Bifallna motioner PRO:s kongress 2018

Ansvarig Tidplan

Åtgärd

Medlemsavgift
Styrelsens förslag till medlemsavgift att från och med 2019 höja medlemsavgiften till
under kongressperioden
riksorganisationen med 20 kronor per år, från 170 kr till
190 kr, för att möta medlemmarnas behov av
medlemsservice- och nytta, verksamhetsutveckling och
ökad digitalisering
att höja anslaget till distrikten till 135 000 kr per år.

Aviseringen av medlemsavgiften från 2019 är 190
kronor till riksorganisationen. Utbetalningen av anslag
om 135 000 kronor görs var år.

Organisatoriskt program
Motion 15 - Utredning av PRO:s
organisation

att tillsätta en organisationsutredning och
verksamhetsutredning med inriktning att försträka PRO
som folkrörelse med siktet inställt på att förenkla det
interna arbetet samt att attrahera nya medlemmar
att utredningens förslag diskuteras på
distriktskonferenser i hela landet
att riksorganisationens styrelse sänder ut förslaget på
remiss till distrikt och föreningar
att ett slutligt förslag presenteras på kongressen
2021.

Förbunds Kongress
sekretera 2022
re

Organisationsutredning tillsatt och direktiv beslutade.
Utredningen har överlämnat 70 förslag till syrelsen.
Förslagen har varit ute på remiss. Förslag till beslut
hanteras av styrelsen och kongressen 2022.

Motion 17 - Begäran om översyn av Tilläggsförslag
hela vår organisation och revidering att uppdra till styrelsen att göra en översyn av PRO:s
av nu gällande stadgar
organisation.

Verksamh
etsenhet
en

Se motion 15

Motion 22 - Folkbildning för
utveckling - mera stöd till det
livslånga lärandet!

att uppdra åt styrelsen att tillsammans med andra
intresserade folkbildningsorganisationer och
pensionärsorganisationer ställa krav på staten om
förstärkta bidrag
att uppdra åt styrelsen att skapa underlag och material
för bilda opinion för mera stöd till folkbildningen på alla
nivåer i samhället
att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare för att stärka
PRO genom satsningar på utveckling och utbildning
tillsammans med ABF.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Diskussioner pågår med andra
folkrörelseorganisationer.

Motion 25 - PRO:s Folkhögskola
Gysinge

att Folkhögskolan kan medverka på enstaka kurser på
olika platser i landet för att nå flera medlemmar
att Folkhögskolan undersöker möjligheten att förlägga
kurser på kursgårdar i södra Sverige och i Norrland.

Ett pågående arbete. Folkhögskolan har verksamhet i
Malmö och Stockholm och undersöker möjligheterna på
fler platser.

delvis
klar /
klar

Motion 24-30 - om PRO:s
Folkhögskola i Gysinge

Tilläggsförslag
Styrelsen Prioriteras Arbetet har startat med att genomföra det
att styrelsen får i uppgift att genomföra det
2018 - 2022 förändringsarbete som beskrivs i motionsutlåtandet.
förändringsarbete som beskrivs i detta motionsutlåtande
och den utvecklingsplan som ligger till grund för den
närmaste femårsperioden
att utvärdering av utvecklingsplanen görs 2022, i enlighet
med styrelsens förslag.

Motion 33 - Instruktionsfilmer
friskvård

Tilläggsförslag
att riksorganisationen ser över möjligheten att i
samverkan med lämplig organisation ta fram nya
gymnastikprogram.

Verksamh
etsenhet
en

Görs i samarbete med Korpen, Gymnastikförbundet och
SISU Idrottsböcker. Lättsam träning är nu klart och
försäljning har påbörjats via PRO:s webbutik.

Motion 34 - Friskvård

att en policy utarbetas snarast och så snart den är klar
med innehåll som verkligen får våra passiva medlemmar
att tänka till i ämnet Frisksvård, och förhoppningsvis
påverkar mot att ännu fler medlemmar kan känna sig
inspirerade att komma igång med och utveckla den
Friskvård som passar bäst. Målet ska då vara ett ökat
välbefinnande och medlet för att nå dit är Friskvård i alla
dess former
att vi strävar mot det slutliga målet som gör det
meningsfullt att utveckla sin friskvård.

Verksamh
etsenhet
en

Policy är framtagen och har skickats ut i organisationen
våren 2019 tillsammans med den nya handledningen
för friskvårdsansvariga. Det nya samlingsnamnet PRO
Hälsosam med tillhörande logotyp har lanserats.

Motion 35 - PRO Riksfinaler
tävlingar

att samma ersättning till alla Riksmästerskapen ska gälla
oberoende av vilken tävling det gäller.

Verksamh Prioriteras
etsenhet 2021-2022
en

Genomlysning av ersättningarna för de olika grenarna
är påbörjad.

Motion 38 - Medlemskap i
riksidrottsförbundet

att PRO undersöker möjligheten att bli medlem i
riksidrottsförbundet.

Verksamh
etsenhet
en

RF-stämman beslutar om förbunds medlemskap i RF.
Ansökan om medlemskap ska göras hos RS senast den 1
januari det år stämma hålls. Nästa stämma hålls 2021.
RF svarar att det kan vara relativt problematiskt för
stämman att bevilja medlemskap till PRO då det inte är
en idrottsorganisation. Dessutom får man inte bedriva
verksamhet besläktad med befintligt förbund i RF där t
ex Svenska Bouleförbundet och Korpen Svenska
motionsidrottsförbundet redan är
medlemsorganisationer. PRO är nationell
medlemsorganisation i Korpen.

Motion 39 - Få fler medlemmar till
PRO

att i alla informationssammanhang tydligare visa att PRO Verksamh Prioriteras
är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden etsenhet under hela
organisation.
en
kongressperioden

Frågan diskuteras på dialogmöten med distrikten. Ett
ständigt pågående arbete.

Motion 40 - Bilden av PRO

att PRO tydligare betonar att organisationen är
oberoende och partipolitiskt obunden.

Verksamh Prioriteras
etsenhet under hela
en
kongressperioden

Frågan diskuteras på dialogmöten med distrikten. Ett
ständigt pågående arbete.

Motion 44 - Förbättrad
kommunikation

att PRO utarbetar en ny och mer aktiv
kommunikationsstrategi i enlighet med motionens
intentioner
att PRO-distrikten involveras i detta arbete.

Verksamh Prioriteras
etsenhet 2021-2022
en

Ett arbete med att ta fram en ny
kommunikationsstrategi har påbörjats och distrikten
involveras i detta arbete under våren 2022

Motion 47 - Om vikten av
transparens i PRO som syftar till
mer engagerade medlemmar

att se över hur vi, som är en demokratisk organisation,
Verksamh Prioriteras
kan få till stånd en kanal för direktkommunikation mellan etsenhet 2021-2022
basorganisationerna och PRO Riks, något som skulle bidra en
till en öppen och byråkratisk kommunikation och dialog.

Digitala ordförandeträffar är en del i detta arbete.
Medarbetare i organisationen träffas 1 gång per månad.
Det pågår ett arbete för att se över interna
kommunikationskanaler.

Organisatoriskt program Kommunikation med medlemmar
och omvärld

att ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med distrikten Styrelsen Prioriteras
utveckla samarbetet.
2021-2022

Digitala ordförandeträffar är en del i detta arbete.
Medarbetare i organisationen träffas 1 gång per månad.

Motion 51 - Medlemskort

att plastkorten ersätts av ett miljövänligare alternativ tex Kanslienh Kongress
en remsa att klistra på kortet med det nya årtalet.
eten
2022

2021 och 2022 års medlemskort var en del av
pappersavin. Detta ska utvärderas för att säkerställa att
det är endamålsenligt.

Motion 52 - Giltighetstid på
medlemskort

att ändra giltighetstiden till februari år xxxx - januari år
xxxx.

Riks ser kontinuerligt över medlemskortet och kommer
att ta det här beslutet i beaktande vid nästa årsavisering
(2023).

Motion 53 - Förslag till ändring av
ett ofta använt ord
"MEDLEMSVÅRD"

att ta bort ordet "medlemsvård" och ersätta det med
annan skrivning tex "ta hand om våra medlemmar" eller
"värna våra medlemmar" eller annan lämplig skrivning
som inte nödvändigtvis behöver se lika ut från gång till
gång.

Motion 56 - Medlemsvård och
medlemsrekrytering

att RO ska tydliggöra föreningars, samorganisationer och Verksamh Prioriteras
distriktens roll som medlemsrekryterare
etsenhet under hela
att RO tar tillvara de tips och idéer om en verksamhet
en
kongresssom vårdar medlemmar och lockar nya pensionärer att bli
perioden
medlemmar samt sprider dessa
att RO aktivt verkar för en verksamhet i alla led som
tilltalar pensionärer att bli medlemmar.

Kanslienh Kongress
eten
2022

Ett
pågående
arbete

En långsiktig strategi för medlemsutveckling utarbetas i
samarbete med disktrikten. En representant för varje
distrikt ingår i det team som lägger den 5-årsstrategi
som kommer att sjösättas under 2022.

Motion 57 - Framtidssatsningen i
PRO

att RO fortsätter att utveckla teknik som ger besparingar. Kanslienh
eten

Lansering av nytt hemsideverktyg och nytt
medlemssystem 2020 medför kraftiga besparingar för
organisationen. Inköp av ett verktyg för digitala grafiska
mallar och en digital bildbank spar resurser på många
områden.

Motion 64 - Översyn av sättet för
att klargöra förhållandet mellan medlemskap och betald Styrelsen Kongress
betalning av medlemsavgifterna till medlemsavgift.
2022
PRO

Stadgegruppen har sett över förhållandet mellan
medlemskap och betald medlemsavgift och lämnar
förslag till styrelsen.

Motioner 59-65 om
medlemsavgifter

Tilläggsförslag
att uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning kring
regler och arbetssätt för medlemsavgifter
att tillsätta en intern utredning för att se över
betalningsperioden för medlemsavgiften.

Vi ser kontinulering över olika möjligheter att betala
medlemsavgiften. Att tillåta delbetalning av
medlemsavgifter skulle medföra en betydande extra
administration samt kostnader för utveckling av
medlemssystemet Harald.

Motion 66-67 om medlemsavgift

Tilläggsförslag
Kanslienh
att ge riksorganisationen i uppdrag att utreda möjlighet eten
till att medlemmar med autogiro kan välja mellan månads, kvartal- eller årsdragning.

Kostnaderna för att dela upp betalningen på
månadsbasis blir hög i förhållande till medlemsavgiften.
De extra kostnader detta skulle medföra äter upp för
stor del av intäkten.

Motion 71-72 om Hjördis

Tilläggsförslag
att riksorganisationen får utreda om det finns möjlighet
att ta fram en medlemslista med de kriterier som finns i
motionen.

Kanslienh
eten

Våren 2020 implementerades nytt medlemssystem där
aktuellt medlemsantal hela tiden kan följas av
föreningarna.

Motion 73 - Administration

att PRO riks ser över sina rutiner så att dom officiella
medlemsantalen kan levereras till föreningarna senast
januari.

Kanslienh
eten

Våren 2020 implementerades nytt medlemssystem där
aktuellt medlemsantal hela tiden kan följas av
föreningarna.

Motion 76 - Översyn av
föreningsförsäkringen

att det klart ska framgå vad försäkringen omfattar för
skada i samband med aktiviteter.

Förbunds Prioriteras
sekretera 2021
re

Samtal med Folksam i försäkringskommittén

Kanslienh Kongress
eten
2022

Motion 79 - Stöd föreningarna med att PRO utreder och tar fram riktlinjer för hur kompetens Förbunds Kongress
kompetens
säkras för föreningar i unika och föreningsavgörande
sekretera 2022
situationer.
re

Dskussion pågår med disitrikten

Motion 81 - Intressepolitiken
behöver utvecklas i
pensionärsråden

att kontinuerlig information och kunskapsutveckling ges Verksamh Kongress
från riksorganisationens intressepolitiska arbete
etsenhet 2022
att riksorganisationen tar initiativ till nationella träffar för en
representanter i distrikten som driver intressepolitiska
frågor
att förutsättningar skapas för nationellt utbyte där alla
distrikten kan ta till vara varandras erfarenheter och
kunskaper
Tilläggsförslag
att med instämmande i motionens syfte föreslå styrelsen
kongressen besluta att riksorganisationen ser över
möjlighet att utveckla digitala mötesplatser för att
distrikten ska kunna ta till vara varandras erfarenheter
och kunskaper samt att kontinuerlig information och
kunskapsutveckling kan ges från riksorganisationen.

Våren 2019 har utbildningar för pensionärsråd hållits på
cirka 10 orter. Ytterligare digitala utbildningar har
genomförts 2020, varav en grundutbildning under två
dagar. Materialet "Råd för råden" uppdaterades 2020.
Nya förtroendevalda utbildades i pensionärsrådens roll
2019-2020. Gysingeakademin planerades till mars 2020,
men fick ställas in pga coronapandemin. I projektet med
nya webbplatsen kommer möjligheten att ha en
plattform för utbyte av erfarenheter och kunskaper för
distrikten kopplat till pensionärsråden. Under våren
2020 har pensionärsråden fått del av en
kunskapssammanställning, med påverkansfrågor att
arbeta med i råden. En enkät har skickats ut 2020 för
att ta tempen på KPR/RPR:s roll i samband med
coronakrisen. Under våren 2021 har ytterligare
kunskapssammanställning skickats ut och ett projekt är
på gång med syfte att stärka KPR/RPR. Estimerad
projektstart, höst 2022. Hösten 2021 har tre distrikt
haft konferenser och utbildningar för ledamöter i
pensionärsråd med medverkan från PRO Riks, och en
digital utbildning genomförts för hela landets
leadmöter. Flera centrala kurser och föreläsningar om
PRO:s valstrategi har hållits för distrikten.

Motion 85 - Bättre dialog mellan
riksorganisation och distrikt

att det klart framgår hur utbildningar ska genomföras.
Verksamh Prioriteras
Utbildning av utbildare och utbildning av föreningarna via etsenhet under hela
Folkhögskolan.
en
kongressperioden

Under 2021 har utbildningsmaterialgruppen UMG
bildats, ett samarbete mellan PRO riks och distrikten.
Gruppen är sprungen ur utbildningsnätverket där alla
distrikt är representerade. UMG arbetar med att ta
fram enhetliga utbildningsmaterial för PRO:s IT-system,
tillgängliggöra materialen på intranätet och starta ett IThandledarlag. Framtagande av enhetliga
utbildningsmaterial kommer att underlätta arbetet med
att utbilda fler föreningar.

Motion 85 - Bättre dialog mellan
riksorganisation och distrikt

Tilläggsförslag
Verksamh Prioriteras
att riksorganisationen sker över möjligheten att utveckla etsenhet under hela
digitala mötesplatser för att distrikten ska kunna ta till
en
kongressvara riksorganisationens erfarenheter och kunskaper samt
perioden
att kontinuerlig information och kunskapsutveckling kan
ges från riksorganisationen - styrelsen ställer sig positiv
till att distrikten gemensam eller i mindre grupper
(regionvis) arrangerar intressepolitiska arenor dit
sakkunniga från riksorganisationen bjuds in.

PRO riks ser över möjligheten att

Motion 86 - Uppföljning av
motioner inom PRO

att PROs styrelse vid varje kongress lämnar en skriftlig
redovisning av arbetet med föregående kongress
motioner
Tilläggsförslag
att den uppföljning av motioner som motionen tar upp
redovisa årligen och sänds till föreningar och
samorganisationer.

Förbunds
sekretera
re

Uppföljning görs kontinuerligt. Redovisning görs vid
representantskapets årsmöten och denna information
sänds också ut med PRO informerar.

Motion 95 - PRO fana

att en PRO fana tas fram.

Verksamh
etsenhet
en

Finns i PRO butiken att beställa.

Motion 97 - Bidrag eller avtal

Tilläggsförslag
att kongressen ger styrelsen i uppdrag att utreda en
eventuell användning av IOP.

Motion 98 - Rabatt på surfplattor

att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och träffa avtal
om rabatterat pris på surfplattor för PRO:s medlemmar
att uppdra till styrelsen att noga följa, och vid behov
agera, när det gäller den digitala utvecklingens
konsekvenser för medlemmarna och i övrigt verka i
motionens anda.

Kanslienh
eten/Ver
ksamhets
enheten

Upphandling av ramavtal för datorer finns, avtalet
gäller alla distrikt och föreningar. PRO driver sedan
2021 projektet DigiSen som handlar om äldres digitala
kompetens. Projektet Digisen arbetar med
metodutveckling för digital delaktighet och
tillgänglighet på e-tjänster, appar och webbsidor.
Projektet Digisen arbetar med metodutveckling för
digital delaktighet och tillgänglighet på e-tjänster, appar
och webbsidor. Vi kommer inte förhandla ett ramavtal
för surfplattor.

Motion 99-100 om hörselslinga vid
PRO-möten

Tilläggsförslag
Verksamh Kongress 2022Arbete med att ta fram en inkluderingspolicy har
att riksorganisationens styrelse får i uppdrag att ta fram etsenhet
påbörjats.
en tillgänglighetspolicy för PRO som ska distribueras i alla en
organisationsled innan nästa kongress.

Motion 101-104 - Digitala
betalsystem

att verka för att ideella föreningar inte betraktas som
Verksamh Kongress
vinstdrivande företag av bankerna
etsenhet 2022
att verka för ett alternativ till kontanter som är
en
ekonomiskt användbara för ideella föreningar
att verka för mindre kostnader för de alternativ till
digitala inbetalningar som finns idag, ex Swish som många
medlemmar efterfrågar.

I debatten som föregick den nya lagstiftningen om
bankernas ansvar för kontanterna i Sverige lyfte PRO
fram att det är viktigt att föreningar ska ha möjlighet
att sätta in sina dagskassor. Denna rättighet finns nu i
lagen. I slutet av 2020 tillsatte Regeringen den nya
Betalmarknadsutredningen och den ska presenteras i
november 2022. Anna Kinberg Batra är utredare. PRO
har fört fram åsikten att framtidens digitala
betalningsalternativ ska vara användbara för PRO:s
medlemmar och föreningar - i möten med utredaren
samt genom debattinlägg i media. Dessutom är Sveriges
konsumenter, där PRO är medlem, representerade i
utredningen. Både kostnadsfrågan och
tillgänglighetsfrågan finns med på agendan i
utredningen. Även kontanternas ställning som lagligt
betalmedel utreds.

Motion 105 - Prisundersökning och
kontantering i affärer

att man undersöker hur kontanthanteringen sker i
affärerna.

PRO har sedan flera år tillbaka ställt frågor om hur
kontanthanteringen ser ut i livsmedelsbutiker. I så gott
som 100 % av butikerna som undersökts i
priundersökningen kan man betala med kontanter. I
endast några få procent av butikerna saknas möjlighet
att ta ut kontanter.

Verksamh
etsenhet
en

Stadgar
Motion 108 - Förslag till
stadgeändring

Inarbetat i stadgarna som antogs av kongressen och
gäller från den 1 januari 2019

Motion 109-110 Distritksföreningar

Inarbetat i stadgarna som antogs av kongressen och
gäller från den 1 januari 2019

Motion 127 - Stadgar

Inarbetat i stadgarna som antogs av kongressen och
gäller från den 1 januari 2019

Motion 135 - § 7 mom 8

Inarbetat i stadgarna som antogs av kongressen och
gäller från den 1 januari 2019

Motion 128-133 Kongressperiodens längd

Motion 134 - Representantskapets
möten kongressår

Utöver kongressperiondens längd
att kongressen ger styrelsen i uppdrag att utveckla
representantskapets roll.

Förbunds dar
sekretera
re

Ingår delvis i organisationsutredningens direktiv.
Styrelsen arbetar kontinuerligt med frågan.

Nu inarbetad i stadgarna.

Handlingsprogram
Motion 136-142 - KPR

att PRO verkar för att samtliga kommuner påverkas från Verksamh Kongress
Riks, Distrikt och Samorganisation att KPR införs och
etsenhet 2022
uppfattas som ett positivt inslag
en
att PRO verkar för att lagstifta om att det ska finnas
Kommunala pensionärsråd i alla kommuner
att PRO centralt verkar för att få till stånd någon form av
regelverk som gör att kommunerna måste ha
pensionärsråd där information och åsiktsutbyte om
främst äldrefrågor avhandlas
att PRO kräver en stadgeändring/lagändring så att KPR
får en högre status och ett bättre inflytande gentemot
kommunerna
att PRO med all kraft ska arbeta för och påverka
riksdagen och dess ledamöter fatta beslut om att
pensionärsråd i kommuner, regioner/landsting snarast
lagfästs
att l agstifta om att kommunala pensionärsråd ska finnas
i varje kommun, rådet har inflytande på beslut som fattas
inom verksamhetsområden som berör de äldre
att PRO arbetar för att alla kommuner i landet, för allas
bästa, har ett KPR i sitt arbete som rör äldrefrågor.

Våren 2019 har utbildningar för pensionärsråd hållits på
cirka 10 orter. Ytterligare digitala utbildningar har
genomförts 2020, varav en grundutbildning under två
dagar. Materialet "Råd för råden" uppdaterades 2020.
Nya förtroendevalda utbildades i pensionärsrådens roll
2019-2020. Gysingeakademin planerades till mars 2020,
men fick ställas in pga coronapandemin. I projektet med
nya webbplatsen kommer möjligheten att ha en
plattform för utbyte av erfarenheter och kunskaper för
distrikten kopplat till pensionärsråden. Under våren
2020 har pensionärsråden fått del av en
kunskapssammanställning, med påverkansfrågor att
arbeta med i råden. En enkät har skickats ut 2020 för
att ta tempen på KPR/RPR:s roll i samband med
coronakrisen. Under våren 2021 har ytterligare
kunskapssammanställning skickats ut och ett projekt är
på gång med syfte att stärka KPR/RPR. Planerad
projektstart, höst 2021. Möte med SKL om att lagstifta
om pensionärsråd HT 2019. Hösten 2021 har tre distrikt
haft konferenser och utbildningar för ledamöter i
pensionärsråd med medverkan från PRO Riks, och en
digital utbildning har genomförts för hela landets
ledamöter. På repskapet hösten 2021 lyftes frågan om
obligatoriska KPR/RPR med socialminister Lena
Hallengren. Repskapet antog ett uttalande med den

Motion 144 - Samhällsstödet till
pensionärsorganisationerna

att ta initiativ till en översyn av samhällets stöd till
Förbunds Kongress
pensionärsorganisationerna
sekretera 2022
att föreslå PRO-distrikten att i samarbete med
re
föreningarna/samorganisationer ta initiativ till en översyn
av kommunerna stöd till pensionärsorganisationerna.

Pensionärsorganisationerna har fått ett ökat statligt
stöd från 2020 från 8 till 13 miljoner kr.

Motion 145 och 146 - Att göra
att synliggöra den outnyttjade kraft som finns hos yngre Verksamh Kongress
samhället medvetet om, det
PRO medlemmar
etsenhet 2022
yrkeskunnande, den outnyttjade
att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet.
en
kraft och erfarenhet, som finns hos
yngre pensionärer

En äldreriksdag genomfördes tillsammans med övriga
pensionärsorg under våren 2020 respektive 2021 för att
öka representationen av äldre i nationellt parlament.
Evenemanget sändes i SVT. PRO har skrivit remissvar
där frågan om åldersdiskriminering har lyfts, liksom i
pensionsrapporten från 2021.

Motion 147-152 - Rättvisa skatter

att arbeta för att alla som uppbär någon form av pension Verksamh Kongress
ska betala samma skatt som lönearbetande
etsenhet 2022
att styrelsen får i uppdrag att med kraft verka för att
en
pensionärer och lönearbetare betalar lika skatt
att PRO verkar för att villkoren för förtidspensionärer
likställs med villkoren för pensionärerna
att betrakta intjänad pension som uppskjuten lön
att arbeta för att pension beskattas lika som andra
inkomster
att de skriande orättvisorna i skattesystemet måste
genom gå en radikal förändring.

Kravet på lika skatt för lön och pension är ett gammalt
PRO krav som grundar sig på att pension är uppskjuten
lön och ska behandlas lika med lön. Här har PRO varit
framgångsrik och bidragit till att skatteklyftan minskat
succesivt. En mindre skatteklyfta (PRO myntade
begreppet ”pensionärsskatt”) kvarstår dock för
pensionärer till 2023 på grund av förslag i BP21.
Dessutom betalar de som tidigare benämnts
förtidspensionärer (men numera har sjukaktivitetsersättning) alltjämt en högre skatt än de som
löntagare med motsvarande inkomst betalar. Arbetet
fortsätter således.
.

Motion 153 - Pensionärernas
ekonomi

att lika skatt ska gälla för pension och lön
Verksamh Kongress
att bromsen i pensionssystemet tas bort
etsenhet 2022
att garantipensionen följer inkomstutvecklingen
en
att om pensionsåldern höjs så måste arbetsmiljön
förbättras. Personer som kompletterar sin
inkomstpension med garantipension får inte missgynnas.

Dessa frågor bedriver vi löpande i vårt opinionsarbete
(debatter, bloggar och sociala medier och
uppvaktningar samt remissyttranden). Vi har t ex med
framgång drivit frågan att årets höjning av pensionen
för vissa pensionärer genom det beslutade
inkomstpensionstillägg inte ska minskas på grund av
utgående garantipension/bostadstillägg. PRO har synts
mycket i riksmedia i pensionsfrågan under 2021 bl.a.
med anledning av att vi tagit fram en pensionsrapport.

Motion 154 - Orättvisor i
pensionssystemet

att man ser över orättvisorna i skattesystemet för
pensionärerna. Pensionen är en uppskjuten lön anser vi.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

PRO driver löpande att orättvisorna i pensionssystemet
måste bort. Det handlar bland om ett system som inte
längre ger inkomsttrygghet och får effekter som
motverkar ökad jämlikhet och ojämställdhet. Budskapet
att pension är uppskjuten lön och att hela
pensionssystemet behöver ses över.

Motion 155-161 - Bostadstillägg

att PRO påverkar pensionsmyndigheten att de i sitt årliga Verksamh Kongress
utskick av det orange kuvertet, särskilt noterar vikten av etsenhet 2022
att söka bostadstillägg samt att de bifogar en
en
ansökningsblankett
att tydligt begriplig information finns tillgänglig på
myndighetens hemsida
att myndigheten betonar rättigheten till bostadstillägg
att det sedan indexregleras i relation till
hyreshöjningarna
att PRO centralt med kraft verkar för att hyrestaket i
bostadstillägget höjs till 8 000 kronor per månad med
100% av hyran
att bostadstillägget indexregleras.

Arbetet med att förbättra grundskyddet pågår löpande.
PRO har i sitt opinionsarbete lyft att bostadstillägget är
en behovsprövad rättighet som är en vital del i vårt
pensionssystem och inte ett bidrag. Vi har medverkat
till att det höjts i omgångar - senast från årsskiftet - och
vi har drivit att det bör indexregleras. Vi har kritiserat
(och JO-anmält) Pensionsmyndigheten för de orimligt
långa handläggningstiderna. Ett arbete som varit
framgångsrikt då regeringen tillskjutit mer resurser till
myndigheten i syfte att korta tiderna. Arbetet fortsätter
dock då handläggningstiderna alltjämt är för långa, och
bland annat taket för lågt. I BP22 höjs taket i
bostadstillägget.

Motion 162 - Bostadstillägg

att pensionsmyndigheten skickar ut en blankett om
sökande av bostadstillägg i samband med ansökan om
pension
att ansökningsblankett skickas ut till alla pensionärer
varje år.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Motion 163 - Bostadstillägget

att bygga fler hyresrätter, som är anpassade till den äldre Verksamh Kongress
befolkningen, till ett lägre pris och rimliga hyror.
etsenhet 2022
en

PRO:s ordförande har lyft frågan såväl i media som på
bostadskonferenser.

Motion 168 - Bostadstillägg

att PRO verkar för att bostadstillägg beviljas till både
parter i alla som beskrivs i motionen.

Arbete pågår. Lyfts när vi får möjlighet.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Arbete pågår. Frågan om behovet av kompleterande
material för den grupp mottagare som inte använder
nätets möjligheter av olika skäl är ständigt aktuell

Motion 170 - Höjt bostadstillägg ger att PRO verkar för höjning av förbehållsbeloppet med
Verksamh Kongress
inte alltid bättre ekonomi
samma intensitet som man verkar för höjt bostadstillägg etsenhet 2022
att PRO verkar för att en höjning av bostadstillägget med en
automatik medför en höjning av förbehållsbeloppets
miniminivå enligt Socialtjänstlagens 8 kap §§ 6-8.

Arbete pågår.

Motion 171 - Översyn av
pensionssystemet

att en översyn av pensionssystemet genomförs.

Frågan och kravet lyfts löpande till exempel senast i vårt
remissyttrande gällande utredningsbetänkande om
inkomstpensionstillägg och premiepensionen. Även i
pesnionsrapporten som kom 2021.

Motion 173 - Pensionssystemet
måste reformeras för att minska
äldrefattigdomen

att förändra pensionssystemet, så att alla får ett
Verksamh Kongress
grundskydd på en högre nivå än idag, och att en
etsenhet 2022
inkomstrelaterad pension läggs ovanpå denna
en
att omfördela arvsvinsterna till de med lägst pension
att slopa bromsen i pensionssystemet
att införa en bättre uppräkning av pensionerna, (halvera
den s k normen på 1,6%).

Arbete pågår. PRO har informerat om begreppet
fattigdom och välkomnat det inkomstpensionstillägg
som utgår nästa år för de med låg pension men ett
långt arbetsliv. Det är ett viktigt steg mot höjd allmän
pension om än otillräckligt. Mer pengar behöver
tillföras dagens underfinansierade pensionssystem i
kombination med att hindren mot ett längre arbetsliv
för de som vill och kan arbeta längre undanröjs.

Motion 174 - Fattigpensionär?

att man gör en genomlysning av problemet inom det
snaraste, för att kunna hjälpa dessa pensionärer.

Informationsarbete om olika defintioner av begreppet
"fattigpensionär" har skett på PRO:s blogg samt arbete
sker löpande för att vi inte ska ha några
"fattigpensionärer" i Sverige. Pensionerna måste följa
inkomstutvecklingen i större omfattning än idag.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Verksamh Kongress
etsenhet 20222
en

Motion 175 - Pensioner och
löneutveckling

att styrelsen med kraft verkar för att
premiepensionssystemet avvecklas och att avgiften om
2,5 procent tillförs inkomstpensionssystemet.

Motion 177 - Divestera AP-fonderna att PRO kräver att direktiven för AP-fonderna ändras så
att kravet om divestering ingår. AP-fondernas
investeringar ska vara hållbara - 100 procent fossilfria,
inga pengar till kol, olja och gas.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Ett pågående arbete. Kraven framförs löpande i PRO:s
opinionsarbete för höjd och trygg allmän pension och
kritik mot den nuvarande premiepensionssystemet har
senast framfört i vårt remisssvar på betänkandet SOU
2019:44 Ett förbättrat premiepensionssystem.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Framfört i debattartikel och i remissvar liksom på
sociala medier när Naturskyddsföreningen lyft frågan i
en kampanj.

Motion 179-185 om omsorgsboende att kräva ett tillägg i socialtjänstlagen kap 5 §5
Verksamh Kongress
"Kommunen SKA inrätta särskilda boendeformer för
etsenhet 2022
service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt
en
stöd" och/eller själva väljer en sådan boendeform
att uppmana landets PRO-distrikt att föra fram krav på
ett mer flexibelt boende till beslutsfattare inom det egna
distriktet och att hänsyn tas till äldres egna önskningar
att arbeta för att stärka pensionärernas roll i samhället
genom att få in fler pensionärer i riksdag och regering
att PRO arbetar för en rejäl satsning på att förbättra
tillgängligheten i befintliga bostäder
att PRO driver kravet att alla kommuner i landet ska
planera för bra bostäder för äldre, framförallt för vårdoch omsorgsboenden
att PRO driver kravet att kommunerna i sina
äldreomsorgsplaner skapar mötesplatser för äldre och
mellan boendeformer för de äldre med behov av trygghet
och regelbundna matvanor
att PRO kräver, att regeringen utökar investeringsstödet
till kommuner för det och villkorat, så att äldre med låga
pensioner har råd att bo i de nya boendena
att PRO arbetar för att utredningens förslag förverkligas

Tilläggsförslag
Verksamh Kongress
att PRO driver kravet på att en utredning tillsätts som ser etsenhet 2022
över förutsättningarna för att enskilda själva får välja om en
de vill flytta till ett särskilt boende, utifrån grunden att
den enskildes frihet att välja boendeform stärks
att PRO under kongressperioden reviderar det
bostadspolitiska programmet.

Motion 186 - Inrättande av
bostadsförmedlingar

att PRO verkar för att bostadsförmedlingar inrättas i
landet.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Boendefrågan har lyfts internt på boendekonferenser
inom PRO. Möten med aktörer på området har
förekommit, ex SBO. PRO har i debattartiklar och utspel
fört fram kraven i att-satserna. PRO har arrangerat
Äldreriksdagen för att stärka äldres representation i
politiken och fört fram krav på bättre representation i
kontakt med politiska partier. PRO har deltagit i
projektet Bostadsförsöket, för att öka medveteheten
och kraven på bättre tillgänglighet i bostadsbeståndet.
PRO har fört fram politiska krav på att det ska planeras
för bättre och fler bostäder för äldre, samt fler platser
inom säbo, på de utbildningar som genomförts för
kommunala penisionärsråd.

Motion 188 - Reavinstbeskattning
på villor och bostadsrätter

att PRO initierar en förändring av reavinstbeskattningen
till förmån för boende och ökad rörlighet på
bostadsmarknaden.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Motion 192-194 - Kollektivtrafik

Tilläggsförslag
att däremot anser styrelsen att PRO på alla nivåer ska
verka för ökad samordning av betal- och biljettsystem
inom kollektivtrafiken.

Verksamh
etsenhet
en

PRO följer den utredning som tillsattes på området och
resultatet från den. Regeringen beslutade den 8 augusti
2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
utreda vad som krävs för att införa ett nationellt
biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, samt
lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör
utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Resultatet
presenterades i april 2020. Enligt Januariavtalet skulle
ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela
Sverige införas 1 januari 2022. Detta är i dagsläget
osäkert på grund av avtalets upplösning.

Motion 197 - Undernäring och svält att öka bemanningen inom äldreomsorgen och ge
Verksamh Kongress
personalen fortbildning. Utfärda en sorts legitimation att etsenhet 2022
få jobba inom äldreomsorgen. Ge yrket mer status
en
anställa dietister som har kunskap om mat för äldre förstå
vikten av matens betydelse för att undvika fallolyckor och
påverka effekten av läkemedel.

Remissvar på utredning om skyddad yrkestitel för uskor.
Deltagit i livsmedelsverkets arbete om kostråd för äldre.
Deltagit i projektet Koll på läkemedel, för att förbättra
läkemedelsnvändningen och på så vis undvika
exmepelvis fallolyckor. PRO har bildat allians med
Kommunal för att bland annat sätta ljuset på bättre
villkor för personal inom äldreomsorgen. PRO har drivit
krav om en äldreomsorgslag, där frågor om bemanning
ingår.

Motion 200-201 - Äldre och internet att PRO verkar för att möjligheter ges till att erbjuda
trådlös uppkoppling till internet i alla lägenheter i alla
äldreboenden
att tillgången till IT-teknik ska säkras vid äldreboenden
och andra former för boende för äldre som grupp- och
särskilt boende och seniorboende
att vid längre vistelse på sjukhus eller annan
vårdinrättning ska tillgången till IT-teknik säkras i
framtiden.

Frågan har aktualiserats under corona-pandemin. PRO
har lyft frågan i flera debattartiklar, intervjuer och i
andra sammanhang.

Motion 202 - Säker tillgång till
telefoni och bredband för äldre
boende på landsbygden

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

att PRO kräver att digital
Verksamh Kongress
kommunikationstekniksutbyggnad via mobilnät eller
etsenhet 2022
fiberkabel når även boende på landsbygden och att äldre en
teknik (kopparnät) inte tas bort innan fullgott
ersättningsalternativ kan tas i bruk
att PRO verkar för att teknikväxlingen inte kostar mera
för boende på landsbygden än i tätorter.

Frågan har aktualiserats under corona-pandemin. PRO
har lyft frågan i flera debattartiklar, intervjuer och i
andra sammanhang. Projektet Digisen kartlägger
infrastrukturförändringar och rapporterar brister till
kommuner, regioner och andra aktörer. Projektet
kommer att erbjuda metoder och material till distrikt
och föreningar så att själva kan genomföra kartläggning
och påverkan.

Motion 203-206 - Tillgänglighet till
informationssamhället

att politiskt driva frågan att riktade statsbidrag ska utgå
till kommuner för att anordna träning och utbildning för
pensionärer efter individuella behov när det gäller digital
teknik
att politiskt driva frågan att riktade statsbidrag ska utgå
till kommunerna för att anordna "IT-fixare" för
pensionärer, personer som kan åka ut och hjälpa till med
den digitala tekniken, i likhet med de fixartjänster som
finns för praktiska göromål i många kommuner
att PRO tillsammans med övriga pensionärsorganisationer
uppvaktar regeringen och SKL om att avsätta medel till
denna väckelse och utbildningsinsats. PRO tillsammans
med övriga pensionärsorganisationer staten,
landsting/regioner, kommuner och studieförbunden
tillsammans satsar stort på både på utbildare och
utbildning för att lyfta våra pensionärer upp till ITförståelse och viljan att lära sig åtminstone grunderna i
dessa nya möjligheter. Med andra ord ett riktigt
kunskapslyft!
Tilläggsförslag
att PRO driver frågan om statligt och kommunalt stöd för
att genomföra utbildning när det gäller smarta telefoner,
surfplattor och datorer samt ge bidrag för införskaffande
av surfplattor.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en/Kansli
enheten

Frågan har aktualiserats under corona-pandemin. PRO
har lyft frågan i flera debattartiklar, intervjuer och i
andra sammanhang. Projektet Digisen utvecklar kurs
och cirkelmaterial för digital delaktighet. Förslag om att
kommuner och andra aktörer ska finansiera och/eller
genomföra detta finns med i de rekommendationer vi
ger aktörerna.

Motion 207-210 - Välfärdsteknik

att verka för att utvecklingen av välfärdstekniken blir
Verksamh Kongress
behovsdriven
etsenhet 2022
att politiskt driva frågan om att vi som
en
pensionärsorganisationer ska vara med vid framtagande
av välfärdsteknik
att informera om rätten till samtycke, av den berörda
eller av den person som innehar framtidsfullmakt, vid
införandet av välfärdsteknik
att äldre människor själva tillåts bli delaktiga i den
forskning som berör den äldres hälsa och välbefinnande
att det är välgjorda studier som ska visa nyttan eller
riskerna när nya tekniska lösningar införs i äldreomsorgen
att effekten av olika tekniska insatser är väl utprovade
innan de blir till rutiner i äldreomsorgen
Tilläggsförslag
att även beakta utredningen "På lika villkor" SOU
2017:43 (Hjälpmedelsutredningen) där det bland annat
framhålls de orimligt stora skillnaderna i avgifter samt
behovet av MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering i
varje kommun).

Motion 214 - Hörselinplantat

att PRO kongressen verkar för att hörselinplantat blir
mer tillgängligt för pensionärer.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Motion 215 - Batterier

Tilläggsförslag
att frågan om finansieringsform av höga
batterikostnader behöver utredas för att hitta det bästa
alternativet.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Motion 218 - E-hälsa för
pensionärer

att PRO slår fast som princip, att E-hälsa ska utvecklas av verksamh Kongress
det offentliga
etsenhet 2022
att PRO centralt tar fram ett bra studiematerial om een
hälsa, så att våra representanter i pensionärsråden vet att
bevaka äldres intressen i denna utveckling
Tilläggsförslag
att styrelsen styr vilken sorts rådgivning man tar fram.

PRO har haft en representant med i utredningen om
Välfärdsteknink, samt lämnat remissvar. I projektet
Digisen arbetar vi metoden codesign. Våra deltagare tar
fram förslag på teknik och prototyper på tjänster som är
designade för att fungera för vår målgrupp.
Projektet ger rekommendationer och riktlinjer till hur
teknik ska se ur och fungera inom vården. Bl.a.
använder vi forskningsresultat, Centrum för Klinisk
Forskning i Dalarna I samarbete med projektet CoDeAc
tittar vi på hur digitala tjänster inom e-hälsa;
recepttjänster, tidsbokningar, digitala videomöten, stöd
och behandling, apotekswebbar, appar etc kan
utformas för att vara enklare och mer användbara för
äldre personer. Vi samarbetar även med Certec,
genomför vi kompetensutvecklingsaktiviteter kopplade
till universell utformning riktade till personalgrupper
inom äldreomsorgen. Syftet är att etablera en
distansutbildning.

Det finns en rapport om välfärdsteknik. Projeket Digisen
arbetar med att ta fram riktlinjer och
rekommendationer till bl.a. 1177. Projektet arbetar
även med att ta fram studiematerial för e-hälsa.

Motion 219 - Förebyggande arbete
för äldre medborgare inom
kommunen

att rekommendera PROs ledamöter i KPR att ställa krav
på respektive kommuns förebyggande arbete gällande
fallolyckor, halkolyckor och förbättrad fotvård för
pensionärer
Tilläggsförslag
att KPR-ledamöter rekommenderas att kräva att det
förebyggande arbetet ska fastställas i en
genomförandeplan i kommunen.

Verksamh
etsenhet
en

Motion 224-227 - Jämlik hälsa hela
livet ut

att PRO på det nationella planet driver frågorna om
Verksamh Kongress
jämlikhet i hälsa på äldre dar med inriktning att på alla
etsenhet 2022
politikområden äldre personer oavsett ekonomi och
en
utbildning ska ha samma möjlighet att bo bra och leva ett
hälsosamt liv
att PRO tar fram verktyg för de PRO-föreningar som vill
kartlägga ojämlikheten i hälsa i den egna kommunen och
kunna följa utvecklingen över tid
att PRO regelbundet tar fram ett kunskapsstöd för PROledamöterna i KPR och LPR för att underlätta att i
kommuner/landsting/regioner driva frågor om
förutsättningarna för en jämlik hälsa och livsvillkor för alla
äldre personer.

Detta var det tänka innehållet i Gysingeakademin och
den rapport som togs fram till dess. Rapporten kommer
att uppdateras med anledning av coronapandemin.
Sakkunniga har bloggat om ämnet och förtroendevalda
har lyft frågan om jämlik hälsa i flertalet intervjuer.

Motion 228 - Äldres psykiatriska
hälsa

att PRO verkar för att ett nationellt kompetenscentrum
bildas för att arbeta med psykisk ohälsa hos äldre.

En del av KPR-utbildningen, har förts fram i politiska
sammanhang, exempelvis som föreläsningsämne för
sjukvårdspolitiker våren 2020. Frågan har varit uppe i
Socialstyyrelsens äldreråd, där PRO lämnat synpunkter
till ett material om äldre och psykisk ohälsa.

Motion 230 - Äldrevården behöver
fler geriatriker

att PRO verkar för att öka läkarutbildningen, så att vi får Verksamh
fler geriatriker
etsenhet
Tilläggsförslag
en
att det är otroligt viktigt att sätta fokus på denna
utbildning, inte bara för läkare utan för alla personal inom
vård och sjukvård. Viktigt med utbildning för alla grupper
för att sätta fokus på äldres sjukdomar och höja statusen
inom detta område.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Tagits upp som en del av utbildningen för alla KPRledamöter. (att-sats 1).Förebyggande perspektiv har
lyfts i samband med utredningen om ny socialtjänstlag.

Tas upp i kontakt med ansvariga myndigheter, lyfts i
äldreomsorgsalliansen tillsammans med Kommunal.
Återfinns i flera remissvar.

Motion 231-234 - Vårdresurser

att hos regering/riksdag initiera åtgärder som medför att Verksamh Kongress
kostnader för tandvården införlivas med
etsenhet 2022
högkostnadsskyddet inom vården
en
att under kommande kongressperiod särskilt
uppmärksamma omställningen inom hälso- och
sjukvården till förmån för utbyggd närsjukvård
att PRO utvecklar sin verksamhet med sjukvårdsfrågor
Tilläggsförslag
att PRO ska ha äldres tillgång till en jämlik och jämställd
vård och omsorg av god kvalitet som ett fokusområde i
sitt opinionsbildande arbete under den kommande
kongressperioden.

Återfinns i flera remissvar och i den rapport som togs
fram till Gysingeakademin i mars 2020 (ej publicerad)

Motion 235-238 - Äldrekompetens

att PRO ska verka för att primärvården ska ha egna
Verksamh Kongress
resurser med kompetens i geriatrik, gerontologi och
etsenhet 2022
demenssjukdomar
en
att inrätta särskilda mottagningar för äldre med
specialistteam skulle förbättra situationen, för sköra äldre
att PRO verkar för att öppenvård/hälso- och sjukvård
organiserar särskilda mottagningar med
specialistkunskaper för äldre
att PRO verkar för att vårdcentraler/äldremottagningar
ska finnas i alla landets Regioner och Landsting
Tilläggsförslag
att PRO ska verka för alla äldre ska ha tillgång till hälsooch sjukvård i sin närhet, inom primärvården eller
motsvarande, som har kompetens inom geriatrik,
gerontologi, demenssjukdomar och äldrepsykiatri.
Företrädesvis i form av ett multiprofessionellt team.

Återfinns i flera remissvar och i den rapport som togs
fram till Gysingeakademin i mars 2020 (ej publicerad).

Motion 239-240 - Samordning av
vården

att alla ska få rätt till en fast läkarkontakt
Verksamh Kongress
att kongressen ger riksorganisationens styrelse i uppdrag etsenhet 2022
att genom de kontaktytor som finns med Socialstyrelsen en
och Sveriges Kommuner och Landsting verka för
möjligheten att få fasta läkarkontakter för alla
pensionärer
att PRO aktivt verkar för att alla ska ha en fast
läkarkontakt som också samordnar andra insatser i
vården.
Tilläggsförslag till utlåtandet - Enligt lagstiftningen har en
person möjlighet att få en fast vårdkontakt om man har
många kontakter med hälso- och sjukvården.
Landstingen/regkonenerna borde se till att en fast
vårdkontakt utses i högre grad för sköra äldre då de kan
bidra till en bättre kontinuitet i vården, vilket kan göra att
onödiga besök vid akutsjukvården utdviks.

Motion 244 - Motion om läkemedel att PRO uppmärksammar dessa frågor politiskt om de
risker/konsekvenser det medför
att PRO verkar för att läkemedelsförpackningar blir
enklare att öppna.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Motion 246-247 - Öka andel
läkemedel som innefattas av
högkostnadsskyddet

att PRO verkar för att andelen läkemedel som innefattas Verksamh Kongress
av högkostnadsskyddet ska öka
etsenhet 2022
att PRO verkar för att staten tar ett större ekonomiskt
en
ansvar för läkemedel.

Motion 248-249 Hörselundersökning

att alla som har hörselnedsättning borde få hjälp under
högkostnadsskyddet.

Motion 250-251 Högkostnadsskydd

att en ytterligare punkt tillförs under rubriken "Tillgänglig Verksamh Kongress
hälso- och sjukvård för ett liv i hälsa" i
etsenhet 2022
Handlingsprogrammet under PRO:s krav - Det ska vara ett en
högkostnadsskydd för Hälso- och sjukvården oavsett
huvudman
att PRO verkar för att det blir ett högkostnadsskydd för
hälso- och sjukvården oavsett huvudman.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Debattartikel tillsammans med Läkarförbundet.

Kontinuerligt arbete "Koll på läkemedel". Seminarium 9
juni för att förstärka forskning om äldre och läkemedel,
samt 19/11 2021.

Motion 252-259 - Undersökning av
cancer

att alla kvinnor över 75 år kallas till
Verksamh Kongress
mammografiundersökningen vartannat år
etsenhet 2022
att även kvinnor över 74 år ska erbjudas mammografi
en
utan avgift
att alla män från 50 år och uppåt ska erbjudas
undersökning för prostatacancer
att screening för bröstcancer med mammografi även ska
erbjudas kvinnor fyllda 75 år
att PRO ska verka för en obligatorisk kontroll av
prostatan
att alla kvinnor ska erbjudas screening av stora
kroppspulsådern
Tilläggsförslag
att obligatorisk kontroll av prostatan, är syftet att
vårdgivaren ska ha obligatoriet, sedan är detta självklart
att varje person själv väljer.

Motion 260-263 - Vaccin

att vaccinering mot bältros ska vara kostnadsfri för dom Verksmah
som fyllt 65 år
etsenhet
att PRO:s ledning får i uppdrag att kontakta vederbörliga en
beslutsfattare och ta upp kravet till diskussion
att PRO ska verka för kostnadsfri vaccination av influensa,
pneumokocker och bältros åt alla som fyllt 65 år
att ett nationellt vaccinationsprogram för äldre tas fram.

PRO kommer att ta fram en uppdaterad rapport om ett
nationellt vaccinationsprogram för äldre. Vi har också
skrivit om frågan på DN Debatt tillsammans med SPF,
SKPF och Lif och har uppvaktat regeringen om behovet
av detta. I BP22 föreslås

Motion 266 - Rätt att förvara
anhörigs kremerade aska hemma

att PRO:s kongress beslutar uppmana regering och
politiska partier att respektera religionsfriheten och
uppfylla de anhörigas rimliga krav och den dödes sista
önskan.

INGÅR I PRO:s STADGAR OCH VÄRDEGRUND

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
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Motion 267-276 - Tandvård

att PRO arbetar för att tandvården ska ingå i det
Verksamh
allmänna högkostnadsskyddet
etsenhet
att PRO arbetar för att sprida information om vilka regler en
som gäller vid tandvård
att PRO arbetar för att alla som har rät till lägre avgifter
på grund av olika sjukdomstillstånd, så kallat
tandvårdsstöd, får information om detta
att tandvård för äldre införs under högkostnadsskyddet
att styrelsen med kraft arbetar för att detta ska införas
att verka för en sammanslagning av kostnaderna för
sjukvård och tandvård till ett gemensamt
högkostnadsskydd motsvarande dagens
högkostnadsskydd för sjukvård
att verka för att även profylaktisk tandvård (besök hos
tandhygienist) innefattas i högkostnadsskyddet
att tandvård bör ingå i hälso- och sjukvårdens
högkostnadsskydd
att även tänder och tandhälsa ska tillhöra övriga
kroppen.

PRO presenterade under 2018 rapportserien "Bit ifrån"
och har framfört PRO:s ställningstaganden till
utredningen "Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa".

Motion 277-282 - Rättighetslag för
äldre

att PRO verkar för en lag som omfattar service, vård- och Verksamh Kongress
omsorgsinsatser och som garanterar att individens egna etsenhet 2022
önskemål har en avgörande betydelse
en
att PRO centralt driver frågorna till regering, riksdag så vi
får en fullvärdig rättlagsstiftning
att PRO under nästa kongressperiod prioriterar frågan
om att skapa en "rättighetslag" som eliminerar den
skillnad i omsorgsnivå som finns i dagens lagtext mellan
yngre och äldre
att PRO verkar för att begreppet skälig levnadsnivå i
socialtjänsten byts ut mot goda levnadsvillkor.

PRO har en representant i Utredningen Framtidens
socialtjänst och har där framfört PRO:s
ställningstaganden. Återfinns i flera remissvar och
otaliga uttalanden i media. I nuvarande arbete med
utredningen om en äldreomsorgslag tas synpunkterna
med i beaktande.

Motion 283 - Nationell kvalitetsplan Tilläggsförslag
Verksamh Kongress
för vård och omsorg om äldre
att aktivt arbete inleds för att tillse att regeringen tar
etsenhet 2022
personer
ansvar för de förslag som föreslås i Nationella
en
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer samt
för andra frågor rörande äldre.

Återfinns i utbildningen för KPR-ledamöter, samt i
utbidningsmaterialet "Råd för råden". Utredningen
om en äldreomsorgslag har i uppdrag att utreda
frågan, där är PRO:s ordförande med i expertgrupp,
samt sakkunnig i referensgrupp.

Motion 286 - Anhörigvård är - och
ska vara - frivillig!

Har framförts i flera sammanhang, bland annat i
utredningen om äldre-rut.

att PRO i alla sammanhang ska informera om att
anhörigvård är ett frivilligt åtagande.

Verksamh Kongress
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Motion 288 - Motion ang
överklagande av
biståndsbedömningsbeslut

att motionen tillställs den pågående översynen av
socialtjänstlagen.

Verksamh
etsenhet
en

PRO har en representant i Utredningen Framtidens
socialtjänst och har där framfört PRO:s
ställningstaganden.

Motion 289 - Värdegrund inom
äldreomsorgen

att PRO verkar för att lagtexten i socialtjänstlagen ändras Verksamh Kongress
till att "varje kommun ska ha värdegrundsgarantier".
etsenhet 2022
en

Motion 291 - Rut- och rotavdrag

att PRO arbetar för att landets kommuner får ett bidrag
för att förbättra hemtjänsten.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Ställdes krav på det bland annat i samband med att
regeringen presenterade sin vårändringsbudhet.

Motion 293 - 100% arbete inom
vården

att alla ska ha chans att arbeta heltid (100%)
att man ska ta bort de delade turerna
att man ökar personaltätheten så att verksamheterna
fungerar fullt ut på alla plan.

Verksamh Kongress
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Bildat äldreomsorgsalliansen tillsammans med
Kommunal.

Motion 294 - Vinster i välfärden

att vinstbegränsningar införs för privata aktiebolag i
välfärden där verksamheten finansieras av oss
skattebetalare
att ansvars- och finansieringsprincipen ska gälla i
offentlig finansierad verksamhet
att sjukvårdens och äldreomsorgen ska finansieras
solidariskt och fördelas efter behov.

Verksamh Kongress
etsenhet 2022
en

Lyfts fram i olika sammanhang tex remissvar.

Motion 297-298 - Vård på lika villkor att vård och omsorg i privat regi omfattas av samma
Verksamh Kongress
kontroll och uppföljning som den offentligt drivna vården etsenhet 2022
och omsorgen
en
att kommuner och landsting/regioner inte ska få överlåta
all sjukvård och omsorg i privat regi, utan att det alltid ska
finnas vårdcentraler och sjukvård i
landstingens/regionernas ägo
att privatanställd personal inom vård och omsrog ska
garanteras samma meddelarskydd som offentligt anställd
personal
att vinster från vård och omsorg ska återinvesteras i
verksamheten
att PRO aktivt verkar för att etableringskontroll
återinförs inom vården.

Lyfts fram i olika sammanhang tex remissvar.

Motion 302-310 - Kontanthantering att PRO arbetar för att riksdagen fattar beslut om
Verksamh Kongress
lagstiftning, som ålägger bankerna att handha
etsenhet 2022
kontanthantering och att denna ska vara kostnadsfri
en
att ärendet tas upp till regeringen
att verka för en ny lag om kontanthantering
att bankerna upprätthåller en rimlig service och tar sitt
samhällsansvar
att PRO ska verka för att banker och handel i lag ska
åläggas skyldighet att hantera kontanter
att PRO ska verka för att kontanthanteringen finnas kvar i
banker och i handel
att PRO arbetar för att bankernas förhållande till sina
kunder ses över.

I november 2019 beslutade riksdagen om bankernas
ansvar för kontanthanteringen i hela landet. Detta är en
seger för PRO:s påverkansarbete, då de krav som vi
formulerat och drivit blivit uppfyllda. Beslutet innebär
att de större bankerna måste tillhandahålla
kontanttjänster i hela landet i form av kontantuttag och
dagskasseinsättningar. Beslutet gäller dock inte
tillhandahållandet av betaltjänster och
kontanthantering på bankkontoren. I slutet av 2020
tillsatte Regeringen den nya Betalmarknadsutredningen
och den ska presenteras i november 2022. Anna
Kinberg Batra är utredare. PRO har fört fram åsikter om
tillgängliga digitala betalningsalternativ samt vikten av
kontanternas bevarande och särställning som lagligt
betalmedel till utredaren - i möten samt i debattinlägg i
media. PRO har deltagit i flera riksdagsseminarier
tillsammans med Kontantupproret under
kongressperioden samt demonstrerat för kontanternas
bevarande utanför riksdagen i december 2021.

Motion 311-312 - Förpackningar

I samarbete med Reumatikerförbundet genomfördes i
november 2019 en test av flera varor i PRO:s
prisundersökning gällande förpackningen. Resultatet
från testerna publicerades med kommunikationen runt
resultatet från prisundersökningen våren 2020 samt
presenterades i TV4 Nyhetsmorgon. Dessutom
publicerade PRO och Reumatikerförbundet en
gemensam debattartikel i Aftonbladet under sommaren
2020. PRO:s och Reumatikerförbundets Facebookinlägg
om undersökningen har fått stor uppmärksamhet bland
medlemmar och följare där många har delat med sig av
sina erfarenheter.

att PRO agerar i motionens anda för att komma till rätta
med frågor som är stora bekymmer för människor i
vardagen
att PRO verkar för att förpackningsindustrin utvecklar
förpackningar som alla konsumenter kan öppna utan
hjälp.

Verksamh
etsenhet
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Motion 313-315 - TV

att PRO uppvaktar de svenska TV-bolagen i syfte att få
Verksamh
bort omotiverad blandning av tal och musik
etsenhet
att ge styrelsen i uppdrag att ta kontakt med SVT och
en
påverka dem så att musik, omotiverat för handlingen, tas
bort i programmen
att nämnda problem påtalas för Sveriges Radio och
Sveriges Television, för att förhoppningsvis alla ska kunna
ta del av de program som sänds.

PRO har haft möte med SVT:s strategiska ledning där vi
lyfte fram frågan om störande bakgrundsljud och musik. Frågan om bakgrundsmusik och hörbarheten är
ingalunda nya frågor för SVT som sedan länge har ett
samarbete med funkisrörelsen. SVT jobbar med frågan
på flera olika sätt. Inte minst tar man modern teknik till
hjälp. Bland annat genom textning av program, där
hundra procent av alla förinspelade program och 70–75
procent av de direktsända textas. Textningen nås lättast
från text-TV.
Ett annat intressant projekt kan redan nu testas på
SVT:s webb. Där utvecklar man möjligheten för enskilda
tittare att själva justera ljudnivåerna på tal och
bakgrundsljud i sändningen. Här kan du testa att göra
inställningar för ett tydligare tal. Idag fungerar det bara
på webben men planen är att även TV-sändningarna
och apparna ska kunna justeras efter egen preferens i
framtiden. Även försök med automatisk textning av de
regionala nyheterna på webben är på gång. En artikel
om mötet med SVT har publicerats på PRO:s webbplats
samt på PRO:s Facebooksida.

Motion 316 - Sändningstider på
minoritetsspråk i licensbetalda
medier

att PRO Riksorganisation uppvaktar regeringen, som ger Verksamh
direktiv till de licensbetalda medierna, att
etsenhet
sändningstiderna bör respekteras - och i möjligaste mån en
utökas.

Motion 317 - För barn och barnbarn - Tilläggsförslag
rädda miljön
att motionen ska utgöra ett av underlagen för den
kommande arbetsgruppen.
Motion 322 - FN-konvention för
äldre

PRO har haft möte med SVT:s strategiska ledning där vi
lyfte fram frågan om att sändningstiderna bör
respekteras - och i möjligaste mån utökas. Vi tryckte
extra på att många äldre som har svenska som
andraspråk och som drabbas av begynnande demens
riskerar att tappa sin svenska. PRO menar att personal
inom vård- och omsorg behöver känna till de
möjligheter som finns att ta del av program på
minoritetsspråk, och även vara behjälpliga med
tekniken för att äldre ska få möjlighet att lyssna och se
på nyheter och andra program. SVT lyfte fram att Public
service-kanalerna (Sveriges Radio, Utbildningsradion
och SVT) har i uppdrag att göra program på
minoritetsspråk. Målet är att antalet timmar ska öka
under pågående sändningstillståndsperiod fram till
2025. Idag är tillgängligheten större gällande program
på minoritetsspråk då majoriteten av programmen kan
lyssnas på även i efterhand – på webben och i
kanalernas appar. På SVT play kan man t ex söka efter
program på olika minoritetsspråk. En artikel om mötet
med SVT har publicerats på PRO:s webbplats samt på
PRO:s Facebooksida.

Verksamh
etsenhet
en

att PRO framställer till regering och riksdag att verka för Verksamh
Genom PRO Global arbetar PRO med frågan.
en FN-konvention för äldre, att antas inom FN-systemet. etsenhet
Kongress 2022
en

