
 

Några rader från den fysiska SPF Kongressen 23-24.8.21 på Aronsborgs 

konferenshotell, Bålsta 
 

SPF Kongressen 2020 påbörjades i juni 2020 och genomfördes digitalt av kända skäl. Vår 

ordförande Hans tillfrågade mig om ett hedersuppdrag. Jag blev undrande och det visade sig vara att 

bli vald till justerare! 

 

Första delen av kongressen hölls digitalt den 20 juni 2020 och jag satt då klistrad vid datorn större 

delen av dagen i vår sommarstuga. Solen sken ute! Tolv ärenden avhandlades då. 

 

Jag är glad att jag fått möjligheten att närvara fysiskt på den andra delen, som erbjöd möjligheter till 

närvaro både digitalt och fysiskt. 

 

Kongressen återöppnades genom vår ordförande Eva Eriksson, men först fick vi lyssna till en 

representant från Vi Unga, en organisation som funnits i 65 år, genom en yngling Markus. En 

organisation som vill göra meningsfulla saker på fritiden och gärna krokar arm med äldre för att bli 

hörda och kan bereda medlemmar ömsesidig nytta. En organisation som föreningar kan bjuda in för 

att berätta mer om hur vi kan samverka! Unga och äldre! 

 

Eva Eriksson nämnde i sitt hälsningsanförande att förbundet i juli månad skickat en skrivelse till 

regeringskansliet med krav på en särskild äldreminister i en framtida ny regering. Därutöver lyfte 

hon frågan om ekonomi och pensioner och behovet av höjningar. Hon nämnde också boendefrågor, 

digitaliseringen och äldreomsorgsfrågornas behov av uppgradering. En grupp finns redan tillsatt för 

uppdraget. Hon påtalade också att vi i våra olika roller ska påverka stat, regioner och kommuner, 

där vi har nytta av de olika framtagna programmen. 

Eva E säger att de politiska partierna har inget om äldrepolitik i sina program. Tänkvärt inför 2022! 

 

Efter denna inledning påbörjades kongressen och förhandlingarna. På vår föredragningslista hade vi 

fjorton punkter att avhandla. De flesta kom att gå som en dans. Det misstänktes att beslutet om 

stadgarna skulle ta tid och beslut fattades att hantera förslaget om stadgar till dag två. Hela 

förmiddagen dag två ägnades åt dem, trots att en gedigen genomgång redovisades över hur 

processen genomförts. Ett sällan skådat ambitiöst genomförande. Distrikt och föreningar hade fått 

besök inte endast en gång, utan flera om så önskats under processen. 

 

Av ärendena dag ett kan jag nämna att vår ordförande Hans blev vald till valberedningen för nästa 

kongress och att han blir vice ordförande. Hans har erfarenhet från kongressen 2017, som var 

förlagd till Gävle, blir till stor nytta för Stockholmsdistriktet som blir nästa arrangör.  Därefter 

följdes beslut om mål och strategier för perioden 2021-2023, rambudgeten och förbundsavgift för 

samma period. Strategin är att vi självklart ska växa dvs bli fler, vara en röst för seniorerna och att 

vi ska bli kända och synliga i olika sammanhang. Förbundsavgiften 160 kronor ligger fast. 

Det boendepolitiska programmet fastställdes och är ett viktigt och betydelsefullt program för att 

driva på frågan om bra boende för äldre alltifrån markanvisningsavtal, början till planering och 

genomförande, men också frågan om lokaler för äldres samlingar/aktiviteter. Ett program som i 

första hand vänder sig till riksdag och regering samt kommuner. Ovanstående viktiga dokument 

användes även som underlag till relaterade motioner. 

 

Bland motionerna väljer jag några. De var 60 till antalet och 57 sidor att läsa.  Förbundet hade givit 

förslag till beslut. De flesta bifölls. Motionerna hade indelats i olika sakområden t ex Hälso- och 

sjukvård, Tandvård, Omsorg, Läkemedel, Friskvård, Boende, Konsument, Dödshjälp, Miljö/Klimat, 

Pensionärsråd, Förbundsinternt, Medlemsavgifter, Medlemssystem samt Medlemsförmåner och 

Familjemedlemskap. Jag hade önskat mer tid/diskussion kring vissa av motionerna, för att bl a få 



lyssna till olika argument och ta del. Jag inser att tid inte kan medges, men det är en brist tycker jag. 

Förbundets yttranden och underlag var ändå väl genomarbetade inför röstningen. 

 

Hälso- och sjukvården hade flera motioner som handlade om brister och krav inom dagens hälso- 

och sjukvård. Redan 2017 togs beslut på kongressen om ett vård- och omsorgspolitiskt program. En 

komplettering och uppdatering har skett av programmet under 2019. I december 2019 beslutade 

styrelsen fastställa det nya Vård- och omsorgspolitiska programmet, som lyfter fram bristerna och 

utmaningarna som förbundets Vård och omsorgspolitiska program tar upp. Motioner angående 

borttagande av åldersgränser som finns för mammografi, screening av bröst- och livmodercancer 

hade inkommit. Motionerna bifölls med motiveringen att omotiverade åldersgränser inte ska finnas 

med hänvisning till omsorgspolitska programmet samt programmet Seniorrespekt och seniorers 

likaberättigande. 

 

Området Omsorg innehöll motioner som ffa berörde särskilt boende (SÄBO).  Det handlade om val 

av äldreboende dvs läge inför flytt, aktivering, personal. Förbundets svar gick i linje med 

Socialstyrelsens råd och regler, dvs behov efter individ, bemanning med mera, Förbundet ansluter 

sig till dessa krav och det vård och omsorgspolitiska programmet får utgöra program i möten med 

stat, region och kommuner. Vi vet att mycket återstår! RPR och KPR har att göra liksom förbundet! 

Sedan var det tre motioner om personalomsättningen i hemtjänsten, krav på utbildad personal. 

Dömd personal inom omsorgen. Motionerna bifölls utifrån att förbundet ska verka för att personal 

ska vara utbildad, och att kontroll ur belastningsregister ska tas vid nyanställningar. Dessutom har 

Göran Jonsson, särskild utredare, lämnat sin utredning om personal och arbetsmiljö mm inom 

äldreomsorgen med diverse förslag. Ännu ej hanterad. 

 

En motion om ordet brukare hade ställts av Skånedistriktet. De föreslog att vid varje tillfälle ordet 

brukare används ska förening, distrikt eller dito reagera och säga att vi inte är brukare. SPF på 

förbundsnivå försöker leva efter att inte använda ordet, förbundet driver även frågan i 

Socialstyrelsens äldreråd. Den frågan har även vår grupp KPR ledamöter och ÄOF-funktionärer i 

distriktet diskuterat på några träffar. Anders M Johansson SPF Gavle hade gjort ett förtjänstfullt 

underlag vid ett tillfälle. Nu få vi gasa på igen. Jämför plats i SÄBO och lägenhet med kontrakt! 

Tyvärr skriver vår förbundsordförande i senaste numret av vår tidning ordet plats i sin ledare, när 

hon borde skriva lägenhet. Jag skickar ett mejl till henne! 

 

Tillgången på läkemedel har blivit sämre sedan apoteksreformen. Beror sannolikt på svårigheter 

med lagerhållning. Förslagsställaren föreslår att krav på lagerhållning borde finnas. Förbundets 

svarar att det är för tidigt att ställa dessa krav. Det krävs en samlad bild av orsaker. 

 

Motionsblocket konsument handlade om framtidens tågresande och handlade om tillgänglighet. 

Förbundet har aktiverat sig i frågan med SJ. 

 

Fria resor för äldre än75 år borde vara likvärdigt över hela landet tycker  Norra Älvsborgsdistriktet. 

Förbundet avslår motionen med hänvisning till att kollektivtrafik är en kommunal och regional 

angelägenhet, men att kommuner och regioner bör erbjuda pensionärer fri  kollektivtrafik. 

 

Självvalt livsslut/dödshjälp. Rubrikerna var Rätten till en värdig död och frivillig dödshjälp. 

SPF Seniorerna står för den enskildes självbestämmande genom hela livet. Det vore enkelt att 

applicera det synsättet på individuellt självbestämmande. Vad är värdigt slut, vad säger läkarkåren? 

Motionerna avslogs, men förbundet ska verka för  att en statlig parlamentarisk utredning om 

frivillig dödshjälp tillsätts. 

 



Flera motioner fanns om pensionärsråd. En lag borde finnas för regionala råd RPR och 

kommunala råd KPR och att ett gemensamt reglemente för de olika råden skulle och  tas fram via 

Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

Administrativt fanns en motion från Bohusdistriktet om ändamålsenlig distriktsindelning dvs vara 

en stark röst för seniorerna och en organisation i tiden. Hälso- och sjukvård är en prioriterad fråga. 

Distrikt och regioner stämmer inte alltid. Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att en 

organisationsöversyn behövs de hänvisar i sitt svar till Mål och strategier 

 

På området medlemssystem var det förslag som var både kostsamma och icke motiverade varför de 

avslogs, Det var bl a ett enkätverktyg, gratisversioner finns. Dock beslutades att IT systemet skall 

ses över och förbundsstyrelsen fick uppdrag att tillsätta en grupp som involverar distrikt och 

föreningar för att utvärdera nuvarande system medlemsregister och hemsida mm.  Gläder säkert alla 

våra registeransvariga i föreningarna m fl. 

 

Någon ropade efter hur blir det med SMS funktionen?? Generalsekreteraren svarade att en 

SMS funktion är beställd och ska levereras i oktober!! Hurra säger många! 

 

Medlemsförmåner 

 

Tågrabatter. Idag 10 procent. Försök att bearbeta SJ har ej lyckats. 

 

Till sist kommer stadgarna och nu är vi inne på dag två. Som jag tidigare antytt blev det många 

yrkanden och voteringar. Presidiet hade full huggning, för att ställa propositioner. Voteringarna gick 

smidigt genom digitalt röstande. Tack och lov! 

 

Det hela slutade, trots allt, med att stadgarna antogs och med ett beslut att vissa 

konsekvensändringar måste ske i förslaget pga. ett par yrkanden som gick igenom. Det ena var ett 

datum för uppbörd och det andra om tidsintervall för kongressen. Tur att det ej blev återremiss. 

Vissa yrkanden togs tillbaka, vilket underlättade för ett beslut. En representant från 

förbundsstyrelsen sa ” Tror ni att vi rekryterar flera medlemmar genom våra stadgar!” Han, Jan-Erik 

Löfbom Östgötadistriktet, fick en stor applåd! 

 

Det nya i stadgarna är att kongressen ska hållas var 4:e år och ett tillägg/yrkande blev att en digital 

konferens hålls vartannat år. De nya stadgarna träder i kraft 1.1.2022. 

 

Näst ordinarie kongress blir 2023 och Stockholm hade uppdraget 2020, då pandemin slog till. 

Därför går det vidare till dem nu. 

 

Vi, dvs Anders Wallin och jag, som var distriktets ombud, anlände i sol och slutade i sol. Två 

innehållsrika dagar var till ände. Väl genomförda av vårt förbund. Bra logi och kongressmiddagen 

var välkomponerad och god. Dessutom var vi bordsplacerade, varför det gick fort till sittning. 

Trevliga samtal under middagen. Jag är en erfarenhet rikare! 

 

 

Catharina Hedin 

SPF Gavle 

Ledamot i Gävleborgs distriktet och 

ledamot i KPR Gävle kommun 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


