
Distriktsstyrelsens yttrande över inkomna motioner 

Sammanlagt har tio motioner inkommit till kongressen 2020. Det är ovanligt få, vilket 

sannolikt har att göra med att motionerna denna gång skulle vara inne senast den 12 

december i enlighet med de nya stadgar som antogs i Gävle 2017. Tidigare har motionerna 

kunnat behandlas på distriktens årsstämmor.  Följande motioner har inkommit och 

Distriktsstyrelsen har yttrat sig över dem enligt följande: 

• Två motioner, En gemensam tandvårds- och sjukvårdsförsäkring och Mun och 

tandhälsa. Båda motionerna har liknande krav, nämligen att även tandvården måste 

omfattas av ett högkostnadsskydd. Distriktsstyrelsen nämner att Kongressen 

beslutade enligt de nu inkomna motionerna redan på Kongressen 2017. Även i det 

konsumentpolitiska programmet återfinns ett avsnitt om att mun- och tandhälsa, där 

det framförs att även tänderna bör omfattas av den allmänna sjukförsäkringen. 

Distriktet framhåller också att dålig tandhälsa också kan leda till andra sjukdomar. 

Stockholmsdistriktet instämmer helt i motionärernas yrkande och yrkar att 

kongressen beslutar att: 

o Uppdra till förbundet att inleda förhandlingar med stat, regioner och 

kommuner om förbättrade, förenklad och likvärdiga villkor för ökat stöd till 

tandvård 

o Uppdra till förbundet att verka för att även tandvård omfattas av ett särskilt 

högkostnadsskydd och att en statlig utredning ser över Hälso- och 

sjukvårdslagen så att även tänderna omfattas. 

• Diskriminering av kommuninvånare med digitalt utanförskap genom införande av 

parkeringsappar. Distriktsstyrelsen säger i sitt yttrande att även om andelen äldre 

som saknar smarta mobiler minskar anser distriktet att kommunernas 

parkeringsplatser ska kompletteras med p-skivor och vanliga parkeringsautomater. 

Distriktsstyrelsen föreslår att kongressen ska besluta att bifalla motionen.  

• Hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Distriktsstyrelsen framhåller att ett nytt vård- 

och omsorgspolitiskt program antogs på kongressen och att programmet under 

innevarande år varit föremål för en uppdatering. Det reviderade programmet 

kommer inte att behandlas av kongressen. Vi delar motionärens uppfattning att det 

behövs ett nytt program som analyserar de modeller som idag styr hälso- och 

sjukvården. Enligt Distriktsstyrelsen befinner sig svensk hälso- och sjukvård mitt i ett 

systemskifte som innebär att verksamheter inom akutsjukvård förs över till 

öppenvårdsmottagningar och vårdcentraler. Distriktsstyrelsen yrkar därför att 

kongressen beslutar att bifalla förslaget om ett nytt Hälso- sjukvårdspolitiskt 

program. 

• Frivillig dödshjälp. SPF Seniorerna har tidigare behandlat motioner om dödshjälp, 

senast på kongressen 2017. Motionären yrkar på att det tillsätts en utredning om 

frivillig dödshjälp enligt den s.k. Oregonmodellen. Distriktsstyrelsen erinrar om att 

det finns olika modeller och hänvisar till den som gäller i Holland. Distriktsstyrelsen 

yrkar på att Kongressen beslutar att verka för att en parlamentarisk utredning om 

dödshjälp tillsätts och att motionen därmed anses besvarad. 



• Bromsa utvecklingen av centraliseringen av SPF Seniorerna. I motionen framhålls att 

av den totala medlemsavgiften går en alldeles för stor del till förbundets overhead. 

Distriktsstyrelsen påpekar att kongressen beslutade om avgiften till förbundet så sent 

som på kongressen 2017 och att den efter höjningen uppgår till 160 kr. 

Distriktsstyrelsen nämner också att föreningarnas avgifter varierar mellan 0-190 

kronor och att distriktsavgiften varierar mellan 10-60 kronor. Distriktsstyrelsen delar 

vad som sägs i motionen om att föreningarna har en viktig roll att fylla inte minst när 

det gäller social gemenskap och att lokalt påverka kommunerna via de kommunala 

pensionärsråden. Distriktet delar vidare motionärens uppfattning att medlemmarna 

alltid ska stå i fokus när olika förslag diskuteras. Distriktet vill särskilt framhålla att 

detta inte bara gäller föreningarna utan även den verksamhet som bedrivs på 

förbunds- och distriktsnivå. Distriktsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att 

motionen därmed är besvarad. 

• Förbättring av system för medlemsregister och hemsida. Motionen lyfter enligt 

distriktsstyrelsen fram två viktiga frågor; dels behovet av ett lättanvänt och effektivt 

Distriktsstyrelsen yrkar att kongressen beslutar att bifalla motionen och att 

Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att planera för en övergång till nya system samt att 

en önskan om en tydlig och transparant organisation som involverar föreningar och 

distrikt. Vidare framhålls i motionen att väl fungerande och lättanvända system är 

grunden för en effektiv kommunikation med medlemmarna. I motionen pekas på två 

alternativ: Antingen fortsätter man med att utveckla befintligt system eller också 

övergår man till ett nytt system med nya leverantörer och med fokus på att 

upphandla ett modernt och lättanvänt system.  

• Medlemskap i SPF Seniorerna ska baseras på ett aktivt val. Motionären anser att den 

som söker medlemskap via hemsidan ska kunna välja själv. Idag ska man ange sitt 

postnummer och förslag på förening blir den som ligger närmst bostaden. Distriktet 

menar dock att det dessutom tydligt finns möjlighet att själv välja förening. 

Distriktsstyrelsen yrkar att kongressen beslutar att motionen därmed anses besvarad. 

• Motion om hållbar utveckling som genomgående tema i SPF Seniorernas verksamhet. 

Distriktet delar vad som sägs i motionen om att FNs17 globala mål för en hållbar 

utveckling bör genomsyra SPF Seniorernas verksamhet. Distriktet vill särskilt lyfta 

fram begreppet social hållbarhet, som inkluderar flera av de globala målen. Distriktet 

föreslår kongressen att besluta i enlighet med de förslag som framförs i motionen.  

• Cancerförebyggande screening för kvinnor. Distriktet framhåller att det i dag finns en 

åldersdiskriminering som gäller kvinnor över 74 år när det gäller mammografi och 

kvinnor över 64 år när det gäller cellprov för att upptäcka livmoderhalscancer. 

Distriktet yrkar därför att kongressen beslutar att ge förbundet i uppdrag att verka 

för att 

o Kvinnor över 64 år ska screenas med cellprov och HPV-test för att tidigare 

upptäcka livmoderhalscancer 

o Kvinnor över 74 år screenas med mammografi för att tidigare upptäcka 

bröstcancer. 
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