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Rapport angående kongressbeslut 2017 
 
Förbundsstyrelsen får, efter avslutad mandatperiod, avlämna följande rapport till kongressen 
angående kongressbeslut 2017.  
 
 
Vård- och omsorgspolitiskt program  
 
Möten och andra aktiviteter genomförs, så långt som det är möjligt, i lokaler och på platser som är tillgängliga för 
alla. 
Beslutet gäller alla organisationsled. I förbundet bemödar sig om att leva upp till kongressbeslutet 
i de aktiviteter som det arrangerar eller är delaktig i. 
 
Verka för att Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska säkerställa att skillnaderna i utbud och avgifter för 
hjälpmedel inte är orimligt stora. 
Förbundet har bland annat drivit frågan vid uppvaktningar och påverkan av politiker samt som 
representant i framförallt Socialstyrelsens referensgrupp för hjälpmedelsuppdragen. Frågan har 
också lyft gemensamt via Sveriges arbetsterapeuters samverkansråd (tidigare brukarråd) 
 
Verka för att Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska utvärdera nuvarande förekomst av lokala 
äldreombudsmän.  
Kravet har framförts till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (numera Sveriges Kommuner 
och Regioner, SKR). 
 
Motion 2 Äldrevårdsmottagningar  
 
Att alla personer över 75 år ska få möjlighet att bli inskrivna i en äldrevårdsmottagning om man själv vill. 
 
Ett antal regioner har äldrevårdsmottagningar i olika former. Frågan har lyfts i flera utredningar 
där SPF Seniorerna är representerat eller varit remissinstans, särskilt i Samordnad utveckling för 
god och nära vård (S 2017:01) och Framtidens Socialtjänst (S 2017:03).  
 
Motion 3 Begreppet ”brukare” 
 
Att förbundsledningen ånyo ska ta tag i denna fråga och med kraft driva frågan så att ordet brukare suddas i det 
sammanhang det nu förekommer i social omsorg för äldre personer. 
 
Förbundskongressen beslöt redan 2011 att verka för att begreppet brukare inte ska användas och 
har sedan dess fortsatt med det. Tyvärr används det fortfarande men i allt mindre grad. 
Benämningar som omsorgstagare, kund, klient med flera, blir allt vanligare. Förbudets 
representanter har bland annat lyft frågan i Socialstyrelsens äldreråd. 
 
Motioner 18:2 och 19:2 Kommunala äldrevägledare 
 
Att SPF Seniorerna ska verka för att inrätta lokala vägledare inom kommunernas äldreomsorg. 
 
Kongressen 2017 beslutade att detta är ett av de krav som ingår i det konsumentpolitiska 
programmet och ställs till kommunerna. SPF Seniorerna har drivit frågan i flera utredningar där 
förbundet är representerat. I de pågående utredningarna Framtidens socialtjänst (S 2017:03) och 
Fast omsorgskontakt (S 2019:02) diskuteras ett behov av en funktion i äldreomsorgen som ska 
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föra äldres talan och ha en uppgift som är en utvidgning av dagens kontaktmannaskap. Några 
beslut finns dock inte ännu.  
 
Motion 22 Främja folkhälsa  
 
Förbundet 2018 inbjuder till en riksomfattande kampanj ”30 minuter” under 30 dagar” Kampanjen ska pågå 
mellan mars-maj. 
 
Kampanjen genomfördes under våren 2018. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7–16 Tandvård 
 
Att verka för att sjukdomar och problem med tänder och mun ska omfattas av särskilt högkostnadsskydd för 
tandvård att informationsansvaret för tandvårdsstöden förtydligas och samlas, att landstingens och kommunernas 
ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård tydliggörs. 
 
SPF Seniorerna för fram sina ståndpunkter i flera sammanhang. Framför allt i Utredningen om 
jämlik tandhälsa (S 2018:02) där förbundet är representerat i utredningens referensgrupp. 
Utredningen har haft ett antal interaktiva workshops och sammankomster om tillgång till 
tandvård på lika villkor, oavsett ekonomi och ålder. Utredningen ska redovisa sina förslag senast i 
mars 2021. 
 
Revidering av stadgar med relaterade motioner 
 
Uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över stadgarna för förbund, distrikt och 
förening. 
 
Förbundsstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde den 30 augusti 2017 en central arbetsgrupp med 
uppdrag att ”se över normalstadgar för förening, normalstadgar för distrikt samt stadgar för SPF 
Seniorerna, i enlighet med kongressens beslut.” 
 
Motion 35 Olika former för medlemskap 
Motion 36 Nya anslutningsformer 
 
Ge förbundet i uppdrag att utreda vad olika former av medlemskap skulle innebära.  
- Om det överhuvudtaget är möjligt att införa. 
- Vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla för de olika medlemskapen. 
- Vad ska de olika medlemsavgifterna komma att kosta. 
- Vilken påverkan skulle det få för förbundet, de lokala föreningarna och så vidare.  
Att förbundet ser över och möjliggör fler typer av anslutningsformer 
 
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i augusti 2017 att tillsätta en stadgegrupp med 
uppdrag att se över stadgarna i enlighet med kongressen beslut. Stadgegruppen inrättade tre 
arbetsgrupper för frågor om distrikt, föreningar respektive medlemskap. I grupperna fanns 
representanter för föreningar, distrikt och förbundskansliet. Utöver arbetsgruppen om 
medlemskap kom även arbetsgruppen om föreningar in på frågor om medlemskap och 
anslutningsformer. Arbetsgruppernas förslag lämnades till stadgegruppen som sedan besökte alla 
distrikt för att inhämta synpunkter på bland annat medlemskap och anslutningsformer. 
Stadgegruppens förslag remitterades till alla distrikt. Avsikten var att de skulle inhämta 
föreningars synpunkter. 
Kongressen beslutar om förbundsavgift. 
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Motion 41 Rutiner vid större dataprojekt 
 
När större projekt startas av förbundet ska det finnas en stödjande arbetsgrupp med inom aktuellt område 
kompetenta medlemmar föreslagna av distrikt och förtroendevalda.  
Det i samband med avslut av aktuellt dataprojekt och andra större projekt ska ske en utvärdering under 
medverkan av inom respektive projektområde kunniga förtroendevalda.  
Vid breddutbildning i samband med dataprojekt denna inte startar innan rimlig stabilitet finns i nya system. 
 
Något större dataprojekt har inte startats under kongressperioden. Under 2018 genomfördes 
utvärdering av befintligt medlemsregister och webb genom två olika referensgrupper med 
representanter för föreningar och distrikt. Dessa referensgrupper skickade ut enkäter till 
föreningar och distrikt för att utvärdera och få fram önskemål för fortsatt utveckling av systemen. 
 
Motion 64 Orättvisa i skatteuttag för giftermål efter 65 års ålder 
 
Motionären vill att SPF Seniorerna på förbundsnivå driver frågan gentemot regeringen och riksdagen för en 
ändring i lagstiftningen. 
 
Förbundet driver konsekvent att en översyn av hela pensionssystemet är nödvändig. 
Påverkansarbetet sker genom direktkontakt med politiker i riksdagen och regeringen, skrivelser, 
remissvar, samt genom opinionsbildning genom debattartiklar och inlägg i sociala medier. 
Skatteuttaget beror på gamla regler från ATP som fortsatt tillämpas på tilläggspensionen. Frågan 
ingår i kravet på en total översyn av pensionssystemet. 
 
Motion 68 Förbjud telefonförsäljning 
 
Att arbeta för att muntliga avtal via telefon ska vara förbjudna och att endast skriftligt ingångna avtal är giltiga. 
 
Förbundet har drivit frågan både enskilt och genom sitt medlemskap i  paraplyorganisationen 
Sveriges Konsumenter. 2018 infördes ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. 2020 gav 
regeringen en särskild utredare i uppdrag att följa upp tillämpningen av skriftlighetskravet, ta 
ställning till om kravet bör utvidgas till att omfatta fler varor och tjänster samt överväga behovet 
av att justera reglerna i övrigt eller vidta andra åtgärder. 
 
Motion 69 Tillgång till internet på äldreboende 
 
Att SPF Seniorerna på alla nivåer ska verka för att alla äldreboendena ska erbjuda bra internet till de boende. 
 
Kongressen 2017 beslutade att detta är ett av de krav som ingår i det konsumentpolitiska 
programmet och ställs till kommunerna. SPF Seniorernas företrädare har drivit frågan i 
kommunala pensionärsråd. 
 
Motioner 71 och 72 Lagstifta om kommunalt pensionärsråd 
 
Att uppdra åt förbundsstyrelsen att skyndsamt intensifiera arbetet kring och i kontakt med politiska partier driva 
frågan om att lagstifta om inrättandet av kommunalt pensionärsråd, att förbundet med ökad intensitet driver 
opinionsarbetet kring frågan inför valet 2018, att förbundet ges i uppdrag att verka för en lag om äldreråd eller 
alternativt ett lagstadgat KPR i varje kommun, att pensionärsråd ska konsulteras tidigt i en beslutsprocess. 
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SPF Seniorerna driver frågan i flera olika sammanhang och har bland annat lyft det direkt med 
partierna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL). I valrörelsen 2018 gav 
Socialdemokraterna som första parti löftet att pensionärsråd ska bli obligatoriska för alla 
kommuner och regioner. Förbundet har påmint partiet om det. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 75 Förvaring och spridning av anhörigs 
kremerade aska  
 
Att verka för att länsstyrelserna tillämpning av reglerna för spridning av aska ska vara lika i hela landet. 
 
Förbundet har skrivit till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kontaktat 
riksdagsledamöter. 
 
Motion 76 Professionalisera uppdraget som förvaltare och god man 
 
en total översyn av systemet med god man  
- att regering/riksdag anpassar lagstiftningen till ett modernt samhälles krav på förvaltare, god man och 
överförmyndare  
- att systemet professionaliseras enligt norsk och finsk modell. 
 
SPF Seniorerna har i flera sammanhang drivit förbundets åsikter. Bland annat vid 
justitiedepartementets möten om gode män och förvaltare och var särskilt inbjuden att medverka 
med ett anförande vid civilutskottets offentliga utfrågning om tillsynen av ställföreträdare och 
överförmyndare. Som ett resultat tillsatte regeringen 
Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03) där SPF Seniorerna som ensam seniororganisation är 
representerat i utredningens referensgrupp. 
  
Motion 77 Kryssa en pensionär – valet 2018 
 
Att förbundet ska verka för att samtliga partier sätter upp pensionärer på valbar plats i sina listor. 
 
Förbundet framförde sina krav vid flera tillfällen, främst genom att skriva till och träffade alla 
riksdagspartiers partisekreterare, medverka på partiers kongresser och stämmor med skräddarsytt 
material för respektive parti om den dåliga representationen, samt skriva debattartiklar. Inför 
valet drev förbundet kampanjen Fler seniorer i riksdagen och i slutet av valrörelsen kampanjen Kryssa 
en senior! Kampanjen innehöll Facebook-guide med profil- och omslagsbilder, mall för lokala 
debattartiklar, handledning för att skriva och skicka in lokal debattartikel samt frågor & svar.   
 
Motion 79 Det kontantlösa samhället 
 
Alla ska kunna använda kontanter oavsett var i landet man bor. Bankerna ska ha tjänster som möjliggör 
insättningar samt uttag av kontanter på sina kontor. 
 
Förbundet har drivit frågan på egen hand och genom samarbetet Kontantupproret där bland 
andra stora delar av civilsamhället ingår. Förbundet har arrangerat namninsamling och seminarier, 
skrivit debattartiklar, uppvaktat statsråd och statssekreterare och riksdagsledamöter. I november 
2019 beslutade riksdagen att det ska finnas välfungerande kontanttjänster i en betryggande 
utsträckning i hela Sverige.  
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Rambudget och förbundsavgift för åren 2018–2020 med relaterade motioner 
 
IT-stöd blir en del av förbundets erbjudande till medlemmarna. 
 
Från den 1 juni 2018 tog förbundskansliet över den IT-service som tidigare erbjudits 
medlemmarna via ett externt företag, och driver det sedan dess i egen regi. 
 
Uppdra åt den nya styrelsen att utreda möjligheterna att i fortsättningen knyta avgiften i relation till basbelopp för 
att slippa kommande uppslitande diskussioner. 
 
Förbundsstyrelsen har låtit kansliet utreda saken och beslutat att inte knyta förbundsavgiften till 
prisbasbeloppet. 
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