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Sammanställning av enkät till kommunernas pensionärsråd i Stockholms län och 
Stockholm stads pensionärsråd. 
 
I Stockholms län finns 26 kommuner varav 25 har ett kommunalt pensionärsråd 
(KPR). I Stockholm stad finns dessutom 13 pensionärsråd SPR (ett för varje 
stadsdelsnämnd). 
I länets KPR är politikerna med på sammanträdena vilket inte är fallet i Stockholms 
stad där KPR och SPR träffar enbart tjänstemännen som arbetar med frågor som rör 
äldres levnadsvillkor. 
Under sommaren och början av hösten 2020 har det kommit till distriktets 
kännedom att kommunernas och stadsdelarnas pensionärsråd inte träffats som 
vanligt. Därför togs beslut i Ds i september 2020 att skicka ut en enkel enkät till de 
ledamöter som representerar SPF Seniorerna i länets KPR och Stockholms KPR och 
SPR för att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. Syftet var att få en uppfattning 
om hur samarbetet mellan politiker, tjänstemän och de olika 
pensionärsorganisationerna fungerat och om Ds kan ge stöd i det fortsatta arbetet. 
 
I Ds är det gruppen En stark röst för seniorerna som ansvarar för dessa frågor och 
som valt vilka frågor som skulle ingå i enkäten.  
Enkäten innehöll följande frågor: 
1.Hur många ggr har KPR/SPR i din kommun/stadsdel haft möte? 
2.När har ni nästa möte?  
3.På vilket sätt träffas ni? 
4.Hur har rapporteringen kring Coronasituationen i din kommun/stadsdel till 
KPR/SPR sett ut? 
5.Hur har samarbetet med övriga pensionärsorganisationer varit under den här 
perioden? 
6.Hur får ni möjlighet att påverka arbetet med kommande budget?  
7.Hur sker kommunikationen mellan KPR/SPR och föreningens styrelse? 
8.Önskemål till distriktsstyrelsen om hur vi kan stötta er i ert uppdrag i 
fortsättningen?  

  
Svar han inkommit från följande kommuner: 
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, 
Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö, Österåker (KPR) 
Sigtuna kommun saknar pensionärsråd 
 
I Stockholm har svar har inkommit från 11 stadsdelar 
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Bromma, Enskede-Årsta- Vantörs, Farsta, Hägerstens- Älvsjö, Kungsholmens, 
Norrmalms, Rinkeby-Kista, Skarpnäcks, Spånga-Tensta, Södermalms, Östermalms 
stadsdelsnämnders pensionärsråd (SPR) 
I sammanställningen går inte att utläsa vem som svarat vad vilket ej heller var 
avsikten. 
Enkäten gör absolut inte anspråk på att vara vetenskaplig på något sätt utan vi 
önskade få en fingervisning om hur det kan tänkas se ut. 
 

1 Hur många gånger har ni haft möte under perioden 1 mars – 15 september 

2020? 

 

Antal 

möten 

KPR SPR 

0 11 3 

1 3 2 

2 1 4 

3 0 0 

4 0 3 

5 1 1 

 

  
2 När ska ni ha nästa möte? 

De flesta (15) ska ha möte i september, 2 i oktober och 1 i november och 5 

svarar att man inte vet 

 

3  Hur träffas ni? 

I KPR träffas 5 digitalt (Skype eller Zoom). 

1 träffas via telefon 

3 fysiskt 

I SPR träffas 2 digitalt 

4 via telefon 
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2 via e-post 

 

4 Hur har rapporteringen skett? 
Här är skillnaderna mycket stora. I KPR svarar 9 att ingen rapportering skett 

under perioden och i SPR är det 1 råd som inte fått någon rapportering alls.  

Övriga svar: Genom annonsering i lokalpressen (1), på hemsidan (1), 

regelbundet (2), muntligt (1), via e-post (1), bra genomgång en gång i 

augusti (2), varje vecka. 

5 Hur har samarbetet med övriga pensionärsorganisationer varit under        
den här perioden?          

 
       KPR och PRO  5 uppger att samarbetet varit bra 
       SPR och PRO  7 uppger att de varit bra 
       KPR och SKPF  4 uppger att det varit bra 
       SPR och SKPF  4 uppger att det varit bra 
 

6 Har ni möjlighet att påverka arbete med kommande budget? 

2 KPR får lämna synpunkter, 3 svarar ”så där”, 13 SPR anser att man inte får 
lämna synpunkter 

 
7 Hur ser kommunikationen mellan KPR/SPR och föreningens styrelse ut? 

9 i KPR och 4 i SPR sitter i både pensionärsråd och styrelse så det fungerar 

bra.  

Övriga tycker att det fungerar ganska bra men några uttrycker en önskan 

om större intresse från styrelsen. Någon förstår inte frågan.  

8 Önskemål till Ds om hur vi kan stötta KPR och SPR i uppdraget i 
fortsättningen? 
6 svarar att de inte har några önskemål. Ytterligare någon säger ”att vi klarar 
oss bra som det är”. Tack fortsätt som ni jobbar i Ds. Vi vill ha argument! 
Önskar goda exempel. Erfarenhetsutbyte. Ange grundkrav på ett 
fungerande KPR! Vi frågar Ds när vi inte vet. 

 
4 via telefon 

2 via e-post 
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Slutsatser: 
Vi behöver lägga mycken kraft på att ge ledamöterna i KPR och SPR utbildning och 
stöd i vilka frågor SPF Seniorerna ska driva och hur man argumenterar för att 
påverka politiker och tjänstemän. Inte minst för dem som är nya i sitt uppdrag. För 
att lyckas krävs att man som ledamot är väl påläst om frågor som tas upp till 
behandling i pensionärsråden. Av stor betydelse är också att ledamöterna har 
möjligheter att fånga upp angelägna frågor bland medlemmarna och att det finns 
forum för att återföra till både styrelse och övriga i föreningen. Ett gott samarbete 
med andra pensionärsorganisationer i frågor där vi är överens stärker våra 
möjligheter att bli en samlad kraft.  Förbund och distrikt har ett stort ansvar för att 
informera om vad som händer inom äldrepolitiken och vad vi ska fokusera på.  
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