
 

Rapport angående kongressbeslut 2014 
Förbundsstyrelsen får, efter avslutad mandatperiod, avlämna följande rapport till 
kongressen angående kongressbeslut 2014.  
 
Motioner 2-7, 34 Pension, lön och beskattning.     
Bromsens effekter ska avskaffas och pension och lön ska beskattas lika. 
Förbundsstyrelsen har framfört kongressens beslut till regering och riksdag vid flera tillfällen, 
samt enskilt och tillsammans med övriga seniororganisationer skrivit om det i dagspressen.  
Arbetet finns beskrivet mer i detalj i förbundets verksamhetsberättelser för 2014-2016. 
 
Motioner 8-10 Bankernas kontanthantering.  
Bankerna måste även fortsättningsvis tillhandahålla kontanter för såväl insättning som 
uttag.  
Förbundsstyrelsen har vid upprepade tillfällen tagit upp frågan med regeringen och 
riksdagen. Bland annat har förbundet svarar på regeringens remiss i ärendet samt skrivit 
flertalet debattartiklar.  
Efter att ha genomfört kampanjen ”Kontanterna kvar” våren och sommaren 2016 så 
uppvaktades finansmarknadsministern i ärendet den 10 augusti. 
 
Motion 12 Äldrematsakademin  
Regeringsuppdrag till livsmedelsverket. Begreppet Måltidspusslet som tar upp alla delar av 
måltidsbilden. 
Förbundsstyrelsen har tagit upp frågan med ledamöterna i Kommunalpolitiska, 
landstingspolitiska och regionpolitiska råden samt med distriktsordförandena. Under 2017 
har förbundsstyrelsen beslutat att lägga ytterligare resurser för att lyfta fram frågan som en 
av de mer centrala i SPF Seniorernas politiska arbete. 
 
Motioner 27 och 30 Medlemsrekrytering 
Förbundet har genom projektet ”Förening för alla” tagit upp frågan om olika vägar att värva 
nya medlemmar genom regionala konferensen i hela landet. 
 
Motion 35  Veteranen tre månader för intresseanmälda 
Förbundet har tagit fram en lösning för att göra tidningen Senioren tillgänglig via nätet för 
intresserade då kostnaden för att skicka tryckta exemplar till intresserade är för hög för 
förbundet. 
 
Motionerna 16-17 Äldrebostäder 
Bostadsrapporten som utkom augusti 2014 ligger som grund för förbundsstyrelsens arbete i 
frågan. Rapporten togs upp i samband med förbundets rundresa ut till distrikten för att 
sprida den till samtliga föreningar. Förbundet genomförde även en bostadskonferens 2015 
och har sedan dess aktualiserats i en rad debattartiklar, rapporter och debatter. 
Arbetet finns beskrivet mer i detalj i förbundets verksamhetsberättelser för 2014-2016. 
 
Motion 18 Valberedningens sammansättning och arbetssätt 
Ny arbetsordning för valberedningen antogs vid kongressen 2014. 
 
  



 

Motion 19 Utveckling av hemsidan med användarvänliga funktioner  
Arbetet med nya hemsida och medlemsregister rapporteras till kongressen som en egen 
punkt. 
 
Motion 21 RUT avdrag för datortjänster 
RUT omfattar numera även enklare datortjänster. 
 
Motion 24 Lagstiftning om KPR och LPR 
Frågan har tagits upp i regeringens pensionärskommitté, med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), remissvar, debattartiklar och i samtal med riksdagsledamöter. 
 
Motion 25 Ökad informationsklyfta- en demokratifråga.  
Informationsklyftan ökar genom teknikskifte inom dagstidningar och public service. 
Frågan har tagits upp med regeringen, riksdagen och E-hälsomyndigheten samt debatterats i 
olika forum. 
 
Motion 26 Lär media att det finns fler pensionärsföreningar än PRO 
Förbundskansliet har som en löpande del av det dagliga arbetet fört fram SPF Seniorernas 
namn i massmedia.  
 
Motion 28 SPF-app  
Efter att ha diskuterat med leverantören av förbundets hemsida har kostnaden för att skapa 
en app för SPF Seniorerna inte bedömts som rimlig i proportion till medlemsnyttan.  
 
Motion 31 SMS avisering - Utveckla en SMS-funktion i det centrala medlemsregistret som 
möjliggör medlemsutskick. 
Funktionen finns utvecklad i nya registret men är inte påkopplad i väntan på hur 
kostnaderna för trafiken ska fördelas. 
 
Motion 32 HBT frågor 
Förbundet har tagit fram ett program inom HBTQi-frågor inför Pridefestivalen samt en 
mångfaldspolicy. Förbundet har avsatt pengar och aktivt stöttat Stockholmsdistriktet som 
utställare under Pridefestivalen i Stockholm. 
 
Motion 36 Smarta telefoner med hörselslinga 
Idag finns det smarta mobiltelefoner med hörselslinga. 
 
Motion 37 Gode man  
Förbundsstyrelsen bevakar propositionen i ärendet.  
 
Motion 39 Bakgrundsmusik - Det är svårt att uppfatta talet i TV- program på grund av 
bakgrundsmusik. 
Förbundsstyrelsen har tagit upp frågan i olika sammanhang. I augusti 2016 uppvaktade 
förbundsordförande och generalsekreteraren Sveriges Television i ärendet.  
 
§ 21 i kongressens protokoll - Fastställande rambudget 
Förbundsstyrelsen redovisar sedan ett par år tillbaka samtliga resultat i procent. 
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