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SKPF:: 
pensionärerna 

Uttalande 3: 

Hög tid att infria vallöfte om pensionärsrådl 

Bilaga 4 

SKPF:s 23:e Kongressprotokoll 

Med knappt ett år kvar till nästa val har SKPF-pensionärerna varit samlade till den 23:e 

kongressen på Aronsborg i Bålsta. När vi ser tillbaka på hur regeringen under 

mandatperioden bedrivit politiken så ser vi många bra reformer som är viktiga för våra 

medlemmar. Vi ser samtidigt en stor brist i genomförandet av vallöften: 

Inför valet 2018 gav Socialdemokraterna ett tydligt vallöfte: Det ska vara obligatoriskt 

med pensionärsråd i kommuner och regioner. Det val löftet har ännu inte infriats. Det 

måste bli förverkligat före valdagen 2022! 

Det här handlar om att demokratin måste omfatta alla. Det handlar om hur en stor grupp 

i samhället ska få verkligt inflytande och bli delaktiga i demokratin och om hur 

beslutsfattare tar hänsyn till äldre vid olika beslut. Vi pensionärer har gedigna 

erfarenheter och värdefulla kunskaper som måste tas tillvara. Regioner och kommuner 

ska aldrig kunna avstå från att ta med äldres perspektiv när beslut förbereds och ska 

fattas. Därför måste lagstiftning finnas så att pensionärsråd blir obligatoriska, precis som 

i övriga nordiska länder. 

Det är bara ett år kvar till nästa val. Regeringen har ett år på sig att infria löftet. Samtidigt 

behövs reformen alldeles oavsett hur nästa val går. Därför måste alla regeringsalternativ i 

svensk politik ge besked om man är beredd att införa obligatoriska pensionärsråd i 

Sveriges kommuner och regioner. 

SKPF Pensionärerna samlade till kongress uttalar: 
Lagstifta NU om obligatoriska pensionärsråd i kommuner och regioner! Om det inte sker, 

måste alla regeringsalternativ i valet 2022 ge besked om hur man ställer sig till den 

viktiga reformen. 
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