
Remissvar till SeniorNet Sweden angående Framtidsgruppens rapport

Brommaklubben har valt att helt och hållet följa den struktur som ni angett i 
remissdokumentet. 

Värdera analyserna i rapporten

Vårt svar: 

Vi anser att bakgrundsbeskrivningen liksom det generella förändringsbehovet är bra 
beskrivna. Även om många som i dag går i pension har en bättre kunskap om digital 
teknik än de som gick i pension när SeniorNet bildades anser vi att det finns ett behov
av den verksamhet som SeniorNet bedriver. Därför anser vi också att syftet och 
inriktningen är relevanta än i dag. 

Rangordna förslagen 

Vårt svar: 

Rapporten innehåller väldigt många förslag, vi har inte möjlighet att rangordna dem 
alla. Däremot har vi en klar uppfattning om att det inte är en framtid för 
organisationen att välja en tillbakalutad strategi. Vi förordar en aktiv strategi och om 
det är möjligt så bör vi gemenensamt sträva efter att realisera åtminstone delar av en
expansionsstrategi. Det senare alternativet bygger dock på att organisationen kan få 
ett ökat ekonomiskt stöd. Den framtida styrelsen har ett viktigt uppdrag framöver när
det gäller att undersöka förutsättningarna för att skapa en starkare ekonomisk grund 
för organisationen på riksnivå. 

Föreslå finansiering

För att kunna satsa på en utökad verksamhet framstår det som utomordentligt viktigt att det
behövs förstärkta resurser i riksorganisationen. 
 
Externa organisations-/verksamhetsbidrag är mycket svåra att få. Det som står till buds är 
oftast projektbidrag som genererar medel motsvarande de kostnader som projektet för med 
sig och tilldelas endast för en begränsad tid. Därför framstår en höjning av medlemsavgiften 
och/eller en förändring av fördelningen mellan klubbarna och riksorganisationen som de 
enda möjliga alternativen. 
 
Är klubben beredd att stödja detta, och vilket alternativ är att föredra? 



Vårt svar: 

Brommaklubben är införstådda med att det behövs förstärkta resurser på nationell nivå. 
Det finns ett antal nationella aktörer som är eller borde vara relevanta. Till dessa hör PTS,  
internetstiftelsen. Digidel, Digidelnätverket, https://sambruk.se/digidelnatverket/, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och Allmänna Arvsfonden. För den senare finns långt 
framskridna planer på att vidga ändamålsgruppen till att också inkludera äldre. 
Men precis som sägs i Framtidsgruppen räcker det inte med projektmedel även om sådana 
också är oerhört viktiga. 

För en liten klubb som Brommaklubben är ett stöd från den nationella nivån oerhört viktig, vi 
tänker på tecknandet av licensavtal som öppnar upp för klubbarna att driva en bättre 
verksamhet, det kan också handla om samarbete mellan klubbarna om supportfrågor, 
utbildning, föredrag, rekryteringskampanjer för att nå nya unga handledare. 
 
Vi utesluter inte heller att vi skulle kunna stödja en högre medlemsavgift om det finns ett 
konkret förslag om satsning på ett angeläget område. 

Extern finansiering? 

Vårt svar: 

Se föregående stycke. 

Övriga synpunkter/kommentarer? 

Vårt svar: 

Påverkansarbetet är en viktig fråga. Det digitala utanförskapet är ett reellt problem som måste 
adresseras. SeniorNet kan dock inte göra detta arbete på egen hand, här krävs ett brett 
samarbete med organisationer som har ett liknande intresse. Samverkan behövs t.ex. med 
pensionärsrörelsen. 
 
Klubbarna är i behov av ett starkare stöd från nationell nivå när det gäller föreläsningar inom 
nya områden, licenser, support som inte helt kan klaras av på lokal nivå. Som liten klubb är vi
i Bromma sårbara. Digital teknik borde göra det enklare att nationellt och /eller regionalt 
samordna supporten till medlemmarna. En bra support är ett oerhört starkt 
rekryteringsargument gentemot många äldre som känner sig vilsna i informationssamhället. 
Många äldre har inte tillgång till personer som an ge dem support. Många har heller inte råd 
att köpa supporttjänster, en del saknar dessutom grundläggande kunskap som krävs för att 
förstå tekniska råd.  

Varför inte pröva om SeniorNet Sweden skulle kunna nå ett samarbetsavtal med SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) om utbildning av äldre om digital teknik. Detta skulle 



kunna göras i samarbete med övriga pensionärsrörelsen. Många äldre är redan i dag 
medlemmar i en pensionärsorganisation, en del äldre är också medlemmar i SeniorNet.

Ett samarbete med SKR på nationell nivå skulle kunna åtföljas av ett samarbete på lokal nivå 
som inkluderar SeniorNetklubbarna, pensionärsföreningarna, i de fyra stora 
pensionärsföreningarna, och berörda kommuner där inte minst folkbiblioteken är en strategisk
resurs.   

Rekrytering av fler yngre handledare är också en uppgift för förbundet. Skulle det vara 
möjligt att uppdra åt SeniorNet Sweden att närma sig vissa fackliga organisationer som bland 
sina medlemmar har personer med teknisk kompetens eller annan angelägen kunskap om 
digital teknik och informationssamhället. Kanske personer som är i färd med att gå i pension 
är intresserade av att komma in i en miljö där de får fortsätta att följa de frågor som man 
arbetat med tidigare och samtidigt få vara med i en social gemenskap med andra äldre?  

Brommaklubben
Claes Tjäder, ordförande
Beslut på styrelsemöte den 12 januari 2021
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