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Snabbprotokoll – lördagen den 18 juni 2022 
 

 
Lördagens förhandlingar inleddes klockan 09.00. 

 

Tjänstgörande ordförande: Inger Ros 

 

Justering av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 246 ombud. 

 

 

Dagordningens punkt 18  
Val 
 
Dagordningens punkt 18.1 
Ordförande för riksorganisationen  
 
Föredragning och föreslag 

Håkan Bystedt, valberedningens sammankallande, föreslog Åsa Lindestam som ny ordförande 

för riksorganisationen. Beslutet var enhälligt från valberedningen.  

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Håkan Bengtsson, PRO Dalarna föreslår Jan Andersson som ordförande för PRO Riks. 

Ove Göransson, PRO Bohuslän föreslår Jan Andersson som ordförande för PRO Riks. 

 

Ordningsfråga 

Gustav Holmlund, Uppsala län: Vore bra om de två kandidaterna kunde presentera sig.  

 

Tjänstgörande ordförande: Presidiet föreslår att kandidaterna kort får möjlighet att presentera 

sig under två minuter. 

   

Fortsatt debatt 

Lena Ottosson, PRO Örebro län föreslår Jan Andersson som ordförande för PRO Riks. 

Bengt-Åke Lindblom, PRO Gävleborg föreslår Åsa Lindestam som ordförande för PRO Riks.  

Lena Petersson, PRO Östergötland föreslår Åsa Lindestam som ordförande för PRO Riks.  

 

Kandidatpresentation  

Åsa Lindestam och Jan Andersson presenterade sig kort.  

 

Fortsatt debatt 

Lena Wejander, PRO Gävleborg föreslår Åsa Lindestam som ordförande för PRO Riks. 

Gertrud Ekman, PRO Skåne föreslår Jan Andersson som ordförande för PRO Riks. 

Ulla Bäckman, PRO Östergötland föreslår Åsa Lindestam som ordförande för PRO Riks 

Anders Lind, PRO Östergötland föreslår Åsa Lindestam som ordförande för PRO Riks. 

Bernt Zander, PRO Halland: föreslår Jan Andersson som ordförande för PRO Riks. 

Ingemar Almkvist, PRO Kronoberg föreslår Jan Andersson som ordförande för PRO Riks. 

Åke Edin, PRO Jämtlands län föreslår Åsa Lindestam som ordförande för PRO Riks. 
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Eva Zakrison Karlsson, PRO Gävleborg föreslår Åsa Lindestam som ordförande för PRO 

Riks. 

 

Justering av röstlängden  

Röstlängden fastställdes till 245 ombud. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  välja Åsa Lindestam som ordförande för PRO:s riksorganisation med röstsiffrorna 148 

röster för Åsa Lindestam och 97 röster för Jan Andersson. 

 

Jan Andersson gratulerade Åsa Lindestam och önskade henne lycka till.  

Christina Tallberg gratulerade Åsa Lindestam, 

Åsa Lindestam tackade för förtroendet.  

  

Talartidsbegränsning 

Kongressen beslöt: 

att begränsa talartiden till 2 minuter för första inlägg, 1 minut för resterande inlägg.  

 

 

Dagordningens punkt 11, fortsatt behandling  
Styrelsens förslag till stadgar från och med den 1 januari 2023 och 
behandling av motion 56–78  
 

Dagordningens punkt 11.5  
§ 5 Samarbete kommunvis 
 
Dagordningens punkt 11.5.1  
Motion 70–75  

 

Motion 70: Lokalt samarbete mellan föreningarna 

PRO-distriktet Gävleborg 

 

Motion 71: Lokalt samarbete mellan föreningarna 

PRO-distriktet Gävleborg 

 

Motion 72: Lokalt samarbete mellan föreningarna 

PRO-distriktet Gävleborg 

 

Motion 73: Lokalt samarbete mellan föreningarna 

PRO-distriktet Gävleborg 
 

Motion 74: Samorganisationen 

PRO Halmstad samorganisation, PRO-distriktet Halland 

 

Motion 75: Lokalt samarbete mellan föreningar  

PRO-distriktet Dalarna 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 



3 

 

att  anse motionerna 70–75 besvarade. 

 

Under debatten framfördes följande förslag:  

Håkan Bengtsson, PRO Dalarna: Bifall till motionerna 70–75 (likalydande). 

 

Inge Widén, PRO Medelpad: Bifall till motionerna 70–75 i sin helhet med att ha 

Samorganisationer/råd i den stadgeformulering som är i dag samt att man tydliggör 

verksamheten och ekonomin för Samorganisationer/råd i samverkan med sina PRO 

föreningar. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  anse motionerna 70–75 besvarade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
Dagordningens punkt 11.5.2  
§ 5 Samarbete kommunvis – PRO:s stadgar  

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 5 Samarbete kommunvis. 

 

Under debatten framfördes följande förslag:  

Kaija Nyström, PRO Uppsala län: 5 § moment 3 Upplösning (samorganisation): 

”Upplösning av samorganisation ska ske i samråd med distriktet. Samorganisationen årsmöte 

fattar beslut om upplösning. Vid upplösning fördelas tillgångarna mellan de berörda 

föreningarna i förhållande till medlemsantalen.” 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 5 Samarbete kommunvis, i enlighet med 

styrelsens förslag.  

 

Dagordningens punkt 11.6   
§ 6 Distrikten  

 
Dagordningens punkt 11.6.1  
Motion 76 

 

Motion 76: Ledamot i distriktsstyrelsen 

PRO Surte-Bohus, PRO-distriktet Norra Älvsborg 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 76. 

  

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  avslå motion 76 i enlighet med styrelsens förslag. 
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Dagordningens punkt 11.6.2  
Motion 77 

 

Motion 77: Stadgeändring § 6 moment 2 och 5 

PRO-distriktet Södermanland 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 77:1–2. 

 

Hans Karlbom, PRO Södermanland: Bifall till motionens bägge att-satser. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt 

att  med röstsiffrorna 167–65 avslå Hans Karlboms förslag till förmån för styrelsens förslag. 

 
Dagordningens punkt 11.6.3  
§ 6 Distrikten – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 6 Distrikten. 

  

Under debatten framfördes följande förslag  

Kurt Blomqvist, PRO Örebro län:  

- Moment 1. Inledning: Föreslår följande ändring i stycket från ”som finns etablerade 

inom nuvarande område”: ”Skall områdena ändras skall det ske tillsammans med 

distrikten.” Sista punkten "Fastställa föreningarnas verksamhetsområde" utgår. 

- Moment 2: Punkten ”Årsmötet ska besluta om eventuella arvoden och övriga 

ersättningar”  ändras till ”Årsmötet eller annat beslutsförande möte skall … ” 

- Näst sista punkten angående RPR  ändras till ”Årsmötet eller annat beslutsförande 

möte utser ledamöter …” 

- Moment 5: Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 6 Distrikten i enlighet med styrelsens förslag.  

 
Dagordningens punkt 11.7  
§ 7 Kommunala- och regionala pensionärsråd – (ny paragraf) 
 
Dagordningens punkt 11.7.1  
§ 7 Kommunala- och regionala pensionärsråd – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 7 Kommunala och regionala pensionärsråd. 
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Under debatten framfördes följande förslag  

Agneta Bode, PRO Västmanland: § 7 stryks i sin helhet. 

 

Kaija Nyström, PRO Uppsala län: § 7 stryks ur stadgarna. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  med röstsiffrorna 191–38 avslå Agneta Bodes och Kaija Nyströms förslag och fastställa 

styrelsens förslag till stadgar § 7 Kommunala och regionala pensionärsråd. 

 

 

Dagordningens punkt 11.8  
Kongress (tidigare § 7, nu § 8) 
 
Dagordningens punkt 11.8.1  
Motion 78 

 

Motion 78: En reformerad organisation 

PRO-distriktet Norrbotten 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 78:4 

att  avslå motion 78:1–2, 3 och 5 

att  anse motionerna 78:6–7 besvarade 

  

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 78:4 i enlighet med styrelsens förslag  

att  avslå motion 78:1–2, 3 och 5 i enlighet med styrelsens förslag 

att  anse motionerna 78:6–7 besvarade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Permission  

Berit Bohman, PRO Jönköpings län beviljades permission. 

 
Dagordningens punkt 11.8.2   
§ 8 Kongress – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 8 Kongress. 

 

Under debatten framfördes följande förslag  

Kjell Johansson, PRO Södra Älvsborg: Avslag av § 8 moment 4, att den gamla skrivningen i 

§ 8 moment 3 kvarstår i den nya paragraf 8 samt att moment 9 sista stycket ändras till 3 

månader i stället för 1 månad. 

 

Lena Eneqvist, PRO Gotland: Att det ska vara minst 2 ombud som representerar ett distrikt till 

kongressen.  
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Håkan Bengtsson, PRO Dalarna:  

- att representantskapet bibehålls och att § 8 moment 3 gällande mellankonress utgår från 

förslaget till nya stadgar 

- att det inom representantskapet utses en ledningsgrupp på förslagsvis tre (3) personer som, 

tillsammans med ledningen för PRO Riksorganisation, förbereder  dess möten samt upprättar 

dagordning, fastställer arbetsuppgifter och eventuella teman för mötet 

- att § 10 i nuvarande stadgar gällande representantskapet blir kvar och efter behov 

omredigeras för att anpassas till de nya stadgarna samt 

- att § 8 moment 5 omarbetas så att det framgår att kongressens sammansättning är 150 

ombud, 40 representantskapsledamöter och 11 styrelseledamöter. 

 

Gertrud Nygren, PRO Jämtlands län: Att styrelsen får i uppdrag att under 2023 redovisa antal 

PRO-medlemmar/distrikt i förhållande till antal pensionärer 2021 i riket (se redovisning 2017) 

samt att hänsyn tas till det redovisade förhållandet när styrelsen enhälligt fattar beslut om 

antal ombud på kommande  kongresser och eventuella  mellankongresser. 

 

Åke Edin, PRO Jämtlands län: Jag yrkar på att vi inte ska införa mellankongressen. En sådan 

skulle väl kosta 5–7 miljoner kronor. Yrkar att moment 3-4 stryks. Enligt moment 15 kan 

styrelsen vid behov kalla till extra kongress. 

 

Anders Berg, PRO Norrbotten: Motion till mellankongress kan väckas av medlem i förening, 

samt föreningsstyrelse och distriktsstyrelse. 

 

Robert Mörk, PRO Örebro län: Yrkar bifall till PRO Dalarnas yrkande om att behålla 

representantskapet enligt de nuvarande stadgarna samt bifall till PRO Jämtland yrkande att 

inte införa en mellan kongress. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  med röstsiffrorna 199–37 avslå Kjell Johanssons förslag till förmån för styrelsen förslag 

att  med röstsiffrorna 122–119 bifalla Lena Eneqvists förslag  

att  med röstsiffrorna 158–80 avslå Håkan Bengtssons förslag till förmån för styrelsens 

förslag  

att  med röstsiffrorna 157–79 avslå Åke Edins förslag till förmån för styrelsens förslag  

att  med röstsiffrorna 173–61 avslå Anders Bergs förslag till förmån för styrelsens förslag  

att  i övrigt fastställa styrelsens förslag till stadgar § 8 Kongress. 

 

Tjänstgörande ordförande: Roger Kaliff 

 

Dagordningens punkt 11.9  
§ 9 Styrelsen – (tidigare § 8 nu § 9) 
 
Dagordningens punkt 11.9.1  
§ 9 Styrelsen – PRO:s stadgar 

 

Förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 
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att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 9 Styrelsen. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  ajournera fråga till senare behandling.  

 

Dagordningens punkt 11.10  
Tidigare § 10 Representantskap  
 
Dagordningens punkt 11.10.1   
Tidigare § 10 Representantskap 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag att tidigare § 10 Representantskap utgår.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag att tidigare § 10 Representantskap utgår.  

 

Tjänstgörande ordförande meddelade att snabbprotokollet för fredagen finns ute för 

justering.  

 

Dagordningens punkt 11.11  
§ 10 Ekonomisk förvaltning – (tidigare § 12 nu § 10) 

 
Dagordningens punkt 11.11.1   
§ 10 Ekonomisk förvaltning – PRO:s stadgar  

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 10 Ekonomisk förvaltning. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 10 Ekonomisk förvaltning i enlighet med 

styrelsens förslag. 

 
Dagordningens punkt 11.12  
§ 11 Revision – (tidigare § 13 nu § 11) 
 
Dagordningens punkt 11.12.1  
§ 11 Revision – PRO:s stadgar 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 11 Revision. 

 

Under debatten framfördes följande förslag: 

Kågan Karlsson, PRO Göteborg: I stadgarna står det att revisorerna skall ges möjlighet att 

följa verksamheten. Jag yrkar på att texten skrivs om i form att man stryker  ”ges möjlighet”  I 
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alla delar av stadgarna där revisionen beskriv. Yrkandet blir i stället ”revisorerna skall under 

året följa styrelsens verksamhet …” Detta får en följdverkan i alla led. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag. 

 

Beslut 
Kongressen beslöt: 

att med röstsiffrorna 127-100 avslå Kågan Karlssons förslag till förmån för styrelsens 

förslag.  

 

 
Dagordningens punkt 11.13  
§ 12 Valberedning – (ny paragraf) 
 

Dagordningens punkt 11.13.1   
§ 12 Valberedning – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 12 Valberedning. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Sven Carlsson, PRO Göteborg: Jag föreslår att första meningen i stycke 3 utgår. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 12 Valberedning i enlighet med styrelsens 

förslag. 

 
 
Dagordningens punkt 11.14  
§ 13 PRO:s Folkhögskola – (tidigare § 9 nu § 13) 
 
Dagordningens punkt 11.14.1   
§ 13 PRO:s Folkhögskola – PRO:s stadgar 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 13 PRO:s Folkhögskola. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Kurt Blomqvist, PRO Örebro län: Jag yrkar att hela paragrafen utgår då Folkhögskolan har 

egna stadgar. 

 

Bo Andersson, PRO Uppsala län: Bifall till styrelsen samt tilläggsförslag att nästa stadgegrupp 

se över paragrafen till nästa kongress.  

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag. 
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Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 13 PRO:s Folkhögskola 

att  bifalla Bo Anderssons tilläggsförslag. 

 
Dagordningens punkt 11.15  
§ 14 Riksorganisationens kansli – (tidigare § 11 nu § 14) 
 
Dagordningens punkt 11.15.1   
§ 14 Riksorganisationens kansli – PRO:s stadgar  

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 14  Riksorganisationens kansli. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 14 Riksorganisationens kansli i enlighet med 

 styrelsens förslag.  

 

Dagordningens punkt 11.16  
§ 15 Överklagande – (tidigare § 14 nu § 15) 
 
Dagordningens punkt 11.16.1   
§ 15 Överklagande – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 15 Överklagande. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 15 Överklagande, i enlighet med styrelsens 

 förslag.  

 

Dagordningens punkt 11.17  
§ 16 Stadgeändring – (tidigare § 15 nu § 16) 

 
Dagordningens punkt 11.17.1   
§ 16 Stadgeändring – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 16 Stadgeändring. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 16 Stadgeändring, i enlighet med styrelsens 

förslag. 

 

Dagordningens punkt 11.18  
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§ 17 Upplösning (tidigare § 16 nu § 17) 

 
Dagordningens punkt 11.18.1   
§ 17 Upplösning – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 17 Upplösning. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 17 Upplösning, i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Behandlingen av dagordningens punkt 11 fortsätter senare.  

 

Dagordningens punkt 14  
Styrelsens förslag till PRO:s Handlingsprogram och behandling av 
motion 79–129 
 
Dagordningens punkt 14.1    
PRO, Sveriges pensionärer för gemenskap och förändring 
 
Dagordningens punkt 14.1.1   
PRO, Sveriges pensionärer för gemenskap och förändring – Handlingsprogram 
 

Inledning av Jan Andersson, riksorganisationens styrelse. 

 

Dagordningens punkt 14.2    
Leva livet hela livet 
 
Föredragande: Jan Andersson  
 
Dagordningens punkt 14.2.1    
Motion 79 

 
Motion 79: Det senare livets villkor 

PRO Fisksätra, PRO-distriktet Stockholm 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 79. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Eva Louise Slorach, Stockholms län: En ny punkt. Ett 9:e folkhälsomål bör läggas till de 

övriga folkhälsomålen "De äldres villkor ska beaktas”. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  bifalla motion motion 79 i enlighet med styrelsens förslag 

att  hänskjuta Eva Louise Slorachs tillläggsförslag till redaktionsutskottet.  
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Dagordningens punkt 14.2.2   
Leva livet hela livet – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Leva livet hela livet. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Robert Mörk, PRO Örebro län: Jag yrkar att i första hand uppdra till redaktionsutskottet att 

lyfta in skrivningar om klimathot och internationell solidaritet i inledningstexten eller under 

rubriken ”Leva livet hela livet”, och att i andra hand direkt under rubriken ”Leva Livet hela 

livet” inleda rad 17 med formuleringen: ”För en organisation som PRO är klimat och 

miljöarbetet centralt för att kommande generationer skall kunna leva ett bra liv. PRO:s tilltro 

till solidaritet, rättvisa och medmänsklighet sträcker sig längre än vår nationsgränser”. 

 

Jan Andersson, styrelsens föredragande: Roberts yrkande skickas till redaktionsutskottet.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att hänskjuta Robert Mörks yrkande till redaktionsutskottet. 

 

Dagordningens punkt 14.3    
Solidaritet och rättvisa – PRO:s grundläggande värderingar  
 
Dagordningens punkt 14.3.1   

Solidaritet och rättvisa – PRO:s grundläggande värderingar –  
Handlingsprogram 
 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt: Solidaritet och 

rättvisa. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt: Solidaritet och 

rättvisa. 

 

 
Dagordningens punkt 14.4    
PRO påverkar 
 
Dagordningens punkt 14.4.1   
PRO påverkar – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt: PRO påverkar. 
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Under debatten framfördes följande förslag 

Lars Skoglund, PRO Göteborg: Tillägg om det digitala samhället någonstans vid rad 100: 

”Vi lever alla numera i ett digitaliserat samhälle med nya och ständigt nya möjligheter. Ingen 

kan avstå från deltagande, vi är i vardagslivet ständigt mer eller mindre uppkopplade med de 

möjligheter det ger. Tillgång till information och kommunikation finns på ett sätt som vi inte 

ens utopiskt kunde förställa oss under vår uppväxt. Vi vänjer oss och utnyttjar tekniken som 

individer men har ännu inte i vårt föreningsliv nått fram till att helt utveckla tjänster för våra 

medlemmar och föreningar. Inte hellerhelt hittat vår plats i det digitala samhället. Under 

mandatperioden ska PRO verka för att digitaliseringen blir ett fungerande verktyg för 

pensionärer. Det innebär att vi hittar modeller där vi säkrar det digitala nyttan för alla, även de 

som idag står utanför. Vårt föreningsliv utvecklas där den moderna tekniken är en 

självklarhet.” 

 

Jan Andersson, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag samt Lars Skoglunds 

tilläggsyrkande.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att bifalla Lars Skoglunds tilläggsyrkande 

att i övrigt fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt: PRO 

 påverkar.  

 
Dagordningens punkt 14.5    
Pensionärers ekonomi  
 

Föredragande: Inger Jonasson Sjödin och Jan Andersson 
 

Dagordningens punkt 14.5.1   
Motion 80 

 

Motion 80:  Efterlevandeskydd i pensionssystemet 

Enskild motion, Christer Hansson, PRO Umeå  

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 80.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  avslå motion 80 i enlighet med styrelsens förslag. 
 

Dagordningens punkt 14.5.2   
Motion 81 

 
Motion 81: Tilläggs- och trygghetspensioner 

PRO Billingsfors, PRO-distriktet Norra Älvsborg 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 81:1 

att  anse motion 81:2 besvarad. 
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Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  bifalla motion 81:1 i enlighet med styrelsens förslag 

att  anse motion 81:2 besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 
Dagordningens punkt 14.5.3  
Motion 82 

 

Motion 82: Pension upphandling 

PRO Västerås-Finska, PRO-distriktet Västmanland 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  anse motion 82 besvarad. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  anse motion 82 besvarad i enlighet med styrelsens beslut.  
 

Dagordningens punkt 14.5.4  
Motion 83 

 

Motion 83: Bättre villkor för äldre 

PRO Matfors-Tuna. PRO-distriktet Medelpad 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  anse motion 83 besvarad. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att anse motion 83 besvarad i enlighet med styrelsens beslut. 

 
Dagordningens punkt 14.5.5   
Motion 84 
 

Motion 84: Förnyat pensionssystem samt en lägsta pension i paritet med EU-

fattigdomsgräns 

PRO Hermansby, PRO-distriktet Bohuslän 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 84:2–3 

att  avslå motion 84:1. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 84:2–3 i enlighet med styrelsens förslag 

att  avslå motion 84:1 i enlighet med styrelsens förslag. 
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Dagordningens punkt 14.5.6   
Motion 85 

 

Motion 85: PRO behövs för personer som kommit till Sverige mitt i livet  

PRO Trögd, PRO-distriktet Uppsala 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 85:1–2 

att  anse motion 85:3 besvarad. 
 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 85:1–2 i enlighet med styrelsens förslag 

att  anse motion 85:3 besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Dagordningens punkt 14.5.7   

Motion 86 

 

Motion 86: Den allmänna pensionen 

PRO Hammerdal, PRO-distriktet Jämtlands län 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 86.  

 

Under debatten framfördes följande förslag  

Gert-Ove Andreasson, PRO Södermanland: Att avslå förbundsstyrelsens bifall samt att 

kongressen beslutar att bifalla motionen men vill samtidigt understryka att det krävs mer än 

de föreslagna 18,5 % för att uppnå önskad pensionsnivå.  

 

Jan Andersson, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

att  med röstsiffrorna 220–20 avslå Gert-Ove Andreassons förslag och bifalla motion 86 

 i enlighet med styrelsens förslag. 

  
Dagordningens punkt 14.5.8   
Motion 87 

 

Motion 87: Pensioner 
PRO-distriktet Örebro län 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 87:1 

att  anse motion 87:2–4 besvarad. 

 

Debatt 

Jerry Elvin, PRO Örebro län: bifall till motion 87 i sin helhet.  
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Jan Andersson, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 87:1 i enlighet med styrelsens förslag 

att  anse motion 87:2–4 besvarad i enlighet med styrelsens förslag 

 
 
Dagordningens punkt 14.5.9   
Motion 88 

 

Motion 88: Värnskatt till äldreomsorg och vård 

PRO Laxå, PRO-distriktet Örebro län 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 88.  

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  avslå motion 88 i enlighet med styrelsens förslag.  
 
Dagordningens punkt 14.5.10   
Motion 89 

 
Motion 89: Bromsen i pensionssystemet ett aber för pensionärerna 
PRO Munksund, PRO-distriktet Norrbotten 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 89:5 

att  anse motion 89:1–4 besvarad. 
 

Beslut 
Kongressen beslöt:   

att  avslå motion 89:5 i enlighet med styrelsens förslag 

att  anse motion 89:1–4 besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Dagordningens punkt 14.5.11   
Motion 90  

 
Motion 90: Högre pensioner 
PRO-distriktet Dalarna 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 90. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 90 i enlighet med styrelsens förslag.  
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14.5.12  Pensionärers ekonomi – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Pensionärernas 

ekonomi. 

 

Debatt 

Åke Edin, PRO Jämtlands län: Ändra ”allt för” till ”oförsvarligt” på rad 134 sidan 5.  

 

Ulla Berg, PRO Uppsala län: Formulera om punkten på rad 115-116 till: ”Bostadstillägget, 

som baseras på inkomst och bostadskostnad, ska efter individuell prövning utgå med max 

8 000 kr/månad till ensamstående och maximalt 4 000 kr till den som delar hushåll med en 

annan person. Bostadstillägget ska räknas upp årligen. 

 

Jan Andersson, styrelsens föredragande: Ja till Ulla Bergs förslag , med tillägget ”med 100 

procent av max 8 000 kr/månad … ” Ja till Åke Edins förslag.  

 

 Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla Ulla Bergs förslag med tillägget ”med 100 procent av max 8 000 kr/månad … ” 

att  bifalla Åke Edins förslag  

att  i övrigt fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt 

Pensionärernas ekonomi. 

 

Ajournering  

Kongressen ajournerades för lunch klockan 11.58. 

 

Återupptagna förhandlingar 

Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13.03. 

 

Tjänstgörande ordförande: Claes Block. 

 

Dagordningens punkt 15 
Gästerna har ordet 
 

Eva Eriksson, SPF Seniorerna höll ett kortare anförande. 

 

Christina Tallberg tackade Eva Eriksson för anförandet. 

 

Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna höll ett kortare anförande.  

 

Christina Tallberg tackade Liza di Paolo-Sandberg för anförandet. 

 
Justering av fredagens snabbprotokoll 
 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  fastställa fredagens snabbprotokoll.  
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Dagordningens punkt 11, fortsatt behandling 
Styrelsens förslag till stadgar från och med 1 januari 2023  
 
Dagordningens punkt 11.9  
§ 9 Styrelsen – (tidigare § 8 nu § 9) 
 
Dagordningens punkt 11.9.1  
§ 9 Styrelsen – PRO:s stadgar 

 

Förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 9 Styrelsen. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Kjell Johansson, Södra Älvsborg: Moment 3 sista stycket läggs till att redovisning ska ske till 

Distrikten 

 

Kurt Blomqvist, Örebro län: Jag yrkar: att kongressen beslutar att det i budgeten tas upp ett 

belopp för arbetsarvode samt att hur dessa medel fördelas rapporteras till distrikten (eller 

representantskapet om det finns kvar).  

 

Håkan Bystedt, valberedningens sammankallande: Vi har gjort om förslaget; nu finns även 

styrelseordförande med i det arvode på sex prisbasbelopp som föreslås. När det gäller det 

särskilda arbetsarvodet ska detta ske i samråd mellan styrelsen och valberedningen.  

 

Åke Ljunggren, PRO Skåne: Att andra stycket i § 9 moment 3 om arvode strykes. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Ett kompromissförslag kommer att läggas.  

 
Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  ajournera punkten för senare beslut.  

 

Dagordningens punkt 14, fortsatt behandling  
Styrelsens förslag till PRO:s Handlingsprogram och behandling av 
motion 79–129 
 

 

Dagordningens punkt 14.6   
God vård och omsorg för äldre 
 
Föredragande: Christina Tallberg och Margareta Jansson 
 
Dagordningens punkt 14.6.1   
Motion 91 

 
Motion 91: Ett äldreomsorgslyft värt namnet 

PRO Höganäs, PRO-distriktet Skåne 
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Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 91:1 

att  avslå motion 91:2. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att bifalla motion 91:1 i enlighet med styrelsens förslag  

att avslå motion 91:2 i enlighet med styrelsens förslag. 

 
Dagordningens punkt 14.6.2   
Motion 92 
 

Motion 92: En stark äldreomsorg 

PRO-distriktet Skåne 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 92. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Viking Slottner, PRO Göteborg: Tillägg till motionen: Att undersköterskeutbildning skall vara 

ett krav för de som arbetar nära den äldre på såväl äldreboende som i hemtjänsten, att höja 

kompetensen hos de som arbetar inom äldreomsorgen med utbildning inom real och 

hälsofrämjande åtgärder, att vi arbetar med utbildning av våra representanter i 

pensionärsråden, det är där vi i huvudsak kan påverka. 

 

Christina Tallberg, styrelsens föredragande: Det går inte att lägga till attsatser i motioner av 

formella skäl. Bifall till styrelsens yttrande.  

 

Ordningsfråga 

Kurt Blomqvist, PRO Örebro län: Det går enligt arbetsordningen att lägga tilläggsattsatser.  

 

Tjänstgörande ordförande: Det går att lägga till attsatser till utlåtande men inte till motioner.  

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att bifalla motion 92 i enlighet med styrelsens förslag.  

 
Dagordningens punkt 14.6.3   
God vård och omsorg för äldre – Handlingsprogram  

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt God vård och 

omsorg för äldre. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Britt-Marie Karlsson, PRO Örebro län: efter rad 200: ”Personalen i äldreomsorgen måste ges 

goda kunskaper i svenska språket. Det är nödvändigt i relation till äldre, deras anhöriga, 

arbetskamrater och för att garantera patientsäkerheten.”  
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Christina Tallberg, styrelsens föredragande: Tillstyrker första meningen ”Personalen i 

äldreomsorgen måste ges goda kunskaper i svenska språket”. 

 

Britt-Marie Karlsson, PRO Örebro län: Tillägg: “Äldre med demenssjukdomar behöver möta 

personal med hög kompetens och demensboende måste ha hög personaltäthet. I dag bor en 

stor grupp dementa på vårdboenden och i korttidsboenden som inte är anpassade för deras 

behov.” 

 

Christina Tallberg: Tillstyrker första meningen: ”Äldre med demenssjukdomar behöver möta 

personal med hög kompetens och demensboende måste ha hög personaltäthet.”  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att bifalla Britt-Marie Karlssons tilläggsförslag (första mening i respektive yrkande) med 

instämmande av styrelsen  

att i övrigt fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt God vård 

och omsorg för äldre. 

 

 

Dagordningens punkt 11, fortsatt behandling  
Styrelsens förslag till stadgar från och med den 1 januari 2023 och 
behandling av motion 56–78  
 
Dagordningens punkt 11.9, fortsatt behandling  
§ 9 Styrelsen – (tidigare § 8 nu § 9) 
 
Dagordningens punkt 11.9.1  
§ 9 Styrelsen – PRO:s stadgar 

 

Förslag  

Sten Fors, styrelsens föredragande ”Styrelsens arvode i sin helhet beslutas av kongressen efter 

förslag från valberedningen.” 

 

Beslut 

Kongressen beslöt 

att  bifalla Sten Fors och styrelsens förslag.  

 

 

Dagordningens punkt 11.19 
Stadgar i sin helhet 
 
Dagordningens punkt 11.19.1 

Stadgar 

 

Förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa stadgarna i sin helhet 

att  stadgar gäller från och med den 1 januari 2023 (med undantag för moment 1 under § 9 

Styrelsen, som träder i kraft den 18 juni 2022) 
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Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa stadgarna i sin helhet 

att  stadgarna gäller från och med den 1 januari 2023 (med undantag för moment 1 under § 9 

Styrelsen, som träder i kraft den 18 juni 2022) 

 
Dagordningens punkt 11.19.2 

Avgift för stödmedlem 

 

Förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

att  avgiften för stödmedlem ska vara 250 kronor per år. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  avgiften för stödmedlem ska vara 250 kronor per år. 

 

Tjänstgörande ordförande: Inger Ros 

 

Dagordningens punkt 14, fortsatt behandling  
Styrelsens förslag till PRO:s Handlingsprogram och behandling av 
motion 79–129 
 

Redaktionsutskottet förslag  
 
Dagordningspunkt 14.2.1  
Leva Livet hela livet, motion 79  

Jan Andersson: Redaktionsutskottet föreslår ett tillägg på rad 19: ”Ett nionde folkhälsomål 

bör läggas till de övriga folkhälsomålen. De äldres villkor ska beaktas.” efter förslag från Eva 

Louise Slorach, PRO Stockholms län.  

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att bifalla redaktionsutskottet förslag.  

 
Dagordningspunkt 14.2.2  
Leva Livet – hela livet, handlingsprogrammet 

 

Jan Andersson: Redaktionsutskottet föreslår följande tillägg till handlingsprogrammet: ”För 

en organisation som PRO är klimat- och miljöarbetet centralt för att kommande generationer 

ska kunna leva ett bra liv.” efter förslag från Robert Mörk, PRO Örebro län. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att bifalla redaktionsutskottet förslag. 

 

Dagordningens punkt 14.7   
Mat – en källa till glädje och hälsa  
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Dagordningens punkt 14.7.1   
Mat – en källa till glädje och hälsa – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Mat – en källa till 

 glädje och hälsa. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Mat – en källa till 

 glädje och hälsa, i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Dagordningens punkt 14.8   
Tänderna – en del av kroppen  
 

Föredragande: Christina Tallberg och Margareta Jansson 
 
Dagordningens punkt 14.8.1   
Motion 93–97 

 

Motion 93: Tandvårdsstödet ska likställas med sjukvårdens högkostnadsskydd 

PRO-distriktet Skåne 

 

Motion 94: Jämställ tandvård med övrig sjukvård 

PRO Upplands-Väsby, PRO-distriktet Stockholm 

 

Motion 95: Äldres munhälsa 

PRO Hermansby, PRO-distriktet Bohuslän 

 

Motion 96: Högkostnadsskyddets jämlikhet. 

PRO Ådals-Liden-Resele, PRO-distriktet Ångermanland 

 

Motion 97: Motion om tandvård med mera 

PRO Jakobsberg, PRO-distriktet Stockholm 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motionerna 93–96 och 97: 1–2 

att  avslå motion 97:3. 

 

Under debatten framfördes följande förslag  

Christina Tallberg, styrelsens föredragande: Ordet ”nödvändig” styrks ur utlåtandetexten.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motionerna 93–96 och 97: 1–2, i enlighet med styrelsens förslag  

att  avslå motion 97:3, i enlighet med styrelsens förslag 

att bifalla styrelsens förslag om att stryka ordet ”nödvändig” ur utlåtandetexten.   
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Dagordningens punkt 14.8.2  
Tänderna – en del av kroppen – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Tänderna – en del 

av kroppen. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Britt-Marie Karlsson, Örebro län: Jag yrkar att ” alla kommuner” byts ut mot ” alla regioner”. 

Jag menar att det är viktigt för hygienisterna att ingå i en sammanhållen tandvårdsorganisation 

för sin kompetensutveckling. Små kommuner kan ha svårt att rekrytera och har kanske inte 

arbetsuppgifter till en heltidstjänst. 

 

Leif Wikman, PRO Norrbotten: Efter rad 254, Ny punktsats: ”Alla pensionärer ska ha rätt till 

regelbunden tandvård.” Före rad 255: ”Bra tänder är grundläggande för en bra livskvalitet. 

Men fungerande tandvård för äldre saknas i många regioner.” 

 

Christina Tallberg, styrelsens föredragande: Kompromissförslag med Britt-Marie Karlsson 

Tillägg: ”Tillföra att alla regioner har ett ansvar för uppsökande och nödvändig tandvård.”  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla Christina Tallbergs kompromissförslag, med instämmande av Britt-Marie 

Karlsson, att lägga till: ”Alla regioner har ett ansvar för uppsökande och nödvändig 

tandvård.” 

att  i övrigt fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Tänderna – 

en del av kroppen. 

 

Dagordningens punkt 14.9   
Pensionärernas röst – ökat inflytande och stärkta rättigheter  
 

Föredragande: Jan Andersson och Inger Jonasson Sjödin 

 
Dagordningens punkt 14.9.1   
Motion 98 

 

Motion 98: Till kamp mot ålderismen. Stärk äldres rättigheter. 

PRO Global, PRO-distriktet Stockholm 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 98:1 

att  anse motion 98:2–3 besvarad. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  bifalla motion 98:1 i enlighet med styrelsens förslag 

att  anse motion 98:2–3 besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 
 

Dagordningens punkt 14.9.2   
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Motion 99 

 

Motion 99: Översyn av välfärdssystemet 

PRO Hermansby, PRO-distriktet Bohuslän 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  anse motion 99 besvarad. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Birgitta Ekroth, PRO Kalmar län: tillägg: ”Yrkar på att vi ska kräva att likställighetsprincipen 

ska gälla för boende- och matkostnader på särskilt äldreboende (säbo).  

 

Jan Andersson, styrelsens föredragande: Bifall styrelsen. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  anse motion 99 besvarad, i enlighet med styrelsens förslag. 

 
Dagordningens punkt 14.9.3   
Motion 100 

 

Motion 100: Äldrefrågor 

PRO Ale-Norra, PRO-distriktet Norra Älvsborg 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 100.  
 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  avslå motion 100, i enlighet med styrelsens förslag. 
 

 
Dagordningens punkt 14.9.4   
Motion 101 

 

Motion 101: Ge oss äldre människovärdet tillbaka 

PRO Örnäset, PRO-distriktet Norrbotten 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 101:1–3 

att  anse motion 101:4 besvarad. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 101:1–3 i enlighet med styrelsens förslag 

att  anse motion 101:4 besvarad i enlighet med styrelsens förslag. 

 
Dagordningens punkt 14.9.5   
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Motion 102 

 

Motion 102: Ökad representation av äldre bland folkvalda politiker 

PRO Haparanda, PRO-distriktet Norrbotten 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 102.  
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 102 i enlighet med styrelsens förslag.  

 
Dagordningens punkt 14.9.6   
Motion 103 

 

Motion 103: Äldrekonvention 

PRO Örebro samorganisation, PRO-distriktet Örebro län 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 103. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 103 i enlighet med styrelsens förslag.  
 

Dagordningens punkt 14.9.7  
Motion 104 

 

Motion 104: Pensionärsråd 

PRO Kungsbacka, PRO-distriktet Halland 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 104. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 104 i enlighet med styrelsens förslag.  

 
Dagordningens punkt 14.9.8   
Pensionärernas röst – ökat inflytande och stärkta rättigheter –Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Pensionärernas röst 

– ökat inflytande och stärkta rättigheter 

 

Beslut 
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Kongressen beslöt: 

att  fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Pensionärernas röst 

– ökat inflytande och stärkta rättigheter, i enlighet med styrelsens förslag.  

 

 

Dagordningens punkt 14.10   
Forskning  
 
Dagordningens punkt 14.10.1  
Forskning – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Forskning. 

 

Under debatten framfördes följande förslag  

Alf Andersson, PRO Stockholms län: Det korta stycke som finns om forskning (raderna 310-

316) kompletteras med några exempel på forskning, till exempel forskning om 

multiprofessionella team, utformningen av anhörigstöd så att rätt personer nås med 

individanpassade stöd, bra former för förebyggande arbete, munhälsovård för äldre personer, 

arbete för att motverka ofrivillig ensamhet och vad som är lämplig bemanning i särskilt 

boende. 

 

Jan Andersson styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut   

Kongressen beslöt: 

att  med röstsiffrorna 213-18 avslå Alf Anderssons förslag till förmån för styrelsens förslag 

att därmed fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Forskning. 

 

 

Dagordningens punkt 14.11  
Ett jämställt pensionärsliv  
 
Dagordningens punkt 14.11.1  
Ett jämställt pensionärsliv – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Ett jämställt 

pensionärsliv. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att hänskjuta samtliga förslag (förslagsställare Maria Antonic PRO Medelpad) till 

redaktionsutskottet.   

 

Behandlingen av dagordningens punkt 14 fortsätter senare.  

 

Tjänstgörande ordförande: Claes Block 
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Dagordningens punkt 17 
Beslut om arvoden 
 
 
Dagordningens punkt 17.1 
Styrelsen 
 
Förslag  

Håkan Bystedt, valberedningens sammankallande föredrog förslaget till arvode för styrelsen, 

per år under kommande kongressperiod 2022-2026 enligt följande: 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta: 

att arvode till styrelsen blir 6 prisbasbelopp (2022 – 48 300 kronor) 

att  ledamöter och ersättare i arbetsutskott erhåller två 20-delar vardera och resterande 

ledamöter och ersättare erhåller en 20-del vardera 

att  inget sammanträdesarvode utbetalas.  
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att bifalla valberedningens förslag till arvoden för styrelsen.  

 

Dagordningens punkt 17.2 
Revisorer 
 

Följande förslag förelåg: 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  arvode per ordinarie förtroendevald revisor per år blir 0,25 prisbasbelopp (2022 – 

48 300 kronor) 

att  arvode per ersättare för de förtroendevalda revisorerna per år blir 0,15 prisbasbelopp 

(2022 – 48 300 kronor) 

att  inget sammanträdesarvode utbetalas. 

 
Beslut 

Kongressen beslöt: 

att bifalla styrelsens förslag till arvoden för revisorerna.  

 

Dagordningens punkt 17.3 
Valberedning 
 

Följande förslag förelåg: 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  arvode till sammankallande i valberedningen per år blir 0,25 prisbasbelopp (2022 – 

48 300 kronor) 

att  arvode per ledamot och ersättare i valberedningen per år blir 0,15 prisbasbelopp (2022 – 

48 300  kronor) 

att  inget sammanträdesarvode utbetalas. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 
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att bifalla styrelsens förslag till arvoden för revisorerna.  

 

 

Dagordningens punkt 18, fortsatt behandling 
Val 
 

Dagordningens punkt 18.2 
Tio ledamöter i styrelsen för riksorganisationen 
 
Föredragning och förslag 

Håkan Bystedt, valberedningens sammankallande: Valberedningen föreslår enhälligt 

kongressen att välja följande tio ledamöter i styrelsen för riksorganisationen: Sten Fors, PRO 

Norrbotten, Ylva Thörn, PRO Östergötland, Bo Andersson, PRO Uppsala län, Agneta Enbom 

Holz, PRO Stockholms län, Bo Allan Johansson, PRO Dalarna, Inger Persson, PRO 

Västmanland, Leif Linde, PRO Stockholm, Inger Jonasson Sjödin, PRO Södermanland, 

Torsten Born, PRO Värmland och Marianne Nilsson, PRO Skåne.  

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Ove Göransson, PRO Bohuslän: PRO Bohuslän föreslår kongressen besluta att som ordinarie 

ledamöter i styrelsen välja Bengt Fernström PRO Skaraborg och Margareta Jansson Örebro 

PRO. 

 

Margareta Röstlund, PRO Örebro län: PRO Örebro län föreslår att Margareta Jansson erbjuds 

en ordinarie plats i PRO Riks styrelse. 
 

Håkan Bengtsson, PRO Dalarna: PRO Dalarna föreslår kongressen besluta att välja Bengt 

Färnström, PRO Skaraborg och Margareta Jansson, PRO Örebro till ordinarie 

styrelseledamöter. 

 

Christer Ahlén, PRO Norra Älvsborg: PRO- distriktet i Norra Älvsborg nominera Gun-Britt 

Delsvik Svensson till ordinarie ledamot av styrelse. 

 

Kent Kärrlander, PRO Östergötland: Jag yrkar att Ylva Thörn väljs till ordinarie ledamot i 

PRO:s styrelse 

 

Elsie Mann, PRO Stockholms län: Jag yrkar bifall till valberedningens förslag på ordinarie 

ledamöter. 

 

Ann-Louise Aspanius, PRO Östergötland: Jag bifaller valberedningens förslag. 

 

Gustav Holmlund, Uppsala län: Bifall till valberedningens förslag: 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  välja tio ledamöter till styrelsens för riksorganisationen i enlighet med valberedningens 

förslag.  

 

Röstsiffror i omröstningen 

Ylva Thörn, PRO Östergötland, 238 röster 

Sten Fors, PRO Norrbotten, 235 röster 
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Bo Allan Johansson, PRO Dalarna, 232 röster 

Inger Persson, PRO Västmanland, 232 röster 

Marianne Nilsson, PRO Skåne, 228 röster 

Torsten Born, PRO Värmland, 224 röster 

Agneta Enbom Holz, PRO Stockholms län, 219 röster 

Inger Jonasson Sjödin, PRO Södermanland, 218 röster 

Leif Linde, PRO Stockholm, 181 röster 

Bo Andersson, PRO Uppsala län, 166 röster 

Margareta Jansson 140 röster 

Bengt Färnström 94 röster 

Gun-Britt Delsvik Svensson 43 röster 

 

Dagordningens punkt 18.2 
Fem ersättare för styrelsens ledamöter  
 
Håkan Bystedt, valberedningens sammankallande: Valberedningen föreslår att följande 

personer väljs till ersättare för styrelsen ledamöter: Curre Hansson, PRO Stockholms län 

Inger Ros, PRO Stockholms län, Kent Kärrlander, PRO Östergötland, Gun-Britt Delsvik 

Svensson, PRO Norra Älvsborg och Rolf Persson, PRO Blekinge. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Roland Yngwe, PRO Östergötland: Förordnar Kent Kärrlander som ersättare i styrelsen. 

Bo Fredriksson, PRO Örebro län: Yrkar val av Margareta Jansson som ersättare i styrelsen. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  välja fem ersättare för styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Röstsiffror i omröstningen 

Inger Ros 229 röster 

Curre Hansson 221 röster 

Gun-Britt Delsvik Svensson 214 röster 

Kent Kärrlander 195 röster 

Rolf Persson 194 röster 

Margareta Jansson 167 röster 

 

Dagordningens punkt 18.4 
Två revisorer 
 

Förslag 

Håkan Bystedt, Valberedningen föreslår Jan Bengtsson, PRO Kalmar län och Kaija Nyström, 

PRO Uppsala till revisorer. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  välja två revisorer i enlighet med valberedningens förslag.  

 
Dagordningens punkt 18.5 
Två ersättare för revisorerna 
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Föredragning och förslag 

Håkan Bystedt, valberedningens sammankallande: Valberedningen föreslår kongressen välja 

Stig Ålund, PRO Skåne och Anitha Olofsson, PRO Jämtlands län till ersättare för revisorerna. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  välja två ersättare för revisorerna i enlighet med valberedningens förslag.  

 
Dagordningens punkt 18.6 
Fem ledamöter till valberedningen  
 

Föredragning och förslag  

Christina Tallberg: Styrelsen föreslår följande ordinarie ledamöter i valberedningen: Lilian 

Stenman, PRO Gotland, sammankallande, Leif Wikman, PRO Norrbotten, Solveig Lundgren, 

PRO Skåne, Håkan Bengtsson, PRO Dalarna och Ove Göransson, PRO Bohuslän. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  välja fem ledamöter till valberedningen enligt styrelsens förslag.  

 

Dagordningens punkt 18.7 
Fem ersättare till valberedningen 
 

Föredragning och förslag  

Christina Tallberg: Styrelsen föreslår följande ersättare i valberedningen att inträda i den 

ordning de väljs: Ulla Lindkvist, PRO Stockholms län, Sam Wenngren, PRO Västerbottens 

län, Anita Håkansson, PRO Blekinge, Christer Hedberg, PRO Stockholms län och Gertrud 

Nygren, PRO Jämtlands län. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  välja fem ersättare till valberedningen enligt styrelsens förslag.  

 

Dagordningens punkt 14, fortsatt behandling  
Styrelsens förslag till PRO:s Handlingsprogram och behandling av 
motion 79–129 
 
Dagordningens punkt 14.11.1  
Ett jämställt pensionärsliv – Handlingsprogram 
 

Förslag från redaktionsutskottet 

Jan Andersson, redaktionsutskottets sammankallande, föredrog redaktionsutskottets förslag, 

vilket innebär följande skrivningar.  

 

Rad 332, om alla oavsett kön – ”kvinnor och män” 

Rad 336 om den strukturella lönediskrimineringen – ta bort “av kvinnor”.  

Rad 337 ”kvinnor och män ska ha”  

Rad 339 ”kvinnor och män” 

Rad 344 ”äldre kvinnor och män”.  
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Maria Antonic, PRO Medelpad: Yrkade bifall till redaktionsutskottets förslag.  
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla redaktionsutskottet förslag, med instämmande av Maria Antonic. 
 

Dagordningens punkt 14.12   
Äldres boende  
 
Föredragande: Bernth Johnson och Gun-Britt Delsvik Svensson 

 
Dagordningens punkt 14.12.1   
Motion 105 

 

Motion 105: Minska ensamheten, bygg trygghetsboenden! 

PRO Fisksätra, PRO-distriktet Stockholm 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 105. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 105 i enlighet med styrelsens förslag.  
 

Dagordningens punkt 14.12.2   
Motion 106 

 

Motion 106: Omsorgsboende för personer över 80 år 

PRO Fisksätra, PRO-distriktet Stockholm 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  anse motion 106 besvarad. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att anse motion 106 besvarad i enlighet med styrelsens beslut. 

 
Dagordningens punkt 14.12.3   
Motion 107 

 

Motion 107: Var ska äldre med vanlig pension bo? 

PRO Bunkeflostrand, PRO-distriktet Skåne 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 107:1 

att  anse motion 107:2 besvarad.  

 

Beslut 
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Kongressen beslöt: 

att  avslå motion 107:1 i enlighet med styrelsens beslut. 

att  anse motion 107:2 besvarad i enlighet med styrelsens beslut. 

 
Dagordningens punkt 14.12.4   
Äldres boende – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Äldres boende. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Äldres boende, i 

enlighet med styrelsens förslag.  

 

Tjänstgörande ordförande: Inger Ros 

 

Dagordningens punkt 14.13   
Samhällsplanering och kollektivtrafik  
 

Föredragande: Bernth Johnson och Gun-Britt Delsvik Svensson 

 
Dagordningens punkt 14.13.1   
Motion 108 

 

Motion 108: Kollektivtrafik 

PRO Västerås-Finska, PRO-distriktet Västmanland 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 108. 
 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  avslå motion 108 i enlighet med styrelsens förslag. 

 
 
Dagordningens punkt 14.13.2   
Motion 109 

 

Motion 109: Resehandlingar 

PRO Kungsbacka, PRO-distriktet Halland 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 109. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 
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att  bifalla motion 109 i enlighet med styrelsens förslag. 

 
 
Dagordningens punkt 14.13.3   
Samhällsplanering och kollektivtrafik – Handlingsprogram  

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Samhällsplanering 

och kollektivtrafik. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Christer Ahlén, PRO Norra Älvsborg: Förslag: att inrätta statliga servicecentra i varje 

kommun. Handlingsprogrammet bör kompletteras med en text efter rad 414 på sidan 10. 

Frågan hänskjuts till redaktionsutskottet och ett underlag för redaktionsutskottet att behandla: 

”För att stärka servicen kring bl.a.  pensioner, socialförsäkringar och skatter ska statens 

servicecentret (SSC) inrättas i varje kommun.” 

 

Bernth Johnson, styrelsens föredragande: Bifall till Christer Ahléns förslag att skicka 

yrkandet till redaktionsutskottet.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att hänskjuta förslaget till redaktionsutskottet.  

 

Dagordningens punkt 14.14   
Ett hälsosamt och stimulerande liv 
 
Dagordningens punkt 14.14.1   
Ett hälsosamt och stimulerande liv – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Ett hälsosamt och 

stimulerande liv. 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Äldres boende, i 

enlighet med styrelsens förslag. 

 

 
Dagordningens punkt 14.15    
Äldres sexualitet 
  
Dagordningens punkt 14.15.1   
Äldres sexualitet – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag    

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Äldres sexualitet. 
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Beslut 

Kongressen beslöt: 

att fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Äldres sexualitet, i 

enlighet med styrelsens förslag. 

 

Dagordningens punkt 14.16   
Hjälpmedel och välfärdsteknik 
 

Föredragande: Bernth Johnson och Gun-Britt Delsvik Svensson 
 
Dagordningens punkt 14.16.1   
Motion 110 

 

Motion 110 

PRO-distriktet Södermanland 

Bidrag till glasögon för pensionärer 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  avslå motion 110. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Gert-Ove Andreasson, PRO Södermanland: Bifall till motionen.  

Kristina Eriksson, PRO Södermanland: I första hand bifall till motionen, i andra hand motion 

besvarad. 

 

Bernth Johnson, styrelsen föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt:  

att  med röstsiffrorna 132–109 avslå Gert-Oves Andreassons förslag att bifalla motion, i 

enlighet med styrelsens förslag  

att  med röstsiffrorna 157-83 bifalla Kristina Eriksson förslag att anse motionen besvarad.  

 
 
Dagordningens punkt 14.16.2  
Hjälpmedel och välfärdsteknik – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Hjälpmedel och 

välfärdsteknik. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att fastställa  styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Hjälpmedel och 

välfärdsteknik, i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 
Dagordningens punkt 14.17  
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Trygghet och säkerhet 
 
Dagordningens punkt 14.17.1  
Trygghet och säkerhet – Handlingsprogram 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt Trygghet och 

säkerhet. 

 

Debatt 

Åke Lif, PRO Stockholms län: Tillägg: Jag yrkar att krav på införande av en statlig e-

legitimation införs i PRO:s handlingsprogram. 

 

Karin Hankvist, PRO Stockholms län: Tillägg: Att PRO tillsammans  med samhället ska 

arbeta för att vidta förebyggande åtgärder mot brott och bedrägerier mot äldre.  

 

Styrelsens föredragande: Bifall till Åke Lifs och Karin Hankvists tilläggsförslag. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla Åke Lifs och Karin Hankvists tilläggsförslag, med instämmande av styrelsen  

att  med detta tillägga fastställa styrelsens förslag gällande handlingsprogrammets avsnitt 

Trygghet och säkerhet. 

 

Ajournering 

Kongressen ajournerades klockan 16.20. 


