är i 
Stockholm. Förbundet är en öppen ideell 
organisation, religiöst och partipolitiskt obundet. 

Kommentar: Ger den förkortning vi använder oss av i dagligt 
tal förankring i stadgarna.  

§ 2. Förbundets ändamål § 2. Förbundets ändamål 
Mom. 2. Uppgift 
Förbundet ska skapa opinion för det jämlika och 
jämställda samhället samt aktivt arbeta för 
solidaritet mellan generationer.  
Förbundet ska vara öppet och samarbetsinriktat 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet, andra 
fackliga organisationer och övriga organisationer 
som delar förbundets intressen och mål. 
Förbundet ska vara en organisation som erbjuder 
bildning och kultur, gemenskap och social 
sammanhållning.  

Mom. 2. Uppgift 
Förbundet ska på olika sätt ta tillvara 
medlemmarnas intresse och verka för ett 
demokratiskt samhälle byggt på alla människors 
lika värde.  
Förbundet ska skapa opinion för det jämlika och 
jämställda samhället samt aktivt arbeta för 
solidaritet mellan generationer.  
Förbundet ska vara öppet och samarbetsinriktat 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
andra fackliga organisationer och övriga 
organisationer som delar förbundets intressen 
och mål. 
Förbundet ska vara en organisation som 
erbjuder bildning och kultur, gemenskap och 
social sammanhållning. 

Kommentar: För in medlemsnyttan i stadgarna samt tar 
ställning för demokrati och människovärdet. 

§ 3. Inträde, valbarhet, uteslutning och 
utträde 

§ 3. Inträde, valbarhet, uteslutning 
och utträde 

Mom. 3 Valbarhet 
Medlem är valbar till förbundets alla uppdrag 
såvida inte annat anges i dessa stadgar.  
Medlem är dock inte valbar vare sig som ordinarie 
eller ersättare för beslutsfattande eller 
representativa uppdrag inom förbundet om 
medlemmen samtidigt har liknande uppdrag i 
någon annan pensionärsorganisation. 
Om medlem har sådant uppdrag inom förbundet 
och sedan åtar sig liknande uppdrag i någon 
annan pensionärsorganisation, är medlemmen 
skyldig att snarast lämna uppdraget inom 
förbundet. 

Mom. 3 Valbarhet 
Medlem är valbar till förbundets alla uppdrag 
såvida inte annat anges i dessa stadgar.  
Medlem är dock inte valbar vare sig som 
ordinarie eller ersättare för beslutsfattande eller 
representativa uppdrag inom förbundet om 
medlemmen samtidigt har beslutsfattande eller 
representativa uppdrag i någon annan 
pensionärsorganisation. 
Om medlem har sådant uppdrag inom förbundet 
och sedan åtar sig liknande uppdrag i någon 
annan pensionärsorganisation, är medlemmen 
skyldig att snarast lämna uppdraget inom 
förbundet. 

Kommentar: Förtydligande av momentets betydelse 
§ 6. Kongressen §6. Kongressen 
Mom. 6. Kongressombudens valbarhet 
Förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets 
revisorer är inte valbara som kongressombud. I 
övrigt är varje medlem i förbundet valbar som 
kongressombud enligt § 3 mom. 5.  

Mom. 6. Kongressombudens valbarhet 
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare och 
förbundets revisorer och ersättare är inte valbara 
som kongressombud. I övrigt är varje medlem i 
förbundet valbar som kongressombud enligt § 3 
mom. 5. 

Kommentar: Ersättarna kan ha tjänstgjort under 
kongressperioden och ska då inte kunna vara 
ombud och bevilja sig själva ansvarsfrihet. 
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Mom. 13. Valberedning 
Kongressen föreslår och väljer under pågående 
kongress en valberedning, som består av fem 
ledamöter varav en sammankallande och två 
ersättare för en mandatperiod tills att nästa 
kongress valt ny valberedning. 
 

Mom. 13. Valberedning 
Kongressen föreslår och väljer under pågående 
kongress en valberedning, som består av fem 
ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, 
och två ersättare för en mandatperiod tills att 
nästa kongress valt ny valberedning. 
 

Kommentar: Tidigare skrivning har kunnat förstås som att 
ersättarna ska rymmas inom de fem 
ledamöterna. Den nya skrivningen omöjliggör 
denna tolkning. 

Mom. 16. Val 
Ordinarie kongress väljer förbundsordförande, vice 
ordförande, förbundssekreterare och 
förbundskassör, vilka tillsammans utgör 
verkställande utskottet, samt övriga ledamöter i 
förbundsstyrelsen och i separata val ersättare för 
dessa, revisorer och ersättare för dessa samt 
valberedning och ersättare för dessa. 

 

Mom. 16. Val 
Ordinarie kongress väljer förbundsordförande, 
vice ordförande, förbundssekreterare och 
förbundskassör, vilka tillsammans utgör 
verkställande utskottet, samt övriga ledamöter i 
förbundsstyrelsen och i separata val ersättare 
för dessa samt revisorer och ersättare för 
dessa. 

 Förslag ny mom. 17 ”Val av valberedning 
Ordinarie kongress väljer vidare valberedning 
och ersättare för dessa. Valen bereds av 
kongressens presidium som lägger förslag till ny 
valberedning, sammankallande i denna och 
ersättare. Val av ny valberedning får inte ske 
förrän valen i mom. 16 är klara.” 

Kommentar: Nuvarande stadgar ger valberedningen i 
uppdrag att förbereda valet av ny valberedning. 
Detta undviks genom de nya skrivningarna i 
mom. 16 och den nya mom. 17 

§ 7. Förbundsstyrelsen 
 

§ 7. Förbundsstyrelsen 
 

Mom. 1. Antal ledamöter 
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna 
förbundets högsta beslutande organ och består av 
femton ledamöter inklusive verkställande utskottet 
samt fem ersättare. 
 

Mom. 1. Antal ledamöter 
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna 
förbundets högsta beslutande organ och består 
av tretton ledamöter inklusive verkställande 
utskottet samt fem ersättare. 
 

Kommentar: En minskning av antalet ledamöter föreslås.  

§ 10. Revision 
Mom. 1. Revisorer 
Ordinarie kongress väljer två revisorer med två 
ersättare. Ersättare inträder vid förfall för ordinarie 
revisor enligt den ordningsföljd som fastställts vid 
valet. 
   Förbundsstyrelsen ska också anlita godkänd 
eller auktoriserad revisor för granskning av 
verksamhets- och ekonomisk berättelse. 
 

§ 10. Revision 
Mom. 1. Revisorer 
Ordinarie kongress väljer två revisorer med två 
ersättare. Ersättare inträder vid förfall för 
ordinarie revisor enligt den ordningsföljd som 
fastställts vid valet. 
   Förbundsstyrelsen ska också anlita 
auktoriserad revisor för granskning av 
verksamhets- och ekonomisk berättelse. 
 

Kommentar: Begreppet godkänd revisor är sedan 2013 
synonymt med auktoriserad revisor varför det 
tas bort. 

§ 11. Distrikt 
Mom. 1. Verksamhetsområde 

§ 11. Distrikt 
Mom. 1. Verksamhetsområde 
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Inom varje region- eller landstingsområde bildas 
ett distrikt. Förbundsstyrelsen kan bestämma 
annan indelning. 
   I distrikt med endast en avdelning utgör 
avdelningen också distrikt. 
 

Inom varje region- eller landstingsområde bildas 
ett distrikt. Förbundsstyrelsen kan bestämma 
annan indelning. 
   I distrikt med endast en avdelning utgör 
avdelningen också distrikt. Om en ny avdelning 
bildas i ett sådant distrikt fullföljer den gamla 
avdelningen uppgiften som distrikt fram till nästa 
ordinarie distriktsårsmöte. Där väljs en separat 
styrelse för distriktet som övertar ansvaret för 
distriktets uppgifter i enlighet med dessa 
stadgar. 
 

Kommentar: En regelring av hur det ska gå till om en ny 
avdelning bildas i distrikt med endast en 
avdelning. 

Mom. 4. Representantskap 
Representantskapet är distriktets högsta 
beslutande organ. 
   Representantskapet ska omfatta minst nio 
ombud. Varje avdelning ska vara representerad 
med minst ett ombud och därutöver av det antal 
proportionellt fördelade ombud representantskapet 
bestämmer. För varje ombud väljs minst en 
ersättare. Ersättare kan även därutöver utses efter 
behov av respektive avdelningsstyrelse. 
   Representantskapet ska årligen hålla ett 
årsmöte, samt ett höstmöte. 
   Extra möte hålls då distriktsstyrelsen, 
revisorerna eller en fjärdedel av 
representantskapsombuden begär det. 
   Samtliga möten ska protokollföras. 
   Representantskapets årsmöte hålls senast den 
10 april. Vid årsmötet behandlas 
distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, 
revisorernas berättelse, motioner till distriktet, 
samt förrättas nödvändiga val inklusive val av två 
revisorer och två ersättare för dessa, samt en 
valberedning bestående av minst tre personer, 
varav en sammankallande, och en ersättare. 
   Kallelse till årsmöte ska uttryckligen innehålla val 
av styrelse och revisorer, och fråga om 
ansvarsfrihet. 
   Representantskapsmötet väljer ledamöter och 
ersättare till regions- eller landstingsområdets 
pensionärsråd efter förslag från berörda 
avdelningar. Mandatperioden ska följa vad som 
gäller i pensionärsrådet. Pensionärsrådens 
ledamöter är skyldiga att minst en gång årligen 
inge rapport till distriktet över verksamheten. 
   Vid höstmötet ska verksamhetsplan, budget, 
distriktsavgift och eventuella arvoden och 
ersättningar bestämmas. Distriktsavgiften för 
nästkommande år rapporteras till förbundet senast 
den 1 november. 
 

Mom. 4. Representantskap 
Representantskapet är distriktets högsta 
beslutande organ. 
   Representantskapet ska omfatta minst nio 
ombud. Varje avdelning ska vara representerad 
med minst ett ombud och därutöver av det antal 
proportionellt fördelade ombud 
representantskapet bestämmer. För varje 
ombud väljs minst en ersättare. Ersättare kan 
även därutöver utses efter behov av respektive 
avdelningsstyrelse. 
   Representantskapet ska årligen hålla ett 
årsmöte, samt ett höstmöte. 
   Extra möte hålls då distriktsstyrelsen, 
revisorerna eller en fjärdedel av 
representantskapsombuden begär det. 
   Samtliga möten ska protokollföras. 
   Representantskapets årsmöte hålls senast 
den 10 april. Vid årsmötet behandlas 
distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, 
revisorernas berättelse, motioner till distriktet, 
samt förrättas nödvändiga val inklusive val av 
två revisorer och två ersättare för dessa, samt 
en valberedning bestående av minst tre 
personer, varav en sammankallande, och en 
ersättare. Endast medlemmar i distriktet är 
valbara till ovan nämnda uppdrag. 
   Kallelse och övriga handlingar till årsmöte ska 
skickas ut senast fjorton dagar innan mötes ska 
hållas och ska uttryckligen innehålla val av 
styrelse och revisorer, och fråga om 
ansvarsfrihet. 
   Representantskapsmötet väljer ledamöter och 
ersättare till regions- eller landstingsområdets 
pensionärsråd efter förslag från berörda 
avdelningar. Mandatperioden ska följa vad som 
gäller i pensionärsrådet. Pensionärsrådens 
ledamöter är skyldiga att minst en gång årligen 
inge rapport till distriktet över verksamheten. 
   Vid höstmötet ska verksamhetsplan, budget, 
distriktsavgift och eventuella arvoden och 
ersättningar bestämmas. Distriktsavgiften för 
nästkommande år rapporteras till förbundet 
senast den 1 november. 
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Kommentar: Valbarheten avgränsas till medlemmar. 
Stadgereglering av tidpunkten för när årsmötet 
ska kallas till.  

Mom. 5. Distriktsstyrelsens och revisorernas 
deltagande 
Distriktsstyrelsen och distriktets revisorer kan inte 
väljas till representantskapsombud men är 
skyldiga att närvara vid representantskapsmöte.  
   Distriktsstyrelsens ledamöter har där yttrande- 
och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de 
frågor som inte avser ansvarsfrihet för det gångna 
årets förvaltning. 
Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt men 
inte rösträtt. 
 

Mom. 5. Distriktsstyrelsens och revisorernas 
deltagande 
Distriktsstyrelsen, distriktsstyrelsens ersättare 
samt distriktets revisorer och ersättare kan inte 
väljas till representantskapsombud. 
Distriktsstyrelsen och revisorer är skyldiga att 
närvara vid representantskapsmöte.  
   Distriktsstyrelsens ledamöter har där yttrande- 
och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de 
frågor som inte avser ansvarsfrihet för det 
gångna årets förvaltning. 
Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt men 
inte rösträtt. 
 

Kommentar: Klargörande av vilka som inte är valbara. 
Eftersom ersättare i distriktsstyrelsen och bland 
revisorerna kan ha tjänstgjort som ordinarie 
under året undviks därmed att någon kan bevilja 
sig själv ansvarsfrihet. 

Mom. 7. Firmatecknare 
Till firmatecknare ska styrelsen utse minst två 
personer varav två i förening har rätt att teckna 
distriktets firma. 
För att teckna bankkonton och liknande skall 
styrelsen utse en eller två personer att enskilt eller 
i förening teckna distriktets firma. 
 

Mom. 7. Firmatecknare 
Till firmatecknare ska styrelsen utse minst två 
personer varav två i förening har rätt att teckna 
distriktets firma. 
För att teckna bankkonton och liknande skall 
styrelsen bland firmatecknarna utse en eller två 
personer att enskilt eller i förening teckna 
distriktets firma. 
 

Kommentar: Klargörande av att de som tecknar bankkonto 
och liknande måste vara bland dem som är 
firmatecknare. 

Mom. 9. Valberedningens uppgift 
Valberedningen ska lägga förslag på funktionärer 
och andra val på representantskapet enligt § 11 
mom.6.  
Valberedningen bör sträva efter geografisk 
spridning och jämn könsfördelning till uppdragen. 

Mom. 9. Valberedningens uppgift 
Valberedningen ska lägga förslag på 
funktionärer och andra val på 
representantskapet enligt § 11 mom.4 förutom 
vad gäller val av valberedning och ersättare i 
denna. 
Valberedningen bör sträva efter geografisk 
spridning och jämn könsfördelning till 
uppdragen. 

Kommentar: Till valberedningens uppgifter ska inte höra att 
föreslå ny valberedning samt hänvisning till 
korrekt moment. 

§ 12. Avdelningar § 12. Avdelningar 
Mom 1. Verksamhetsområde 
Medlemmarna organiseras i avdelningar, vars 
verksamhetsområde bestäms av distriktsstyrelsen 
efter samråd med berörda avdelningar. 
   Avdelning kan bilda klubb för visst ändamål i 
enlighet med vad som anges i § 12 mom. 9 eller 
för visst geografiskt område. 

Mom 1. Verksamhetsområde 
Medlemmarna organiseras i avdelningar, vars 
geografiska verksamhetsområde bestäms av 
distriktsstyrelsen efter samråd med berörda 
avdelningar. Inom samma geografiska område 
kan distriktsstyrelsen organisera 
verksamhetsområden utifrån andra kriterier. 
   Avdelning kan bilda klubb för visst ändamål i 
enlighet med vad som anges i § 12 mom. 9 eller 
för visst geografiskt område. 

Kommentar: Markering av att den geografiska indelningen är 
grunden för avdelningsorganisationen, men att 
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det inom ett geografiskt område går att bilda t 
ex yrkesföreningar 

Mom. 4. Möten 
Avdelningsmötet är avdelningens högsta 
beslutande organ. 
   Avdelningen ska årligen hålla ett årsmöte och ett 
höstmöte. Ytterligare möte hålls då 
avdelningsstyrelsen, revisorerna eller en fjärdedel 
av avdelningens medlemmar begär det. Samtliga 
möten ska protokollföras. 
   Avdelningens årsmöte hålls senast den 15 mars. 
Vid årsmötet behandlas styrelsens 
verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, 
motioner till avdelningen, samt förrättas 
nödvändiga val inklusive val av två revisorer och 
två ersättare för dessa, samt en valberedning 
bestående av minst tre personer, varav en 
sammankallande, och en ersättare. 
   Kallelse till årsmöte ska uttryckligen innehålla val 
av styrelse och revisorer samt fråga om 
ansvarsfrihet. 
   Avdelningsmöte väljer ledamöter och ersättare 
till de kommunala pensionärsråden. 
   Mandatperioden ska följa vad som gäller i 
pensionärsrådet. Pensionärsrådens ledamöter är 
skyldiga att minst en gång årligen inge rapport till 
avdelningen över verksamheten. 
   Vid höstmötet ska verksamhetsplan, budget och 
den del av medlemsavgiften som utgör 
avdelningsavgift, samt eventuella arvoden och 
ersättningar bestämmas. 
   Avdelningsavgiften för nästkommande år 
rapporteras till förbundet senast den 1 november. 
 

Mom. 4. Möten 
Avdelningsmötet är avdelningens högsta 
beslutande organ. 
   Avdelningen ska årligen hålla ett årsmöte och 
ett höstmöte. Ytterligare möte hålls då 
avdelningsstyrelsen, revisorerna eller en 
fjärdedel av avdelningens medlemmar begär 
det. Samtliga möten ska protokollföras. 
   Avdelningens årsmöte hålls senast den 15 
mars. Vid årsmötet behandlas styrelsens 
verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, 
motioner till avdelningen, samt förrättas 
nödvändiga val inklusive val av två revisorer 
och två ersättare för dessa, samt en 
valberedning bestående av minst tre personer, 
varav en sammankallande, och en ersättare. 
   Endast medlemmar i avdelningen är valbara 
till ovan nämnda uppdrag. 
   Kallelse till årsmöte ska ske senast fjorton 
dagar innan mötes ska hållas och uttryckligen 
innehålla val av styrelse och revisorer samt 
fråga om ansvarsfrihet. 
   Avdelningsmöte väljer ledamöter och 
ersättare till de kommunala pensionärsråden. 
   Mandatperioden ska följa vad som gäller i 
pensionärsrådet. Pensionärsrådens ledamöter 
är skyldiga att minst en gång årligen inge 
rapport till avdelningen över verksamheten. 
   Vid höstmötet ska verksamhetsplan, budget 
och den del av medlemsavgiften som utgör 
avdelningsavgift, samt eventuella arvoden och 
ersättningar bestämmas. 
   Avdelningsavgiften för nästkommande år 
rapporteras till förbundet senast den 1 
november. 
 

Kommentar: Valbarheten avgränsas till medlemmar. 
Stadgereglering av tidpunkten för när årsmötet 
ska kallas till. 

Mom. 5. Styrelse 
Mellan avdelningsmöten är styrelsen avdelningens 
högsta beslutande organ och ansvar för 
avdelningens angelägenheter. Avdelningen väljer 
vid årsmötet en styrelse bestående av minst tre 
ledamöter eller fler med udda antal. 
 Ordförande och kassör väljs särskilt var för sig. 
Styrelsens mandattid ska vara två år och 
ledamöterna ska stå till omval växelvis. Första 
gången genom lottning så att ena året 
ordföranden eller kassören jämte halva antalet av 
återstående del av styrelsen står till omval och 
andra året de övriga. 
   Medlem kan samtidigt nomineras till olika 
uppdrag. 
   Årsmötet beslutar om övriga styrelseledamöter 
därefter ska väljas gemensamt eller till varje 
styrelsepost särskilt. Styrelsen kan därefter fördela 
inte särskilt valda poster inom sig.  

Mom. 5. Styrelse 
Mellan avdelningsmöten är styrelsen 
avdelningens högsta beslutande organ och 
ansvar för avdelningens angelägenheter. 
Avdelningen väljer vid årsmötet en styrelse 
bestående av minst tre ledamöter eller fler med 
udda antal. 
 Ordförande och kassör väljs särskilt var för sig. 
Posterna som ordförande och kassör får inte 
samtidigt innehas av samma person. Styrelsens 
mandattid ska vara två år och ledamöterna ska 
stå till omval växelvis. Första gången genom 
lottning så att ena året ordföranden eller 
kassören jämte halva antalet av återstående del 
av styrelsen står till omval och andra året de 
övriga. 
   Medlem kan samtidigt nomineras till olika 
uppdrag. 
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   Styrelsen kan även inom sig utse arbetsutskott. 
Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per 
verksamhetsår. Samtliga sammanträden ska 
protokollföras. 
   Om ledamot, som av avdelningen valts till 
särskild styrelsepost som ordförande och kassör, 
avgår under mandattiden ska fyllnadsval ske av 
avdelningsmöte. I samma ordning som för val av 
ledamöter väljs för en mandatperiod om ett år 
minst två ersättare. Dessa inträder i styrelsen vid 
förfall för ordinarie ledamot eller vid dennes 
avgång, såvida inte fyllnadsval enligt föregående 
stycke ska göras. Ersättare inträder i styrelsen i 
den ordning de blivit valda såvida inte årsmötet 
beslutat annan ordning. 
   För ersättare och fyllnadsvalda, som inträder i 
styrelsen efter avgående ledamot, gäller den 
ersatta ledamotens kvarvarande mandattid. 
   Styrelsen utser ytterligare ersättare till distriktets 
representantskap vid behov. 
   För att ett beslut blir giltigt krävs att fler än 
hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Vid 
omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller tjänstgörande ordförandes röst som 
utslagsröst. 
   Styrelsen ansvarar för avdelningens 
angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och 
beslut enligt dessa stadgar. 
   Styrelsen ska till årsmötet lägga fram 
verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse 
för det föregående verksamhetsåret. Den 
ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och 
balansräkning. 
 

   Årsmötet beslutar om övriga 
styrelseledamöter därefter ska väljas 
gemensamt eller till varje styrelsepost särskilt. 
Styrelsen kan därefter fördela inte särskilt valda 
poster inom sig.  
   Styrelsen kan även inom sig utse 
arbetsutskott. Styrelsen ska sammanträda minst 
två gånger per verksamhetsår. Samtliga 
sammanträden ska protokollföras. 
   Om ledamot, som av avdelningen valts till 
särskild styrelsepost som ordförande och 
kassör, avgår under mandattiden ska 
fyllnadsval ske av avdelningsmöte. I samma 
ordning som för val av ledamöter väljs för en 
mandatperiod om ett år minst två ersättare. 
Dessa inträder i styrelsen vid förfall för ordinarie 
ledamot eller vid dennes avgång, såvida inte 
fyllnadsval enligt föregående stycke ska göras. 
Ersättare inträder i styrelsen i den ordning de 
blivit valda såvida inte årsmötet beslutat annan 
ordning. 
   För ersättare och fyllnadsvalda, som inträder i 
styrelsen efter avgående ledamot, gäller den 
ersatta ledamotens kvarvarande mandattid. 
   Styrelsen utser ytterligare ersättare till 
distriktets representantskap vid behov. 
   För att ett beslut blir giltigt krävs att fler än 
hälften av samtliga ledamöter är närvarande. 
Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika 
röstetal gäller tjänstgörande ordförandes röst 
som utslagsröst. 
   Styrelsen ansvarar för avdelningens 
angelägenheter i enlighet med dessa stadgar 
och beslut enligt dessa stadgar. 
   Styrelsen ska till årsmötet lägga fram 
verksamhetsberättelse samt ekonomisk 
berättelse för det föregående verksamhetsåret. 
Den ekonomiska berättelsen ska innehålla 
resultat- och balansräkning. 
 

Kommentar: Förtydligande av att ordförande och kassör 
måste vara separata personer 

Mom. 6. Firmatecknare 
Till firmatecknare för avtal och liknande ska 
styrelsen utse minst två personer varav två i 
förening äger rätt att teckna avdelningens firma. 
För att teckna bankkonton och liknande skall 
styrelsen utse en eller två personer att enskilt eller 
i förening teckna avdelningens firma. 
 

Mom. 6. Firmatecknare 
Till firmatecknare ska styrelsen utse minst två 
personer varav två i förening äger rätt att teckna 
avdelningens firma. 
 För att teckna bankkonton och liknande skall 
styrelsen bland firmatecknarna utse en eller två 
personer att enskilt eller i förening teckna 
avdelningens firma. 
 

Kommentar: Klargörande av att de som tecknar bankkonto 
och liknande måste vara bland dem som är 
firmatecknare. Den onödiga preciseringen ”för 
avtal och liknande” tas bort. 

Mom. 8. Valberedningens uppgift 
Valberedningen ska lägga förslag på funktionärer 
och andra val på årsmötet enligt § 12 mom.4.  
Valberedningen bör sträva efter geografisk 
spridning och jämn könsfördelning till uppdragen. 

Mom. 8. Valberedningens uppgift 
Valberedningen ska lägga förslag på 
funktionärer och andra val på årsmötet enligt § 
12 mom.4 förutom vad gäller val av 
valberedning och ersättare i denna.  

Fö
rs

la
g 

til
l n

ya
 s

ta
dg

ar
Förslag till nya stadgar

106



Valberedningen bör sträva efter geografisk 
spridning och jämn könsfördelning till 
uppdragen. 

Kommentar: Till valberedningens uppgifter ska inte höra att 
föreslå ny valberedning  

Mom. 9. Klubbar 
Avdelningsstyrelsen beslutar om inrättandet av 
klubb, där klubbens syfte ska anges. Generella 
förhållanden mellan klubbar och 
avdelningsstyrelsen regleras genom beslut i 
förbundsstyrelsen. Om så behövs kan 
avdelningsstyrelsen komplettera beslutet om 
klubben med riktlinjer för dess verksamhet. I 
dessa riktlinjer kan klubbens ansvar gentemot 
avdelningen regleras.  

Mom. 9. Klubbar 
Avdelningsstyrelsen beslutar om inrättandet av 
klubb, förutom i det fall som anges i § 12 mom. 
11. I beslutet ska klubbens syfte anges. 
Generella förhållanden mellan klubbar och 
avdelningsstyrelsen regleras genom beslut i 
förbundsstyrelsen. Om så behövs kan 
avdelningsstyrelsen komplettera beslutet om 
klubben med riktlinjer för dess verksamhet. I 
dessa riktlinjer kan klubbens ansvar gentemot 
avdelningen regleras. 

Kommentar: I kombination med § 12 mom. 11 ger detta 
förbundsstyrelsen rätten att ”ombilda” en 
avdelning till klubb i ett och samma beslut, vilket 
förhindrar att avdelningar läggs ned och 
medlemmarna saknar hemvist i organisationen 
innan en klubb bildats. 

Mom. 11. Upplösning av avdelning 
Förbundsstyrelsen beslutar om upplösning av 
avdelning. Detta förutsätter ett medlemsmöte i 
avdelningen som är speciellt kallat för denna 
fråga. På mötet måste en enkel majoritet av de 
närvarande medlemmarna uttala sig för 
upplösning av avdelningen. Avdelningens styrelse 
ska sedan hos förbundsstyrelsen ansöka om 
upplösning. 
   Vid beslut om upplösning flyttas avdelningens 
medlemmar till de närmaste avdelningarna i 
distriktet. Avdelningens ekonomiska tillgångar 
tillfaller distriktet. Dessa fördelas proportionerligt 
till de avdelningar som tagit över den upplösta 
avdelningens medlemmar. Avdelningens 
inventarier tillfaller distriktet. 
 

Mom. 11. Upplösning av avdelning 
Förbundsstyrelsen beslutar om upplösning av 
avdelning och, om den upplösta avdelningen så 
önskar, bildandet av klubb under annan 
avdelning. Upplösning förutsätter ett 
medlemsmöte i avdelningen som är speciellt 
kallat för denna fråga. På mötet måste en enkel 
majoritet av de närvarande medlemmarna uttala 
sig för upplösning av avdelningen. 
Avdelningens styrelse ska sedan hos 
förbundsstyrelsen ansöka om upplösning. 
   Vid beslut om upplösning där klubb inte bildas 
i samma beslut flyttas avdelningens medlemmar 
till de närmaste avdelningarna i distriktet. 
Avdelningens ekonomiska tillgångar tillfaller 
distriktet. Dessa fördelas proportionerligt till de 
avdelningar som tagit över den upplösta 
avdelningens medlemmar. Avdelningens 
inventarier tillfaller distriktet. 
 

Kommentar: Se kommentar under § 12 mom. 9 

§ 15. Förbundets upplösning 
Förbundet kan inte upplösas om inte en kongress, 
speciellt kallad för denna fråga, beslutar om detta. 
För att ett beslut blir giltigt krävs tre fjärdedels 
majoritet. I händelse av upplösning ska behållna 
tillgångar efter avvecklingen tillfalla Svenska 
Kommunalarbetareförbundet för att användas till 
kulturbefrämjande ändamål. 
 

§ 15. Förbundets upplösning 
Förbundet kan inte upplösas om inte en 
kongress, speciellt kallad för denna fråga, 
beslutar om detta. För att ett beslut blir giltigt 
krävs tre fjärdedels majoritet. I händelse av 
upplösning ska den kongress som upplöser 
förbundet också besluta om hur behållna 
tillgångar efter avvecklingen ska användas. 
 

Kommentar: Innebär att om en upplösning blir aktuell så får de 
som då har att besluta om den också besluta om 
hur ev. tillgångar ska användas. 
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MOTION 1

FÖRSLAG TILL YTTRANDE MOTION 1:
Motion avd. 33 ang. vice kassör 
 
Motionen yrkar att vice kassör ska väljas. 
 
Förbundsstyrelsen delar distriktets uppfattning att det redan i dag finns möjlig-
heter att välja vice kassör för de som så önskar. Att stadgeregelera uppdraget som 
vice kassör känns inte ändamålsenligt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

 Besvara motionen

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 33 Uddevalla
 
Välja vice kassör 
 
Varför väljer man inte vice kassör? 
 
Därför yrkar vi: 

 att det skall finnas en vice kassör eftersom kassören har ett så viktigt uppdrag i 
styrelsen. 
 
Det är lika viktigt att det finns vice kassör såsom det finns vice ordförande och 
sekreterare. 
 
Avdelning 33 Uddevalla 2019-10-25 
Birgitta Carlander 
Ordförande 
 

Motionen har behandlats på distriktets Västra Götalands styrelsemöte 2019-11-
21. Mötet anser att det är upp till respektive avdelning/distrikt att välja ”vice” 
kassör med hänvisning till stadgarna § 11 mom. 7 - samt § 12 moment 6. Mötet 
anser därmed motionen besvarad. 
 
Falköping 2019-11-21 
Barbro Westergren 
Ordförande SKPF pensionärerna Västra distriktet
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MOTION 2

MOTION 3

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42
 
Ersättares närvaro i FS sammanträden 
 
Enligt nuvarande stadgar har ersättare rätt att närvara endast då ordinarie ledamot 
inte kan närvara.  
 
Därför yrkar vi att: 

 ersättare kallas till FS sammanträden enligt rullande turordning. 
 
Göran Svensson 
SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet har beslutade den 29/8 att bifalla motionen. 
Karlskrona den 2019-08-30 

Distriktshöstmötet bifaller motionen 2019-10-02 
Christel Svensson, Ordförande 

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 44
 
Ersättares närvaro i FS sammanträden 
 
Enligt nuvarande stadgar har ersättare rätt att närvara endast då ordinarie ledamot 
inte kan närvara. 

Därför yrka SKPF avd. 44 att: 
 valda FS ersättare kallas till samtliga FS sammanträdena och har närvaro och 

yttranderätt. 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen 
Laila Stein, Ordförande, Distrikt Kronoberg 
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MOTION 4

MOTION 5

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95 Ronneby
 
Ersättares närvaro i FS sammanträden 
 
Enligt nuvarande stadgar har ersättare rätt att närvara endast då ordinarie ledamot 
inte kan närvara. 
 
Därför yrka vi att: 

 ersättare kallas till FS-sammanträdena enligt rullande turordning 
 någon gång under kongressperioden får vara med och se och lära 

 
Bifall på medlemsmöte den 17/9 2019 
Christel Svensson 
Ordförande i avdelning 95 Ronneby 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande i Distrikt Blekinge

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Distrikt Blekinge 

Antal ersättare i FS 
 
När endast fem ersättare valdes till FS ledamöter var tanken att FS skulle minskas, 
så blev inte fallet. Vi tycker att antalet ersättare bör utökas. 
 
Därför yrkar vi att: 

 nio personliga ersättare väljs. 
 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande distrikt Blekinge 
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE MOTION 2, 3, 4 OCH 5:
Motioner från avd. 42, avd. 44, avd. 95 och distrikt Blekinge kring antalet 
ersättare i förbundsstyrelsen och dess närvarorätt. 
 
Motionerna föreslår dels att alla ersättare ska få närvara vid samtliga sammanträ-
den, att ersättarna ska kallas enligt rullande turordning samt att antalet ersättare 
ska utökas till nio personliga ersättare. 
 
Kongressen 2017 gav förbundsstyrelsen ett uppdrag att se över arbetsformer mm 
i förbundsstyrelsen med anledning av de beslut om bl.a. inrättande av vice ordfö-
randeposten som kongressen fattade. I den utredningen ingick också att behandla 
några motioner kring ersättarnas antal, roll och närvaro i styrelsearbetet. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade den 5 december 2017 kring arbetsformerna och vad 
gäller frågan om ersättare följande: 
 
”I och med den turordning som uppstod i samband med det slutna valet vid 
kongressen finns det en tydlighet i den ordning kongressen vill att ersättarna ska 
gå in. När det dessutom finns den stora fördelen att en ersättare kan ”skolas” in för 
att kunna ta över direkt finns det ingen anledning med ett roterande system som 
ersättarna skulle kallas in efter. Med tolv inplanerade möten under perioden blir 
det för två ersättare tre möten och för tre av dem två möten. Alltså inte ens ett per 
år för majoriteten av ersättarna.” 
 
Förbundsstyrelsen vill också framhålla den ekonomiska aspekten av att utöka 
styrelsens kostnader med 30 % genom att ständigt kalla alla ersättare. Detta får 
givetvis påverkan på möjligheterna att hålla en låg medlemsavgift. Ett system med 
nio personliga ersättare i en styrelse på femton personer ställer många frågor. Vil-
ka sex ska inte få ersättare? Och på vilka grunder ska de undantas? Om ett system 
med personliga ersättare ska införas måste det enligt förbundsstyrelsen vara lika 
många ersättare som ordinarie ledamöter. Det skulle emellertid medföra att upp 
till trettio personer under en kongressperiod vid fler eller enstaka tillfällen kan 
tjänstgöra som förbundsstyrelseledamöter. Det blir då mycket svårt att skapa en 
kontinuitet i styrelsearbetet och förbundsstyrelsen menar därför att systemet med 
personliga ersättare inte är lämpligt i SKPF. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

 Avslå motionerna
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MOTION 6

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 67 Piteå
 
§ 7. Förbundsstyrelsen mom. 1. Antal ledamöter 
 
Mom. 1. Antal ledamöter. Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslu-
tande organ och består av femton ledamöter inklusive verkställande utskottet samt fem ersättare.

Mom. 2. Sammanträden. Förbundsstyrelsen håller minst fyra sammanträden årligen. Ytter-
ligare sammanträden hålls då verkställande utskottet, minst tre ledamöter av förbundssty-
relsen eller revisorerna begär det. Verkställande utskottet kallar till sammanträden och upp-
rättar förslag till dagordning. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträden, 
ska ersättare inkallas. Ersättare kallas in i den ordning de blivit valda. Förslag till dagordning 
och handlingar skickas till samtliga ledamöter och ersättare minst en vecka före utsatt sam-
manträdesdatum. Samtliga sammanträden ska protokollföras. Justerat protokoll ska skickas 
till ledamöter och ersättare, ordinarie revisorer och valberedningens sammankallande. 
 
Därför yrkar vi att: 

 Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ och 
består av elva ledamöter inklusive verkställande utskottet samt fem ersättare. 

 Förbundsstyrelsen håller minst fem sammanträden årligen. 
 Förslag till dagordning och handlingar skickas till samtliga ledamöter och ersättare 

minst två veckor före utsatt sammanträdesdatum. 
 Justerat protokoll ska skickas till ledamöter och ersättare, ordinarie revisorer och valbe-

redningens sammankallande samt finnas tillgängligt för behöriga på förbundets hemsida.  
 
JaanEric Lundqvist, medlem SKPF avd. 67 Piteå 
 
Avd. 67 har på sitt styrelsemöte 19-09-18 avslagit motionen och konstaterar att JaanEric 
Lundqvist vill minska antalet FS-ledamöter, utöka antalet FS-möten samt utöka tiden för 
skickande av möteshandlingar vilket kan leda till än värre tidsbrist i förlängningen. Anta-
let ledamöter i FS ligger inom valberedningens arbetsområde. 
Avd. 67 uppdrar åt FS att se över stadgarna. 
Avd. 67:s medlemmar har på sitt medlemsmöte 2019-10-09 behandlat motionen och 
beslutat att avslå densamma. JaanEric Lundqvist anmäler reservation för sitt eget förslag 
och yrkar bifall till motionen. 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde den 8 
oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrel-
sen JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 2019 
med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. JaanEric 
Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fredriksson och Asta 
Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks. 

Per-Ulf Sandström, Ordförande
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MOTION 7

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 84 Gällivare
 
§ 7. Förbundsstyrelsen 
 
Mom. 1. Antal ledamöter. Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta 
beslutande organ och består av femton ledamöter inklusive verkställande utskottet samt 
fem ersättaren. 

Mom. 2. Sammanträden. Förbundsstyrelsen håller minst fyra sammanträden årligen. Yt-
terligare sammanträden hålls då verkställande utskottet, minst tre ledamöter av förbunds-
styrelsen eller revisorerna begär det. Verkställande utskottet kallar till sammanträden och 
upprättar förslag till dagordning. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträ-
den, ska ersättare inkallas. Ersättare kallas in i den ordning de blivit valda. 
Förslag till dagordning och handlingar skickas till samtliga ledamöter och ersättare minst 
en vecka före utsatt sammanträdesdatum. Samtliga sammanträden ska protokollföras. 
Justerat protokoll ska skickas till ledamöter och ersättare, ordinarie revisorer och valbe-
redningens sammankallande. 
 
Därför yrkar vi att: 

 förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ och 
består av elva ledamöter inklusive verkställande utskottet samt fem ersättare att Förbunds

 styrelsen håller minst fem sammanträden årligen. 
 förslag till dagordning och handlingar skickas till samtliga ledamöter och ersättare 

minst två veckor före utsatt sammanträdesdatum. 
 justerat protokoll ska skickas till ledamöter och ersättare, ordinarie revisorer och valbe-

redningens sammankallande samt finnas tillgängligt för behöriga på förbundets hemsida. 
 
JaanEric Lundqvist, Ordförande SKPF avd. 84 Gällivare 
 
Avd. 84 har på sitt medlemsmöte 2019-08-29 och 2019-10-16 bifallit motionen och anta-
git den som sin egen. 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde den 
8 oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbunds-
styrelsen. JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen 
tillstyrks 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 2019 
med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fredriksson 
och Asta  Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks 
 
Distrikt Norrbotten 
Per-Ulf Sandström, Ordförande
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE MOTION 6 OCH 7:
Motioner avd. 67 och avd. 84 angående antal styrelseledamöter i för-
bundsstyrelsen 

I två likalydande motioner yrkas att förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter 
med fem ersättare, hålla minst fem sammanträden om året, få ut handlingar till 
sammanträden minst två veckor innan sammanträde och att protokoll ska hållas 
tillgängliga för samma krets som i dag samt ”behöriga”. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår en minskning av antalet ledamöter i styrelsen till tret-
ton med fem ersättare jämfört med dagens femton ledamöter och fem ersättare. 
 
De fyra sammanträden som förbundsstyrelsen i dag stadgemässigt ska hålla 
hindrar på intet sätt att fler möten kan hållas om så är påkallat. Regelmässigt sker 
detta kongressår när förbundsstyrelsen har en extra stor arbetsbörda. Förbunds-
styrelsen ser ingen anledning att i stadgarna utöka minimiantalet möten för att 
klara verksamhetens löpande behov. 
 
Handlingar sänds i dag ut senast en vecka före sammanträdet. Detta är en avväg-
ning mellan behovet av att ge inläsningstid för ledamöterna och önskemålet om 
att inte riskera alltför många ärenden som kommer direkt på bordet på förbunds-
styrelsen. Styrelsen bedömer att avvägningen i stadgarna är väl gjord och inte 
behöver ändras. 
 
Protokollen från förbundsstyrelsens sammanträden finns, förutom när det är 
direkt olämpligt att sprida dem i en större krets t.ex. rena personärenden, till-
gängliga för förtroendevalda på hemsidan. Förbundsstyrelsen har svårt att tolka 
vad motionärerna menar med kravet på att bara ”behöriga” ska få se protokollen. 
Stadgarna ska vara entydiga och inte innehålla skrivningar som kan ge upphov till 
diskussioner kring hur de ska tolkas. Förbundsstyrelsen tycker därför att nuvaran-
de ordning, där protokollen med ovan angivna undantag hålls tillgängliga utan att 
det är stadgereglerat, är tillfyllest. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

 Avslå motionerna
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MOTION 8

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 84, Gällivare 
 
§ 6. mom. 16. Val 
 
Ordinarie kongress väljer förbundsordförande, vice ordförande, förbundssekre-
terare och förbundskassör, vilka tillsammans utgör verkställande utskottet, samt 
övriga ledamöter i förbundsstyrelsen och separata valersättare för dessa, revisorer 
och ersättare för dessa samt valberedning och ersättare för dessa. 
 
Motion. 
 
Till § 7 förbundsstyrelsen finns motioner om att minska antalet FS-ledamöter från 
15 till 11 inklusive VU. Vinner det kongressens gillande bör det leda till föränd-
ringar bland de förtroendevalda på särskilt valda poster. Antalet poster i VU bör 
minskas för att inte bli för dominerande i förhållande till övriga styrelsen. Man 
bör förstärka på den administrativa sidan med en ekonom som arbetar med de 
frågorna i huvudsak. Detta för att avlasta kassörsuppdraget att kunna koncentrera 
sig på andra viktiga saker. 
 
Därför yrkar vi att: 

 kongressen väljer ordförande, 2 vice ordförande. Dessa tre utgör verkställande 
utskottet. 

 befattningsbeskrivningar utarbetas utifrån det samlade behov som finns. 
 
JaanEric Lundqvist, Ordförande avd. 84 Gällivare 
 
Avd. 84 har på sitt medlemsmöte2019-08-29 Och 2019-10-16 bifallit motionen. 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträ-
de den 8 oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till 
förbundsstyrelsen JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och yrkar att 
motionen tillstyrks. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fredriks-
son och Asta Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen till-
styrks 
Distrikt Norrbotten 
Per-Ulf Sandström, Ordförande
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MOTION 9

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 67, Piteå 
 
§ 6. Mom. 16. Val 
 
Ordinarie kongress väljer förbundsordförande, vice ordförande, förbundssekre-
terare och förbundskassör, vilka tillsammans utgör verkställande utskottet, samt 
övriga ledamöter i förbundsstyrelsen och i separata valersättare för dessa, reviso-
rer och ersättare för dessa samt valberedning och ersättare för dessa. 
 
Motion. 
Till § 7 förbundsstyrelsen finns motioner om att minska antalet FS-ledamöter från 
15 till 11 inklusive VU. Vinner det kongressens gillande bör det leda till föränd-
ringar bland de förtroendevalda på särskilt valda poster. Antalet poster i VU bör 
minskas för att inte bli för dominerande i förhållande till övriga styrelsen. Man 
bör förstärka på den administrativa sidan med en ekonom som arbetar med de 
frågorna i huvudsak. Detta för att avlasta kassörsuppdraget att kunna koncentrera 
sig på andra viktiga saker. 

Därför yrkar vi att: 
 kongressen väljer ordförande, 2 vice ordförande. Dessa tre utgör verkställande utskottet. 
 befattningsbeskrivning utarbetas utifrån det samlade behov som finns. 

 
JaanEric Lundqvist, medlem avd. 67 Piteå 
 
Avd. 67 har på sitt styrelsemöte 19-09-18 avslagit motionen och konstaterar att i 
dagsläget finns 11+4 ledamöter i FS. JaanEric Lundqvist vill minska antalet leda-
möter i FS från 15 till 11 varav ordförande och 2 vice ordförande skall bilda ett 
VU. Styrelsen föreslår FS att tillsätta en stadgekommitté för att göra ev. föränd-
ringar i stadgarna samt diskutera ev. utökad bemanning på kansliets ekonomiav-
delning.  
Avd. 67 medlemmar har på sitt medlemsmöte 2019-10-09 behandlat motionen 
och beslutat att avslå densamma. JaanEric Lundqvist anmäler reservation för sitt 
eget förslag och yrkar bifall till motionen. 
Marianne Muchow, ordförande avd. 67 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsen för Norrbotten sammanträde 
den 8 oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till 
förbundsstyrelsen. JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och yrkar att 
motionen tillstyrks. 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fredriksson 
och Asta Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks. 
Distrikt Norrbotten, Per-Ulf Sandström, Ordförande
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE MOTION 8 OCH 9:
Motioner avd. 84 och avd. 67 angående antal ledamöter i verksamhets-
utskottet 
 
I två likalydande motioner yrkas att verkställande utskottet i förbundet förändras 
så att det består av tre personer, en ordförande och två vice ordförande. 
 
I samband med kongressen 2017 beslutades att inrätta en post som vice ordföran-
de och utöka verkställande utskottet till fyra personer. En kongressperiod om tre 
år är en alltför kort period för att seriöst kunna utvärdera utökningen och fastslå 
att den fungerat så dåligt att utskottet behöver minskas igen. Med tanke på de 
arbetsuppgifter som verkställande utskottet förväntas utföra vore det också olyck-
ligt att redan nu minska ner utskottet igen. Resultatet blir, som motionerna anför, 
att uppgifter som i dag utförs av förtroendevalda, t.ex. budgetering, ekonomisk 
uppföljning, placeringar av tillgångar, lösande av tvister på förtroendemannanivå 
i större mån än i dag blir uppgifter för kansliet. Förbundsstyrelsen anser att orga-
nisationen blir mycket tydligare för enskilda medlemmar, förtroendevalda, avdel-
ningar och distrikt med den nuvarande ordningen, än den föreslagna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

 Avslå motionerna
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MOTION 10

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 84, Gällivare
 
Mellan avdelningsmöten är styrelsen avdelningens högsta beslutande organ och ansvarar 
för avdelningens angelägenheter. Avdelningen väljer vid årsmötet en styrelse bestående 
av minst tre ledamöter eller fler med udda antal. Ordförande och kassör väljs särskilt var 
för sig. Styrelsens mandattid ska vara två år och ledamöterna ska stå till omval växelvis. 
Första gången genom lottning så att ena året ordföranden eller kassören jämte halva an-
talet av återstående del av styrelsen står till omval och andra året de övriga. Medlem kan 
samtidigt nomineras till olika uppdrag. Årsmötet beslutar om övriga styrelseledamöter 
därefter ska väljas gemensamt eller till varje styrelsepost särskilt. Styrelsen kan därefter 
fördela inte särskilt valda poster inom sig. 
 
Nomineras/väljas till flera uppdrag i styrelser 
 
Det har under senare tid visat sig att det blir svårare och svårare att rekrytera folk till 
förtroendeposter inom distrikt/avdelningar. Man har på en del avdelningar/distrikt löst 
rekryteringsfrågan genom att personer påtagit sig fler uppdrag inom styrelsen. Exempel 
ordförande/kassör, ordförande/sekreterare osv. Stadgarna reglerar inte detta genom för-
bud eller tillstyrkan. I slutändan kan detta innebära nedläggning av avdelningen genom 
sammanslagning eller bildande av klubb. Förbundet har som målsättning att ha en avdel-
ning i varje kommun och då bör man underlätta att avdelningar kvarstår. Möjlighet bör 
även finnas att använda förtroendevalda från angränsande SKPF avdelning. 
 
Därför yrkar vi att: 

 medlem i organisationen kan samtidigt nomineras/väljas till olika uppdrag inom styrelsen. 
 
JaanEric Lundqvist, Ordförande/kassör i SKPF avd. 84 Gällivare 
 
SKPF avd. 84 har på medlemsmöte 2019-08-29 och 2019-10-16 behandlat motionen och 
bifallit densamma och antagit den som sin egen. 
 
JaanEric Lundqvist ordförande/kassör i SKPF avd. 84 Gällivare 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde den 8 
oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen 
JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 2019 
med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fredriksson 
och Asta Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks. 
 
Distrikt Norrbotten 
Per-Ulf Sandström, Ordförande
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MOTION 11

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 67 Piteå 
 
Mellan avdelningsmöten är styrelsen avdelningens högsta beslutande organ och ansvar 
för avdelningens angelägenheter. Avdelningen väljer vid årsmötet en styrelse bestående 
av minst tre ledamöter eller fler med udda antal. Ordförande och kassör väljs särskilt var 
för sig. Styrelsens mandattid ska vara två år och ledamöterna ska stå till omval växelvis. 
Första gången genom lottning så att ena året ordföranden eller kassören jämte halva an-
talet av återstående del av styrelsen står till omval och andra året de övriga. Medlem kan 
samtidigt nomineras till olika uppdrag. Årsmötet beslutar om övriga styrelseledamöter 
därefter ska väljas gemensamt eller till varje styrelsepost särskilt. Styrelsen kan därefter 
fördela inte särskilt valda poster inom sig. 
 
Nomineras/väljas till flera uppdrag i styrelser 
 
Det har under senare tid visat sig att det blir svårare och svårare att rekrytera folk till 
förtroendeposter inom distrikt/avdelningar. Man har på en del avdelningar/distrikt löst 
rekryteringsfrågan genom att personer påtagit sig fler uppdrag inom styrelsen. Exempel 
ordförande/kassör, ordförande/sekreterare osv. Stadgarna reglerar inte detta genom för-
bud eller tillstyrkan. I slutändan kan detta innebära nedläggning av avdelningen genom 
sammanslagning eller bildande av klubb. Förbundet har som målsättning att ha en avdel-
ning i varje kommun och då bör man underlätta att avdelningar kvarstår. Möjlighet bör 
även finnas att använda förtroendevalda från angränsande SKPF avdelning. 
 
Därför yrkar jag/vi att: 

 medlem i organisationen kan samtidigt nomineras/väljas till olika uppdrag inom styrelsen. 
 
JaanEric Lundqvist medlem SKPF avd. 67 Piteå 
 
SKPF avd. 67 har på styrelsemöte 2019-09-18 behandlat motionen och avslagit den då stad-
garna särskilt påpekar att ordförande och kassör väljs särskilt var för sig. Detta för att förbun-
det inte skall uppmana till ekonomisk brottslighet. Samtidigt kan vi konstatera att det innebär 
bildning av klubb eller nedläggning, inte styrelseledamöter utan geografisk närhet. 
Avd. 67 medlemmar har på sitt medlemsmöte 2019-10-09 behandlat motionen och be-
slutat att avslå densamma. JE Lundqvist anmäler reservation för sitt eget förslag och yrkar 
bifall till motionen. 
Marianne Muchow ordförande SKPF avd. 67 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde den 8 
oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 2019 
med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fredriksson 
och Asta Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen tillstyrks. 

Distrikt Norrbotten, Per-Ulf Sandström, Ordförande 
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE MOTION 10 OCH 11:
Motioner avd. 84 och avd. 67 nominering och val till fler uppdrag i styrel-
sen 

I två likalydande motioner yrkas att medlem i organisationen samtidigt kan nomi-
neras/väljas till olika uppdrag inom styrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen kan konstatera att dagens stadgar medger att man kan nomi-
neras till samtliga uppdrag. Stadgarna är dock inte helt tydliga med vilka uppdrag 
som inte är lämpliga att samma person innehar samtidigt. I dag anges att ordfö-
rande och kassör väljs särskilt var för sig, men det är inte explicit att det inte får 
vara samma person. Förbundsstyrelsen anser att det inte går att inneha posterna 
som ordförande och kassör av samma person samtidigt. Det skapar situationer där 
jäv och risker för oegentligheter ökar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

 Avslå motionerna
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MOTION 12

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 84, Gällivare

§ 8 Verkställande utskottet 
mom. 1. Befogenheter 
mom. 2. Beslutsmässighet 
mom. 4. Sammanträden
 
För att ett beslut blir giltigt krävs att minst tre ledamöter av verkställande utskot-
tet är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet, vid lika röstetal gäller 
tjänstgörande ordförandes röst som utslagsröst. 
 
Verkställande utskottet håller sammanträden då det anses nödvändigt. Samtliga 
sammanträden ska protokollföras 
 
Därför yrkar vi att: 

 Mom. 2. För att ett beslut blir giltigt krävs att samtliga tre ledamöter av verkstäl-
lande utskottet är närvarande. Beslut i VU kräver att alla ledamöter är eniga. 

 Mom. 4. Verkställande utskottet håller sammanträden då det anses nöd-
vändigt. Samtliga sammanträden ska protokollföras. Protokollen skall finnas 
tillgängliga för behöriga på förbundets hemsida. 

 
JaanEric Lundqvist ordförande SKPF avd. 84 Gällivare 
 
SKPF avd. 84 har på medlemsmöte 2019-08-29 och 2019-10-16 behandlat motio-
nen och bifallit densamma och antagit den som sin egen. 
 
JaanEric Lundqvist ordförande avd. 84 Gällivare 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsen för Norrbotten sammanträde 
den 8 oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till 
förbundsstyrelsen JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och yrkar 
att motionen tillstyrks. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrel-
sen. 
 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fre-
driksson och Asta Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motio-
nen tillstyrks. 
 
Distrikt Norrbotten 
Per-Ulf Sandström 
Ordförande
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MOTION 13

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 67, Piteå
 
§ 8 Verkställande utskottet 
mom. 1. Befogenheter 
mom. 2. Beslutsmässighet
mom. 4. Sammanträden 
 
För att ett beslut blir giltigt krävs att minst tre ledamöter av verkställande utskot-
tet är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 
tjänstgörande ordförandes röst som utslagsröst. 
Verkställande utskottet håller sammanträden då det anses nödvändigt. Samtliga 
sammanträden ska protokollföras. 
 
Därför yrkar vi att: 

 mom. 2. För att ett beslut blir giltigt krävs att samtliga tre ledamöter av verkstäl-
lande utskottet är närvarande. Beslut i au kräver att alla ledamöter är eniga. 

 mom. 4. Verkställande utskottet håller sammanträden då det anses nöd-
vändigt. Samtliga sammanträden ska protokollföras. Protokollen skall finnas 
tillgängliga för behöriga på förbundets hemsida. 

 
JaanEric Lundqvist, Ordförande SKPF avd. 84 Gällivare 
 
SKPF avd. 67 har på styrelsemöte 19-09-18 behandlat motionen och anser den av-
slagen enär enkel majoritet gäller och beslut från VU redovisas på FS-möten som 
då ingår i FS-protokollen. 
 
Avd. 67 medlemmar har på sitt medlemsmöte 2019-10-09 behandlat motionen 
och beslutat att avslå densamma. JE Lundqvist anmäler reservation för sitt eget 
förslag och yrkar bifall till motionen. 
 
Marianne Muchow, Ordförande avd. 67 Piteå 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträ-
de den 8 oktober 2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen 
till förbundsstyrelsen. JaanEric Lundqvist reserverar sig mot beslutet och 
yrkar att motionen tillstyrks. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med avstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fre-
driksson och Asta Wallfur reserverar sig mot beslutet och yrkar att motio-
nen tillstyrks 
 
Distrikt Norrbotten, Per-Ulf Sandström, Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 12 och 13:
Motioner avd. 84 angående verksamhetsutskottets befogenheter 
 
I två likalydande motioner yrkas att för att ett beslut i verkställande utskottet ska 
bli giltigt krävs att samtliga tre ledamöter av utskottet är närvarande och att ut-
skottet är enigt. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att verkställande utskottet består av fyra ledamöter 
och att motionen därför förutsätter att kongressen beslutat om en minskning av 
antalet ledamöter i utskottet. Om så inte sker faller motionen av sig självt. Försla-
get om att utskottet alltid ska vara enigt för att kunna fatta beslut innebär i prak-
tiken vetorätt för alla ledamöter i utskottet vilket inte är förenligt med den demo-
kratiska anda förbundet har och vill fortsätta verka i. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

 Avslå motionerna
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MOTION 14

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 7, Örebro
 
Minskning av förbundsstyrelsen 
 
Idag består förbundsstyrelsen av 15 ledamöter. Att man är så många förklaras med 
att man vill ha en god spridning över landet och det är väl en god tanke. Men vi 
har ju många distrikt och avdelningar som inte alls blir representerade trots allt. 

Vår tanke är att det inte skulle göra stor skillnad på representationen om man 
minskade antalet ledamöter till 13, men man skulle få en lätthanterligare grupp 
då 15 personer är en smärre folksamling. Dessutom minskar kostnader givetvis 
något, vilket man inte kan bortse från. 
 
Vi yrkar därför att: 

  kongressen beslutar minska förbundsstyrelsen med två ledamöter från 15 till 13. 
 
Avdelning 7 Örebro 
Eivy Åman Nilsson 
 
Medlemsmötet den 4/9 antog motionen som sin egen. 
 

Distrikt Örebro Län antog den på styrelsemöte 16/9 2019. 
Agneta Nilsson

Förslag till yttrande MOTION 14:
Motion avd. 7 angående minskning av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 
 
Motionen yrkar att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen minskas till tretton. 
Förbundsstyrelsen anser att styrelsens arbetsformer och organisation bör ses över. 
Dagens representantskapstankar kan med fördel ersättas med en styrelse som tar 
större ansvar för helheten och där arbete i större utsträckning kan läggas ut på fler 
styrelseledamöter än i dag. Ett led i att gå från en representerande styrelse till en 
mer arbetande styrelse är att minska antalet ledamöter. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

 Bifalla motionen
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MOTION 15

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 123, Lycksele
 
Hedersutmärkelse § 32 i SKPF stadgar 
 
Att ge hedersutmärkelser till aktiva medlemmar i form av nålar är ett förfarande 
som inte tillhör ett modernt förbund. Tidigare kanske det ansågs vara en meri-
terande handling. En hedersutmärkelse är när medlemmar väljer styrelsemed-
lemmar och därmed ger dem ett förtroende och uppskattning. Dessutom torde 
tillverkning av nålar inte vara en miljösmart handling. 
 
Därför yrkar vi/jag att: 

    Hedersutmärkelse § 32 i SKPF:s stadgar utgår. 
 
Berit Johanson 
 
SKPF Lycksele avdelning 123 tillstyrker motionen. 
 

Motionen har behandlats av distriktsstyrelsen via telefon den 9 december. 
Distriktsstyrelsen avslår motionen. 
/ Annette Sandgren, Distriktsordförande 

Förslag till yttrande MOTION 15:
Motion avd. 123 angående hedersutmärkelse 
 
Motionen föreslår att hedersutmärkelse (guld- och silvernål) inte längre ska vara 
stadgereglerat. 
 
Förbundsstyrelsen anser att det dels bör finnas möjligheter för de avdelningar och 
distrikt som så önskar att genom en hedersutmärkelse lyfta fram medlemmar som 
under lång tid innehaft förtroendeuppdrag i förbundet, dels bör reglerna för detta 
vara lika över hela landet. Enklaste sättet att ordna detta är att ha skrivningar i 
stadgarna kring detta. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

   Avslå motionen
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MOTION 16

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 103, Göteborg
 
Stadgar – Placeringsreglemente 
 
SKPF är en organisation som arbetar för att den skall vara öppen för alla, att man 
arbetar för allas lika värde, för ett värdigt liv med ekonomisk och social trygghet. 
Men hur man placerar eventuella tillgångar av medlemmarnas avgifter finns det 
inget om i stadgarna. Internt finns det ett Placeringsreglemente som styrelsen har 
antagit. Men det är viktigt att det finns med i stadgarna. hur man placerar tillgång-
ar. 
 

    Därför yrkar jag att det i stadgarna läggs till en ny paragraf om Placeringsregle-
mente med följande lydelse att Förbundsstyrelsen årligen fastställer ett placerings-
reglemente för SKPF. 
 
Iréne Hellekant, Avd. 103, Göteborg 

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen 
Motionen har behandlats av distriktsstyrelsen

Förslag till yttrande MOTION 16:
Motion avd. 103 ang. placeringsreglemente 
 
Motionen föreslår att stadgarna ska tillföras en paragraf om att förbundsstyrelsen 
årligen ska fastställa ett placeringsreglemente. 
 
Förbundsstyrelsen har sedan flera år ett placeringsreglemente där villkor för för-
bundets ekonomiska placeringar i fonder, aktier mm regleras. I samband med de 
budgetuppföljningar som görs vid varje förbundsstyrelse görs också uppföljning 
av förbundets placeringar. Förbundsstyrelsen har då möjligheter att se hur place-
ringarna utvecklas och vid behov kunna ge direktiv kring eventuella förändringar 
av placeringarna. Denna flexibilitet försvinner om ett reglemente årligen ska fast-
ställas. Då ligger det fast ett år framåt i tiden oavsett förändringar på marknaden 
och förbundet riskerar att göra ekonomiska förluster. 

Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna och i en 
snabbt föränderlig värld är det ett risktagande att via stadgarna inskränka denna 
befogenhet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

   Avslå motionen 
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MOTION 17

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 83, Bergslagen 
 
Dispens från SKPF:s stadgar 
 
Dispens från § 3 mom. 3 gällande att personer ej får ha uppdrag mer än i en pen-
sionsorganisation. 
 
Vi på landsbygden har svårt att få ihop en styrelse. Men kan lyckas om man i små 
kommuner på avdelningsnivå kan få rekrytera personer som också har uppdrag i 
andra pensionärsorganisationer. 
 
Vad vi vet så är SKPF Pensionärerna den enda pensionärsorganisation som har 
detta inskrivet i sina stadgar 
 

    Därför föreslås kongressen besluta att godta att SKPF:s stadgar § 3 mom 3 skall 
ändras 
 
Avd. 83 Bergslagen genom 
Seija Hedberg 
Ordförande 

Motionen är behandlad och godkänd på höstmötet 2019-10-08 
Agneta Nilsson 
Distriktsordförande
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MOTION 18

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 83, Bergslagen
  
Dispens från SKPF:s stadgar  
  
Dispens från § 3 mom. 3 gällande att personer ej får ha uppdrag mer än i en pen-
sionärsorganisation.  
  
Vi på landsbygden har svårt att få ihop en styrelse. Men kan lyckas om man i små  
kommuner på avdelningsnivå kan få rekrytera personer som också har uppdrag i 
andra pensionärsorganisationer.  
  
Vad vi vet så är SKPF Pensionärerna den enda pensionärsorganisation som har 
detta inskrivet i sina stadgar  
 

    Därför föreslås kongressen besluta att godta små föreningar kan få dispens från 
SKPF:s stadgar § 3 mom. 3 skall ändras. 
  
Avd. 83 Bergslagen genom  
Seija Hedberg  
Ordförande  
 

Motionen är behandlad och godkänd på höstmötet 2019-10-08  
Agneta Nilsson  
Distriktsordförande  
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Förslag till yttrande MOTION 17 och 18:
Motioner avd. 83 gällande ändring av eller dispens från stadgarnas §3 mom.3  
 
Motionerna föreslår att stadgarna ändras eller att förbundsstyrelse medger dis-
pens från kravet på att den som innehar förtroendeuppdrag i SKPF inte får ha 
liknande uppdrag i andra pensionärsorganisationer. 
 
Förbundsstyrelsen behöver känna trygghet i att de som har förtroendeuppdrag i 
SKPF har sitt engagemang och sin lojalitet hos SKPF. Risken för jäv och intresse-
konflikter bedöms större än nyttan av att tillåta det motionen föreslår. Stadgarna 
ska också vara entydiga och inte innehålla inslag av dispenser som i förlängningen 
kan leda till att det är olika stadgar som gäller i olika avdelningar. Förbundssty-
relsen föreslår ett förtydligande av skrivningen i aktuellt moment så att det tydligt 
framgår att de uppdrag man inte kan ha i andra pensionärsorganisationer är av 
beslutsfattande eller representativ karaktär. Därmed förhindras inte en styrelse-
ledamot i SKPF som är medlem i annan pensionärsorganisation att på andra sätt 
dela i den andra organisationens verksamhet. 

Den ena motionen yrkar på ändring av aktuellt moment, men det framgår tyd-
ligt i argumentationen att det inte är på det sätt som förbundsstyrelsen vill ändra 
momentet. Den motionen föreslås därför besvaras. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 
   Avslå motionen som yrkar på dispens från stadgarnas §3 mom. 3. 
   Motionen som yrkar på ändring av stadgarnas §3 mom. 3 anses besvarad.
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Förslag till yttrande MOTION 19:
Motion från avd. 37 ang. ändrad medlemsavgift andra halvåret. 

Motionen föreslår att den som blir medlem under andra halvan av ett kalenderår 
ska betala halv medlemsavgift. 
 
Förbundsstyrelsen delar distriktets uppfattning att detta skulle innebära en större 
administration än i dag. Dessutom blir det en ökad kostnad för förbundet då vårt 
medlemssystem inte är anpassat för detta. Till detta kommer att medlemsavgiften 
redan nu är låg jämfört med andra pensionärsorganisationer och direkt ger stora 
ekonomiska förmåner i form av t.ex. rabatter på försäkringar och andra produkter 
och tjänster. Förslaget innebär också att den avgiftsbefrielse som i dag finns sista 
kvartalet försvinner och den som blir medlem i slutet av december skulle betala 
ett halvt års avgift för någon veckas medlemskap. Sammantaget anser förbunds-
styrelsen att den föreslagna förändringen leder till försämringar jämfört med 
dagens avgiftssystem. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

   Avslå motionen 

MOTION 19

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 37, Skövde 

Ändrad medlemsavgift andra halvåret
 
För närvarande tas ingen medlemsavgift ut för den som blir medlem sista kvarta-
let av året. För att få en ekonomiskt ”mjukare” övergång föreslås att halv årsavgift 
tas ut för den som blir medlem under andra halva halvåret dvs from 1/7 till 31/12. 
 
Därför yrkar vi att: 

    halvårsavgift tas ut för den som blir medlem under andra halvåret dvs from 1/7 
till 31/12. 
 
Styrelsen avdelning 37 Skövde 
Avdelning 37:s styrelse tillstyrker ovanstående motion. 
 

Motionen har behandlats på distriktets Västra Götalands styrelsemöte 2019-
11-21. Mötet föreslår att avstyrka motionen då detta skulle innebära en större 
administration än idag. 
Falköping 2019-11-21 
Barbro Westergren 
Ordförande SKPF pensionärerna Västra distriktet
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MOTION 20

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 17, Karlskoga 
 
Ändring av namnet SKPF Pensionärerna 
 
På grund av att namnet SKPF pensionärerna förknippas med Kommunal, tror 
många att man måste ha varit medlem i Kommunal för att vara med i SKPF.  
På grund av detta förlorar vi potentiella medlemmar. 
 
Därför föreslås kongressen besluta att: 

    förbundet tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram ett nytt namn. 
 
Styrelsen för Avdelning 17 i Karlskoga tillstyrker motionen. 
Karl-Erik Karlsson, ordförande Avdelning 17 

Distrikt Örebro Län antog motionen på höstmötet 2019-10-01 
Agneta Nilsson   
Distriktsordförande   
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MOTION 21

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 19 Falköping/Tidaholm
 
Motion om namnändring 
 
Vid många tillfällen har namnfrågan av förbundet diskuterats. I dagligt tal heter vi 
fortfarande ”Kommunalpensionärerna”. Detta är missvisande sedan vi nu i många 
år är ett ”öppet förbund” som välkomnar alla pensionärer till medlemskap. För 
att rekrytera nya medlemmar behövs ett neutralare namn som inte är knutet till 
något fackligt namn. 
 
Sedan vårt samgående (fusion) med SPRF har ett namnbyte blivit ytterligare aktuellt. 
Förbundet har ett godkännande av namnet PRIS – Pensionärernas Rätt I Samhäl-
let. PRIS som namn är lättplanterat hos både medlemmar och övriga. 
 
Därför yrkar vi att: 

    ett namnbyte sker 
    namnet ska vara PRIS - Pensionärernas Rätt I Samhället. 

 
Motionen är antagen av styrelsen för SKPF pensionärerna avdelning 19 Falköping/
Tidaholm den 2019-08-14. 
Motionen är antagen av SKPF pensionärerna avdelning 19 Falköping/Tidaholms 
medlemsmöte den 2019-10-06. 
 

Motionen har behandlats på distriktet Västra Götalands styrelsemöte 2019-11-
21. Mötet föreslår att tillstyrka motionen om namnbyte av Förbundet. 
Falköping 2019-11-21 
Barbro Westergren 
Ordförande SKPF pensionärerna Västra distriktet 
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MOTION 22

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 20, Linköping
 
Byte/bearbetning av förbundets namn 
 
Efter att ha läst utredningen 65-25-40 måste vi fundera på hur vi ska få nya med-
lemmar framöver. 
 
Dagens nya pensionärer vill inte kallas pensionär. Ordet förknippas med gamla 
personer och det är inte många som känner sig gamla, vid pensioneringen. 
 
Att kallas senior klingar bättre. Idag finns ju redan seniorrabatter på buss och tåg 
seniorgalor/mässor mm. 
 
Därför yrkar vi att: 

    förbundet arbetar för att ta bort ordet pensionär under loggan 
    helt byta namn 

 
Motionär: Gunn Bredstedt 
Avdelning 20 Linköping 
 
Avdelnings utlåtande: 
Medlemsmöte 2019-10-20 tillstyrker. Kim Öhman 

Distriktet Östergötlands Läns utlåtande: 
Distriktet tillstyrker yrkande 1 och förkastar yrkande 2. Antaget på distriktsmöte 
per 2019-11-18. 
Mari-Anne Andersson 
Distriktsordförande 
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MOTION 23

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 220, Boden 
 
Namnändring 
 
SKPF, Svenska Kommunal Pensionärernas förbund, behöver ett nytt namn. 
 
Förbundet vänder sig inte bara till de pensionärer som i yrkeslivet varit medlem-
mar i fackförbundet Kommunal. Kopplingen till fackförbundet Kommunal (del av 
LO-familjen) är hämmande för många när det gäller att söka medlemskap i pensi-
onärsförbundet SKPF. Namnet kan uppfattas som ett pensionärsförbund som ute-
slutande vänder sig till tidigare kommunanställda. Detta försvårar rekryteringen 
av nya medlemmar. Aktivt rekryteringsarbete underlättas av att förbundets namn 
inte kopplas till en facklig organisation eller till en anställning inom kommun eller 
region. Nya pensionärer vill se ett mervärde av medlemskap i ett pensionärsför-
bund. Det krävs aktiviteter och verksamhet som engagerar. 
 
SKPF är enligt nuvarande stadgar en öppen ideell organisation, religions- och 
partipolitiskt obunden. Detta är en styrka. Förbundet påverkar på riksnivå och 
avdelningarna påverkar lokalt genom arbete i de Kommunala och Regionala pen-
sionärsråden. 
 
Därför yrkar vi att: 

    kongressen beslutar att frågan om förbundets namn ska utredas och att förslag till 
namnändring samt nödvändiga stadgeändringar presenteras vid kongressen 2023. 
 
Motionen har behandlats av avdelning 220 vid styrelsemöte den 3 september 2019 
med beslut tillstyrkan. 
Motionen har behandlats vid avd. 220 höstmöte den 17 oktober 2019 med beslut 
tillstyrkan. 
Avdelning 220 Boden, Per-Ulf Sandström, Ordförande 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde 
den 8 oktober 2019 med beslut tillstyrkan. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med tillstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
 
Karin Liljestrand, Birgitta Rensfeldt, Vivianne Sehlberg, Ulla-Maj Nord, Lars 
Wäppling, Inger Sjöström, Arja Kirvisniemi, Inga Holmkvist, Marita Johansson, 
Kjell Sjöström, Kjell Lundmark, Jan Erik Fredriksson, Bo Goding, Karin Gunnari, 
JaanEric Lundqvist, Anne-Maj Olausson, Inga-Maj Norman, Solveig Fredriksson, 
Asta Wallfur, Margit Lundström, Dick Holmström, Marianne Muchov, och Mari-
anne Morin reserverar sig mot beslutet och yrkar att motionen avstyrks. 
 
Distrikt Norrbotten, Per-Ulf Sandström, Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 20, 21, 22 och 23:
Motion avd. 17, avd. 19, avd. 20 och avd. 220 ang. namnbyte på förbundet 
 
Motionerna yrkar på att namnbyte ska ske nu eller utredas och förslag framläggas 
på kongressen 2023. 
 
Frågan om namnbyte har varit uppe på de senaste kongresserna. Förbundsstyrel-
sen gjorde inför 2014 års kongress en utredning kring namnbyte där de viktigaste 
slutsatserna var följande: 
 
”Ett namnbyte förefaller (. . . ) inte vara optimalt utifrån organisationens situation. 
Namnbytet skulle kunna förta delar av resultaten av det opinionsmässiga arbete 
som redan genomförts under de senaste åren. Vidare är det mycket värdefullt att 
tydligt manifestera den historiska kopplingen mellan Kommunal och förbundet 
vid nyrekrytering av kommunalare som ska gå i pension - en tydligare symbol än 
förbundets namn finns i det sammanhanget inte att hämta. 
 
Man kan också avslutningsvis konstatera att ett namnbyte är kostsamt både i 
pengar och andra resurser och att detta bör vägas mot eventuella vinster (och 
förluster) som ett namnbyte kan ge ekonomiskt och opinionsmässigt. 
Förbundet är en stor intresseorganisation sett till medlemsantalet men det kom-
mer att krävas fortsatt intensivt arbete för att bli det starka språkrör för medlem-
marna som man eftersträvar att vara. Ett namnbyte förefaller dock inte vara en 
insats som kommer att underlätta ett sådant arbete, snarare kan effekten bli den 
motsatta.” 
 
Förbundsstyrelsen menar att slutsatserna från 2014 års utredning fortfarande är 
aktuella. Undersökningar under senare tid har visat att ca 90 % av våra nya med-
lemmar har en bakgrund i Kommunal. Ett namnbyte kan, som flera av motionä-
rerna påpekat, göra det lättare att värva andra än före detta kommunalare. Men 
det kan också göra att det blir svårare att rekrytera pensionerade kommunalare 
och underminera samarbetet med Kommunal som organisation kring den rekry-
teringen. 
 
Under de ordförandekonferenser som hållits under året har ett samstämmigt 
önskemål varit att SKPF ska bli mer kända. I bland annat det syftet har förbunds-
styrelsen tagit fram en strategisk plan för de kommande åren. Arbetet med att 
genomföra den strategiska planen kommer att försvåras genom ett namnbyte. På 
konferenserna har det också framkommit att den låga avgiften i förbundet är en 
viktig faktor i medlemsvärvningen. Om förbundet ska byta namn och samtidigt 
bli mer kända krävs det inte bara ett omfattande arbete med att i alla trycksaker, 
på hemsidor mm byta namnet till en okänd kostnad, utan också att göra det nya 
namnet känt på relativt kort tid, vilket inte låter sig göras utan omfattande utåtrik-
tade aktiviteter, till en okänd kostnad. 
 
Att utreda frågan om ett namnbyte inför 2023 års kongress på nytt menar för-
bundsstyrelsen är att använda resurserna felaktigt. Förbundet behöver i stället 
ägna sig åt att kraftsamla kring de frågor som är viktiga för att förbättra för med-
lemmarna och deras situation i samhället. 
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Sammantaget ser förbundsstyrelsen betydande nackdelar med att byta namn som 
inte vägs upp av de fördelar motionerna pekar på. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

   Avslå motionerna
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MOTION 24

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42
 
Erbjudande om medlemskap 
 
§ 3 mom. 1 sista stycket. Svenska Kommunalarbetarförbundets medlemmar  
erbjuds medlemskap i samband med pensionering. 
 
Statligt anställda bör också på samma vis erbjudas medlemskap i samband med 
pensionering. 
 
Därför yrkar jag att: 

    medlemmar i deras organisationer erbjuds medlemskap i SKPF i samband med 
pension.  
 
Göran Svensson 
SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet har beslutade den 29/8 att bifalla motionen. 
Karlskrona den 20190830 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2019-10-02 
Christel Svensson 
Ordförande
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MOTION 25

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 44
 
Erbjudande om medlemskap 
 
§ 3 mom. 1 sista stycket. Svenska Kommunalarbetarförbundets medlemmar er-
bjuds medlemskap i samband med pensionering. 

Statligt anställda bör också erbjudas medlemskap på samma vis i samband med 
pensionering. 
 
Därför yrkar SKPF avd. 44 att: 

    medlemmar i deras organisationer erbjuds medlemskap i SKPF i samband med 
pension. 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen 
Laila Stein 
Ordförande 
Distrikt Kronoberg 
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MOTION 26

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95, Ronneby

Erbjudande om medlemskap 
 
§ 3 mom. 1 sista stycket ”Medlemmar i Svenska Kommunalarbetarförbundet  
erbjuds medlemskap i samband med pensionering.”  

Statligt anställda bör på samma vis också erbjudas medlemskap i samband med 
sin pensionering. 
 
Därför yrkar jag att: 

    medlemmar i deras organisationer erbjuds medlemskap i SKPF i samband med 
pension. 
 
Karl-Erik Karlsson 
Medlem i avd. 95 Ronneby 
 
Bifallen på medlemsmöte den 17/9 2019 
Christel Svensson 
Ordförande i avd. 95 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande Distrikt Blekinge
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Förslag till yttrande MOTION 24, 25 och 26:
Motioner från avd. 42, avd. 44 och avd. 95 ang. att erbjuda statligt anställda 
medlemskap i SKPF 

Motionerna yrkar på att statligt anställda ska erbjudas medlemskap i samband 
med pensionering på samma sätt som Kommunals medlemmar erbjuds pensione-
ring. 
 
I dagsläget har vi ett samarbete med Kommunal som innebär att de erbjuder sina 
medlemmar som avser att pensionera sig medlemskap i SKPF. Som pensionär kan 
man inte vara medlem i Kommunal. Statligt anställda som är organiserade i t.ex. 
fackförbundet ST eller SEKO kan kvarstå som medlemmar i respektive fackför-
ening efter pensionering. Det finns därför ingen anledning för de fackföreningar 
som organiserar statligt anställda att göra samma erbjudande om medlemskap i 
SKPF som Kommunal gör. Varför skulle de medverka till att deras pensionerade 
medlemmar lämnar förbunden? Att på andra sätt söka få ut ett erbjudande till 
deras medlemmar är förenat med stora praktiska problem och kostnader, om det 
ens är möjligt. Dataskyddslagstiftningen GDPR torde göra det i princip omöjligt 
att få del av personuppgifter ur de medlemsregister som skulle krävas för att göra 
ett erbjudande. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Avslå motionerna
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MOTION 27

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42
 
Motioner till avdelningar och distrikt 
 
Motioner till Kongressen skall enligt stadgarna inlämnas sex månader före Kon-
gressens sammanträde. 
 
Vad det gäller motioner till Distrikt och Avdelning anges ingen tid, ej 
heller att de ska behandlas på årsmöte. 
 
Därför föreslår vi att: 

    motioner till distrikt och avdelnings årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 
tre månader före sammanträdet. 
 
Göran Svensson 
SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet har beslutade den 29/8 att bifalla motionen. 
Karlskrona den 20190830 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande
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MOTION 28

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020  
Avdelning 44 

Motionstid till avdelning och distrikt 
 
Motioner till kongressen skall enligt stadgarna inlämnas sex månader före kon-
gressens sammanträde. 

Vad gäller avdelningar och distrikt är motionstid inte reglerat i stadgarna, ej heller 
att de skall behandlas på årsmötet. 
 
Därför föreslår SKPF avd. 44 att stadgarna även reglerar att: 

    motioner till avdelningar och distriktsårsmöten skall vara styrelsen tillhanda 
senast tre månader före sammanträdet. 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen 
Laila Stein 
Ordförande Distrikt Kronoberg
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MOTION 29

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95, Ronneby
 
Motioner till avdelningar och distrikt 
 
Motioner till Kongressen skall enligt stadgarna inlämnas sex månader före  
Kongressens sammanträde 

Vad gäller motioner till Distrikt och Avdelning anges ingen tid, ej heller att de ska 
behandlas på årsmöte 
 
Därför yrkar vi att: 

    motioner till Distrikt och Avdelnings årsmöte skall vara styrelsen tillhanda 
senast tre månader före sammanträdet 
 
Bifallen på medlemsmöte den 17/9 2019 
Christel Svensson 
Ordförande avd. 95 Ronneby 

 
Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande i Distrikt Blekinge

Förslag till yttrande MOTION 27, 28 och 29:
Motioner från avd. 42, avd. 44 och avd. 95 
 
Motionerna yrkar på att motioner till avdelnings- och distriktsårsmöten ska vara 
styrelsen tillhanda senast tre månader innan. 
 
I nuvarande stadgar 511, mom. 2 sista punkten och 512, mom. 2 sista punkten 
anges att distrikt och avdelningar som en av sina uppgifter ska behandla motio-
ner. I samma paragraf och moment anges också att distrikt och avdelningar för att 
fullgöra uppgifterna ska upprätta årliga verksamhetsplaner. 
 
I verksamhetsplanerna är det lämpligt att distrikt och avdelningar fastställer hur 
och när uppgifterna som åläggs dem ska ske. Det finns ingen anledning att när-
mare stadgereglera t.ex. motionstider utan detta bestäms bäst lokalt, utifrån lokala 
förutsättningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionerna
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MOTION 30

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020  
Distrikt Sörmland
 
Komplettering till stadgarna gällande upplösning av avdelning, §12 mom. 11.  
  
Stadgarna reglerar hur avdelningen fattar beslut om att uttala sig för en upplös-
ning, förbundsstyrelsens beslut samt vad som ska hända beträffande medlemmar 
och eventuella tillgångar. Däremot regleras ingenting om distriktets eventuella 
roll.  
  
Det finns några frågor som skulle behöva få en uppstyrning.  
En är ett samråd med distriktet innan en ansökan om upplösning skickas till 
förbundet. Det kan gälla frågan om att eventuellt istället bilda en klubb eller hur 
medlemmarnas önskemål om fortsatt verksamhet bäst kan tillgodoses. En annan 
fråga av formell karaktär är hur ekonomisk och annan skötsel har skett under 
perioden från årsmöte till själva upplösningstidpunkten.  
  
Idag regleras inget om hur frågan om ansvarsfrihet för den perioden ska hanteras. 
Det skulle kunna lösas genom ett formellt möte mellan avdelningens styrelse och 
distriktsstyrelsen vid upplösningstillfället. Då kan man även förvissa sig om att 
alla åtaganden och organisationsnummer m m är uppsagda för avdelningen.  
  
Därför yrkar vi att:  

    stadgarna får ett tillägg under § 12 mom. 11 med lydelse;  
”Avdelningsstyrelsen och distriktet ska samråda innan ansökan om upplösning 
skickas till förbundsstyrelsen. Vid beslut om upplösning ska distriktsstyrelsen och 
den berörda avdelningsstyrelsen göra en genomgång av verksamhet och räken-
skaper för perioden från sista årsmöte till dagen för upplösning. Vid eventuella 
oklarheter kontaktas därvid förbundsstyrelsen för avgörande.”    
  
Distriktsstyrelsen i Sörmland 
 

Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019.  
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Förslag till yttrande MOTION 30:
Motion komplettering av stadgar gällande upplösning av avdelningar 
 
Motionen yrkar på en förändrad/förtydligad handläggning vid nedläggning av 
avdelning där distrikt och i sista hand förbundsstyrelse ska hantera uppgifter som 
normalt tillkommer avdelningen. 
 
Förbundsstyrelsen menar att det alltid är av vikt att agerande och handlingar 
utförda av de som innehar förtroendeuppdrag alltid ska prövas av samma organ 
som gett dem uppdraget. När en avdelning upphör är det avdelningens styrelse 
som har att förbereda inför möte där sista bokslut ska avhandlas. Likaså är det 
kvarvarande medlemmar i avdelningen som har att pröva om styrelsen skött sina 
åtaganden och pröva frågan om ansvarsfrihet. Att distriktsstyrelsen och/eller för-
bundsstyrelsen skulle avgöra eventuella oklarheter strider mot denna princip och 
skulle i grunden förändra hela SKPF:s organisation där avdelningarna inte längre 
är självständiga organ där medlemmarna bestämmer utan ska svara mot andra 
organisationsled i förbundet. Denna radikala förändring är inget förbundsstyrel-
sen kan förorda. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Avslå motionen
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Förslag till yttrande MOTION 31:
Motion avd. 77 angående subvention av datorer 
 
Motionen vill att pensionärer ska få bidrag till inköp av egen dator. Detta skapar 
dock en del problem. Att få bidrag till inköp av en apparat som det finns ett starkt 
andrahandsvärde på är inte lämpligt då det kan uppstå missbruk och felaktigt 
utnyttjande av en sådan förmån. Det är bättre att lägga de resurserna på att sub-
ventionera utbildningar i datorkunskap och användande. Förbundsstyrelsen delar 
således inte motionärernas uppfattning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Avslå motionen

MOTION 31

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 77
 
Angående socialt utanförskap 
 
Den digitala utvecklingen har gått fort med mobiler, datorer och digital hjälp 
inom vård och omsorg. 
Vi vet att 579 000 äldre här står utanför och har därför ingen tillgång till den 
nya tekniken. Vi vet även att vi har många medlemmar som är fattigpensionärer 
(främst kvinnor). Det betyder att kostnad för inköp av dator eller mobil med vid-
hängande abonnemang för dem är ouppnåeligt. 
Denna grupp står faktiskt utan samhällsinformation idag och det är en jämlik-
hetsfråga. En gång subventionerade förbundet inköp av datorer men det togs bort! 
 
Därför föreslås kongressen besluta att: 

    förbundet tar upp frågan om någon form av subvention 
    utarbeta förslag för genomförande 
    detta skall gälla medlemmar 
    informera medlemmar i HÄR&NU 

 
SKPF Pensionärerna avd. 77 
Höstmötet 2/10 2019 
 

Distrikt Halland, höstmöte 2019-10-11
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MOTION 32

MOTION 33

Motion Till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42
 
Kontanthantering 
 
Det finns idag många som inte vill och inte kan hantera detta med betalkort, utan 
vill ha möjlighet att betala med pengar. 
 
Därför yrkar vi att: 

    förbundet verkar för bibehållandet av kontantbetalning 
 
Göran Svensson 
SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet har beslutade den 29/8 att bifalla motionen. 
Karlskrona den 20190830 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 44
 
Kontanthantering 
 
Det finns idag många som inte vill och inte kan hantera detta med betalkort, utan 
vill ha möjlighet att betala med pengar 
 
Därför yrkar SKPF avd. 44 att: 

    förbundet verkar för bibehållande av kontantbetalning. 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att bifalla motionen. 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen 
Laila Stein 
Ordförande 
Distrikt Kronoberg
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MOTION 34

MOTION 35

Motion till SKPF Pensionärernas Kongress 2020 
Avdelning 94, Väst-Blekinge
 
Kontanthantering 
 
Det finns många idag, som varken kan eller vill hantera betalkort. De vill betala 
med pengar. 

Därför yrkar vi att: 
    förbundet verkar för att bibehålla kontantbetalning. 

 
Inger Löfblom Sjöberg  
Ordförande Avd. 94 Väst-Blekinge 
 

Distriktet Blekinges höstmöte  
bifaller motionen 2/10 2019 
Christel Svensson

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95, Ronneby
 
Kontanthantering 
 
Det finns idag många som inte vill och inte kan hantera detta med betalkort, utan 
vill ha möjlighet att betala med pengar. 
 
Därför yrkar vi att: 

    förbundet verkar för bibehållande av kontantbetalning 
 
Bifallen på medlemsmötet den 17/9 2019. 
Christel Svensson 
Ordförande i avd. 95 Ronneby 
 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande Distrikt Blekinge
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Förslag till yttrande MOTION 32, 33, 34 och 35:
Motion avd. 42, avd. 44, avd. 94 och avd. 95 ang. kontanthantering 
 
En liknande motion fanns även till förra kongressen. Förbundsstyrelsen biföll 
motionen med motiveringen att ”förbundsstyrelsen (vill) framhålla att den tänker 
fortsätta agera kraftfullt i frågan om hela samhällets kontanthantering, tillgången 
på kontanter och ansvaret för att de går att använda. Förutom de mycket goda skäl 
som motionärerna för fram vill förbundsstyrelsen också framhålla integritetsas-
pekten i att kunna betala utan att behöva uppge sin identitet.” 
 
Under kongressperioden har förbundet lyft frågan om kontanthantering i ett otal 
kontakter med företrädare för regering och riksdag. Vi har också aktivt deltagit 
i det s.k. kontantupproret. Vår hållning har varit helt klar, staten måste antingen 
själv ta ansvar för att det går att använda kontanter i samhället eller ålägga den 
uppgiften på t ex bankväsendet. Till vår stora glädje kom så i november 2019 en 
ny lag som ålägger banker att tillhandahålla kontantservice i hela landet. Det är en 
viktig delseger i att kunna behålla kontanter. Under kongressperioden har ock-
så kommit domar som klargjort att offentlig verksamhet generellt inte kan neka 
betalning med kontanter. Men trots dessa framgångar återstår det fortfarande 
arbete att göra i frågan, inte minst att bevaka hur det praktiska utfallet av den nya 
lagstiftningen blir. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Bifalla motionerna
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MOTION 36

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 220, Boden
 
Digitala utanförskapet 
 
Enligt de senaste beräkningarna använder närmare ca 500 000 pensionärer inte 
internet. Ser man på tv-nyheterna uppmanas man ofta att läsa mer på appen eller 
webben. Från allt fler uppmanas vi att besöka webben för information. Det kan 
gälla öppettider, prisinformation, kulturutbud, nyheter etc. När det gäller mobilt 
Bank-ID eller annan elektronisk legitimation står ännu fler utanför. Mobilt Bank-
ID används inte bara för att betala med Swish och för att logga in på sin internet-
bank, utan även i allt fler myndighetskontakter såsom skatteverket, pensionsmyn-
digheten, kommunen och Vårdguiden 1177. Trots detta är det en stor del, ca 75 %, 
av befolkningen över 76 år, (ca 700 000) som inte använder mobilt Bank-ID. Bland 
66-75-åringarna är det drygt 30%, ca 300 000, som inte använder mobilt Bank-ID. 
Detta ger ett digitalt utanförskap som försvårar vardagen för en betydande del av 
de äldre och är ytterst en demokratifråga. 
 
Därför yrkar vi att: 

    SKPF driver frågan om ett nationellt IT-lyft liknande det kunskapslyft som ge-
nomfördes under 1990-talet för att öka den allmänna utbildningsnivån för de som 
saknade gymnasiekompetens. 
 
Motionen har behandlats av avdelning 220 vid styrelsemöte den 3 september 2019 
med beslut tillstyrkan. 
Motionen har behandlats vid avd. 220 höstmöte den 17 oktober 2019 med beslut 
tillstyrkan. 
Per-Ulf Sandström 
Ordförande avd. 220 Boden 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde 
den 8 oktober 2019 med beslut tillstyrkan. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med tillstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
Distrikt Norrbotten 
Per-Ulf Sandström 
Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 36:
Motion avd. 220 ang. nationellt IT-lyft 

I motionen yrkas att förbundet ska driva frågan om ett nationellt IT-lyft för att 
öka den allmänna utbildningsnivån. Förbundsstyrelsen delar helt motionens 
beskrivning av ett digitalt utanförskap som växer i takt med att allt mer digitali-
seras och alternativen försvinner eller görs mer svårtillgängliga. Det är både bra 
och viktigt med teknisk utveckling och många digitala tjänster kan förenkla och 
berika livet för alla, även äldre. Men det är av yttersta vikt att inte utvecklingen 
springer iväg och att individer lämnas efter och därmed får ett besvärligare och 
sämre liv. Ett sätt att motverka detta är att erbjuda utbildning till de som behöver 
fortbilda sig för att kunna ta del av utvecklingens frukter. 

Detta är inget som vi kan lösa inom organisationen utan här krävs bredare insat-
ser med statligt stöd. Förbundsstyrelsen delar därför uppfattningen att det är bra 
att driva frågan om ett nationellt IT-lyft för att motverka det digitala utanförska-
pet, utan att för den skull ta ställning till hur det bör organiseras eller vilka det bör 
omfatta. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Bifalla motionen
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MOTION 37

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 110

Hantering av medlemmar 
 
Det har visat sig vid genomgång av medlemmar bosatta i Norrtälje kommun att alla 
inte var medlemmar i vår avdelning utan i avdelningar där dom inte kunde nyttja 
sitt medlemskap till fullo, detta för att personen som går i pension skrivs in i avdel-
ningar långt ifrån deras bostadsadresser eller vid flytt inte flyttas till rätt avdelning 
vilket gör att medlemmen inte kan eller vill besöka dom möten/evenemang som 
erbjuds, för mindre avdelningar blir detta också ett betydande ekonomiskt avbräck 
eftersom vår medlemsavgift tvingats vara högre än andra avdelningar och då backar 
medlemmen och går hellre ur SKPF än betalar den högre avgiften. 
 
Förslaget är att: 

    medlem skrivs in i den avdelning som tillhör medlemmens bostadsadress om 
inte medlemmen uttryckligen vill tillhöra annan avdelning. 

    rutiner upprättas för att medlem som flyttar utanför sin avdelnings upptag-
ningsområde snarast skrivs in i den nya avdelningen om medlemmen så vill. 

    medlem som avlider snarast tas bort från medlemsregistret. 
 
Jan Sjöblom avd. 110 
 
Styrelsen har den 11/4 2019 tillstyrkt motionen, 
Eva Axelsson 
Ordförande avd. 110 
 

Motionen tillstyrkt av distriktets styrelse 26/9 2019 
Motionen tillstyrkt av distrikt Stockholm på höstmöte 29/10 2019 
Lars Bromander
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Förslag till yttrande MOTION 37:
Motion avd. 110 ang. hantering av medlemmar 

I motionen finns tre yrkanden. Det första är att medlem skrivs in i den avdelning 
som tillhör medlemmens bostadsadress om inte medlemmen uttryckligen vill till-
höra en annan avdelning. Så är redan fallet i dag och om så inte skett i enstaka fall 
kan det bero på den mänskliga faktorn. I ett i huvudsak manuellt hanterat register 
med runt 170 000 registrerade medlemmar och en omsättning på runt 8-9 000 
medlemmar varje år uppstår så klart fel av olika slag. 
 
Det andra yrkandet är att rutiner upprättas för att medlem som flyttar utanför sin 
avdelnings upptagningsområde snarast skrivs in i den nya avdelningen om med-
lemmen så vill. Alla medlemmar har enligt stadgarna rätt att välja vilken avdel-
ning man vill tillhöra. På kansliet finns rutiner för hur vårt medlemssystem ska 
hanteras, även när medlem vill byta avdelning. Det i rutinerna som berör avdel-
ningarna är att om medlem vill byta avdelning går det bra att göra närsomhelst 
under året, men den inbetalade medlemsavgiften för innevarande år stannar hos 
den avdelning man tillhörde när avgiften betalades. 
 
Det tredje yrkandet är att medlem som avlider snarast tas bort från medlemssys-
temet. Rutinerna är att vårt medlemsregister en gång i månaden körs mot folk-
bokföringsregistret. Då kommer uppgifter om adressändringar och avlidna per 
automatik in i registret. Under 2019 blev det dock några beklagliga misstag pga 
tekniska orsaker så att avlidna vid några tillfällen kom med i etikettkörningar. De 
tekniska felen ska nu vara åtgärdade. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen
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MOTION 38

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 220, Boden
 
Avdelningsregistrering vid digital anmälan till förbundet 
 
Den som välj er att anmäla medlemskap till förbundet via nätet registreras för när-
varande på den avdelning som har det lägsta avdelningsnumret på orten. Registre-
ringen sker därför inte alltid på den avdelning medlemmen önskar att tillhöra. 
 
Detta leder till problem och merarbete när misstaget uppmärksammas. Den nya 
medlemmen får felaktig faktura, kontaktar den tilltänkta avdelningen som i sin tur 
kontaktar förbundet. Kansliet får besväret att göra en omregistrering i Melos och 
ur ekonomisystemet måste nytt inbetalningskort skickas ut. Samma procedur sker 
även i de fall medlemmen långt senare blir varse att hen inte är medlem i avsedd 
avdelning. Det även bli så att ”fel” avdelning fått den del av medlemsavgiften som 
går till avdelningen. Slanten är viktig, den ger förutsättningar att bedriva verksam-
het som attraherar och engagerar pensionärerna. 
 
Därför yrkar vi att: 

   vid digital anmälan av medlemskap i förbundet ska den enskilde ange ort och 
avdelning. 
 
Motionen har behandlats av avdelning 220 vid styrelsemöte den 3 september 2019 
med beslut tillstyrkan 
 
Motionen har behandlats vid avd. 220 höstmöte den 17 oktober 2019 med beslut 
tillstyrkan. 
Avdelning 220 Boden 
Per-Ulf Sandström 
Ordförande 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde 
den 8 oktober 2019 med beslut tillstyrkan. 
 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med tillstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
Distrikt Norrbotten 
Per-Ulf Sandström 
Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 38:
Motion avd. 220 ang. avdelningsregistrering vid nytt medlemskap 
 
I motionen yrkas att vid digital anmälan av medlemskap i förbundet ska den 
enskilde ange ort och avdelning. Enligt stadgarna har alla medlemmar rätt välja 
vilken avdelning de vill tillhöra. I samband med att medlemmar anmäler sig, via 
post, nätet eller per telefon, kan man uppge vilken avdelning man vill tillhöra. 

Det stora flertalet som anmäler sig önskar dock inte att tillhöra en särskild av-
delning och då placeras de i den avdelning som är anknuten till deras bostadsort 
och/eller utifrån tidigare arbetsgivare. Orsakerna till att de inte anger önskad av-
delning varierar så klart, men det troliga är att de avser att bli passiva medlemmar, 
dvs inte ta del av den verksamhet som erbjuds i form av möten, resor mm, utan 
nöjer sig med att ta del av de förmåner som förbundet erbjuder och i övrigt stötta 
verksamheten med sin medlemsavgift. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionens krav av flera skäl. Det ska vara enkelt att 
bli medlem i SKPF Pensionärerna. Att kräva att nya medlemmar ska veta vilka 
avdelningar som finns och därefter uppge vilken man vill tillhöra kan medföra att 
somliga drar sig för att bli medlemmar. Det vore också olyckligt att ha olika krav 
på vilka uppgifter som ska lämnas beroende på vilket sätt man anmäler sig på. 
Den som vill bli medlem utan att uppge önskad avdelning ska inte vara hänvisad 
till bara post och telefon utan det ska självklart också gå att göra över nätet. 
 
I sammanhanget kan också nämnas att förbundsstyrelsen beslutat att på orter där 
det finns fler än en avdelning ska nya medlemmar som inte uppgett önskad avdel-
ning fördelas halvårsvis till respektive avdelning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Avslå motionen
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MOTION 39

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Distrikt Gävleborg 
 
Deltagande i klimatarbetet 
 
Vi är en organisation som kan påverka vad som händer i samhället. Ett av våra 
stora problem är klimat och växthusutsläpp. Inte minst har Greta Thunberg med 
sitt engagemang i dessa frågor väckt oss ur törnrosasömnen. Vi har en tanke att 
livet är för evigt men det kanske inte är så. Om vi fortsätter att leva som vi gör så 
kommer vi sannolikt att döda jorden för våra kommande generationer. Stora po-
litiska beslut behöver tas men även vi som enskilda måste ta beslut som förändrar 
situationen. För detta behövs kunskap. 
 
Därför yrkar vi/jag att: 

  förbundet tar fram ett studiematerial som både ger kunskaper och råd kring vad 
vi som enskilda medlemmar kan göra, för att rädda jorden till våra kommande 
generationer samt  

  förbundet utbildar klimatledare i varje avdelning. 
 
Lars Johansson, medlem 380147 
Distrikt Gävleborg 
 
Tillstyrkt av distriktsstyrelsen Gävleborg vid sammanträde den 3 september 2019 
 
SKPF avd. 50s Höstmöte den 14 oktober ställer sig bakom motionen. 

Motionen tillstyrkt vid Distriktets höstmöte 4/11 2019 i Söderhamn. 
Elsie Bäcklund Sandberg 
Sekreterare i distriktsstyrelsen

Förslag till yttrande MOTION 39:
Motion avd. 50 ang. klimatledare 
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att klimatfrågan är en de 
viktigaste frågorna vi har att hantera framöver. I motionen yrkas på att förbundet 
tar fram ett studiematerial och utbildar klimatledare i varje avdelning. På förbun-
det saknas i dag den kompetens som behövs för att ta fram önskat studiematerial 
och utbilda klimatledare. Däremot finns det inget som hindrar att avdelningar 
och distrikt tillgodogör sig studiematerial från t ex ABF i frågan och att de avdel-
ningar som så önskar utser särskilda klimatledare. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen
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MOTION 40

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 28

Rekryteringsstrategi 
 
Om SKPF Pensionärerna ska fortsätta att vara en framgångsrik pensionärsorgani-
sation måste man tänka över hur man i framtiden ska rekrytera nya medlemmar. 

Framtidens medlemmar har med säkerhet andra krav på en relevant pensio-
närsorganisation än de som blev pensionärer för ett tiotal år sedan. Det gäller att 
”locka” framtidens pensionärer redan nu. 

Vi vet inte säkert hur länge vi har ett automatiskt tillflöde av nya medlemmar via 
Kommunal. 
 
Dessa båda argument innebär att förbundet behöver ta fram en rekryteringsstrategi. 
 
Därför yrkar jag att:

   en rekryteringsstrategi tas fram. 

Lars Bromander 
Avdelning 28, Stockholm, 2019-10-17 
 
Styrelsens beslut: 
Godkänd av styrelsen för avd. 28 den 17 oktober 2019 
Godkänd vid avdelning 28 höstmöte den 21 oktober 2019 
 

Distriktets beslut: 
Godkänd vid distriktets styrelsemöte den 24 oktober 2019 Godkänd vid di-
striktets höstmöte den 21 oktober 2019 
Lars Bromander 
Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 40:
Motion avd. 28 ang. rekryteringsstrategi 
 
I motionen anges att förbundet behöver ta fram en rekryteringsstrategi. Sedan 
många år tillbaka har den uttalade strategin varit att värva framförallt från de 
som går i pension och är medlemmar i Kommunal. Förbundsstyrelsen ser ingen 
anledning att ändra på den huvudinriktningen. Samtidigt är förbundet öppet för 
alla och insatser görs för att även få in andra medlemmar. Vi vet att andra pensi-
onärsförbund har problem med att rekrytera nya medlemmar och det har därför 
varit ett stående uppdrag i verksamhetsplanen under de senaste åren att fundera 
kring medlemsvärvning i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Under kongressperioden har också ett flertal utredningar gjorts av kansliet på 
uppdrag av förbundsstyrelsen och frågan om rekryteringsstrategi har vid mer-
parten av förbundsstyrelsens sammanträden varit uppe till diskussion och ibland 
föremål för olika beslut. På förbundsstyrelsemötet i december 2019 beslutades om 
en långsiktig strategi för förbundets verksamhet under de kommande åren. Däri 
ingick bland annat målsättningen att öka medlemsantalet. Detta ska ske genom 
två strategiska val; Öka andelen kommunalare som går över till SKPF och behål-
la låg medlemsavgift. I beslutet ingick också att kontinuerligt ompröva och vid 
behov revidera strategin.  
 
Mot denna bakgrund anser förbundsstyrelsen att intentionerna i motionen är väl 
uppfyllda. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen
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MOTION 41

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 28
 
Kommunikationsstrategi 
 
SKPF Pensionärerna behöver anpassa sin verksamhet till dagens samhälle. En 
sådan verksamhet är att stärka sitt varumärke, d.v.s. vårt rykte. För att bli bättre på 
att synas och höras måste man ha en uttalad strategi. 
 
Idag är allmänhetens vetskap om SKPF väldigt låg, vad vi står för och att vi över 
huvud taget existerar. Kommunikationen mellan förbund och distrikt/avdelningar 
och omvänt kan förbättras. Kontakten mellan organisationen och medlemmarna 
är minst lika viktig som kontakten gentemot media och allmänheten. 
 
Om man vill förbättra sin kommunikationsförmåga på dessa områden behöver 
förbundet ta fram en kommunikationsstrategi och bemanna sig så att kommuni-
kationen fungerar. 
 
Därför yrkar vi: att: 

    en kommunikationsstrategi skapas 
    vi regelbundet kommunicerar vad SKPF är och står för omvärlden på ett profes-

sionellt sätt 
 
Lars Bromander 
Avdelning 28, Stockholm 
 
Styrelsens beslut: 
Avdelning 28 har godkänt motionen 17/10 2019 Godkänd vid avdelning 28 höst-
möte 21/10 2019 
Lars Bromander 

Distriktets beslut: 
Godkänd vid distriktets styrelsemöte 24/10 2019 Godkänd vid distriktets höst-
möte 24/10 2019 
Lars Bromander 
Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 41:
Motion avd. 28 ang. kommunikationsstrategi 
 
I motionen anges att förbundet behöver ta fram en kommunikationsstrategi. 
På förbundsstyrelsemötet i december 2019 beslutades om en långsiktig strategi för 
förbundets verksamhet under de kommande åren. Däri ingick bland annat mål-
sättningen att förbundet ska bli mer känt framförallt för att driva frågor som rör 
jämställda pensioner.  
 
Detta ska ske genom två strategiska val; Ta fram en marknadsföringsplan och 
driva kampanjer av typen ”16.45” och ”Leva eller överleva”. I beslutet ingick också 
att kontinuerligt ompröva och vid behov revidera strategin. 
Mot denna bakgrund anser förbundsstyrelsen att intentionerna i motionen är väl 
uppfyllda. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen 
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MOTION 42

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Distrikt Sörmland

En hållbar organisation 
 
SKPF bör som organisation ha en medveten policy för hur vi bidrar till ett hållbart 
samhälle. Det är av stor vikt för både medlemmar och samhället utanför organisa-
tionen att se hur vi ställer oss i en så viktig fråga. Vi vill väl inte betraktas som en 
organisation som är omedveten om vikten av att bidra till ett hållbart samhälle? 
 
I utredningen ”SKPF Pensionärerna - vad är nyttan för mig?” framstår det som en 
svaghet för organisationen att inte ha en hållbarhetsstrategi. Allt fler människor 
kan förväntas ställa villkor för sitt medlemskap i framtiden gällande inte minst 
värdegrunder. Hållbarhet tillhör dem, enligt utredningen. Utmaningen för oss är 
att ladda vårt varumärke med de värden som förbundet önskar. 
 
Vi kan behöva ta ställning till engångstallrikar, muggar och bestick, vilka varor vi 
köper in, som ekologiskt kaffe, hur vi reser osv. 
 
Vi menar att det är av stor vikt för SKPF Pensionärerna att vår strategi om jäm-
ställdhet, pensioner, vård, hälsa, boende, medlemsvård mm kompletteras med 
en uttryckt strategi om hållbarhet. Det kan lämpligen ske genom att förbundssty-
relsen uppdrar åt en grupp att ta fram ett underlag som kan diskuteras internt i 
lämpligt forum och sedan fastställas av förbundsstyrelsen att komplettera Hand-
lingsprogrammet. 
 
Därför yrkar vi att: 

    Kongressen beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram en hållbarhets-
strategi för hela organisationen. 
 

Distriktsstyrelsen i Sörmland 
Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019.
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Förslag till yttrande MOTION 42:
Motion distrikt Sörmland ang. hållbarhetsstrategi 
 
I motionen yrkas att förbundsstyrelsen ska ta fram en hållbarhetsstrategi för hela 
organisationen. 
Frågor om hållbarhet och miljömedvetenhet är högt prioriterade i dagens samhäl-
le. Förbundet ska givetvis se till att den verksamhet vi har ska vara så hållbar som 
möjligt. Redan i dag finns det hållbarhetstänk i t ex vår resepolicy och i och med 
den klimatkompensation som görs för de flygresor som ändå görs. Men motionä-
ren har en poäng i att arbetet skulle behöva bli mer systematiserat och genomgri-
pande för att nå bästa effekt. En central hållbarhetsstrategi kan bidra till detta. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Bifalla motionen
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MOTION 43

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 108, Ludvika Smedjebacken
 
Fonus medlemsrabatt 
 
Det är svårt för medlem att få sin rabatt hos Fonus. 
 
Därför yrkar vi/jag att 

    Fonus alltid ska ställa frågan om medlemskap. 
 
Ketty Markstedt avd. 108 Ludvika Smedjebacken  
 
Avdelningsstyrelsen har vid styrelsemöte 2019-08-12, behandlat motionen. 
Avdelningsstyrelsen beslutar att bifalla motionen och att anta motionen som sin 
egen. 
 
Birgitta Sundqvist 
Ordförande avd. 108 Ludvika Smedjebacken 
 

Motionen har behandlats och tillstyrks av distriktsstyrelsen den 17 septem-
ber 2019 och överlämnats till SKPF Distrikt Dalarnas representantskap den 2 
oktober 2019 där motionen behandlades och bifölls och antog motionen som 
sin egen. 
SKPF Distrikt Dalarna 
Solveig Hansson 
Ordförande

Förslag till yttrande MOTION 43
Motion avd. 108 ang. rabatter hos Fonus 
 
I motionen yrkas att Fonus alltid ska ställa frågan om medlemskap i SKPF. 
 
SKPF arbetar för att våra medlemmar ska få så bra villkor som möjligt i samband 
med de rabatter som vi kan erbjuda från olika företag. Varje möte med Fonus 
innebär i sig en känslig situation som alla inblandade ska ha respekt för. För-
bundsstyrelsen delar uppfattningen att Fonus på ett bättre sätt än vad som sker i 
dag kan underlätta för våra medlemmar att få del av den rabatt de har rätt till och 
förbundet har därför motionerat till Fonus i frågan. 
 
Det är bara Fonus själva som kan förändra sitt sätt att bemöta våra medlemmar 
och förbundsstyrelsen hoppas att det ska gå att hitta vägar framåt i Fonus för att 
denna förändring ska bli verklighet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen
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MOTION 44

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 44
 
Subventionerade bussresor för pensionärer  
 
I dag finns det olika former av rabatter för pensionärer inom kollektivtrafiken. 
Många kommuner har redan infört någon form av rabatt. Eftersom många av 
våra medlemmar är kvinnor med låg pension skulle detta underlätta för dessa att 
lättare kunna bryta ensamheten. 
 
Därför yrkar SKPF avd. 44 att förbundet verkar för att: 

    subventionerade bussresor för pensionärer införs i alla kommuner 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att bifalla motionen 
Laila Stein 
Ordförande Distrikt Kronoberg

Förslag till yttrande MOTION 44
Motion avd. 44 ang. subventionerade bussresor 
 
I motionen yrkas att förbundet ska verka för att subventionerade bussresor för 
pensionärer införs i alla kommuner. 
 
En väl fungerade kollektivtrafik med låga taxor är en viktig del av äldres möjlighe-
ter att kunna delta i samhällslivet. För att nå det målet räcker det inte med att för-
bundet driver frågan utan det krävs insatser på lokal nivå i form av påtryckningar 
på de lokala och regionala politiker som bestämmer kring kollektivtrafiken. Det 
finns dessutom andra sätt att resa kollektivt än med buss och en subvention ska 
självklart omfatta hela kollektivtrafiken. 

I t ex Göteborg finns ett subventionerat system som även omfattar spårvägen. Där 
det finns KPR och RPR är detta en utmärkt fråga att driva i de organen och där 
sådana saknas får man hitta andra vägar att bearbeta de lokala politikerna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen
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MOTION 45

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 44
 
Att lagstifta om KPR och RPR 
 
Idag hör vi att en del kommuner väljer eller funderar på att ta bort pensionärsrå-
det. 
 
Därför yrkar SKPF avd. 44 att förbundet verkar för att: 

    lagstifta om att KPR och RPR ska finnas i varje kommun/region. 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen. 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen. 
Laila Stein 
Ordförande Distrikt Kronoberg

Förslag till yttrande MOTION 45
Motion avd. 44 ang. obligatoriska KPR och RPR 
 
Under flera kongressperioder har det stått i vårt handlingsprogram att förbundet 
ska driva frågan om lagstiftning av KPR och RPR. Förbundsstyrelsen kan konsta-
tera att kravet inte blivit uppfyllt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

   Bifalla motionen
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Förslag till yttrande MOTION 46
Motion avd. 80 ang. uppföljning av handlingsprogram 

Förra kongressen beslutades att handlingsprogrammets måluppfyllelse ska redovi-
sas på nästkommande kongress, vilket självklart också ska ske på denna kongress. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

   Besvara motionen 

MOTION 46

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 80, Södra Närke

Uppföljning av handlingsprogram 
 
Uppföljning av föregående kongress handlingsprogram skriftligen redovisas på 
aktuell kongress. 
 
Därför yrkar vi att  

    få inblick i om handlingsprogrammets mål gett något resultat. 
 
Lisbeth Löfholm 
Ordförande, Avd. 80 Södra Närke, 2019-10-08 
 

Motionen har behandlats av distriktets höstmöte 19-10-08 och godkänts. 
Agneta Nilsson 
Distriktsordförande 
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MOTION 47

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 38, Uppsala
  
Kassörsutbildning 
 
I alla organisationer och företag pågår ständigt vidareutbildning om nyheter och 
förändringar. Så även i SKPF. En utbildning avser det nya datoriserade ekonomi-
systemet som kassörerna på distrikts- och avdelningsnivå har att arbeta med. Och 
vi lever i en värld där föreningskassörer är en bristvara. 
  
Erfarenheten av denna utbildning visar att förbundet samlade helt nya förtroen-
devalda som skulle introduceras i datasystemet tillsammans med förtroendevalda 
som redan arbetar i det. Det fick till följd att deltagare med erfarenhet ställde en 
typ av frågor relevanta för dem, men som de som skulle introduceras inte kunde 
ta till sig eller förstå. Utan baskunskaper kan man inte ta till sig varken frågan eller 
svaret. Det medförde t ex att en ny kassör på avdelningsnivå lämnade utbildning-
en med så svaga kunskaper att hen tackade nej till uppdraget som kassör som hen 
blivit vald till, trots stor datorvana från arbetslivet. 
 
Avdelning 38, Uppsala, föreslår därför att: 

  deltagarna skall medföra egen dator som installeras med det aktuella bokfö-
ringsprogrammet för att deltagare sedan ska kunna följa utbildningen 

  man i framtiden vid all utbildning, samlar nya förtroendevalda utan baskunska-
per i aktuellt ämne för introduktion och 

  nästa steg blir att samla dem som redan har vissa kunskaper. Det kan ske vid 
samma tillfälle men vid olika tidpunkter under dagen och att läraren besitter pe-
dagogiska kunskaper. 
 
Uppsala 2019-08-22 
Laila Engström/ Ordf. avd. 38 
 
Motionen översändes till SKPF Distrikt Uppsala Län för utlåtande. 
 

Distriktets Höstmöte beslutar att anta motionen som sin egen.  
Uppsala 2019-10-23 
Berit Eriksson 
Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 47
Motion avd. 38 ang. kassörsutbildningar 

I motionen yrkas i tre att-satser på hur kassörsutbildningar ska förberedas och 
genomföras. 
 
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att hela tiden utveckla våra utbildning-
ar så att de blir ännu bättre. Detaljnivån på motionens yrkanden är dock av den 
graden att det inte är betrakta som en kongressfråga. Motionen har redan gjorts 
bekant för de som hittills arrangerat kassörsutbildningar för beaktande i framtida 
utbildningsinsatser. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

   Besvara motionen
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MOTION 48

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 11, Jönköping
 
Samarbetet med Folksam försäkring 
 
Vi har märkt att vi ej får nya medlemmar som nyligen gått i pension. Många 
nyblivna pensionärer väljer individuella försäkringar före medlemskap i SKPF 
Pensionärerna. Lösningen vore att Folksam prioriterar SKPF-försäkringar före 
individuella försäkringar. 
 
Därför yrkar jag att: 

     förbundsstyrelsen och Folksamkommittén tar upp denna för framtiden så vikti-
ga fråga och försöker hitta en lösning på problemet. 
 
Kenneth Rydell försäkringsansvarig i avd. 1 1 Jönköping och i distrikt Jönköpings 
län. 
 
Avdelningen är här helt överens med motionären. För att kunna få möjlighet att 
rekrytera de kommunalare som går i pension måste Folksam prioritera medlem-
skap i SKPF och de försäkringar som följer därav. 
 
Motionen har behandlats på avdelningens medlemsmöte 2019-10-15 
Conny Rapp 
Ordförande SKPF Pensionärerna avd. 11 Jönköping 
 

Motionen har behandlats på distriktets representantskap 2019-10-17 
Distriktets representantskap är helt överens med motionären. 
Conny Rapp 
Ordförande SKPF pensionärerna Distrikt Jönköpings Län
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Förslag till yttrande MOTION 48
Motion avd. 11 ang. samarbetet med Folksam försäkring 
 
I motionen yrkas att Förbundsstyrelsen och samarbetskommittén ser till att Folk-
sam prioriterar SKPF-försäkringar före individuella försäkringar. 
 
Förbundsstyrelsen för en ständig dialog kring vårt samarbete med Folksam för att 
erbjuda våra medlemmar en bra försäkring till ett bra pris. Under fjolåret tving-
ades vi ändra på de rutiner vi haft kring försäkringslösningarna vid övergången 
från Kommunal till SKPF. Orsaken var den nya datalagstiftningen (GDPR) som 
inte längre gjorde det möjligt för Folksam att erbjuda SKPF-försäkringar till kom-
munalare som går i pension innan Folksam visste att de som fick erbjudandet var 
medlemmar hos SKPF. De nya rutinerna innebär att Folksam en gång i månaden 
får besked om vilka nya medlemmar SKPF har fått och därefter erbjuder de SKPF- 
försäkringar. För att ingen kommunalare som går i pension ska stå oförsäkrad 
innan Folksam fått besked om de gått med i SKPF eller ej erbjuds alla kommu-
nalare som går i pension individuella försäkringar. Om de som fått individuella 
försäkringar väljer att teckna en SKPF-försäkring inom en viss tid får man tillbaka 
mellanskillnaden från Folksam. 
 
De vidtagna åtgärderna gör att vi fortfarande kan erbjuda SKPF-försäkringar till 
pensionerade kommunalare utan att riskera att bryta mot datalagstiftningen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

     Besvara motionen
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MOTION 49

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
 
Angående genomgång av försäkringsskydd 
 
Jag har under detta år blivit pensionär och övergått från Kommunal till SKPF och 
fick då också erbjudande om försäkringar i Folksam. 
 
Det är en stor omställning att bli pensionär och bland många frågor kommer 
denna upp om vilka försäkringar som är viktiga i fortsättningen efter att jag slutat 
förvärvsarbeta. 
 
Det är mycket att tänka på och det vore bra om försäkringsdelen vore lätt att göra 
rätt med tanke på vad som händer när man blir äldre. 
 
Jag saknar service och kundkontakt med Folksam. 
 
Jag föreslår därför att: 

     SKPF:s medlemmar får möjlighet att ha en genomgång av försäkringsskydd via 
Folksam för varje enskild medlem som så önskar, inför pensioneringen och sedan 
erbjudas uppföljning varje år. 
 
Lena Jonsson, medlem 637244, SKPF avd. 50 
 
Motionen tillstyrktes vid SKPF avd. 50´s höstmöte den 14 oktober. 
 

Motionen tillstyrkt vid Distriktets höstmöte 4/11 2019 i Söderhamn 
Elsie Bäcklund Sandberg 
Sekreterare i distriktsstyrelsen

Förslag till yttrande MOTION 49
Motion avd. 50 ang. genomgång av försäkringsskydd 
 
I motionen yrkas att SKPF:s medlemmar får genomgång av sitt försäkringsskydd 
från Folksam inför pensionering och med årliga uppföljningar. 
 
Alla som är försäkrade i Folksam eller vill bli det har möjligheten att ta kontakt 
med dem via t ex telefon och diskutera sitt försäkringsskydd när som helst. Många 
avdelningar och distrikt bjuder också in representanter från Folksam att komma 
på möten och berätta om försäkringar. Alla som ringer till kansliet och vill bli nya 
medlemmar får också rekommendationen att ringa Folksam för att diskutera sitt 
försäkringsskydd 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

     Besvara motionen
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MOTION 50

MOTION 51

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 8, Eskilstuna

Höjning av pensionsavgiften 
 
I pensionsöverenskommelsen som de politiska partierna kom överens under 
1990-talet så fastställdes att pensionsavgiften skulle vara 18,5 % varav 16 % i den 
allmänna pensionen samt 2,5 % i premiepensionen. Nu 25 år senare så är den 
totala inbetalda avgiften 17,3 % 
 
Vi föreslår därför att Förbundet verkar för att: 

     den inbetalda pensionsavgiften åter kommer upp till 18,5 % 
 
Kerstin Lagberg 
Avdelningsordförande avd. 8 Eskilstuna 
 
Motionen tillstyrkt på SKPF avd. 8:s styrelsemöte 19 september 2019 
 

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom Motionen vid styrelsemötet den 19 september 
2019. Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019.

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 63
 
Pensioner och skatten på pensioner 
 
Många pensionärer har en för låg pension för att leva ett bra liv! 
När borgarna förra året genomförde ett nytt jobbskatteavdrag så blev det så att vi 
pensionärer betalar högre skatt än en som arbetar. 
 
Jag föreslår därför att SKPF:s förbundsstyrelse arbetar för att: 

     pensionerna skyndsamt ses över och höjs. 
     skatten på pensioner sänks. 

 
Karin Frisk, enskild medlem avd. 63, Katrineholm 
 
Motionen är antagen på avdelning 63:s styrelsemöte den 10 september 2019 och 
medlemsmötet den 23 september 2019. 
 

Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen i sin helhet vid styrelsemötet den 27 septem-
ber 2019. Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019.
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MOTION 52

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 63, Katrineholm
 
Väntetid för beslut av bostadstillägg 
 
Idag är väntetiden för beslut om bostadstillägg ca 6 månader. Detta är inte accep-
tabelt. Det slår mycket hårt mot de pensionärer som varit två och den ena parten 
dör eller flyttar in på ett boende. En pension mot tidigare två, men med samma 
hyra. 
 
Att då behöva vänta sex månader kan innebära katastrof för den sökande. 
 
Jag föreslår därför att SKPF verkar för att: 

     beslut om bostadstillägg ska komma den sökande till del senast tre månader 
efter att pensionären sökt. 
 
Karl Erik Johansson, enskild medlem avd. 63, Katrineholm 
 
Motionen antagen vid styrelsemöte i avd. 63 den 10 september och på medlems-
mötet den 23 september 2019. 
 

Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen den 27 september 2019 vid styrelsemö-
tet. Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019
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MOTION 53

MOTION 54

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 63, Katrineholm
 
Enhetlig skatt på både pension och lön 
 
Idag betalar en pensionär mer skatt på pensionen än på den del som pensionären 
har, om pensionären har en lön vid sidan av pensionen. 
 
Detta tycker jag är fel, för den som bara har pension behöver pengarna mest. 
 
Därför vill jag att SKPF verkar för: 

     enhetlig skatt på både pension och lön. 
     att procent skatt ska vara som den är för lön idag. 

 
Siw Lundin, enskild medlem avd. 63, Katrineholm 
 
Motionen antagen på avdelning 63 styrelsemöte den 10 september och på med-
lemsmötet den 23 september 2019. 
 

Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen vid styrelsemötet den 27 september 
2019. Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019.

Motion till SKPF pensionärers kongress 2020 
Avdelning 44

Angående översyn av pensionssystemet 
 
Många pensionärer har det svårt ekonomiskt på grund av en låg pension. Det är 
framförallt kvinnorna som jobbat deltid inom låglöneyrken som är mest utsatta 
och inte har en skälig levnadsstandard. 
 
Styrelsen för SKPF avd. 44 yrkar på att förbundet jobbar för 

     att pensionssystemet ses över så att alla kan leva på sin pension, inte bara över-
leva 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att bifalla motionen. 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen 
Laila Stein 
Ordförande 
Distrikt Kronoberg
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Förslag till yttrande MOTION 50, 51, 52, 53 och 54
Pensioner 
 
”Höjning av pensionsavgiften” – att förbundet verkar för att den inbetalda pen-
sionsavgiften åter kommer upp till 18,5 procent. 
 
”Pensioner och skatten på pensioner” – att förbundsstyrelsen arbetar för att 
pensionerna skyndsamt ses över och höjs samt att skatten på pensioner sänks. 
 
”Väntetid för beslut av bostadstillägg” – att förbundet ska verka för att beslut 
om bostadstillägg ska komma den sökande till del senaste tre månader efter att 
pensionären ansökt. 
 
”Enhetlig skatt på både pension och lön” – att förbundet ska arbeta för enhetlig 
skatt på pension och lön och att det är skatten på lön som ska gälla. 
 
”Översyn av pensionssystemet” – att förbundet arbetar för att pensionssystemet 
ses över så att alla kan leva på sin pension, inte bara överleva. 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande: 
Ett övergripande område som SKPF Pensionärerna arbetar för är ökad jämlikhet 
i samhället. I det arbetet är äldres ekonomiska situation av stor vikt då många av 
våra medlemmar lever på marginalen som pensionärer. För oss är det viktigt att 
alla kan leva och inte bara överleva på sin pension. Ett allmänt pensionssystem 
ska inte bara leverera ekonomisk trygghet och förutsägbarhet för dagens pensio-
närer utan även för morgondagens. SKPF Pensionärerna förespråkar att lappandet 
och lagandet av dagens system får ett stopp. Dagens system är uppbyggt i flera oli-
ka delar och ändringar i en del får en påverkan i en annan. Förbundet förespråkar 
därför att en total översyn av pensionssystemet görs för att komma tillrätta med 
dagens brister i systemet. 
 
Vi har idag ett pensionssystem som bygger på livsinkomstprincipen. Det är till sin 
struktur samhällsekonomiskt stabilt och jämställt, men det förstärker dessvärre 
den rådande ojämställdheten på arbetsmarknaden vid pensionsuttag. Något som 
är kännbart för majoriteten av våra medlemmar som är låglönearbetare. För dem 
spelar det ingen roll hur mycket eller hur länge de har arbetat, de kvalificerar in 
sig för garantipension/grundpension ändå. Det handlar om så många som 7 av 
10 av våra medlemmar som har någon form av garantipension/grundpension. De 
är fattigpensionärer. Den allmänna pensionen är för dem en grundpension och 
inte en livsinkomstgrundad pension. Värdet av arbete som grund för pensionen 
har för våra medlemmar urholkats. Det allmänna pensionssystemet har därmed 
tappat sin legitimitet i takt med den rådande utvecklingen. Orsaken är pensions-
systemets konstruktion där pensionsavgiften är för låg. 
 
När hela pensionssystemet reformerades ansåg pensionsarbetsgruppen att pen-
sionsavgiften skulle vara 18,5 procent för att pensionerna inte skulle bli lägre än 
i det gamla systemet. Man räknade med att en pensionsavgift på 18,5 procent av 
förvärvsinkomsten skulle ge en person som arbetar drygt 40 år runt 60 procent 
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av slutlönen. Av olika skäl blev pensionsavgiften bara 17,21 procent när systemet 
sjösattes. En höjning av pensionsavgiften är av vikt för att höja pensionerna och 
därmed komma till bukt med respektavståndet samt en förändring som skulle 
höja legitimiteten för systemet. 
 
En annan faktor som påverkar pensionärernas ekonomiska situation är skatt på 
olika inkomstkategorier. Skatten på pension för personer fyllda 65 år har sänkts 
och idag betalar de med pension i stort sett samma skatt som yrkesarbetande, 
men då det förhöjda grundavdraget är ålderspecifikt så betalar yngre personer 
som går i pension högre skatt än övriga. Våra medlemmar går i genomsnitt i pen-
sion vid 64 års ålder, varvid det är av vikt att inte bara arbeta för lika skatt på olika 
inkomster utan också att den inte är åldersrelaterad. 
 
Inom pensionssystemet så finns det ett grundskydd för de som har låga pensioner. 
Grundskyddet består utav garantipension, bostadstillägg och försörjningsstöd. 
Förbättringar har gjorts inom grundskyddet med fokus på ett högre bostadstil-
lägg. Allt fler ansöker om bostadstillägg och handläggningstiderna för nya an-
sökningar har därmed varit omänskligt långa. Pensionsmyndigheten har i år fått i 
uppdrag av regeringen att förkorta handläggningstiderna. Handläggningstiderna 
ska vara högst 60 dagar vid utgången av år 2020 och 40 dagar vid utgången av år 
2021. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

     Bifalla motionerna ”Höjning av pensionsavgiften Pensioner och skatten på  
    pensioner” och ”Väntetid för beslut av bostadstillägg” 

     Anse motionerna ”Enhetlig skatt på både pension och lön” och ”översyn av  
    pensionssystemet” besvarade
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MOTION 55

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 220, Boden
 
Utveckling av demensvården 
 
Det finns 120 000-150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Årligen 
insjuknar 20 000-25 000, Antalet kommer att öka i takt med att vi får en allt äldre 
befolkning. Socialstyrelsen beräknar att antalet kommer att fördubblas fram till år 
2050. Sjukdomen går inte att bota och den leder till döden. Den förvärras gradvis 
över tid och påverkar kognitiva funktioner såsom minne, beteende och uppfatt-
ning av omvärlden. Demens påverkar inte bara individen själv, utan även anhöriga 
och andra närstående. 
 
Socialstyrelsen konstaterar i juni 2019 att vården och omsorgen för personer med 
demens är ojämlik i landet. Dessutom får patienterna sällan insatser tidigt i sjuk-
domsförloppet. 
 
För att möta kraven på en väl utvecklad demensvård krävs ett multiprofessionellt 
och teambaserat arbetssätt. Ett demensteam med en specialistutbildad sjuksköter-
ska/demensvårdsutvecklare, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandlägga-
re samt en läkare från primärvården som alla har kunskaper om och intresse av att 
utveckla demensvården bör inrättas i varje kommun. Detta bidrar till en person-
centrerad vård och ett bättre omhändertagande av den demenssjuka personen, 
samt att teamet kan fungera som ett kunskapsteam som ger stöd, handledning och 
utbildning till övrig personal inom äldreomsorgen och stöd till anhöriga. 
 
Därför yrkar vi att: 

     SKPF driver frågan om att utveckling av vården av demenssjuka blir jämlik i 
landet i enlighet med motionens intentioner. 
 
Motionen har behandlats av avdelning 220 vid styrelsemöte den 3 september 2019 
med beslut tillstyrkan. 
 

Motionen har behandlats vid avd. 220 höstmöte den 17 oktober 2019 med 
beslut tillstyrkan. 
Avdelning 220 Boden Per-Ulf Sandström 
Ordförande 
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Förslag till yttrande MOTION 55
Motion från avd. 220 angående utveckling av demensvården 
 
I motionen yrkas att förbundet driver frågan om att utveckling av vården av de-
menssjuka blir jämlik i landet i enlighet med motionens intentioner. 
 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att demenssjukvården är 
ojämlik och i många regioner eftersatt. En rejäl upprustning av vården behöver 
göras och behandlingen av och övriga villkor för en demenssjuk ska vara likvärdi-
ga över landet. 
 
I motionen finns en ganska detaljerad beskrivning av hur ett demensteam ska 
vara sammansatt. Detta kan vara ett exempel på hur ett väl sammansatt demens-
team kan se ut, men i slutändan är det självklart upp till professionen att i varje 
enskilt fall avgöra vilka specialistinsatser som kan behövas för den enskilde pa-
tienten och hur kunskap kring demens bäst kan spridas i organisationen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: 

     Bifalla motionen. 
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MOTION 56

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 220, Boden

Allmän prostatascreening 
 
Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sveri-
ge. Varje år diagnostiseras omkring 10 000 män med prostatacancer i Sverige och 
omkring 2400 män avlider årligen av prostatacancer som upptäckts för sent. 
 
PSA-testet har gjort det möjligt att upptäcka sjukdomen tidigt. Nya rön och kom-
pletterande diagnostiska verktyg gör att man bättre kan skilja mellan behandlings-
krävande tumörer och mer beskedliga som inte bör röras. Magnetkameraunder-
sökning för män som har höga PSA-nivåer anses av många experter vara den mest 
lovande tilläggsundersökningen. 
 
Trots att metoder finns upptäcks fortfarande alltför många, cirka 2 000 varje år, för 
sent för att botande behandling ska vara möjlig. Med en klart uttalad strategi skul-
le, enligt väl underbyggd evidens, dödligheten kunna minska med 30-40 procent. 
Screening skulle inte bara förebygga onödigt lidande och för tidig död utan också 
undvika framtida mycket höga kostnader för de nya läkemedlen. 
 
Det är förvånande att nya rön med potential att minska lidande och död av vård-
givarna möts med inställningen att införande bara kan ske om det inte tränger 
undan annat eller att man får mer pengar. 
 
I Sverige finns i dag nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoder-
halscancer. 
 
Därför yrkar vi att: 

     SKPF driver frågan om att prostatascreening skall erbjudas alla män över 50 år. 
 
Motionen har behandlats av avdelning 220 vid styrelsemöte den 3 september 2019 
med beslut tillstyrkan. 
 
Motionen har behandlats vid avd. 220 höstmöte den 17 oktober 2019 med beslut 
tillstyrkan. 
Avdelning 220 Boden, Per-Ulf Sandström, Ordförande 
 

Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsens för Norrbotten sammanträde 
den 8 oktober 2019 med beslut tillstyrkan. 
Motionen har behandlats vid distrikt Norrbottens höstmöte den 23 oktober 
2019 med beslut att med tillstyrkan överlämna motionen till förbundsstyrelsen. 
Distrikt Norrbotten 
Per-Ulf Sandström 
Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 56
Motion avd. 220 angående allmän prostatascreening 
 
I motionen yrkas att förbundet driver frågan om prostatascreening ska erbjudas 
alla män över 50 år. 
 
I förbundets handlingsprogram för kongressperioden 2017-2020 finns inskrivet 
kravet att mammografi och screening av prostatan ska göras kostnadsfritt och 
regelbundet utan övre åldersgräns och i förslaget till handlingsprogram för kom-
mande kongressperiod finns förslag till skrivningar om prostatascreening. 
 
Våra representanter i regeringens pensionärskommitté och i Socialstyrelsens äld-
reråd har vid ett flertal tillfällen tagit upp kravet. Tyvärr har vi upplevt att de svar 
vi fått till stor del inneburit att man bollar frågan mellan sig. Regeringen säger 
att det är Socialstyrelsens ansvar medan Socialstyrelsen menar att man inte kan 
gå längre än vad regeringen medger. Brist på tillförlitliga undersökningsmetoder 
som gör screeningresultat osäkra har förts fram som ett argument mot allmän 
screening av prostatan. 
 
Kvar står dock behovet av en utökad satsning på tidig upptäckt av prostatacancer 
för att undvika onödigt lidande och i värsta fall en för tidig död. Forskning och 
metodutveckling måste därför ske så att undersökningsmetoderna kan ge säkrare 
resultat. 
 
Liksom i andra fall är förbundsstyrelsen avvisande till en särskild åldersgräns vare 
sig den är uppåt eller nedåt. Det finns t ex särskilda riskgrupper där screening ska 
erbjudas efter medicinska kriterier och bedömningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

     Besvara motionen

M
ot

io
ne

r f
ys

is
k 

ko
ng

re
ss

Motioner och utlåtanden / Fysisk kongress

183

M
ot

io
ne

r f
ys

is
k 

ko
ng

re
ss



MOTION 57

MOTION 58

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020  
Avdelning 44
 
Förändring av tandvårdsförsäkringen 
 
Tandhälsan påverkar hela kroppen. Munnen och tänderna är en del av kroppen. 
Därför anser vi att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet som sjukvården gör 
Att gå till tandläkaren är dyrt för en person med låg pension. 
 
Därför yrkar SKPF avd. 44 att: 

     förbundet verkar för att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. 
     skillnaden i patientavgift mellan att gå till en vanlig läkare och en tandläkare 

upphör. 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen. 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen. 
Laila Stein 
Ordförande Distrikt Kronoberg

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95, Ronneby

Tandvårdsförsäkring 
 
Att gå till tandläkaren är dyrt för en person med låg pension. 
Därför anser vi att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet som sjukvården gör 

Därför yrka vi att: 
     SKPF verkar för att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. 

 
Bifallen på medlemsmötet den 17/9 2019 
Christel Svensson 
Ordförande i avd. 95 
 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande Distrikt Blekinge
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MOTION 59

MOTION 60

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95, Ronneby

Gröna kortet i Tandvården 
 
Det är idag svårt och komplicerat att få det gröna kortet inom tandvården. 
 
Därför yrkar vi att: 

     förbundet arbetar för att alla över 70 år kan erhålla det gröna kortet. 
 
Bifalles på medlemsmötet den 17/9 2019 
Christel Svensson 
Ordförande Avd. 95 
 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson, Ordförande Distrikt Blekinge 

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95, Ronneby

Tandvårdsreform 
 
Besök i tandvården är idag en mycket stor kostnad, så stor att många avstår. Om 
det inte är möjligt att helt få tandvården under högkostnadsskyddet så bör det gå 
att få in en viss del. 
 
Därför yrkar vi att: 

     förbundet verkar för att den förbyggande tandvården ska ingå i högkostnads-
skyddet. 
 
Bifallen på medlemsmöte den 17/9 2019 
Christel Svensson 
Ordförande avd. 95 
 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande Distrikt Blekinge 
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MOTION 61

MOTION 62

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 94, Väst-Blekinge
 
Tandvårdsförsäkring 
 
För en person med låg pension kan det bli mycket höga kostnader för tandvård. 
Ibland kanske man får avstå, trots behov. Vi anser att även tandvård ska ingå i 
högkostnadsskyddet, eftersom munnen och tänderna är en del av kroppen. 
 
Därför yrkar vi att: 

     förbundet ska verka för att Tandvården ska ingå i Högkostnadsskyddet. 
 
Inger Löfblom Sjöberg 
Ordförande i Avd. 94 Väst-BIekinge 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2019-10-02 
Christel Svensson 
Ordförande Distrikt Blekinge

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42 
 
Tandvårdsförsäkring 
 
Att gå till tandläkaren är dyrt för en person med låg pension. 
Därför anser vi att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet som sjukvården gör.   
 
Därför yrkar vi att: 

     SKPF verkar för att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. 
 
Göran Svensson 
SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet har beslutade den 29/8 att bifalla motionen. Karlskrona den 2019-
08-30 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2019-10-02 
Christel Svensson 
Ordförande Distrikt Blekinge 
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MOTION 63

MOTION 64

Motion Till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42
 
Gröna kortet i Tandvården 
 
Det är idag svårt och komplicerat att få det gröna kortet inom tandvården. 
  
Därför yrkar vi att: 

     förbundet arbetar för att alla över 70 år kan erhålla det gröna kortet. 
 
Göran Svensson  
SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet har beslutade den 29/8 att bifalla motionen. 
Karlskrona den 2019-08-30 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2019-10-02 
Christel Svensson, Ordförande Distrikt Blekinge

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42
  
Tandvårdsreform 
 
Besök i tandvården är idag en mycket stor kostnad, så stor att många avstår. Om 
det inte är möjligt att helt få tandvården under högkostnadsskyddet så bör det gå 
att få in en viss del. 
 
Därför yrkar vi att: 

     förbundet verkar för att den förebyggande tandvården ska ingå i högkostnads-
skyddet. 
 
Göran Svensson, SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet har beslutade den 29/8 att bifalla motionen.  
Karlskrona den 2019-08-30    

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2019-10-02 
Christel Svensson, Ordförande Distrikt Blekinge
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MOTION 65

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 63, Katrineholm
 
Högkostnadsskydd för tandvård 
 
Idag är det många äldre som inte har råd med behövlig tandvård. Detta att inte 
kunna tugga maten och inte få i sig näringsrik mat gör att pensionären blir svag 
och riskerar att behöva hemtjänst, risken är också att pensionären ramlar och 
behöver både sjukvård och hemtjänst. 

Idag har pensionärer höjt bidrag för en undersökning, men det är ingen hjälp om 
man inte har råd att åtgärda det som framkommer vid undersökningen. 
Det är en rättvisefråga då tänderna tillhör kroppen! 
 
Jag föreslår därför att: 

     högkostnadsskyddet för tandvård ska vara lika med högkostnadsskyddet för 
sjukvård.  

     det ska gälla i första hand för pensionärer. 
 
Karin Frisk, enskild medlem avd. 63 Katrineholm 
 
Motionen är antagen i sin helhet av avdelningsstyrelsen den 10 september 2019 
och på medlemsmötet den 23 september 2019. 
 

Distriktsstyrelsen har behandlat Motionen vid styrelsemötet den 27 september 
2019 och tillstyrker den 1:a attsatsen men avslår den 2:dra attsatsen. 
Representantskapet ställer sig bakom 1:a attsatsen i motionen men avslår den 
andra attsatsen vid dagens möte 2019.
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MOTION 66

MOTION 67

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 17, Karlskoga
 
Kostnad för tandvård för äldre 
 
I dag finns en form av rabatterad tandvård. 
Reformen är ej tillräcklig för alla äldre. Kostnaden för tandvård är hög för de 
pensionärer som har låg pensionen. Detta medför att många inte har råd med 
tandvård. 
 
Därför föreslås kongressen besluta att: 

     förbundet arbetar för att tandvårdskostnaden ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Styrelsen för Avdelning 17 i Karlskoga tillstyrker motionen. 
Karl-Erik Karlsson 
Ordförande Avdelning 17 
 

Distrikt Örebro län antog motionen på höstmötet 2019-10-08 
Agneta Nilsson, Ordförande Distrikt Örebro län

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 75, Örnsköldsvik
 
Tandvård 
 
Jag tycker att tandvård är för dyr för många pensionärer, och många äldre har ock-
så dåliga tänder med många följder så som magproblem, svårt att tugga mm. 
 
Därför yrkar jag att: 

     pensionärer får en subventionerad taxa för tandvård, förutom den subvention 
som redan finns för alla. 
 
Maj Kristoffersson 
 
Motionen tillstyrkes av avdelning 75 Örnsköldsvik 2019-11-12 
Styrelsen 
 

Distrikt Västernorrland tillstyrker motionen utan någon kommentar. 
Härnösand 28 november 2019. 
Ingmar Andersson, Ordförande
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Förslag till yttrande MOTION 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 och 67
Motioner från avd. 75, avd. 8, avd. 44, avd. 95, avd. 94, avd. 42, avd. 63 avd. 
17 angående tandvård och tandhälsa 
 
I motionerna förs följande krav fram kring tandvård och tandhälsa: 

     Pensionärer får en subventionerad taxa för tandvård, förutom den subvention 
som redan finns för alla. 

     Förbundet verkar för att den före byggande tandvården ska ingå i högkostnads-
skyddet. 

     Förbundet verkar för att kostnader för tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet.  
     Förbundet verkar för att kostnader för tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet 

och att det ska gälla i första hand för pensionärer. 
     Skillnaden i patientavgift mellan att gå till en vanlig läkare och en tandläkare 

upphör. 
     Förbundet arbetar för att alla över 70 år kan erhålla det ”gröna kortet” 

 
Tandvård och tandhälsa är viktigt men för närvarande inte vare sig uppmärksam-
mat eller hanterat på ett sätt som är tillfredsställande. Den stora mängd motioner 
kring frågorna är ett tecken på detta. Tandvård i dag är alldeles för dyrt för en 
pensionär med låg pension. De subventioner som finns är inte tillräckliga för att 
alla äldre ska kunna ha råd med en bra tandhälsa. Kostnadsläget gör tvärtom, att 
många tvingas avstå från tandvård när pensionen inte räcker till. Förbundsstyrel-
sen delar därför motionärernas syn på att detta är en fråga av stor betydelse för 
äldre. 
 
Även förra kongressen togs frågan om subventioner och högkostnadsskydd upp 
och i det utlåtande som då gavs stod det bland annat: 
 
”I det nu gällande tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär 
att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden 
själv. 
 
För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referens-
pris som ersättningen beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader 
för material. 
 
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod 
fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. 
 
Sedan får patienten ersättning för: 
50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor 
85 procent av kostnader med ett referenspris som Överstiger 15 000 kronor. 
 
Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigade 
åtgärden blivit utförd. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient 
under ett år in i högkostnadsskyddet. 
 
Till detta högkostnadsskydd finns ett allmänt tandvårdsbidrag vars storlek 
beror på patientens ålder:
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 Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år. 
Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 64 är 
bidraget 150 kronor per år. Från och med det år patienten fyller 65 är bidraget 
300 kronor per år. Bidraget kan sparas ett år och därmed bli maximalt dubbelt 
så högt som i redovisningen ovan. 

Dessutom finns ett särskilt tandvårdsbidrag som bara kan utgå till personer 
med vissa bestämda sjukdomar och funktionsnedsättningar.” 
 
Sedan dess har beloppsgränsen för bidragen delvis ändrats, så är t ex tandvårds-
bidraget för personer över 65 år numera 600 kronor. Förbundets äldrepolitiska 
kommitté har ägnat frågor om högkostnadsskyddet stor uppmärksamhet under 
kongressperioden. En kartläggning har gjorts som visar att det finns extremt stora 
skillnader mellan regionerna i vad som ingår i högkostnadsskyddet och vilka 
beloppsgränser som gäller. Det är mot den bakgrunden svårt att se en ökad likfor-
mighet utan att staten går in och tar ett större ansvar. 
 
I några motioner yrkas på att alla över 70 år ska få del av subventioner som följer 
med det s.k. gröna kortet. Det gröna kortet är i dag ett tandvårdsintyg som res-
pektive region beslutar om. Det kan ge personer med olika sjukdomstillstånd eller 
speciella behov rätt till ytterligare subventioner inom tandvården. 
 
Om även tandvården och tandhälsan skulle in under högkostnadsskyddet kom-
mer det med största sannolikhet att bli en flora av olika villkor, beloppsgränser 
och vilka behandlingar som ska ingå beroende på vilken region man tillhör. Detta 
till skillnad från dagens system där subventionerna är statlig reglerade och därför 
gäller lika över hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen menar också att behovet av bra tandvård som alla har råd med 
inte ska vara knutet till en viss ålder, utan till det enkla faktum att den som går i 
pension får en försämrad ekonomi jämfört med den som arbetar och att subven-
tionerna därför bör riktas till alla som gått i pension, oavsett ålder. 
 
Sammanfattningsvis ser förbundsstyrelsen liksom motionärerna behovet av en 
förbättrad subventionering av tandvård och tandhälsa så att ingen ska behöva 
avstå från tandvård p.g.a. dålig ekonomi. Däremot vill styrelsen inte binda upp sig 
för en särskild metod, t ex att föra in det under befintligt högkostnadsskydd, då 
detta medför andra olägenheter för enskilda som bör undvikas. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta att: 

     Besvara motionerna, samt att arbeta för att kostnaderna för tandvård och  
    tandhälsa för den enskilde pensionären ska minska så att ingen ska behöva  
    avstå tandvård eller tandhälsa av ekonomiska skäl.
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MOTION 68

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 8, Eskilstuna
 
Företag och myndigheters diskriminering av äldre personer som saknar mobil 
och dator 
 
I dagens samhälle kravs nästan alltid att man ska gå in och undersöka, söka eller 
läsa saker via företags och myndigheters hemsidor. Många vill inte skicka pap-
perskopior på räkningar, utan vill att man ska spara dem i datorn eller själv skriva 
ut dem. Det är oerhört svårt att få betala sina räkningar via autogiro om du inte 
uppger ett mobilnummer eller mailadress Detta är problem jag råkat ut för under 
våren och sommaren, då min pappa gått bort och jag behövt ordna om en hel del 
saker i mammas namn. 
 
Därför vill jag att: 

     SKPF arbetar för att om man är 65 år eller äldre ska alternativ finnas för de som 
saknar mobil, dator och kunskap om att hantera dessa, som till exempel att kunna 
få sina fakturor på papper eller ett telefonnummer, där de kan ringa och få hjälp 
via ett samtal. 
 
Eskilstuna 2019 09 02 
Elisabeth Magnusson, Enskild medlem och nybliven pensionär 
 
Motionen antagen av avd. 8 vid styrelsemöte 19 september 2019 
 

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom Motionen, men instämmer ej i motionä-
rens åldersbegränsning. Representantskapet ställer sig bakom motionen med 
distriktsstyrelsens utlåtanden.

Förslag till yttrande MOTION 68
Motion från avd. 8 angående diskriminering av äldre personer som saknar 
mobil och dator. 
 
Motionen tar upp en viktig fråga som utgör en av de största åldersdiskrimine-
ringarna i dagens samhälle. Tillgången till information och möjligheter att kunna 
delta i samhällslivet på ett enkelt och tillgängligt sätt får aldrig vara beroende av 
specifika tekniska lösningar utan ska kunna erbjudas alla. Förbundsstyrelsen delar 
därför motionens krav utom i det stycke där det anges en åldersgräns vid 65 år. 
Åldersdiskrimineringen avseende på möjligheter att delta i  samhällslivet som 
motionen tar upp är inte knuten till en viss ålder utan är såklart lika giltig för den 
som till exempel är 64 år och har liknande problem som motionen tar upp. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

     Besvara motionen.
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MOTION 69

MOTION 70

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020  
Avdelning 44, Växjö
 
Tillgång till bostäder 
 
Det byggs för lite bostäder och till för höga boendekostnader. Bostäder för äldre 
måste bli fler och billigare. 
 
Därför föreslår avd. 44 att: 

     förbundet påverkar staten så det kan byggas bra bostäder till rimliga priser. 
     förbunet arbetar för en ytterligare höjning av bostadstillägget. 

 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen 
Laila Stein, Ordförande, Distrikt Kronoberg

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 95, Ronneby
 
Tillgång till bostäder 
 
Det byggs för lite bostäder och till för höga boendekostnader. Bostäder för äldre 
måste bli fler och billigare. 
 
Därför yrka vi att: 

     påverka regering och riksdag så det kan byggas bra bostäder till rimliga priser. 
     arbeta för höjning av bostadstillägget. 

 
Bifallen på medlemsmöte den 17/9 2019 
Christel Svensson, Ordförande i avd. 95 

Bifallen på Repskapets höstmöte den 2/10 2019 
Christel Svensson, Distriktet ordförande
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MOTION 71

MOTION 72

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 94, Väst-Blekinge
 
Tillgång till bostäder 
 
Det byggs för lite hyreslägenheter, kostnaderna vid nyproduktion är höga, vilket 
resulterar i höga hyror (boendekostnader) som gör att man inte anser sig ha råd 
att flytta till en lägenhet. 
 
Därför yrkar vi att: 

     förbundet ska påverka regering och riksdag så att det kan byggas bra bostäder 
till rimliga priser. Bostäder för äldre måste bli fler. 
 
Inger Löfblom Sjöberg  
Ordförande Avd. 94 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2/10 2019 
Christel Svensson 
Ordförande Distrikt Blekinge

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 42
 
Tillgång till bostäder 
 
Det byggs för lite bostäder och till för höga boendekostnader. 
Bostäder för äldre måste bli fler och billigare. 
 
Därför yrkar vi att: 

     påverka staten så det kan byggas bra bostäder till rimliga priser. 
     arbeta för höjning av bostadstillägget. 

 
Göran Svensson genom Ingrid Liljedahl 
SKPF avdelning 42 
 
Medlemsmötet. har beslutade den 29/8 att bifalla motionen. 
Karlskrona den 20190830 
 

Distriktets höstmöte bifaller motionen 2/10 2019 
Christel Svensson, Ordförande Distrikt Blekinge
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Förslag till yttrande MOTION 69, 70, 71 och 72
Motion avd. 42, avd. 44, avd. 94 och avd. 95 angående bostäder till rimligt 
pris och bostadstillägg 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att det yrkade förslaget genom tidigare beslut eller 
på annat sätt, redan har beslutats och verkställts, men att arbetet fortsätter i denna 
anda. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: 
    Bifalla motionerna 
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MOTION 73

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020  
Avdelning 43
 
Bostadsanpassade trapphissar i flerfamiljshus. 
 
Många pensionärer bor idag i lägenhet i flerfamiljshus med upp till 4 våningar där 
husen är byggda på 50- och 60-talet, både hyresfastigheter eller fastigheter med 
bostadsrättslägenheter. Många har bott i lägenheten i större delen av sitt vuxna liv 
eller har flyttat in efter att ha sålt av hus som blivit för stort. 
 
När dessa hus byggdes var det inget ”hisstvång” för så höga hus och att gå i trap-
por var inga problem Det var så mycket annat som var nytt och modernt då. 
 
Idag varken vill eller kan de äldre flytta till något annat boende p.g.a. de höga må-
nadskostnaderna som råder idag. Tyvärr drabbas många äldre av någon form av 
svårigheter med krämpor och ansöker då om hjälpmedel, ”trapphiss” som placeras 
på räcket i trapphuset. De fungerar alldeles utmärkt för personen och i de flesta 
trapphus stör de inte övriga boenden. 
 
Problemet är att om den person som fått hissen beviljad flyttar, eller går bort, så 
plockas också hissen bort, ofta med stora skador i trapphusets golv som följd. 
 
Att installera hissar i alla dessa hus som saknar hiss idag är en mycket stor kostnad 
för fastighetsägaren oavsett vilken ägare det är och trots att det beviljas statliga bi-
drag. En bättre lösning vore att dessa trapphissar får vara kvar på platsen och nyttjas 
av dem som behöver den. Fastighetsägarna kunde ”lösa in” hissarna till en nationellt 
bestämd penning istället för att bygga om trapphusen med vanliga hissar. 
 
Därför yrkar jag att: 

     förbundet arbetar för att dessa handikapps- & trapphissar blir kvar i fastigheten 
när personen av någon anledning lämnar lägenheten. 

     fastighetsägaren kan överta hissen till en nationellt beslutad avgift och på så sätt 
låta andra behövande i den trappuppgången få del av hissen och fastighetsägaren 
slipper göra en kostsam tillbyggnad. 

     ingen reparation/återställning av golv mm behöver göras av golvet i trapporna 
där hissen suttit fast. 
 
Christina Andersson enskild medlem 
SKPF Pensionärerna avd. 43 
 
Medlemsmötet den 13 november 2019 ställde sig bakom motionen i sin helhet 
 

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen.
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Förslag till yttrande MOTION 73
Motion avd. 43 från distrikt Sörmland angående bostadsanpassade trapphis-
sar i flerbostadshus. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att det yrkade förslaget genom tidigare beslut eller 
på annat sätt, redan har beslutats och verkställts, och att arbetet fortsätter i denna 
anda. Detta är en lokal kommunal fråga - något för KPR att påverka. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: 
    Bifalla motionen
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MOTION 74

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020  
Avdelning 44, Växjö
 
Plats på särskilt boende 
 
Personer som önskar en plats i ett särskilt boende blir i dag nekade då man inte 
uppfyller kommunens tuffa kriterier för att tilldelas en plats. 
 
Därför yrkar styrelsen för SKPF avd. 44 Växjö att förbundet verkar för att: 

     alla garanteras en plats på särskilt boende när man själv känner stort behov av 
det. 
 
Avdelningsstyrelsen har den 14 oktober beslutat att: bifalla motionen. 
 

Höstmötet den 17 oktober beslutade att: bifalla motionen 
Laila Stein, Ordförande, Distrikt Kronoberg

Förslag till yttrande MOTION 74
Motion avd. 44 garanti för plats på särskilt boende 
 
I motionen krävs att förbundet ska verka för att alla garanteras en plats på särskilt 
boende när man själv känner stort behov av det. 
 
Förbundsstyrelsen sympatiserar med motionens inriktning och delar motionärens 
uppfattning att det i dag i många kommuner är alltför tuffa kriterier för att få plats 
på särskilt boende. I många kommuner behöver antalet platser utökas och kra-
ven sänkas. I en perfekt värld skulle det givetvis finnas utrymme för alla att få det 
boende man upplever sig vilja ha utan väntetider. 
 
Men så länge det inte är så måste det finnas objektiva kriterier för när man kan 
få plats på ett särskilt boende, inte minst ur rättssäkerhetsaspekter. Den egna 
känslan ska självklart tillmätas stor betydelse och större än i dag, men kan inte 
utgöra grunden för en garanti om särskilt boende. Det kan i extremfall leda till att 
personer som objektivt sett behöver särskilt boende men inte själva är medvetna 
om det får stå tillbaka för personer som objektivt sett har mindre behov men som 
själva upplever att behoven är större. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Avslå motionen.
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MOTION 75

Motion till SKPF Pensionärernas Kongress 2020 
Avdelning 63, Katrineholm

Dyrbara resor vid specialistsjukvård 
 
Det blir längre till specialistsjukvård för varje år som går! Det blir dyrt med resor 
till och från sjukhusen! De som bor nära specialistvården behöver inte betala för 
dyra resor. 

Detta är en rättvisefråga då alla ska ta sig till specialistvården utan att betala dyra resor. 
 
Jag vill att: 

    SKPF verkar för att bussresor mellan sjukhusen ska vara gratis för dem som ska 
besöka annat sjukhus för vård. 
 
Karin Frisk, enskild medlem avd. 63 Katrineholm 
 
Motionen antagen vid styrelsemöte i avd. 63 den 10 september 2019 och på med-
lemsmötet den 23 september 2019. 
 

Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen vid styrelsemötet den 27 september 
2019. 
Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019.

Förslag till yttrande MOTION 75
Motion avd. 63 angående resor vid specialistsjukvård 
 
I motionen yrkas att förbundet ska verka för att bussresor mellan sjukhusen ska 
vara gratis för dem som ska besöka ett annat sjukhus för vård. 
 
En väl fungerade kollektivtrafik med låga taxor är en viktig del av äldres möjlig-
heter att kunna delta i samhällslivet. Bussresor mellan sjukhus är givetvis inget 
undantag. För att nå det målet räcker det inte med att förbundet driver frågan 
utan det krävs insatser på lokal nivå i form av påtryckningar på de lokala och 
regionala politiker som bestämmer kring kollektivtrafiken. Det finns dessutom 
andra sätt att resa kollektivt än med buss och en subvention ska självklart omfatta 
hela kollektivtrafiken. I t ex Göteborg finns ett subventionerat system som även 
omfattar spårvägen. Där det finns KPR och RPR är detta en utmärkt fråga att 
driva i de organen och där sådana saknas får man hitta andra vägar att bearbeta 
de lokala politikerna. 
 
Förbundsstyre Isen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen och att överlämna den till KPR och RPR-ledamöter för åt-
gärd.
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MOTION 76

Motion till SKPF Pensionärernas Kongress 2020 
Avdelning 8, Eskilstuna
 
Apotekens ansvar att tillhandahålla livsviktig medicin
 
När apoteksmonopolet avskaffades så var ett av argumenten att det skulle bli fler 
apotek och mer tillgängligt att få tag på sin medicin. Det är därför förvånande att 
man nu ser rapporter att apoteken inte kan tillhandahålla livsviktig medicin för 
allvarliga sjukdomar eller för de som har en svår allergi. 
 
Det verkar som att apotekskedjorna håller sig med allt för små lager, samt att de 
stora läkemedelsbolagen tillsammans sviker patienterna. 
 
Vi förslår därför att: 

     förbundet påverkar Läkemedelsverket att det skall finnas ett nationellt system 
där samtliga apotek tillsammans blir ansvariga för att det finns livsviktig medicin 
att tillgå. 
 
Kerstin Lagberg,  
Ordförande avd. 8 Eskilstuna 
 
Motionen antagen på SKPF avd. 8 styrelsemöte 19 september 2019. 
 

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom Motionen vid styrelsemöte den 27 sept. 
2019. Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte 2019.
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Förslag till yttrande MOTION 76
Motion avd. 8 angående apotekens ansvar att tillhandahålla livsviktig medicin 
 
I motionen föreslås att förbundet påverkar Läkemedelsverket att det ska finnas ett 
nationellt system där samtliga apotek tillsammans blir ansvariga för att det finns 
livsviktig medicin att tillgå. 
 
I förbundets handlingsprogram för kongressperioden 2017-2020 finns inskrivet 
kravet att det måste finnas en större kontinuitet i medicineringen och ökad kun-
skap hos läkare för att säkra en medicinering som utgår från de äldres behov. 
 
Tyvärr har tillgängligheten geografiskt och vad gäller specifika mediciner snarare 
minskat under kongressperioden. Vi har ett flertal gånger väckt frågan i regering-
ens pensionärskommitté utan att nå framgång i sak samt sökt skapa opinion både 
i ”Här&Nu” och på hemsidan. 
 
Förbundsstyrelsen delar därför motionens krav men ser att vi måste arbeta för en 
förbättring genom att påverka regeringen, genom t.ex. regeringens pensionärs-
kommitté, som i förordningar och regleringsbrev till Läkemedelsverket kan ge 
nödvändiga direktiv för en förändring. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

    Besvara motionen 
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MOTION 77

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020   
Avdelning 80, Södra Närke
 
Krav att de som jobbar inom hemvård talar förståelig svenska 
 
Under en följd av år har undertecknad kunnat konstatera att personal som jobbar 
inom hemtjänsten ej klarar det svenska språket på ett tillfredsställande sätt. Detta 
medför språksvårigheter, svårt att förstå varann, personal som vårdtagare. De vård-
behövande uttrycker otrivsel, även rädsla när man inte kan tala med varann på ett 
bra sätt. 
 
Därför yrkar jag att: 

  förbundet arbetar för krav på att de som jobbar inom hemvård talar förståelig 
svenska.
 
Kumla 2019-10-15 
Hubert Larsson  
 
Motionen har godkänts av avd. 80 styrelse 2019-11-21 
 
Motionen har behandlats på distriktets och godkänts på höstmötet 2019-10-08. 
Agneta Nilsson, Distriktsordförande 

Förslag till yttrande MOTION 77
Motion avd. 80 angående att de som jobbar inom hemvård talar förståelig 
svenska 
 
Motionen tar upp en viktig fråga som borde vara en självklarhet. Tyvärr finns det 
dock alltför många exempel på motsatsen. Omsorgsyrken har ofta en låg status 
med dåliga arbetsvillkor och låg lön. De ses som genomgångsyrken och arbetsgi-
vare rekryterar ofta den personal de kan få tag på vilket gör att det ibland tummas 
på enkla kvalitetskrav som att kunna kommunicera med omsorgstagaren på bra 
sätt. 
 
Kvaliteten på omsorgen blir självklart lidande av detta. Både för statusen på om-
sorgsyrken och säkerheten för de som behöver omsorg är därför motionens krav 
helt nödvändiga. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: 

     Bifalla motionen
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MOTION 78

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020   
Avdelning 80, Södra Närke

Handlingsprogrammet 
 
Negativ framtoning i handlingsprogrammet. 

Därför yrkar vi att: 
     ordet problem tas bort i kommande program. Det bör bytas till arbetsområden. 

SKPF skall vara ett förbund som inte jobbar med problem utan med möjligheter 
för sina medlemmar. 
 
Lisbeth Löfholm 
Ordförande, avd. 80, 2019-10-08 

Motionen har behandlats på distriktets höstmöte 2019-10-08 och godkänts. 
Agneta Nilsson, Distriktsordförande

Förslag till yttrande MOTION 78
Motion avd. 80 om negativ framtoning i handlingsprogrammet
 
I motionen yrkas att ordet problem tas bort i kommande handlingsprogram och 
ersätts med arbetsområden. 
 
I en verklighetsnära beskrivning av dagens samhälle måste vi tyvärr konstatera att 
det finns ett antal problem för oss som förbund att arbeta med. Att beskriva situ-
ationen förvårar medlemmar med sämst pensioner eller beskriva den neddrag-
ning av kvaliteten som sker på många håll inom äldreomsorg och sjukvård som 
arbetsområden i stället för problem tror förbundsstyrelsen allvarligt skulle skada 
vår trovärdighet bland medlemmar och allmänhet och därmed försvåra för oss att 
driva medlemmarnas intressen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: 

     Avslå motionen.
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MOTION 79

Motion till SKPF Pensionärernas Kongress 2020 
Distrikt Sörmland
 
Högkostnadsskydd till glasögon och andra synhjälpmedel 
 
Glasögon och andra Synhjälpmedel är idag en stor kostnad för den med svag 
ekonomi. Glasögon kostar idag mellan 5 000-15 000 SEK beroende på vilket synfel 
den behövande har. 
 
Pensionärer är en ekonomiskt utsatt grupp som ofta drabbas av åldersbetingade 
synrubbningar som också kan skifta ganska fort. 

Detta orsakar ofta stora kostnader för den enskilde. 
 
Vi föreslår därför att: 

     SKPF med kraft verkar för att det införs någon form av högkostnadsskydd för 
inköp av glasögon och andra synhjälpmedel. 
 
Distriktsstyrelsen i Sörmland 
 

Representantskapet ställer sig bakom motionen vid dagens möte.

Förslag till yttrande MOTION 79
Motion distrikt Sörmland angående högkostnadsskydd till glasögon och an-
dra synhjälpmedel  
 
I motionen föreslås att förbundet med kraft verkar för att det införs någon form 
av högkostnadsskydd för inköp av glasögon och andra synhjälpmedel. 
 
Frågor om högkostnadsskydd för glasögon och andra synhjälpmedel är en fråga 
för respektive region att besluta kring i dagsläget. 
Den kartläggning som äldrepolitiska kommittén har gjort visar att det finns 
extremt stora skillnader mellan regionerna i vad som generellt ingår i högkost-
nadsskyddet och vilka beloppsgränser som gäller. Det finns en djungel av olika 
bestämmelser och beslut kring hur regionerna ser på synhjälpmedel inom hög-
kostnadsskyddet där mängden av olikheter i vad som gäller för den enskilde är 
det enda som är riktigt klart. 
 
Det är ändå ostridigt att synhjälpmedel för många är en tung utgiftsbörda som 
behöver minskas men där arbetet behöver drivas i regionernas olika pensionärs-
kommittéer för att få störst verkan. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att: 

     Besvara motionen och att överlämna den till RPR-ledamöter för åtgärd.

M
ot

io
ne

r f
ys

is
k 

ko
ng

re
ss

Motioner och utlåtanden / Fysisk kongress

204

M
ot

io
ne

r f
ys

is
k 

ko
ng

re
ss



MOTION 80

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 36

Våld i nära relationer och anmälningsskyldighet vid misshandel 
 
Under sommaren 2019 tillkom en ny lag som säger att om vårdpersonal ser djur 
som far illa i hemmen de arbetar i så har de skyldighet att anmäla detta. 
 
Någon sådan lag finns inte när det gäller människor som är myndiga. Vi vet att det 
förekommer våld och att många särskilt kvinnor blir misshandlade både fysiskt 
och psykiskt av närstående. 
 
SKPF avdelning 36 vill att förbundet skall arbeta för att: 

     personal som ser att det förekommer misshandel skall vara skyldiga att anmäla det. 
     SKPF antar en nollvision när det gäller våld i nära relationer, det är lika viktigt 

som nollvision i trafiken och vad det gäller fallolyckor. 
 
Barbro Mattson 
SKPF avdelning 36 
 
SKPF avdelning 36 styrelse antog motionen 8/10 2019. 
SKPF avdelning 36 medlemsmöte ställde sig bakom motionen 16/10 2019. 

SKPF Distriktsstyrelse ställde sig bakom motionen den 18 november 2019.
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Förslag till yttrande MOTION 80
Motion från avd. 36 våld i nära relationer och anmälningsskyldighet vid miss-
handel 
 
I motionen finns två olika krav: 
 

     Att personal som ser att det förekommer misshandel ska vara skyldiga att an-
mäla det. 

     Att förbundet antar en nollvision när det gäller våld i nära relationer, det är lika 
viktigt som nollvision i trafiken och vad gäller fallolyckor. 
 
Förbundsstyrelsen delar motionens uppfattning att våld i nära relationer är ett 
stort problem som kräver kraftfulla åtgärder från samhällets sida. Många, framfö-
rallt kvinnor, lever med en ständig skräck för misshandel och blir också från och 
till misshandlade både fysiskt och psykiskt. Det måste tas på största allvar. 
 
Personal är alltid skyldig att samtal med sin närmaste chef om man misstänker 
våld i nära relationer. 
 
Men det finns också en del avigsidor med att införa en anmälningsskyldighet i 
enlighet med vad motionen kräver. Det är inga svårigheter när personal blir vittne 
till misshandel i någon form eller om någon ber att personalen ska anmäla. Men 
om man ser tecken på vad som kan vara misshandel men också resultatet av t ex 
en fallolycka? Ska det anmälas eller inte? Det blir en svår avvägning att göra för en 
personal ur hemtjänsten som kanske aldrig tidigare träffat omsorgstagaren. 
 
Förtroendet för hemtjänsten rubbas självklart om det före kommer felaktiga an-
mälningar om misshandel, som i sig ju är ett allvarligt brott. I dag saknar hem-
tjänstpersonal också i mycket hög grad den bakgrund och utbildning som gör 
att de kan upptäcka spår av misshandel och göra rätt bedömning av vad spåren 
egentligen innebär. 
 
Förbundsstyrelsen landar därför trots allt i att föreslå kongressen att avslå den 
första att-satsen. Kravet på en nollvision vad gäller våld i nära relationer är däre-
mot lätt att bifalla. En nollvision gör att arbetet får en tydlig prioritet vilket stärker 
kraven på åtgärder från samhället. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: 

     Avslå första att-satsen och att bifalla den andra att-satsen.
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MOTION 81

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 45, Umeå
 
Inför en äldreomsorgslag nu 
 
Det är dags att ge Sveriges äldre en starkare ställning! 
 
Vi anser att det behövs en ny lag som ger de äldre tydligare rättigheter. Lag-
stiftningen i Socialtjänstlagen, som ska skydda de äldres behov av trygghet och 
omsorg, ”skälig levnadsnivå” är för svag. Ett problem är också gränsdragningen 
mellan hälso- och sjukvård och socialtjänsten i kommunernas verksamhet och det 
blir ofta komplicerat att få en överblick över den vård och omsorg man har rätt till 
och att bevaka sina rättigheter. 
 
SKPF avd. 45 Umeå yrkar att: 

     SKPF skall verka för att en ny sammanhållen äldreomsorgslag skall införas som kan 
tydliggöra en enskild persons rätt till vård och omsorg och stärka dennes ställning. 
 
Umeå 2019-11-12 
Barbro Kjellberg, Vice ordförande 
 

Motionen har behandlats på distrikt Västerbottens sammanträde den 1/8 mars 
2019. Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen. 
Annette Sandgren, Distriktsordförande 
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Förslag till yttrande MOTION 81
Motion avd. 45, införandet av en äldreomsorgslag 
 
I motionen yrkas att förbundet ska verka för att en ny sammanhållen äldre-
omsorgslag ska införas som kan tydliggöra en enskild persons rätt till vård och 
omsorg och stärka dennes ställning. 
 
Förbundsstyrelsen delar motionens uppfattning att den nuvarande lagstiftningen 
inte räcker till. För närvarande styrs vård och omsorg av HSL (Hälso- och sjuk-
vårdslagen) och SOL (Socialtjänstlagen). Det dubbla huvudmannaskapet skapar 
problem för enskilda. 
 
I förslaget till handlingsprogram för kongressperioden 2020-2023 föreslås följande 
skrivning: 
 
”En lagstiftning och organisering av vård och omsorg, så att de äldre inte riskerar 
att falla mellan stolarna när vare sig kommuner eller regioner tar sitt fulla ansvar 
vid sjukdom och rehabilitering.” 
 
Bakgrunden till skrivningen är att en sammanhållen lagstiftning där både äldre-
omsorg och sjukvård ska rymmas kan skapa nya problem som inte förbättrar för 
den enskilde. Det viktiga är inte om det finns en eller flera lagar utan innehållet i 
dem. Förbundsstyrelsen delar t.ex. helt motionens syn på att ”skälig levnadsstan-
dard” är för svag, men vill i dagsläget inte binda upp sig för att en sammanhållen 
lagstiftning är den bästa lösningen på problemet med delat huvudmannaskap och 
organiseringen av vård och omsorg. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta att: 

     Besvara motionen.
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MOTION 82

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 7

Angående belastningsregistret 
 
Stölder och misshandel, fysiskt och psykiskt, ökar hos våra äldre. Därför vill vi att 
arbetsgivaren ska få göra utdrag ur belastningsregistret. Det borde inte vara några 
problem, för att skydda våra gamla eftersom det blir vanligare hos flera andra 
yrkesgrupper – tex. inom barnomsorgen, fastighets- och butikspersonal. Vi vill att 
alla gamla ska ha en säker och trygg ålderdom. 
 
Därför föreslås kongressen besluta att: 

     förbundet på alla nivåer verkar för att arbetsgivarna ska begära utdrag ur belast-
ningsregistret vid anställning inom äldrevården. 
 
Motionen antogs av styrelsen den 8/10 2019 
 
Eivy Åman Nilsson 
Ordförande, avdelning 7 

Distrikt Örebro län antog motionen på höstmötet 8/10 2019 
Agneta Nilsson, Distriktsordförande 
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Förslag till yttrande MOTION 82
Motion avd. 7, belastningsregistret 
 
I motionen krävs att förbundet på alla nivåer verkar för att arbetsgivarna ska be-
gära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldrevården. 
 
Redan i dag kan arbetsgivare inom äldreomsorgen ställa krav på utdrag ur be-
lastningsregistret som ett villkor för anställning. Den som söker arbetet har dock 
ingen skyldighet att lämna något utdrag. En arbetsgivare kan dock aldrig söka 
utdrag ur belastningsregistret för en enskild person, utan det är bara den berörda 
personen som kan få del av sitt eget belastningsregister. 
 
En skyldighet för enskild att lämna utdrag ur belastningsregister finns när man 
söker arbete inom barnomsorg, skola eller andra arbeten där man arbetar med 
barn. Huvudskälet för den tvingande lagstiftningen i detta fall är att hindra pedo-
filer från att via arbetet kunna få kontakt med barn. Motsvarande skäl saknas för 
den som arbetar med äldre varför en tvingande lag inte känns adekvat. 
 
En seriös arbetsgivare använder sig självklart av de möjligheter som finns i dag för 
att kunna bedöma vilken personal som är lämplig inom hemtjänsten, där register-
utdrag kan vara en sådan. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: 

     Anse motionen besvarad.
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Förslag till yttrande MOTION 83
Motion avd. 7 ang. att de som hjälper till på kongressen från arrangerande 
distrikt ska få delta på kongressmiddagar. 
 
I motionen yrkas på att de som hjälper till på kongressen från arrangerande di-
strikt ska få delta på samtliga kongressmiddagar. 
 
Inför varje kongress utser värddistriktet en kongressgrupp för att förbereda och 
i övrigt arbeta med kongressfrågor. I den mån deltagarna i kongressgruppen inte 
är ombud eller på annat sätt får delta på kongressfesten är det rimligt att de bjuds 
in. Ett sådant system gör att det i förväg går att planera för antalet deltagare på 
kongressfesten. Om distriktet vill uppmärksamma andra volontärer som deltagit i 
kongressarbetet föreslås att det får ske i särskild ordning och arrangeras av aktu-
ellt distrikt. 
 
Kongressens föreslås besluta att: 

     de som ingår i arrangerande distrikts kongressgrupp inbjuds till kongressfesten. 
I övrigt anse motionen besvarad.

MOTION 83

Motion till SKPF Pensionärernas kongress 2020 
Avdelning 7
 
Funktionärernas deltagande vid kongressmiddagar 
 
Under kongressen i Örebro ställde flera lokala funktionärer upp och arbetade, 
både före, under och efter kongressdagarna. Tyvärr blev de inte inbjudna att delta 
i middagarna för kongressdeltagarna, vilket vi trodde var ett förbiseende från 
ledningens håll. Tyvärr visade det sig att samma sak upprepades vid kongressen i 
Norrköping. Det kan ju knappast vara en kostnadsfråga i sammanhanget, så frå-
gan är ju varför man gör på detta vis. Ett enkelt sätt att visa funktionärerna upp-
skattning vore ju att de fick en inbjudan att delta även på kvällarnas begivenheter. 
 
SKPF avdelning 7 i Örebro föreslår därför att: 

     kongressen beslutar att i framtiden samtliga funktionärer inbjudes till de mid-
dagar som kongressdeltagarna deltar i. 
 
Eivy Åman-Nilsson 
Ordförande, avdelning 7 
 
Medlemsmötet den 4/9 2019 antog motionen som sin egen. 
 

Distrikt Örebro län antog motionen på styrelsemöte 16/9 2019. 
Agneta Nilsson, Distriktsordförande
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Årsarvoden för VU     Förslag   
Förbundsordförande            110 000    
Vice förbundsordförande    90 000                  
Förbundssekreterare             90 000     
Förbundskassör             100 000    

Arvoden till förbundsstyrelsen    
Ordinarie FS ledamot, fast arvode   7 000              
Inläsningsarvode/per möte               1 100     

Arvoden till ersättare till förbundsstyrelsen    
Inläsningsarvoden/per möte               1 100        

Arvoden till revisorer    
Ordinarie revisor                7 000         
Mötesarvode/per möte               1 100         

Inga arvoden utgår när revisorerna deltager i förbundsstyrelsens möten   
 
Arvoden till revisorssuppleanter    
Mötesarvode/per möte               1 100         

Utöver ovanstående arvoden utgår förättningsarvode för varje dag uppdraget utförs 
   
Förättningsarvoden    
Förbundsuppdrag per dag    500        

Förbundsuppdrag har den som är utsedd av kongress eller förbundet (tex VU, FS eller 
förtroendevalda i kommittéer eller liknande)
   
Traktamente- och resebestämmelser    
Traktamente och skattefri bilersättning utgår enligt de statliga bestämmelserna. Övriga 
resebestämmelser regleras av förbundets resereglemente    

Deltagande i kurser, konferenser mm    
För deltagande i kurser, konferenser    
seminarier utgår ett arvode per dag   375              

Deltagarna erhåller fri kost och logi samt ersättning för resekostnader enligt förbundets 
resereglemente    

Lars Aronsson    Irene Hellekant   
Kongressvald revisor  Kongressvald revisor  

Förslag till arvoden för 
kongressperioden 2020–2023
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Valberedningens förslag till val

Val av förbundsordförande
     Valberedningen föreslår

Liza di Paolo Sandberg  Gävleborg

Övriga nominerade
Eleonor Wikman   Västmanland
Jöran Rubensson   Göteborg

Val av förbundssekreterare
     Valberedningen föreslår

Karin Liljestrand   Norrbotten

Val av förbundskassör
     Valberedningen föreslår

Lars-Inge Larsson   Stockholm

Val av vice ordförande
     Valberedningens ledamöter Zaidi Folias, Anette Sandberg och Berit Eriksson 

föreslår Valberedningens förslag
Lars Bromander

Valberedningens ledamöter Bertil Enemo, Annastina Hörnfeldt samt ers. Christer 
Eriksson förordar
Eleonor Wikman

Val av förbundsstyrelseledamöter
(Vid stadgebeslut om ev. nio ledamöter gäller de nio ovanför strecket. Vid stadgebeslut 
om oförändrat antal gäller även de två under strecket)

     Valberedningen föreslår
Lars Bromander   nyval   Stockholm 
Eleonor Wikman   omval   Västmanland 
(Ovan två beroende på vem som blir vice ordförande)
Kerstin Billmark   omval   Göteborg
Gulli-Maj Norén   omval   Västerbotten
Marianne Andersson   omval   Östergötland
Leif Nordin    nyval   Skåne
Lars Hedin    nyval   Sörmland
Gun-Britt Arvholm   nyval   Värmland
Barbro Westergren   nyval   V Götaland
Per-Ulf Sandström   nyval   Norrbotten

Siv Eriksson    nyval   Kalmar
Laila Stein    nyval   Kronoberg
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Övriga nominerade som FS-ledamöter ordinarie:
Leif Kindblom     Sörmland
Eva Fors      Västernorrland
Marie-Louise Grahn     Värmland
Jöran Rubensson     Göteborg
Margareta Bohman     Stockholm
Christel Svensson     Blekinge

Val av ersättare till förbundsstyrelsen 5 st
     Valberedningen föreslår

Siv Eriksson       Kalmar
Laila Stein       Kronoberg
Karl-Erik Oredsson     Skåne
Leif Kindblom     Sörmland
Christel Svensson     Blekinge

Övriga nominerade ersättare:
Eva Fors      
Marie Louise Grahn
Per-Ulf Sandström
Leif Nordin
Lars Hedin
Lars Bromander
Eleonor Wikman
Barbro Westergren
Marianne Andersson
Gulli-Maj Norén
Leif Kindblom
Gun-Britt Arvholm
Kerstin Billmark

Kongressens val av revisorer 2 st
     Valberedningen föreslår

Lars Aronsson   omval   Kalmar
Irene Hellekant   omval   Kalmar

Övriga nominerade
Åke Eriksson      Norrbotten
Gunilla Lundström     Kronoberg
Marie-Louise Grahn     Värmland
Eva Nilsson      Västerbotten
Rolf Jonsson      Jönköping

Kongressens val av revisorer ersättare 2 st
Valberedningen föreslår
Gunilla Lundström     Kronoberg
Åke Eriksson      Norrbotten

Övriga nominerade
Eva Nilsson      Västerbotten
Marie-Louise Grahn     Värmland
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Förslag till handlingsprogram 
för SKPF 2020–2023
Vision: 
SKPF Pensionärerna arbetar för ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att leva ett bra liv 
med en god ekonomi, med den omvårdnad och sjukvård som behövs, med god tillgäng-
lighet och utan att diskrimineras. SKPF Pensionärerna ska etablera sig som en välkänd 
intresseorganisation för pensionärer genom att påverka beslutsfattare och öka inflytandet 
i de frågor som medlemmarna tycker är viktiga. SKPF Pensionärerna ska arbeta för det 
goda livet, där ingen pensionär behöver kämpa för sin överlevnad. 
 
Inledning/problemformuleringar: 
Förbundet har mycket att arbeta med och många frågor att ta tag i. Allt kan inte göras på 
en gång och därför har vi valt att koncentrera oss på vissa frågor under kongressperioden 
2020-2023. Det betyder inte att vi inte kan arbeta med andra frågor och problem som kan 
dyka upp eller som är av lokal natur.  
De viktigaste områdena att arbeta med är: 
 
1. Jämställdheten och jämlikheten bland pensionärer 
I dagens Sverige tar kvinnans genomsnittliga pension slut 16.45 om mannens räcker hela 
dagen. Detta är framförallt en följd av det ojämställda arbetslivet, men också av antagan-
den som gjordes när pensionssystemet infördes och som inte har infriats. En av de abso-
lut viktigaste målsättningarna för SKPF är att förbättra situationen för de kvinnor som 
har sämst pensioner, att på andra sätt öka jämställdheten i pensionssystemet och arbeta 
för ett arbetsliv som på sikt förbättrar jämställdheten när man blir pensionär.  
Debatten och klimatet i samhället i dag är polariserad och innehåller hot från extrema 
krafter mot det uppdrag förbundet har enligt stadgarna, att verka för ett demokratiskt 
samhälle byggt på alla människors lika värde.  

Det blir allt vanligare att grupper ställs mot varandra i samhällsdebatten. Det är fel. Pen-
sionärer ska inte vara slagträn mot andra grupper som kräver sin rätt i samhället. Vi 
behöver skapa opinion för det jämlika och jämställda samhället samt aktivt arbeta för 
solidaritet mellan generationer.  
 
2. Ett pensionssystem i tiden 
Ett övergripande område som SKPF Pensionärerna arbetar för är ökad jämlikhet i sam-
hället. I det arbetet är äldres ekonomiska situation av stor vikt då många av våra med-
lemmar lever på marginalen som pensionärer. För oss är det viktigt att alla kan leva och 
inte bara överleva på sin pension. Ett allmänt pensionssystem ska inte bara leverera eko-
nomisk trygghet och förutsägbarhet för dagens pensionärer utan även för morgonda-
gens. SKPF Pensionärerna förespråkar därför en total översyn av pensionssystemet för att 
komma tillrätta med dagens brister i systemet. 
 
3. Sjuk- och aktivitetsersättning 
Nästan en kvarts miljon människor lever på sjukersättning i Sverige i dag. Den som har 
sjuk- och aktivitetsersättning lever ofta på existensminimum. Inkomster på runt 8 000 kr 
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i månaden är inte ovanligt. Samtidigt betalar de den högsta procentuella skatten av alla 
medan deras ersättning inte räknas upp med lönerna utan med prisbasbeloppet. Tillva-
ron för de här personerna blir en daglig kamp för att överleva, med kroniska sjukdomar 
och usel ekonomi. Detta måste vi tillsammans ändra på! 
 
4. Boendesituationen för äldre 
Att få bo i en bra och funktionell bostad som man har råd med, borde vara en rättighet 
för alla äldre.  

Kommunerna har skyldighet och ansvar att producera äldreboenden, men samtidigt be-
finner sig bostadsbyggandet i en historisk nedgång. Skatter är också ett hinder för äldre 
som vill flytta eller byta bostad. I dag bor många äldre kvar för länge i bostäder som inte 
är optimala, eftersom det råder brist på boendeformer som är anpassade för livets olika 
behov. 

Tillgänglighet i och utanför bostaden är också ett problem, hiss kan saknas och det kan 
vara nivåskillnader i form av exempelvis halvtrappor i entréer, olika välfärdstekniska lös-
ningar kan saknas.  

Många saknar i dag valfrihet i boendet. Äldrebostäder måste finnas i olika upplåtelsefor-
mer och med olika servicefunktioner. Äldres behov måste tas större hänsyn till i sam-
hällsplaneringen, speciellt då vi är en växande grupp. 

I dagens välfärdssamhälle är det ett stort misslyckande att hemlösheten även bland äldre 
ökar. Vi kan aldrig acceptera hemlöshet i det samhället vi arbetar för. 
 
5. Äldreomsorgen och sjukvården 
5.1 Kvalitet och tillgänglighet 
Dagens hemtjänst och sjukvård fungerar väldigt olika beroende på var man bor. Många 
får inte den hjälp eller vård som de behöver. Deras möjligheter att leva ett bra liv begrän-
sas då kraftigt.  

Underbemanning och platsbrist skapar otrygghet för enskilda och en bristande tillit till 
att samhället förmår ta hand om den som blivit äldre och sjuk. Men det finns också många 
goda exempel på hur man skapar god kvalitet och hög tillgänglighet utan att kostnaderna 
för den enskilde blir för höga. Teknisk utveckling i sjukvården och förbättrad specialist-
vård ger ökad tillgänglighet. Den ger även möjligheter att minska exempelvis fallolyckor 
och behandla de sjukdomar som förut inte gick att behandla.  

Omsorg och sjukvård måste organiseras så att mer av de gemensamma resurserna går till 
förbättrad kvalitet och tillgänglighet, t ex genom uppföljning och kontroll. Överskott i 
verksamheterna ska regelmässigt återinvesteras.  

5.2 Delaktighet 
Alla människor oavsett ålder har, om de får rätt förutsättningar, kapacitet och förmåga att 
vara delaktiga i sin vård och omsorg. Delaktighet förutsätter att individen får information 
och återkoppling. Valfrihet i vård och omsorg behöver utvecklas så att det blir möjligt 
att kunna välja innehåll i verksamheten. Det är alltid individens behov som ska ligga till 
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grund för vilken vård och omsorg man får när man blir äldre. 
 
6. Trygghet och säkerhet för äldre 
Begreppen trygghet och säkerhet innefattar allt från att veta att den som kommer och 
ger hemtjänst är någon man träffat förut, veta hur man ska agera i olika krissituationer 
till att slippa vara rädd för hot och våld, såväl utanför som i det egna hemmet. Fysisk och 
psykisk trygghet är lättare att rasera än att bygga upp. Mycket erfarenhet finns om hur 
man arbetar med dessa ofta svåra och helt individrelaterade behov, men kunskapen be-
höver spridas och tas mer på allvar än i dagsläget. Tillgången till enkla trygghetsskapande 
hjälpmedel, som till exempel larm och gånghjälpmedel, är en viktig del. Men även den 
trygghet som uppstår när man kan använda ett bekant betalningsmedel eller när man 
får ett vänligt bemötande i stället för en byråkratisk replik i kontakterna med samhället, 
måste värnas. Olika tekniska rön och uppfinningar kan möjliggöra en tryggare tillvaro, 
men kan också, fel använt, skapa ökad isolering. 

Många äldre har en ansträngd ekonomi och kan ha behov av stöd och hjälp för att klara 
upp sin situation. Information och kännedom om skuldsanering saknas ofta.  
 
7. Åldersdiskriminering/ålderism 
I dag förekommer det alltför mycket ålderism i samhället. Olika åldersgränser gör att 
äldre får stå tillbaka inom sjukvården. Äldre blir oftare utsatta för t ex felmedicineringar. 
Den allt snabbare digitaliseringen lämnar många äldre i ett utanförskap som ger dem 
sämre möjligheter att delta i samhällslivet. Vilka vet bättre om äldres villkor och situation 
än de äldre själva? Möjligheterna till inflytande och delaktighet för äldre ser väldigt olika 
ut i landet. I de politiskt tillsatta församlingarna behöver fler äldre komma till tals och få 
uppdrag. Detta är primärt en uppgift för de politiska partierna, men vi måste se till att 
de gör sitt arbete. Även inom de rådgivande organ som finns i kommuner och regioner 
behöver formerna och villkoren stramas upp och förbättras. I dag saknas råd i många 
kommuner, vilket är en stor brist, i andra är det mer av ensidigt informationsorgan med-
an det i andra kommuner och regioner fungerar bättre. 

Vi behöver som organisation se till att våra representanter får den utbildning och det stöd 
som behövs för att aktivt driva förbundets frågor. 
 
8. Äldres hälsa och välbefinnande 
Många äldre mår i dag sämre än vad de skulle behöva göra. Social isolering och ofrivillig 
ensamhet är den största orsaken till både fysisk och psykisk ohälsa bland äldre. 
Mötesplatser där äldre tryggt kan träffas saknas på många håll. Likaså tillräckliga möjlig-
heter att delta i kulturlivet.  

Tillgänglighet och förebyggande verksamhet är ofta otillräcklig, liksom personalens ut-
bildning.   
 
9. Moderna hjälpmedel -välfärdsteknik 
Det sker just nu en snabb teknisk utveckling som kan möjliggöra bättre hjälpmedel och 
därmed en högre kvalitet inom omsorg och rehabilitering. Det är självklart bra med en 
utveckling som kan ge ökat välbefinnande och större delaktighet.  
 
Men det finns också en del problem. Standardisering av produkter saknas, vilket kan 
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göra det svårt att veta vad man egentligen kan efterfråga vilket försvårar för att skapa en 
fungerande marknad. Lagen om offentlig upphandling är inte anpassad för denna typ av 
”innovationsupphandlingar” då den tvingar upphandlaren att ställa krav och ställa speci-
fikationer på en marknad man inte känner till.   

Det finns också en risk att utvecklingen inte sker med behoven av hjälpmedel i första 
hand utan vad som är tekniskt möjligt för stunden att erbjuda. 
 
Tekniska innovationer som används för att kontrollera personalen får ibland företräde 
framför de som skapar mervärde för de som behöver välfärdstjänster och hjälpmedel.  
Men i all utveckling av hjälpmedel är det viktigt att de äldre själva bestämmer och sätter 
villkoren. Med det perspektivet kan välfärdsteknik bidra till en ökad frihet hos enskilda 
och högre kvalitet i insatserna för att fylla behoven. 
 
Det saknas också tillräckliga satsningar på E-hälsa i hela landet. En utvecklad och sam-
ordnad E-hälsa kan skapa stora fördelar för enskilda. I dagsläget är vi långt därifrån med t 
ex en uppsjö av patientdatasystem som inte kan kommunicera med varandra till och med 
inom samma region. Den bristande samordningen skapar en ojämlik sjukvård mellan 
regioner och inom landet. 
 
 
ÄLDRES EKONOMI – SLUTA LAPPA OCH LAGA!
Dagens pensionssystem tillkom 1994 och har sedan dess genomgått flera reformer i de-
taljer. SKPF menar att det nu är dags för en total översyn av hela systemet i stället för att 
staten fortsätter lappa och laga i det. 
 
Vi har idag ett pensionssystem som bygger på livsinkomstprincipen. Värdet av arbete 
som grund för pensionen har för våra medlemmar urholkats. Det allmänna pensionssys-
temet har därmed tappat sin legitimitet i takt med den rådande utvecklingen. Orsaken är 
pensionssystemets konstruktion där pensionsavgiften är för låg. 
 
De reformer som hittills presenterats har till stor del handlat om ett höjt och förbättrat 
bostadstillägg. Det är inte helt oproblematisk då det är många som tyvärr inte känner 
till att bostadstillägget finns, mörkertalet är stort, och ansökningsprocessen är dessutom 
tidskrävande och komplicerad. 
 
Tjänstepensionens betydelse för den totala pensionen har blivit allt större vilket ökar 
ojämlikheten ytterligare inom gruppen pensionärer. Sverige är ett av få länder som inte 
stimulerar privat pensionssparande trots rekommendationer från både EU och OECD.  

Skatten för pensionärer har sänkts, men bara om man fyllt 65 år. 
 
Åldern för uttag av den allmänna pensionen har höjts och åldern för rätt till grundskyd-
det kommer också att höjas. Förändringarna genomförs innan åtgärder har vidtagits för 
att man ska kunna omskola sig eller andra åtgärder genomförts för att man ska kunna 
stanna längre i arbetslivet, vilket får stora konsekvenser för framtida pensionärer med 
tanke på att många inte orkar arbeta fram till 65 år. I dag följer inte heller trygghetssyste-
men de höjda pensionsåldrarna och kraven för att få sjukersättning i Sverige är bland de 
högsta i OECD-länderna idag. 
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SKPF Pensionärerna ska arbeta för:  
Utifrån förbundets övergripande arbete om ett mer jämställt samhälle där pensio-
närernas ekonomiska situation är av stor vikt kommer förbundet under kommande 
treårsperiod att arbeta för:  

     Den allmänna pensionen ska garantera en rimlig, trygg och tillräcklig försörjning 
när man lämnar yrkeslivet. 

     Att en helhetsöversyn görs av pensionssystemet, inklusive tjänstepensionerna. 

     Att systemet tydliggörs så att alla bättre kan se konsekvenserna av beslut kring sin 
pensionering. 

     Att pensionsavgiften höjs för den allmänna pensionen.  

     Att pensionssystemet ska vara utformat så att det ska ha lönat sig att arbeta. 

     Att premiepensionssystemet avskaffas.  

     Att allmänna pensionen och garantipensionen inkomstindexeras.  

     Att pensionsskatten ska vara lika som för den som arbetar och gälla för alla pensio-
närer, oavsett ålder.  

     Att trygghetssystemen följer den höjda pensionsåldern. 

     Att staten vidtar åtgärder för att fler ska kunna arbeta längre när pensionsåldern 
höjs.   

     Att ett skattesubventionerat privat pensionssparande införs.  

     Att pensionsgruppens arbete görs offentligt. 

     Att pensionssystemet görs mer lättbegripligt så att alla har samma möjlighet att ta 
medvetna beslut om sin pension. 

     Att beslutsprocessen för bostadstillägget måste förenklas och kötiden förkortas. 
 

ÄLDRES TRYGGHET OCH SÄKERHET 
Inom äldrepolitiken formuleras ett av målen som ”att låta äldre personer kunna åldras i 
trygghet och med bibehållet oberoende.” Och Socialstyrelsen beskriver i en lägesrapport 
att ”vård och omsorg ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk och främja äldres 
trygghet och säkerhet.”  

Bakgrunden till dessa målbeskrivningar är naturligtvis att åldrandet över tid innebär 
både fysiska och psykosociala förändringar. Det medför ofta ökat beroende av tillsyn och 
stöd för att klara det dagliga livet, vilket kan påverka upplevelsen av trygghet.  
Äldrepolitik får dock inte reduceras till enbart en fråga om hjälp och stöd. Det handlar 
också om att äldre har rätt att ställa krav på service, aktiviteter och samhällets utformning 
i sin helhet, så att livet kan levas på lika villkor i hela landet och under värdiga och trygga 
förhållanden. I takt med att antalet äldre och medellivslängden ökar blir främjandet av 
trygghet och säkerhet en stor utmaning för SKPF att möta. 

Det är exempelvis viktigt att kontanter finns kvar som betalningsmedel vid sidan av alter-
nativa lösningar. För många äldre finns det en trygghet i att betala med kontanter istället 
för med kort eller via dator.  
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SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     En nollvision för fallolyckor. 

     Att äldre har tillgång till hjälpmedel och välfärdsteknik anpassad till den enskildes 
behov och önskemål. 

     Att landets alla kommuner utarbetar rutiner för hur man förebygger, identifierar 
och hanterar äldres utsatthet för brott. 

     Att kunskapsläget om våld och övergrepp mot äldre fördjupas och problemen åtgär-
das.  

     Att kontanter som betalningsmedel ska finnas kvar vid sidan av alternativa lösningar. 

     Att sprida kunskap om hur man ska agera i olika krissituationer. 

     Att fler äldre får kunskap och kännedom om möjligheterna till skuldsanering. 

 
 
BOENDESITUATIONEN FÖR ÄLDRE 
Många äldre bor i dag i bostäder som inte är optimala för deras behov. Detta kan ha 
många orsaker, men två av de viktigaste är bristen på bostäder och att många äldres eko-
nomi inte räcker till för att köpa dyra bostadsrätter eller betala höga hyror i nyproduce-
rade lägenheter.  

Tillgången på lämpliga bostäder i olika upplåtelseformer är en av de viktigaste välfärds-
frågorna för landets äldre. Vi ska själva ha ett avgörande inflytande över vårt boende. För 
de äldre som kräver omfattande vård ska det finnas tillräckligt antal platser i vård- och 
omsorgsboenden. Detta ställer krav på kommunernas planering. Samhällsplaneringen 
måste också ta hänsyn till miljön och servicen i bostadsområdena, så att äldre inte blir 
fångar i sitt område. 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     att en sammanhållen bostadspolitisk skapas. 

     att utbudet av hyresrätter med hyra en normalpensionär mäktar med ökar. 

     att fler bostäder och i olika upplåtelseformer byggs för äldre bland annat för att mot-
verka ensamhet. 

     att “flyttskatten” ses över.  

     att statliga garantier för ekonomiska föreningar (s.k. byggemenskaper) som vill byg-
ga seniorboenden införs. 

     att kommunerna inrättar ”flyttlotsar” för att praktiskt underlätta när äldre vill flytta. 

     Att överallt och på alla sätt motverka hemlöshet. 
 

 
ÄLDRES VÅRD OCH OMSORG 
Alla människor oavsett ålder har, om de får rätt förutsättningar, kapacitet och förmåga att 
vara delaktiga i sin vård och omsorg. Delaktighet förutsätter att individen får information 
och återkoppling. Det är alltid individens behov som ska ligga till grund för vilken vård 
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och omsorg man får när man blir äldre.  Rehabiliteringsinsatser saknas eller är otillräck-
liga på många ställen. När besparingar sker görs de oftast först på rehabilitering. 
För närvarande styrs vård och omsorg av HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (So-
cialtjänstlagen). Det dubbla huvudmannaskapet skapar problem för enskilda patienter. 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     En lagstiftning och organisering av vård och omsorg, så att de äldre inte riskerar 
att falla mellan stolarna när varken kommuner eller regioner tar sitt fulla ansvar vid 
sjukdom och rehabilitering.  

     Att personalens kompetens och kontinuitet i vården säkras oavsett arbetsgivare. Det 
är en förutsättning för att man ska få en god vård och omsorg när man blir äldre. 

     Att de äldres säkerhet och behov alltid sätts i första rummet, och att bemanningen 
svarar mot dessa behov. 

     Att det finns tydliga och trygga ledare inom äldrevården, med tillräckliga resurser 
och befogenheter att skapa en bra miljö för de äldre och en god arbetsmiljö för de 
anställda.  

     Att de äldre ges möjlighet att aktivt påverka innehållet i sin vård och omsorg. 

     Att det är individens behov som ligger till grund för individuella och flexibla lös-
ningar vid användandet av hjälpmedel och välfärdsteknologi.  

     Att införandet av nya tekniska lösningar sker i samråd med de äldre eller dess anhö-
riga, och med hänsyn till den personliga integriteten.  

     Rehabiliteringsinsatser i vården måste säkerställas.  

     Att socialtjänstlagens skrivning om ”skälig levnadsstandard” ersätts med ”god lev-
nadsstandard”.  

     Att personal inom kommun och regioner har god utbildning i geriatrik och geron-
tologi. För att tidigt upptäcka risk för suicid och kunna se förändringar hos de äldre är 
det viktigt med kontinuitet hos personalen. 

     Att vården av demenssjuka blir mer jämlik i hela landet. 

 

SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING 
10 procent av våra medlemmar har sjuk- och aktivitetsersättning. Antalet har med åren 
sjunkit i takt med att nya hårdare regler har införts för att få sjukersättning. Det bidrar till 
att många som är utslitna och inte orkar arbeta vidare tvingas att ta ut sin ålderspension i 
förtid. Ett tidigare uttag av ålderspension får en stor negativ effekt på pensionen.  
 
De med sjuk- och aktivitetsersättning är en grupp i samhället som har mycket låg ekonomisk 
standard, men som betalar mer skatt än de som arbetar eller är ålderspensionärer.  
 

SKPF Pensionärerna kommer under kommande treårsperiod arbeta för: 

     Att se över regelverket för sjukpenning och sjukersättning så att färre blir hänvisade 
till ett förtida uttag av pension när man inte orkar arbeta längre. 

     Att skatten för sjukersättning sänks – samma nivå som yrkesarbetande.  
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     Att sjukersättningen inkomstindexeras på samma sätt som vi vill att den allmänna 
inkomst- och tilläggspensionen ska indexeras. 

 
 
INTERNATIONELL VERKSAMHET/ NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉN (NSK) 
Det är åtta nordiska förbund anslutna i NSK med totalt ca en miljon medlemmar och 
länderna de kommer från är Norge, Danmark, Färöarna, Island, Finland och Sverige. 
Samarbetskommitténs uppgift är att informera och diskutera de olika nordiska ländernas 
situation avseende pensionärernas ekonomiska och sociala förhållanden. Utvecklandet 
av den nordiska välfärdsmodellen är utgångspunkt för detta arbete. 

Samarbetskommittén ska även följa utvecklingen inom EU, särskilt vad beträffar orga-
nisationen AGE Platform Europe, där NSK är medlem som europeisk federation, och ta 
fram gemensamma hållningar i europasamarbetet. Kommittén följer även globala för-
hållanden som rör pensionärer samt utgör ett organ för erfarenhetsutbyte mellan med-
lemsorganisationerna och andra aktörer. NSK har kontakter med Nordiska rådet och 
Nordiska ministerrådet i speciella frågor. 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     Utvecklandet av nordiska välfärdsmodellen.  

     Att informera om och diskutera de olika nordiska ländernas situation avseende pen-
sionärernas ekonomiska och sociala förhållanden. 

     Att vara delaktig i det nordiska samarbetet. 

     Att ta till sig och byta goda exempel och goda idéer. 

 

ÅLDERSDISKRIMINERING/ÅLDERISM 
Äldre är en resurs i samhället med erfarenheter och kunskap som ska tas bättre tillvara på 
än vad som sker i dag. Åldersdiskriminering förekommer alltför ofta och tyvärr i väldigt 
många samhällssektorer. Brist på samlingslokaler och ekonomiska resurser hindrar ofta 
de äldre från att göra sina röster hörda. I SKPF Pensionärerna finns en unik samlad kun-
skap kring hur det är att ha arbetat i den offentliga och privata sektorn. Den kunskapen 
vill vi dela med oss av! 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     Att motverka åldersdiskrimineringen i samhället.   

     Att möjligheterna till inflytande och delaktighet för äldre måste förstärks. I de po-
litiskt tillsatta församlingarna behöver fler äldre komma till tals och få uppdrag. Vi 
måste därför trycka på de politiska partierna att fler äldre ska få uppdrag och sättas 
upp på listor. 

     Att det lagstiftas om att det ska finnas pensionärsråd på alla nivåer och i alla beslu-
tande organ i det offentliga. Formerna och villkoren för dem behöver stramas upp och 
förbättras även innan en lagstiftning kommer till stånd.  

     Att våra representanter får den utbildning och stöd som behövs för att aktivt driva 
förbundets frågor.  
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     Att stödet till pensionärsorganisationerna förbättras, både på central och lokal nivå. 

     Att det ska finnas möjligheter för pensionärsorganisationerna att kunna samlas till 
möten i alla kommuner till en rimlig kostnad. 

     Att på alla sätt motverka digitalt utanförskap. 

     Ett statligt kunskapslyft för att ge äldre möjligheter att verka i ett digitaliserat sam-
hälle. 

 

VÄLBEFINNANDE GER GOD HÄLSA 
SKPF kräver att satsningar görs för att stärka äldres möjlighet att delta i kulturlivet. Social 
isolering och ofrivillig ensamhet är den största orsaken till både fysisk och psykisk ohälsa 
bland äldre.  

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     Att ålder och boendeform aldrig får utgöra ett hinder för den som vill ta del av ett 
rikt kulturutbud. Alla ska kunna delta på lika villkor. 

     Att äldre ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter på kommunala badhus och spor-
tanläggningar. 

     Att bryta ensamheten genom aktiviteter och deltagande i olika projekt.  

     Att äldre får ökad kunskap om livsmedel och att näringsriktiga måltider anpassade 
för äldre serveras på boenden för äldre. 

     Att äldre som behöver får ”sociala måltider” för att tillgodogöra sig näring och mot-
verka ensamhet. 

     Förebyggande hälsovård och tandvård måste erbjudas alla. Att åtgärder för att för-
bättra hälsa omfattas av högkostnadsskydd, oavsett var åtgärderna sätts in. Till exem-
pel ögon och tänder är sådant som många har besvär med utan att glasögon och tand-
vård ingår i högkostnadsskyddet. Tandvård för äldre ska vidare göras mer tillgänglig. 

     Högkostnadsskyddet för tandvården behöver förbättras och på sikt jämställas med 
övrig sjukvård. 

     Att mammografi och screening av prostatan görs kostnadsfritt och regelbundet 
utan övre åldersgräns. 

     Att tillgången på läkemedel säkerställs oavsett var man bor. Det behövs ökad kun-
skap hos läkare för att säkra en medicinering som utgår från de äldres behov. 

MODERNA HJÄLPMEDEL 
Hjälpmedel är inget mål i sig utan medel för att skapa ett bättre liv för de som behöver 
dem. Våra åsikter och synpunkter kring moderna hjälpmedel återfinns därför på flera 
ställen i handlingsprogrammet där de visar på hur äldre kan och ska dra nytta av dem.  

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     Att e-hälsa utvecklas och införs i hela landet. Nationell e-hälsa ger säker informa-
tion inom vård och omsorg och gör informationen mera tillgänglig. Det ger den äldre 

223

Förslag till handlingsprogram

Fö
rs

la
g 

til
l h

an
dl

in
gs

pr
og

ra
m



möjlighet att komma åt dokumentation från sina insatser och behandlingar och där-
med också möjlighet att kunna påverka den vård som erbjuds. 

     Att kunskap sprids bland äldre om moderna hjälpmedel. 

     Att verka för en ökad standardisering så att hjälpmedlen blir mer tillgängliga. 

 

REKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD 
SKPF är Sveriges tredje största pensionärsförbund. Förbundets medlemsutveckling har 
en långsiktigt positiv trend. Medlemstillväxt är viktigt för förbundet. Ju större förbundet 
blir desto tyngre väger vi som organisation och desto mer kan vi påverka och bli en röst i 
samhället och stärka bilden av SKPF Pensionärerna som en offensiv organisation. Vi ska 
arbeta för en fortsatt positiv medlemsutveckling. 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

     Att fortsätta att utveckla mediestrategin för att informera om SKPFs verksamhet. 

     Att SKPF etablerar sig alltmer som en välkänd intresseorganisation för pensionärer. 

     Att förbundets aktiviteter är viktiga med varierande aktivitetsutbud. 

     Förbundet ska vara öppet och samarbetsinriktat med Svenska Kommunalarbetare-
förbundet, andra fackliga organisationer och övriga organisationer som delar förbun-
dets intressen och mål.  

     Att ta fram en plan för ett långsiktigt tänkande kring framtida medlemsvärvnings-
strategier. 

     Att utvidga rekryteringsbasen. 

     Att genomföra utbildning och information kring ny teknik. 
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Under de senaste åren har mycket hänt i SKPF:s verksamhet centralt. Samgåendet med 
SPRF 2016, inrättandet av posten som vice ordförande i samband med kongressen 2017, 
ett förbundskansli som blivit dubbelt så stort på fem år och ett under 2020 påbörjat tre-
årigt strategiarbete för förbundet är bara några exempel på stora framåtsyftande föränd-
ringar. 

Orsaken till förändringarna bottnar alla i en önskan från förbundets ledning att bli mer 
kända, ta större plats i debatten och synliggöra och förbättra medlemmarnas villkor i 
dagens samhälle.  

SKPF har och har haft ett väl fungerande samarbete med övriga pensionärsorganisatio-
ner kring gemensamma frågor och projekt, som ensamhetsprojekt och aktiviteter i Al-
medalen. 

Men även förbundets förtroendemannaorganisation behöver förnyas. Dagens kommit-
téer fyller på många sätt en roll i hur ärenden hanteras, men har också en del oklarheter 
som i sig rymmer svagheter. 

     Arbetsfördelningen mellan kommittéerna är ojämn. Äldrepolitiska kommittén har 
t ex haft alldeles för många frågor att hantera. 

     Det finns en bristande flexibilitet i organisationen. När en ny fråga blir aktuell blir 
reaktionen att fråga sig vilken kommitté den passar in i, inte hur vi på bästa sätt han-
terar den. 

     Frågor överlappar olika kommittéer, t ex har bostadsfrågan bäring på både bostads-
kommittén, äldrepolitiska kommittén (hemsjukvård) och trafik- och säkerhetskom-
mittén (säkerhetsfrågor i hemmet). Dubbelarbete och konkurrens mellan kommitté-
erna kan bli resultatet. 

     Det saknas uttalade talespersoner i olika frågor bland de förtroendevalda, vilket 
skapar problem när vi snabbt behöver gå ut i aktuella frågor.  

     Förbundsstyrelsens roll kring och i kommittéerna är oklar. Det finns en kommitté 
som är beslutad av kongressen, de övriga inrättar förbundsstyrelsen efter eget tycke. 
Det finns ingen beslutad ordning kring hur kommittéerna ska vara sammansatta och 
utses. I dag finns det kommittéer med både fem och sex ledamöter, kommittéer som 
bra består av förbundsstyrelseledamöter osv. Detta ska inte uppfattas som kritik mot 
sittande kommittéer, men utan en beslutad ordning öppnas för godtycke och därmed 
följande missnöje. 

     Kansliets stöd till kommittéerna har under några år utvecklats från att vara en ren 
sekreterarfunktion till att bli mer av experthjälp. En nyvald förbundsstyrelse bör se 
över hela förtroendemannaorganisationen, anpassa den till det strategiska arbete som 
påbörjats och vid behov anpassa kansliorganisation och kanslistöd på lämpligt sätt.  

SKPF:s framtida organisation
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En nyvald förbundsstyrelse ska ha full frihet i att utforma och besluta om den organisa-
tion framtiden kräver och förbundet mäktar med.  

Mot bakgrund av detta föreslår VU att förbundsstyrelsen ska föreslå kongressen att:  

     Ge den nyvalda förbundsstyrelsen i uppdrag att forma en förtroendemannaorgani-
sation på central nivå som svarar mot medlemmarnas behov och önskemål. 

     Upphäva det tidigare kongressbeslutet att det ska finnas en studie- och utbildnings-
kommitté i nuvarande form 
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