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2018 hålls allmänna val till kommuner, landsting och regioner samt till riksdagen. 
Partierna förbereder och i vissa fall beslutar sina listor – partivalsedlar – under 
nästa år.  
 
Personer som är 65 år och äldre utgör en femtedel av befolkningen och en fjärdedel 
av valmanskåren. Ändå ser det långt ifrån ut så på listorna och i parlamenten. År 
2014 invaldes endast 2,6 procent 65-plussare till i riksdagen, 14,7 procent i 
landstings- och regionfullmäktige samt 18,7 procent i kommunfullmäktige.  
 
Detta demokratiska underskott är oacceptabelt! Till nästa val måste en betydligt 
högre andel vara 65 år och äldre om dessa församlingar ska kunna kallas 
representativa. Idag saknas seniorers erfarenhet i dessa viktiga beslutsfora. 
 
SPF Seniorerna kommer att granska hur partierna arbetar inför valen år 2018 för att 
få in fler 65-plussare i de folkvalda församlingarna. Vi kommer även att uppmuntra 
seniorer att inför nästa val ställa upp för offentligt uppdrag i kommuner, landsting, 
regioner och riksdagen. Dessutom kommer vi internt att lyfta fram seniora 
kandidater oavsett partifärg samt uppmana våra cirka 270 000 medlemmar att 
kryssa någon av dessa. 
 
Vi skulle vilja höra hur ni resonerar om saken och träffar dig gärna för att tala mer 
om det. Vi vill särskilt ha svar på följande frågor:  
Hur arbetar ni i Centerpartiet för att en rimlig andel seniorer ska finnas med på era 
listor och i de folkvalda församlingarna efter valet 2018? 
Har ni fastslagit ett mål för vilken andel seniorer som bör finnas på era listor? 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Christina Rogestam 
Förbundsordförande 
 
SPF Seniorerna är en av Sveriges största ideella föreningar med 270 000 medlemmar i 810 lokala 
föreningar och 27 regionala distrikt över hela landet. Förbundet är Sveriges äldsta 
seniororganisation, bildad 1939. 


