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VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Christina Tallberg delade ut blommor till Läkarförbundet
och övriga fackliga organisationer i hälso- och sjukvården
som ett symboliskt tack för de insatser och hårda jobb som
gjorts under pandemin i juni 2021.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Att sammanfatta ett verksamhetsår är högtidligt. Även om PRO-året 2021 också präglades av
corona-pandemin.
Jag är imponerad av hur PRO har anpassat verksamheten efter rådande omständigheter. Många
uteaktiviteter har ägt rum, friluftsdagen den 22 september blev en succé. När restriktionerna
lättade och inomhusaktiviteter blev tillåtna anpassades verksamheten för att undvika trängsel och
därmed smitta.
Trots inställda aktiviteter har Trippelskrapet gått mycket bra. Det innebär att många föreningar
och distrikt får extra och välkomna resurser att satsa på verksamhet under 2022.
De digitala distriktsordförandeträffar har fortsatt under året, vilket har varit mycket värdefullt både
för mig och för organisationen. PRO som helhet har ytterligare utvecklat den digitala förmågan.
Den opinionsbildande verksamheten har varit framgångsrik under året. PRO har fått genomslag
för flera frågor, bland annat pensionsfrågan. Inkomstpensionen höjdes för pensionärer med
väldigt låg pension genom ett så kallat pensionstillägg som infördes 1 september. Under året har
också skatten på lön och pension nästan likställts, vilket är en principiellt viktig fråga för PRO.
En viss skillnad återstår, men den ska upphöra 2023.
Det finns fortfarande mycket att göra för att pensionerna ska bli rättvisa och rimliga. Därför
kommer PRO att prioritera frågan om höjd allmänpension i valrörelsen 2022. Ett arbete med detta
startade redan i juni 2021 då PRO tillsammans med SKPF Pensionärerna och tankesmedjan Tiden
presenterade rapporten Höj den allmänna pensionen. Tillsammans med PRO Folkhögskola och
ABF utbildas studiecirkelledare över hela landet som ska bidra till att medlemmar kan ta
diskussionen i valrörelsen.
I valrörelsen kommer PRO även att driva frågan om bättre kvalité i äldreomsorgen. Under året har
vi i en arbetsgrupp noga följt utvecklingen inom äldreomsorgen till följd av pandemin. Gruppen
ska avlämna en rapport på kongressen sommaren 2022.
Efter omfattande diskussioner fattade styrelsen den 4 maj 2021 beslut om att påbörja försäljning av
PRO:s fastighet och näringsverksamhet i Gysinge. Ett rätt och riktigt beslut då denna verksamhet
kräver resurser som PRO som ideell organisation inte har. Den 10 januari 2022 övertog Jula
Konferens & Hotell AB verksamheten i Gysinge. PRO Folkhögskola har fortsatt sitt säte i Gysinge.
Jag ser fram emot ett nytt PRO-år med härlig och meningsfull verksamhet i hela vårt avlånga land.
Med detta vill jag tacka alla medlemmar, förtroendevalda och medarbetare för fina insatser under
det gångna året.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Christina Tallberg, juni 2021
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PRO PÅVERKAR
PRO påverkar på alla nivåer i samhället för att förbättra levnadsvillkoren för äldre. Föreningar, distrikt och samorganisationer
lyfter fram PRO:s åsikter och krav till beslutsfattare lokalt och
regionalt. På nationell nivå påverkar vi politiker, myndigheter
och organisationer. Vi bildar opinion genom att synas i lokal,
regional och nationell media.
Under 2021 har PRO:s verksamhet i stor utsträckning påverkats
av coronapandemin. I vårt opinions- och påverkansarbete har
detta märkts inte minst genom att PRO fortsatt fått uttala sig i
frågor som rör restriktioner, digitalisering och vaccinering mot
covid-19.
Styrelsen har påbörjat arbetet med en valstrategi inför riksdagsvalet 2022, och har beslutat att prioritera tre intressepolitiska
frågor i valrörelsen:

PRO:s ordförande Christina Tallberg
demonstrerar för tillgång till vaccin.

• Höjd allmän pension
• En äldreomsorg av hög kvalitet
• Lägre kostnader i tandvården
Även 2021 har vi haft fokus på dessa frågor i opinions- och
påverkansarbetet. PRO har också erbjudit distrikten
fyra lokala debattartiklar – tre om pensionerna och en om
vaccination – för vidare spridning i regional och lokal press.

KOMMUNALA OCH REGIONALA PENSIONÄRSRÅD
En viktig förutsättning för att PRO:s politiska påverkansarbete
ska vara framgångsrikt är att vi har välutbildade och kunniga
förtroendevalda i de kommunala och regionala pensionärsråden
(KPR/RPR). Därför har PRO erbjudit ledamöter i KPR/RPR i
samtliga distrikt en digital grundutbildning om att arbeta i
pensionärsråden.
Syftet har varit att ge nyvalda ledamöter i kunskap om och
verktyg för att kunna vara delaktiga i rådens arbete. Här har vi
särskilt fokuserat på att råden ska ses som en resurs inför beslut
– inte enbart vara en arena för information om redan fattade
beslut.
Hösten 2021 höll tre distrikt konferenser och utbildningar för
ledamöter i pensionärsråden, där PRO medverkade, och under
året har ledamöter i KPR/RPR fått påverkansmaterial ifrån PRO i
form av bland annat kunskapsunderlag, frågeställningar och
debattartiklar för lokalt och regionalt bruk.

KPR-utbildning i Uddevalla 2021.
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ÄLDREOMSORGEN
Äldreomsorgen har stått högt upp på den politiska dagordningen även under pandemins andra år. PRO har varit mycket aktiv
i media och lyft behovet av ökade resurser och en ambitionshöjning i äldreomsorgen.
Vi har också arbetat aktivt i utredningen om en ny äldreomsorgslag, där PRO:s ordförande ingår i expertgruppen och vår sakkunniga i äldreomsorgsfrågor i referensgruppen. Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen och PRO har ställt krav
på att lagstiftningen ska säkerställa att äldre ska ha rätt till goda
levnadsvillkor, eftersom nuvarande formuleringar om skäliga
villkor inte är gott nog.
PRO har också vid upprepade tillfällen satt ljuset på frågan om
hur kommunerna använder de extra resurser som regeringen
avsatt till äldreomsorgen med anledning av pandemin. Syftet
har varit att vi vill försäkra oss om att pengarna inte används
till andra saker i kommunens budget utan kommer äldre till del.
I det arbetet har PRO:s pensionärsråd spelat en avgörande roll.
Här har vi också visat att det finns ett stort värde av en god
samverkan mellan föreningar, distrikt och riksorganisation för
att öka trycket i olika frågor.

PRO ställer krav på att lagstiftningen ska
säkerställa att äldre ska ha rätt till goda
levnadsvillkor.

PENSIONÄRERS EKONOMI OCH PENSIONSFRÅGAN
PRO har under lång tid drivit frågan om en förbättrad allmän
pension och att pension inte ska beskattas hårdare än lön;
pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.
Vi har även lyft behovet av trygghetspension för den grupp
som tidigare kallades förtidspensionärer men som i dag
omfattas av sjukförsäkringen och reglerna om sjuk- och
aktivitetsersättning.
År 2021 blev ur den aspekten ett framgångsrikt år. Inkomstpensionen höjdes för pensionärer som har en väldigt låg
pension trots ett långt arbetsliv, genom ett så kallat inkomstpensionstillägg som infördes den 1 september. Detta tillägg
träffade helt eller delvis en stor grupp pensionärer, främst
kvinnor. PRO välkomnade tillägget men underströk samtidigt
att det är helt otillräckligt och bara bör ses som ett första steg
mot mer rättvisa och rimliga pensioner.
Under året har skatten på lön och pension nästintill likställts,
vilket är en mycket principiell och viktig fråga. En viss skillnad
kvarstår, men den ska enligt regeringen helt upphöra 2023.

HÖJ DEN ALLMÄNNA PENSIONEN!
En rapport från Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna
och Tankesmedjan Tiden.

PRO presenterade rapporten Höj den
allmänna pensionen som är ett
samarbete med SKPF Pensionärerna
och Tankesmedjan Tiden.
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PRO har med debattartiklar och på andra sätt visat att sjukförsäkringen behöver en åldersventil, eftersom allt fler som är utslitna av sitt jobb riskerar att hamna i ett ekonomiskt utsatt läge på
ålderns höst när de nekas sjukersättning. Regeringen har nu lagt
fram ett förslag med ungefär denna innebörd och planen är att
det ska införas den 1 juli 2022. Vi välkomnade självklart detta
besked och kommer att bevaka förslaget noggrant.
I början av sommaren presenterade PRO rapporten Höj den
allmänna pensionen som är ett samarbete med SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden. Under året hölls både externa och
interna seminarium om rapporten, och under hösten arbetade vi
fram en studievägledning och ytterligare ett studiematerial i
samverkan med ABF. Målet är att öka kunskapen om vårt
pensionssystem för att vi kunna sätta ytterligare tryck på politikerna om höjd allmän pension, inte minst under valåret 2022.
PRO har under året kunnat konstatera att Pensionsmyndighetens
handläggningstider för bostadstillägg är oacceptabelt långa. Vi
har därför, i direktkontakt med både Pensionsmyndigheten och
Regeringskansliet, framfört kritik mot detta. Vi har även bevakat
vad som händer med premiepensionens pågående reformering
mot bakgrund av vissa fondförvaltares brottsliga hantering av
pensionsmedel.
Under 2021 har PRO, tillsammans med tre andra pensionärsorganisationer, gemensamt yttrat oss över en remiss om justerade
åldersgränser i pensionssystemet samt i andra trygghetssystem.
Vi välkomnar de bakomliggande förslagen i den del de innebär
en höjning av pensionen för vissa arbetstagare som kan och vill
arbeta längre. Vi är också positiva till förslagen om höjda åldersgränser i trygghetssystemen. Det är dock nödvändigt att avvakta
med höjda åldersgränser i pensionssystemet till dess att det finns
stabila trygghetssystem på plats.
Vårt mål har under lång tid varit att höjd allmän pension ska
vara en viktig och prioriterad fråga för samtliga partier inför och
efter riksdagsvalet 2022. Grunden för det arbetet har nu lagts,
och vi hävdar att en högre allmän pension inte främst ska lösas
genom ett förlängt arbetsliv utan genom att inbetalningarna till
pensionssystemet ökar genom höjda pensionsavgifter.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

PRO:s mål är att höjd allmän pension är
en viktig och prioriterad fråga för samtliga
partier.

REMISSVAR
PRO har under året lämnat följande remissvar:

• Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
• Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet
(promemoria från Finansdepartementet).

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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• Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70).
• Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
(SOU 2020:77).

Under 2021 lämnade PRO 13 stycken remissvar.

• Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och
i andra trygghetssystem (promemoria från Socialdepartementet).
• Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre
(SOU 2020:69).
• Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram
för personer 75 år och äldre (underlag från Folkhälsomyndigheten).
• När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik 		
tandhälsa (SOU 2021:8).
• En reformerad arbetsrätt för flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden (promemoria från Arbetsmarknads
departementet).
• God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).
• Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter
(promemoria från Finansdepartementet).
• Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).
• ABF:s riktlinjer 2023–2026 samt revidering av ABF:s stadgar.

KONSUMENTPOLITIK
Under 2021 blev konsumentrådgivning en medlemsförmån för
samtliga PRO-medlemmar genom ett samarbete med organisationen Sveriges Konsumenter samt Råd & Rön. Nu kan alla
PRO:are som behöver stöd med krångliga konsumentfrågor ta
hjälp av Konsumentcentrum.
Även i år var digitalisering en aktuell fråga och många initiativ
togs för att hjälpa pensionärer att bli mer digitala. Under året tog
vi fram ett flygblad med samlad information om flera olika
initiativ för att kunna sprida informationen till så många
PRO-medlemmar som möjligt.

PRO tipsar
Ett digitalt smörgåsbord för dig som vill lära dig mer
Ibland kan vi inte träffas fysiskt eller göra ärenden i vanliga butiker. Det kan bero på långa avstånd
till nära och kära, kroppsliga begränsningar eller hur det ser ut i omvärlden. Då kan ett alternativ
vara att göra det digitalt. Det handlar inte om att allt ska ersättas av digitala lösningar utan om att
hitta de digitala lösningar som hjälper just dig. Det finns många digitala tjänster som kan göra
vardagen både lättare och roligare. Idag kan vi till exempel:
•
•
•
•
•
•

Handla mat och mediciner på nätet
Genomföra videosamtal med nära och kära
Ha trygga vårdkontakter digitalt
Njuta av kultur, musik och film
Gå kurser med andra eller lära nytt på egen hand
Skapa nya sociala nätverk på nätet

För dig som vill lära dig mer om nyttan med de digitala
alternativen – eller vill hjälpa någon nära att ta steget –
presenterar vi här ett digitalt smörgåsbord. På bordet har
vi dukat upp en hel buffé med olika initiativ där du kan lära
dig mer. Från förrätterna med grundläggande kunskaper till
de lite mer avancerade efterrätterna.
Varsågod att ta för dig!

Digitalhjälpen – vägledning och tips för en lättare vardag
Digitalhjälpen har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag med syftet att bidra till att bryta
den sociala isoleringen under coronapandemin. En viktig del i uppdraget var att genomföra insatser
för att öka äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster. PRO har medverkat i
regeringsuppdragets referensgrupp.
Digitalhjälpen är en webbplats som vänder sig till dig som vill och har behov av att lära dig mer om
hur du till exempel kan handla, umgås, legitimera dig digitalt, ha videosamtal och få eller ge hjälp
på distans. Men målgruppen är även anhöriga och familj samt vård- och omsorgspersonal, som
alla kan stötta äldre i att bli mer digitala. På sidan hittar du myndighetens vägledningar samt goda
exempel och tips på olika initiativ för den som vill lära sig mer. Ett exempel är PRO:s samarbete
med Google, Digital fika med Google. Post- och telestyrelsen (PTS) står bakom sidan som finns
på pts.se/digitalhjalpen.

Klicka här för

att komma

en!

till Digitalhjälp

Ett flygblad togs fram med samlad information
för att hjälpa pensionärer att bli mer digitala.
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I flygbladet Det digitala smörgåsbordet kan man exempelvis läsa
om Digitalhjälpen från Post- och telestyrelsen, Seniorssurfarna från SVT och Inte ensam-projektets utbildningspaket.
PRO deltog även i temadagen Digitalidag den 15 oktober.
Det är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens
möjligheter och utmaningar. PRO anordnade en föreläsning
om digital inkludering och var medarrangör vid seminariet
Bli säker på nätet! som anordnades tillsammans med Internet-stiftelsen. Dessutom deltog ett gäng PRO:are som så kallade
digitalidagare, vilket innebar att de hjälpte till med att lära ut
olika digitala verktyg på sin hemort.
Utbildningsmaterialet Försök inte lura mig!, om bedrägerier mot
äldre, nylanserades den 7 september med en digital inspirationsträff. Lotta Mauritzson från Polisens nationella bedrägericenter och representanter från PRO och SKPF Pensionärerna
medverkade och berättade om bedrägerier mot äldre och om
det uppfräschade materialet. Träffen inspirerade deltagare från
både pensionärsorganisationerna och ABF att dra i gång fler
cirklar och möten.
Tisdagen den 2 december var det fullt fokus på kontantfrågan
med både en demonstration i snöoväder och ett riksdagsseminarium om kontanternas bevarande. På förmiddagen samlades
representanter från PRO och SPF Seniorerna utanför Sveriges
riksdag, på Mynttorget i Stockholm. Ett fyrtiotal tappra pensionärer gjorde där sina röster hörda inför ett uppbåd av journalister och fotografer med slagord som:
• Människor utesluts i ett kontantlöst samhälle!
• Lagstifta för kontanter i handeln!
• Farbröder och tanter använder kontanter!
Demonstrationen var en försmak av den debatt som sedan
fortsatte inne i riksdagshuset, där PRO:s ordförande Christina
Tallberg deltog i seminariet Vem tar ansvar för kontanterna?
tillsammans med Björn Eriksson från Kontantupproret, ett antal
riksdagsledamöter samt representanter från Riksbanken och
forskarvärlden. Moderatorn Lennart Ekdahl fick politikerna att
avge ett löfte om att måste bli verkstad i frågan – om kontanterna ska räddas måste något göras nu!

Det var fullt fokus på kontanternas bevarande i
december 2021.

11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

PRO HÄLSOSAM
I samarbete med Korpen lanserade PRO ledarutbildningen
Aktiv senior i slutet av februari, då vi och Korpen gick ut med ett
gemensamt pressmeddelande. Vi skickade även ut information
om utbildningen till distrikt och föreningar via nyhetsbrev och
webbplatsen pro.se.
Utbildningen riktar sig till alla som är eller vill bli aktivitetsledare
inom PRO Hälsosam. Målet är att inspirera våra ledare, höja
deras kompetens och i förlängningen erbjuda medlemmarna
fler och bättre friskvårdsaktiviteter som bidrar till glädje och
gemenskap.

PRO Vallentuna erbjöd bl a sittgympa under den
nationella friluftsdagen 22 september.

Utbildningen genomförs i cirkelform i samarbete med ABF som
också tagit fram en studiehandledning och i slutet av våren var
några cirklar i gång – i första hand digitalt på grund av rådande
restriktioner, men under hösten startade även flera fysiska
cirklar. Samarbetet med Korpen runt Aktiv senior är tänkt att
fortsätta även nästa år.
PRO:s nationella friluftsdag genomfördes den 22 september och
många föreningar runt om i Sverige deltog. Som förberedelse
spreds under våren ett inspirationsmaterial med aktivitetstips
för föreningar som vill hitta på något nytt. Deltagarna på årets
friluftsdag fick både frisk luft, kära återseenden med vänner och
bekanta samt massor av roliga och engagerande aktiviteter nära
naturens begynnande höstfärger. Det ordnades tipspromenader, utegympa, musikunderhållning, gåfotboll och den kanske
lite ovanliga grenen ”kast med liten handväska”.
Många föreningar samarbetade med andra organisationer
under friluftsdagen. Bland annat ställde ABF, olika idrottsföreningar och Korpen upp på olika sätt. PRO:s nationella friluftsdag
återkommer även 2022.

PRO:S RIKSMÄSTERSKAP OCH PRO-VETARNA
PRO:s riksmästerskap genomfördes med ett något annorlunda
upplägg i år. På grund av pandemin ställdes riksmästerskapet i
bridge in och så även bouleträffen på Gysinge. Däremot genomfördes riksmästerskapet i orientering enligt plan i Örnsköldsvik
och mästerskapet i bowling genomfördes i Nyköping.
Nytt för i år var att flera nationella evenemang genomförde
aktiviteter samtidigt i hela landet. Bland annat anordnades en
nationell golfvecka i augusti, där nära hälften av distrikten utsåg
sina mästare.

Riksmästerskap i orientering,
Örnsköldsvik, september, 2021.
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Riksfinalen genomfördes på ett annorlunda sätt genom att
distriktets två bästa damer respektive herrar fick bilda lag ”på
pappret” och fick en chans att bli riksmästare i golf baserat på det
gemensamma nettoresultatet. PRO Gotland drog längsta strået
– grattis!
Därefter genomfördes en nationell boulevecka i september där
21 PRO-distrikt genomförde sina distriktsmästerskap före, under
och efter veckan.

Riksmästerskap i bowling,
Nyköping, oktober 2021.

Den populära frågesportstävlingen PRO-vetarna genomfördes
något senare än vanligt 2021. Datumen för regionfinalerna och
riksfinalen anpassades så att föreningar och distrikt skulle hinna
med sina uttagningar efter sommaren, och planen var att genomföra de fem regionfinalerna i oktober och riksfinalen i december.
Regionfinalerna genomfördes med framgång men planen för
riksfinalen sprack på grund av nytillkomna restriktioner och
ökad smittspridning. Finalen med de fem vinnarlagen från
regionfinalerna genomförs därför 2022.

PRO:S PRISUNDERSÖKNING
På grund av pandemin kunde vi tyvärr inte besöka några butiker
vid förra årets prisundersökning. I stället gjorde vi Sveriges största
undersökning av matpriser på internet – både för hemleverans
och för upphämtning i butik. I slutet av januari presenterades
resultatet på webben, Facebook och i riksmedia via TT.
Förutom prisundersökningen fokuserade vi på tillgänglighet till
tjänsten att handla mat på nätet. Det visade sig att den skiljer sig
markant åt beroende på var man bor i landet.
Under våren skapades sidan Bli prisundersökare på pro.se. Vi
tog även fram ett flygblad för att få ännu fler att ställa upp som
prisundersökare och skapa engagemang runt årets undersökning.
I november genomfördes 2021 års prisundersökning – 30 år efter
den första undersökningen 1991. Den 30-årsjubilerande undersökningen genomfördes både i butiker runt om i landet och på
internet. Resultatet spreds med framgång i media i januari 2022.

I november genomfördes 2021 års
prisundersökning.

INTERNATIONELLT ENGAGEMANG
Den organisatoriska grunden för PRO:s internationella arbete är
Nordiska samarbetskommittén (NSK) och AGE Platform Europe.
PRO har i egenskap av att vara största organisation i NSK innehaft ordförandeposten under många år, så även i år. Via samarbetskommittén är PRO också medlem i AGE Platform Europe,
och ordförande Christina Tallberg är ledamot i AGE:s styrelse.

Pensionärsorganisationer från Sverige,
Färöarna, Danmark, Finland, Island och Norge
ingår i Nordiska samarbetskommittén, NSK.
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PRO:s vice ordförande Jan Andersson och styrelseledamoten
Inger Persson är ledamot respektive ersättare i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som är ett rådgivande
organ inom EU. På EU-nivå är PRO:s roll att tillsammans med
andra nordiska pensionärsorganisationer stå upp för en samhällsmodell som bygger på en solidariskt finansierad generell välfärd.
I Europa ser vi dock bekymmersamma tendenser när till exempel
professionell kompetens inom vård och omsorg dras ner och
ersätts av frivilliga insatser.
De nordiska organisationer som PRO samverkar med står liksom
oss självklart upp för solidaritet och generella välfärdssystem.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Christina Tallberg och Liza di Paolo,
SKPF, under vistelsen på Färöarna.

Både det nordiska och det europeiska samarbetet har präglats
av pandemin även 2021. Möten ställdes in eller genomfördes
digitalt. Dock kunde NSK:s uppskjutna möte genomföras på
Färöarna, till allas stora glädje.

KOMMUNIKATION
Våren 2020 gjordes webbplatsen pro.se om och lanserades på en
ny plattform. Efter lanseringen skulle webbsidesprojektet gå över
i en förvaltningsfas, men tyvärr har förvaltningen av webbplatsen
inte riktigt nått upp till det önskade resultatet i form av en väl
fungerande och enkel webbplats. För att komma på banan igen
användes andra halvan 2021 till att se över vilka förändringar
som behövs för att säkra upp teknisk support och förvaltning.
På Facebook har antalet som gillar vår sida minskat en aning,
vilket ligger i linje med den övergripande trenden för Facebook.
För vår del har dock tappet bromsats något på grund av covid-19situationen och ett ökat antal äldre som gått med i Facebook.
Facebookinlägget som hade bäst
räckvidd under året.

		WEBBSTATISTIK

					

							2021			2020			2019
		
PRO.se				
2 349 212 sessioner
1 678 887 sessioner
2 235 189 sessioner
		
Besökare:				1 674 882		629 731			893 957
		Facebook (antal gillamarkeringar)		
51 129			
51 403 			
51 220
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Det inlägg som hade bäst räckvidd under året är ett inlägg som
ingick i en annonskampanj under sommaren. Inlägget kördes
både som annons och lades ut i flödet, och det fick bra spridning.
Inlägget hade en räckvidd på drygt 87 000 personer och delades
102 gånger.
PRO har nu drygt 2 100 följare på Instagram. Det inlägg som
hade bäst räckvidd 2021 var Christina Tallbergs julhälsning.
Det inlägget fick 142 gillamarkeringar och lyckades nå en
räckvidd på 1 890 personer. Det inlägg som fått flest gillamarkeringar under året handlade om en coronasäker demonstration mot den långsamma vaccinationstakten. Inlägget fick
hela 266 gillamarkeringar!
Vi har delat innehåll som informerar om PRO:s medlemsförmåner både på Instagram och Facebook, och under julen hade
vi ett samarbete med PRO Mervärde som lottade ut priser på
adventssöndagarna i december. Detta samarbete var mycket
lyckat och resulterade i 2 300 deltagare i årets tävling, jämfört
med förra året då 800 personer deltog. Vårt samarbete kring
tävlingen innebar också 400 nya prenumeranter till PRO Mervärdes nyhetsbrev.

Inlägget fick 266 gillamarkeringar
på instagram.

PRO:s sakkunniga har under året skrivit fem inlägg till PRO:s
blogg Rakt på. Under 2022 kommer bloggsidan att läggas ner
men liknande inlägg kommer att finnas i nyhetsflödet på
webbplatsen.
Vårt Twitterkonto är fortsatt på paus på grund av att vi inte
har resurser att bemanna kanalen.

NYHETSBREV OCH INTRANÄT
Nyhetsbrevet PRO informerar skickas vanligen ut varje månad till
föreningar, samorganisationer, distrikt och distriktsordföranden.
Merparten skickas via e-post. Under 2021 gavs 15 nummer ut.
Under pandemins andra år har PRO:s ordförande Christina
Tallberg vid flera tillfällen skrivit brev till samtliga medlemmar
som organisationen har mejladress till. Breven har också publicerats på webbplatsen och på Facebook. Sammanlagt har vi
skickat ut 8 ordförandebrev.
Ett arbete med att skapa ett nytt intranät har påbörjats
under året.

PRO informerar sommarnummer 2021.
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PRO I MEDIERNA
PRO är Sveriges största pensionärsorganisation och märks
dagligen i tidningar, radio och tv samt på webbsidor över
hela landet. PRO är den pensionärsorganisation som syns
allra mest i medierna, enligt medieanalysföretaget Retriever.
Även 2021 präglades av coronapandemin och mycket av mediernas rapportering handlade om covid-19, som ju drabbat äldre
särskilt hårt. Under året har PRO medverkat i många artiklar
om vaccination och turordning vid vaccineringar.
PRO:s kritik att tidsbokningen enbart kunde ske digitalt fick
Sveriges regioner att ändra sig och införa telefonbokning av
vaccinationer, och när PRO-medlemmar i Stockholm demonstrerade mot långsam takt i vaccineringar rönte det stor uppmärksamhet, liksom när PRO krävde att ovaccinerad personal i
äldreomsorg skulle omplaceras.
PRO:s prisundersökning fick, liksom tidigare år, stort genomslag i medierna. Den publicerades några dagar före lön i januari
2021. På grund av pandemin jämfördes livsmedelspriserna
denna gång enbart på internet men trots det publicerades undersökningen i ett sextiotal medier.
PRO skrev tillsammans med pensionärsorganisationen SKPF
Pensionärerna och tankesmedjan Tiden en rapport om pensioner, med förslag om ett förändrat pensionssystem. Organisationerna anser att systemet är underfinansierat och har blivit en
kvinnofälla. Rapporten fick stort utrymme på Sveriges Televisions samtliga plattformar, med inslag i både Aktuellt och Rapport. Även TT skrev om rapporten och nyheten publicerades i
ytterligare ett tjugotal medier.
Pensionsfrågan har även drivits av organisationen i flera debattartiklar i både riksmedier och lokal press.
Detta var ett axplock av de nyheter PRO medverkade till under
året. Mycket av PRO:s verksamhet har dock legat nere under
pandemin, vilket avspeglats i färre artiklar i landsortspress.
Samtidigt noterar organisationen en ökad närvaro i riksmedier
de senaste åren.

Några artiklar från 2021
från medierna.
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PROPENSIONÄREN
Tidningen PROpensionären kom ut med 8 nummer 2021 enligt
principen om en tidning per medlemshushåll. Våren 2021 startade PROpensionären en egen Facebooksida där artiklar
ur papperstidningen lades ut tillsammans med artiklar som
redaktionen producerade unikt för Facebooksidan. Dessutom
fick annonsörer möjlighet att betala för digitalt annonsutrymme.
Tidningen lades även ut digitalt på PRO:s webb i form av så
kallade blädderexemplar.
Under 2021 fortsatte det mångåriga projektet med distriktsbilagor med lokal information som skickas ut med PROpensionären.
Tidningen erbjöds också, liksom tidigare år, som taltidning
Under perioden juli 2020-juli 2021 (den senast tillgängliga mätperioden) hade PROpensionären en TS-kontrollerad upplaga
på 252 000 exemplar, och varje exemplar lästes av flera läsare.
Tidningens chefredaktör uppskattar det totala antalet läsare till
cirka 280 000 personer.
Inför 2021 hade PROpensionären som mål att sälja annonser för
9,2 miljoner kronor. Tidningen lyckade slå det målet och dessutom sälja annonser för ytterligare 765 000 kronor. Under 2021
landade därmed tidningens annonsintäkter (före provision)
på 9 965 000 kronor, vilket är en viktig intäktskälla för såväl
PROpensionären som PRO:s verksamhet i stort.
Detta resultat, tillsammans med det faktum att det var tredje
året i rad som PROpensionären slog sitt uppsatta mål för annonsförsäljningen, får ses som en stor framgång med tanke på
att de flesta tidningar har tappat annonsintäkter under samma
period. Chefredaktörens tolkning är att detta beror på att såväl
läsare/medlemmar som annonsörer uppskattar tidningen.
PROpensionärens redaktion hade 2021 ambitionen att starta en
nätversion av tidningen – dels som ett sätt att erbjuda medlemmarna ännu mer digital läsning, dels för att erbjuda utrymme
för annonsering och därmed öka intäkterna. Detta projekt kunde
inte slutföras 2021, bland annat på grund av coronapandemin,
men en ny webbplats för tidningen lanseras 2022.

Några omslag från
2021-års
PROpensionären.
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STUDIER
Under året har de två tidigare tjänsterna för studie- och verksamhetsutveckling och utbildningsadministration slagits ihop till en
tjänst som studieansvarig. Därutöver har en utbildningsmaterialgrupp (UMG) har bildats. Gruppen utgör ett konstruktivt och
framåtblickande samarbete mellan distrikten och riksorganisationen.
Målen för UMG är att renodla och beskriva uppdragen i medlemssystemet, upprätta en behörighetsstruktur, producera
uppdaterade och enhetliga utbildningsmaterial för medlemssystemet, webbplatsen och Microsoft 365 samt sjösätta ett
intranät för förtroendevalda.

365
HEMSIDAN

HARALD

TEAMS

Utbildningsmaterialgruppen (UMG) har tagit
fram flertalet utbildningsmaterial.

UMG:s arbete har gett ringar på vattnet och resulterat i att en
kassörs- och revisorsgrupp har startats med målet att ta fram
uppdaterade och enhetliga utbildningsmaterial för kassörer och
revisorer. Även för reseansvariga och studieorganisatörer har
liknande arbetsgrupper börjat ta form.
Ett antal nätverksträffar rörande IT-utbildningar i föreningarna
har genomförts, där representanter från distrikten har träffats
för att utbyta erfarenheter och få löpande information om
UMG:s arbete.
Trots pandemin har en mängd studiecirklar genomförts, bland
annat den nya Aktiv senior-cirkeln. I takt med att allt fler har
lärt sig digital mötesteknik har dessutom många cirklar kunnat
genomföras digitalt i stället för fysiskt.

KURSER OCH KONFERENSER
Riksorganisationens centrala kursverksamhet riktar sig primärt
till olika funktioner i distriktsstyrelserna. Under 2021 har alla
centrala kurser hållits digitalt. Det har fungerat mycket bra, även
om många saknar den sociala samvaron på de fysiska kurserna.
Att hålla kurserna digitalt har ökat tillgängligheten och har också
inneburit väsentligt minskade kostnader och kursadministration.
Sammanlagt 15 centrala kurser har genomförts för bland annat
medlems-, IT-, konsument- och friskvårdsansvariga, studieorganisatörer samt nya förtroende-valda. Även en central intressepolitisk kurs har hållits.
Två digitala Tryggare ekonomi-utbildningar har genomförts av
Finansinspektionen, där vidareinformatörer i PRO har utbildats
inom en rad privatekonomiska områden.
Dessutom har en inspirationsträff har genomförts på temat Inte
ensam, i syfte att aktualisera det viktiga arbete som pågår för
att motverka ofrivillig ensamhet och inkludera fler i PROgemenskapen.

D I G I TA L

Under 2021 har alla centrala kurser
hållits digitalt.
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MEDLEMSREKRYTERING
I april anställdes en medlemsutvecklare och allt medlemsarbete
under året har skett digitalt på grund av pandemin. Två större
kampanjer som syftade till att värva nya medlemmar har genomförts via sociala medier – en på våren och en på hösten.
I vårkampanjen testades tre olika tilltalssätt utifrån två teman –
Höjd pension respektive PRO:s gemenskap. Kampanjen vände sig
dels till målgruppen 63–64-åringar, dels till målgruppen 65+. Annonserna har fått stor spridning och nått totalt 305 730 personer
samt fått totalt 1 513 035 exponeringar och 20 079 länkklick. Bäst
respons fick annonsen Höjd pension, ja tack! med 11 747 länkklick.
Utfallet blev att annonserna nådde 360 674 personer samt fick
totalt 1 396 855 exponeringar och 15 437 länkklick. Bäst respons
fick annonsen Kvinna med plastpåse som riktades till den yngre
målgruppen; den fick 7 897 länkklick.
Det så kallade 65-årsbrevet har kommit igång igen över hela
landet. Som stöd för distrikt och föreningar har vi nu tagit fram
en pdf-mall för välkomstbrevet till nya medlemmar.
Arbetet med PRO:s Medlemsraket inleddes under året. Raketen är
ett samarbetsprojekt med representanter för riksorganisationen,
distrikten och några utvalda testföreningar. I projektet kommer
tre olika grupper att arbeta parallellt – medlemsansvariga på distrikten, de så kallade raketforskarna på distrikten
samt tio pilotföreningar.
Syftet är att hitta nya digitala samarbetsformer, forum och metoder för att inspirera, informera och kommunicera med varandra,
tvärs över geografiska distrikts- och föreningsgränser. I denna
samarbetsform ska en femårsstrategi för medlemsutveckling arbetas fram och förändras över tid.
Raketen ska med hjälp av återkommande och uppdaterade
undersökningar och statistik skapa en plattform med överenskomna långsiktiga och kortsiktiga mätbara mål. Den ska också
användas för att gemensamt skapa en idébank med goda exempel, ta fram förenklande verktyg och rutiner som fungerar
rikstäckande samt arbeta i en sammanhållen och tydlig form som
blir lätt igenkänd och motsvarar våra konkurrenters metoder.
Kunskapen om digitala plattformar för studiecirklar ökade visserligen i slutet av verksamhetsåret med hjälp av ABF men det är
många deltagare i våra studiecirklar som inte har tillgång till, och
saknar kunskap om, digitala verktyg.

Arbetet med PRO:s Medlemsraket
inleddes under året.
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MEDLEMSSTATISTIK

Distrikt

Medlemmar 2021

Medlemmar 2020

PRO Blekinge

6 102

6 448

-346

PRO Bohuslän

10 314

11 094

-780

PRO Dalarna

14 828

15 961

-1 133

PRO Gotland

1 746

1 777

-31

PRO Gävleborg

14 538

15 319

-781

PRO Göteborg

5 315

5 949

-634

PRO Halland

6 207

6 716

-509

PRO Jämtlands län

7 823

8 298

-475

PRO Jönköpings län

10 157

10 862

-705

PRO Kalmar län

9 374

10 242

-868

PRO Kronobergs län

5 997

6 443

-446

PRO Medelpad

6 216

6 651

-435

PRO Norra Älvsborg

7 246

7 811

-565

PRO Norrbotten

14 000

15 017

-1 017

PRO Skaraborg

7 493

7 944

-451

PRO Skåne

29 380

31 472

-2 092

PRO Stockholms län

36 733

39 452

-2 719

PRO Södermanland

6 502

6 695

-193

PRO Södra Älvsborg

6 951

7 450

-499

PRO Uppsala län

13 050

13 834

-784

PRO Värmland

12 674

13 591

-917

PRO Västerbottens län

11 094

11 907

-813

PRO Västmanland

9 477

10 097

-620

PRO Ångermanland

7 046

7 451

-405

PRO Örebro län

10 434

11 221

-787

PRO Östergötland

10 418

11 235

-817

281 115

300 937

-19 822

Summa:

Ökning/minskning
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MEDLEMSFÖRMÅNER
PRO Mervärde har som mål att ge ekonomiskt fördelaktiga
förmåner till våra medlemmar, vilket ger medlemskapet extra
värde. Från och med 2021 erbjuder Folksam PRO:s medlemmar
försäkringar till ett rabatterat pris, och från 2022 kommer vi även
att kunna erbjuda nya PRO-medlemmar gratis olycksfallsförsäkring i 3 månader.

1 januari 2021

Trygghet
till ett
bra pris!

Under hösten 2021 genomfördes en digital medlemsvärvarkampanj riktad till pensionärer och till personer som är 55–65
år gamla. Fokus var att göra medlemsförmånen om kostnadsfri
IT-support känd bland såväl nya som befintliga medlemmar.
PRO:s medlemsförmåner samlas under rubriken PRO Mervärde
och medlemmarna tar del av dem genom att logga in på PROmervärde.se. Under 2021 var följande erbjudanden populära
bland medlemmarna:

Medlemsbroshyr för Folksam medlemsförsäkring riktad till PRO-medlemmar.

• Opus bilbesiktning – 17 procent rabatt
• Folksam medlemsförsäkring
• Adlibris – 8 procent rabatt

MEDLEMSSERVICE
Fyra personer arbetar med medlemsservice. Under året har vi
haft ett flertal aviseringar av medlemsavgiften, där den första
aviseringen för året gick ut till alla medlemmar under februari
och sträckte sig in under mars månad. Arbetsbelastningen
under den här perioden var väldigt hög med tusentals ärenden
via telefon och mejl.
Under året har vi fortlöpande hanterat inkommande ärenden
i form av in- och utträden, föreningsbyten, uppdatering av
medlemsregistret med person- och föreningsuppgifter, ekonomiärenden samt in- och utbetalningar av medlemsavgifter till
föreningar.
Medlemsservice har under året behandlat och vidareförmedlat
hundratals ärenden dagligen via telefon och mejl – dels frågor
från medlemmar, dels frågor från allmänheten om bland annat
rör pensioner, äldreomsorg och konsumentfrågor.
Medlemsservice har också stöttat föreningar och distrikt med
medlemsärenden i deras dagliga arbete.

Fyra personer arbetar med medlemsservice
på PRO:s kansli.
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MEDLEMSSYSTEMET HARALD
Medlemssystemet Harald har under året genomgått kontinuerliga förbättringar. Nu kan vi till exempel få ut fler och bättre
rapporter från både Membersite och Membercare. Även ekonomidelen med till exempel reskontra har genomgått stora förändringar, och kampanjen 65-åringen har lagts in i systemet.
Vi har nu tillsatt en grupp bestående av förtroendevalda och
PRO:s systemförvaltare som gemensamt går igenom felanmälningar och förslag. Gruppen hanterar också prioriteringen av
systemets fortsatta utveckling. Syftet med gruppen är att de
förtroendevalda ska bidra med egenskaper och erfarenheter från
både föreningsliv och yrkesliv, vilket ger en bra balans i arbetet.

HARALD

Medlemssystemet Harald har under året
genomgått kontinuerliga förbättringar.

WEBBUTIKEN
I webbutiken kan PRO-organisationen beställa studiematerial,
medlemsvärvarmaterial, kontorsmaterial och profilprodukter
som till exempel t-tröjor, reflexer och rollups. Det finns även
en uthyrningsdel där man kan hyra bland annat tält och
strandflaggor. Den mest sålda artikeln i webbutiken är
PRO-almanackan.
Under året infördes nya rutiner för föreningsbeställning,
vilka föll väl ut.

PRO-almanackan är den mest sålda
artikeln i webbutiken.

PROJEKT
KOLL PÅ LÄKEMEDEL
Projektet Koll på läkemedel har varit igång sedan 2009 och varit
ett framgångsrikt samarbete mellan Apoteket och Sveriges tre
största pensionärsorganisationer PRO, SPF och SKPF. Syftet har
varit att sprida kunskap hos förskrivare om faran med ohälsosamma läkemedelskombinationer och på så sätt bidra till större
välbefinnande hos äldre, som ofta står på en omfattande läkemedelslista.
Under året har vi anordnat två seminarier för att sätta fokus på
äldres läkemedelsanvändning, på behov av forskning och på
framtida utvecklingsbehov i projektet.

Syftet med Projektet Koll på läkemedel har varit
att sprida kunskap hos förskrivare om faran med
ohälsosamma läkemedelskombinationer.
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DIGISEN
Projektet DigiSen startade den 1 februari 2021. Projektet är
treårigt och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet
har tre huvudmål. Det ska
• 		skapa en modell för att motivera äldre att bli digitalt delaktiga
• 		genomföra tillgänglighetsgranskningar och skapa metoder hur
		dessa kan genomföras
• 		skapa underlag för PRO:s sakkunniga och förtroendevalda att
		driva frågor om tillgänglighet och digitalisering

DigiSen finansieras av
Allmänna Arvsfonden.

De två första åren genomförs projektet regionalt i Kalmar län,
och det tredje året ska vi föra och delge resultaten och metoderna
till PRO:s övriga 25 distrikt och andra intressenter.
Under sitt första år har projektet granskat framför allt tre viktiga
e-tjänster – Vårdguiden 1177, olika bank- och betaltjänster samt
olika kommunala tjänster. Granskningarna har genomförts med
cirka 100 deltagare i tolv workshops.
Vi ser redan nu att det finns brister i tillgänglighet och resultatet
ska presenteras på seminarier och workshops för kommuner,
banker och regioner.
På grund av pandemin har det inte varit möjligt med fysiska
möten förutom under hösten då nio fysiska träffar där medlemmar bjöds in och fick en första introduktion och hjälp med
digital utrustning.
Projektet har under året arrangerat och deltagit i flera seminarier
och konferenser med bland annat kommuner och med liknande
projekt. Intresset är stort från många aktörer att medverka i
projektet och att få kontinuerlig information om våra framsteg.

KANSLIET
Under 2021 har drygt 20 personer arbetat på PRO:s kansli i
Gamla stan i Stockholm. Arbetet har, likt övrig verksamhet,
präglats av pandemin och har därför till stor del utförts i
medarbetarnas hem.

PRO kansli ligger i Gamla stan i Stockholm.
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
PRO arbetar i enligt gällande lagar och regler för att säkerställa
en god arbetsmiljö för all personal. Under perioder när arbetet i
huvudsak utförts i hemmen har alla medarbetare fått erbjudande
om att få hem eller införskaffa arbetsredskap på arbetsgivarens
bekostnad. I januari genomfördes en föreläsning av företagshälsovården om hållbart arbetsliv vid distansarbete. För att öka
kompetensen i användningen av digitala arbetsredskap, till
exempel Teams, Word och Excel, har arbetsgivaren tecknat ett
abonnemang vilket ger medarbetarna möjlighet att kontinuerligt
fortbilda sig i programmens funktioner.
Under året har en lönerevision samt medarbetarsamtal och uppföljande samtal genomförts. Medarbetarsamtalen följer en mall
och innehåller alltid frågor om organisatorisk, social och fysisk
arbetsmiljö. Vi har också utvecklat vår delegationsordning för
att tydliggöra enskilda medarbetares mandat.
Kansliets personal har under året fått större möjlighet att utföra
sitt arbete hemifrån även under perioder när smittläget tillåtit
närvaro på kansliet. Digitala personalmöten har genomförts
minst en gång per månad och chefer har haft löpande enhetsmöten med sina medarbetare. Under hösten fick alla medarbetarna ett erbjudande om en hälsokonsultation hos företagshälsovården.
Arbetsgivaren har genomfört en mindre medarbetarundersökning under våren samt en större medarbetarundersökning i
slutet av året. En handlingsplan utifrån resultatet kommer att
utarbetas 2022.
I december var 15 kvinnor och 7 män anställda vid riksorganisationens kansli. För att säkerställa att inte arbetsgivaren lönediskriminerar görs regelbundet analyser i samband med lönerevision.
Nya hjärtstartare har köpts in och en utbildning i hjärt- och
lungräddning kommer genomföras 2022. All personal har
tillgång till friskvårdsbidrag.

Det digitala verktyget Teams har hållt
igång gång distansarbetet.
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REPRESENTATION
PRO är Sveriges största organisation för landets pensionärer. Det innebär att PRO bjuds in att
sitta med i kommittéer, råd, utredningar och i styrelser för olika folkrörelser och organisationer.
Under 2021 var PRO representerat i följande sammanhang:
•		
ABF:s förbundsstyrelse: Christina Tallberg.
• ABF:s verksamhetsråd: Dan Karlsson första halvåret 2021, därefter Eva Risberg.
• AGE Platform Europe: Christina Tallberg genom Nordiska samarbetskommittén (NSK).
• Aging Research Center (ARC): Johanna Hållén.
• Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK): Jan Andersson, ledamot och Inger Persson, ersättare.
• Folksam ömsesidig livförsäkring: Christina Tallberg, ledamot och Johanna Hållén personlig ersättare
		samt Bernth Johnson, ledamot och Curt Karlsson personlig ersättare.
• Folksam ömsesidig sakförsäkring: Lisbeth Staaf Igelström, ledamot och Ingela Ekholm personlig
		ersättare till och med september 2021, därefter Britta Håkans samt Jan Andersson, ledamot och Sten Fors
		personlig ersättare.
• Folksam, försäkringskommitté: Katarina Lovén, Bernth Johnson, Marie Näslund och Johanna Hållén.
•		
Fonus förbundsstyrelse: Christina Tallberg.
•		
Grand Tours AB: Christina Tallberg, Jan Andersson, Lisbeth Staaf Igelström, Johanna Hållén samt
		Sten Fors, ersättare.
• Konsumentverkets insynsråd: Ola Nilsson.
• MSB, arbetsgrupp: Inger Jonasson Sjödin.
•		
Nordiska samarbetskommittén (NSK): Christina Tallberg och Johanna Hållén.
•		
Referensgrupp till forskningsprojektet Dö Bra, Karolinska Institutet: Britta Håkans.
• Regeringens pensionärskommitté: Christina Tallberg och Jan Andersson.
• Socialstyrelsens äldreråd: Carina Benjaminsson.
• Sveriges Konsumenter: Johanna Hållén.
•		
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets insynsråd: Johanna Hållén.
• Trippelskrapet, PRO:s lotteriets styrgrupp: Christina Tallberg och Johanna Hållén samt Johnny Löfstrand,
		lotteriföreståndare.
• Vårdanalys patient- och brukarråd: Margareta Jansson.
• Utredningen om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten: Christina Tallberg.
• Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre: Jan Andersson.
•		
Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner: Christina Tallberg.
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PRO MEDLEMSRESOR
Reseåret 2019 blev mycket framgångsrikt för PRO Medlemsresor och Grand Tours, med fler resenärer än någonsin tidigare.
Detta ökade intresse såg ut att fortsätta in i 2020 och vid ingången av 2020 hade verksamheten det bästa inbokningsläget hittills
inför ett nytt år.
Fler PRO-medlemmar var inbokade för resor 2020 än något
tidigare år. Men så kom covid-19. Under årets första månader
genomförde vi ett fåtal resor, men successivt fick allt mer ställas
in och från mars månad gick det inte att genomföra några utlandsresor. Många inbokade 2020 valde att flytta sina resor till
motsvarande avgångar som sattes upp för 2021. Tyvärr innebar
pandemins fortsatta utveckling att endast ett fåtal resor gick att
genomföra 2021, och då första hand inom Sverige.

Inlandsbanansbanan var ett
uppskattat resealternativ 2021.

Inför 2022 ser det betydligt ljusare ut. Land efter land drar
nu ner sina covid-19-restriktioner eller tar bort dem helt, och
efterfrågan på resor både in- och utrikes inom Europa har ökat
snabbt. Det är helt klart att reslusten finns där, efter nästan 2 år
med minimalt resande. Det innebär att 2022 förhoppningsvis
kan bli ett mer normalt reseår.

PRO FOLKHÖGSKOLA
PRO folkhögskola är en mötesplats för gemenskap, folkbildning
och kultur. Folkhögskolan är öppen för alla men har en inriktning mot äldre, vilket gör den unik i världen. Skolan utgår från
en kunskapssyn som ser värdet av det livslånga lärandet. Den
tar tillvara deltagarnas långa livserfarenhet och tar hänsyn till
särskilda kunskapsbehov. PRO folkhögskola är sedan december
2018 en ideell förening med PRO som huvudintressent. Övriga
medlemmar är de 26 PRO-distrikten. Folkhögskolan har sitt
huvudsäte i Gysinge med filialer i Huddinge och Malmö men
möter även bildningsbehov på flera andra orter. Under pandemiåret 2021 har folkhögskolan av smittskyddsskäl ställt om
verksamheten till mer distansundervisning, och dessvärre
har de korta kurserna på plats i Gysinge drabbats av rådande
restriktioner och därför inte kunnat genomföras i planerad
omfattning. Den ökade distansundervisningen innebär också
möjligheter i form av att folkhögskolan når ut bredare och också
blir en resurs för ökad digital tillgänglighet och kunskap hos
målgruppen.

Vandringskurs i Gysinge var en av
kurserna som kunde ske fysiskt
på plats under 2021.

26

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

FASTIGHETEN I GYSINGE
Gysinge Herrgård Fastighets AB är ett av Pensionärernas
Riksorganisation helägt aktiebolag. Bolaget ska äga, förvalta
och utveckla fastigheten. Anläggningen ska utgöra bas för
näringsbolaget Gysinge Herrgård AB:s verksamhet samt för
PRO Folkhögskola.
Fastigheten är från början ett vallonbruk och numera
ett kulturarv som ska bevaras åt eftervärlden.

Ägarbytet blev klart i oktober 2021.

Fastigheten har fram till den 1 januari 2021 ägts och förvaltats
av Pensionärernas Riksorganisation. Från detta datum har
fastigheten överlåtits på fastighetsbolaget.
Att äga en stor fastighet kräver resurser. Resurser som PRO som
ideell organisation inte har. Den 4 maj 2021, beslutade därför en
enig PRO-styrelse att påbörja processen att sälja fastighetsbolaget
och därmed även fastigheten Gysinge 1:20. Från och med den
10 januari 2022 är det Jula Hotell & Konferens AB som äger
Gysinge Herrgård Fastighets AB.

GYSINGE HERRGÅRD AB
Gysinge Herrgård AB är ett av PRO helägt aktiebolag. Bolagets
uppgift är att bedriva kommersiell näringsverksamhet i och
vid Gysinge Herrgård i form av hotell, restaurang, konferens,
lokaluthyrning, uthyrning av ställplatser med mera. Verksamhetsåret 2020 inleddes med en stor efterfrågan av bolagets
tjänster och den ekonomiska utvecklingen såg ljus ut. På grund
av pandemin uteblev efterfrågan på de varor och tjänster som
bolaget tillhandahöll både 2020 och 2021. På grund av detta
redovisar bolaget ett negativt ekonomiskt resultat för de båda
verksamhetsåren 2020 och 2021.
Den 4 maj 2021 beslutade därför en enig styrelse i PRO att
påbörja processen att sälja bolaget, med anledning av att den
negativa ekonomiska utvecklingen i bolaget utgjorde en stor
belastning för oss.
Den 10 januari 2022 övertog Jula Hotell & Konferens AB
inkråmet i bolaget. PRO är fortsatt ägare till bolaget som
från och med den 10 januari 2022 heter Senex AB.

Gysinge herrgård.

27

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

PRO:S LOTTERI TRIPPELSKRAPET
PRO bedriver sedan många år tillbaka ett eget riksomfattande
medlemslotteri för att stärka finansieringen av verksamheten i
hela organisationen. Lotterierna säljs genom prenumerationer, i
PRO-föreningar och hos ATG-ombud.
Trots begränsad verksamhet i föreningar och distrikt har
Trippelskrapet sålt över förväntan, vilket är mycket glädjande
eftersom det ger resurser till PRO:s verksamhet när föreningar
och distrikt kan välkomna till aktiviteter och samhället öppnar
igen. Kombinationen att visa upp PRO, prata om PRO och sälja
lotter har tidigare år bidragit positivt till att både rekrytera nya
medlemmar och att stärka föreningarnas ekonomi.
.

Trippelskrapet sålde över förväntan 2021.
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BESLUTANDE ORGAN
STYRELSE
•		
Christina Tallberg, ordförande
• Jan Andersson, 1:e vice ordförande, PRO Skåne
• Lisbeth Staaf Igelström, 2:e vice ordförande, PRO Värmland
• Sten Fors, PRO Norrbotten
• Ingela Ekholm, PRO Göteborg
• Bernth Johnson, PRO Blekinge
• Britta Håkans, PRO Ångermanland (till och med den 1 november)
• Inger Jonasson Sjödin, PRO Södermanland
• Curt Karlsson, PRO Östergötland
• Inger Persson, PRO Västmanland
• Sam Wenngren, PRO Västerbotten (från och med den 2 november)
•		
Dan Karlsson (till och med 30 juni), personalrepresentant
•		
Cinzia Grassi (från och med den 1 september), personalrepresentant

ERSÄTTARE
• Sam Wenngren, PRO Västerbotten (till och med den 1 november)
• Margareta Jansson, PRO Örebro län
• Bo Allan Johansson, PRO Dalarna
•		
Gun-Britt Delsvik Svensson, PRO Norra Älvsborg
• Christer Hedberg, PRO Stockholm (från och med den 1 juni)
•		
samt en personalrepresentant ur fackklubbens styrelse.
Styrelsen har hållit 14 protokollförda sammanträden 2021. Sekreterare har varit Åsa Karlberg
vid PRO:s kansli.

ARBETSUTSKOTTET
•
•
•
•

Christina Tallberg
Jan Andersson
Lisbeth Staaf Igelström
Sten Fors (ersättare)

Arbetsutskottet har haft 23 protokollförda sammanträden 2021.

REVISORER
•		
Sylve Qvillberg, PRO Skåne
•		
Ulla Berndtsson, PRO Västmanland
• Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor KPMG AB
ERSÄTTARE

•		
Jan Bengtsson, PRO Kalmar län
•		
Elizabeth Bergman, PRO Norrbotten
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VALBEREDNING
•		
Håkan Bystedt, ordförande/sammankallande
•		
Solveig Lundgren, PRO Skåne
•		
Leif Wikman, PRO Norrbotten
•		
Carin Lundberg, PRO Västerbotten
• Carl-Eric Thörngren, PRO Gävleborg (tidigare PRO Uppsala)
ERSÄTTARE

• Ragnhild Wärn, PRO Östergötland
•		
Åke Allard, PRO Stockholms län
• Anita Håkansson, PRO Blekinge
•		
Sven Carlsson, PRO Göteborg
• Gun Yström, PRO Halland

REPRESENTANTSKAPET

PRO:s representantskap hade årsmöte den 1 juni 2021 via det digitala verktyget Zoom.
Ordförande vid årsmötet var Leni Björklund, PRO:s samorganisation Stockholm. Distrikten
var representerade enligt nedan.

DISTRIKT			ÅRSMÖTE

Blekinge 			
Rolf Persson
Bohuslän 			
Ove Göransson och Ingrid Duwe
Dalarna 				
Göran Tägtström och Håkan Bengtsson
Gotland 				Lilian Stenman
Gävleborg 			
Anita Walther och Barbro Berglind
Göteborg 			
Tommy Emanuelsson
Halland 				vakant
Jämtlands län 			
Leif Persson
Jönköpings län 			
Göran Jörgensson och Kerstin Melknert
Kalmar län 			
Ingemar Tovesson
Kronobergs län			
Ingemar Almkvist
Medelpad 			
Håkan Byberg
Norra Älvsborg 			
Patricia Valeria Labrana
Norrbotten 			
Anders Berg och Kurt Westman
Skaraborg 			
Bengt Fernström
Skåne 				
Sven Englesson, Solveig Lundgren och Marianne Nilsson
Stockholms län 			
Bosse Furugård, Gun Häll och Gerd Klang
Södermanland 			
Monica Karlsson
Södra Älvsborg 			
Rune Johansson
Uppsala län 			
Bosse Andersson och Kaija Nyström
Värmland 			
Stig Nordling och Thorsten Born
Västerbottens län 		
Yngve Lindqvist och Anita Berg
Västmanland 			
Agneta Bode
Ångermanland			Johnny Löfstrand
Örebro län 			
Lena Ottosson och Kurt Blomqvist
Östergötland 			
Anne-Louise Aspanius och Roland Yngwe
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PRO:s representantskap hade höstmöte den 26 oktober 2021 på World Trade Center i Stockholm och med deltagare via det digitala verktyget Zoom. Ordförande vid höstmöte var Leni
Björklund, PRO:s samorganisation i Stockholm. Distrikten var representerade enligt nedan.

DISTRIKT

HÖSTMÖTE

Blekinge 			
Rolf Persson
Bohuslän 			
Ingrid Duwe och en vakant plats
Dalarna 				
Göran Tägtström och Håkan Bengtsson
Gotland 				Lilian Stenman
Gävleborg 			
Anita Walther och Barbro Berglind
Göteborg 			
Tommy Emanuelsson
Halland 				Sten-Eric Svensson
Jämtlands län 			
Leif Persson
Jönköpings län 			
Bredan Holden och Kerstin Melknert
Kalmar län 			
Ingemar Tovesson
Kronobergs län			
Ingemar Almkvist
Medelpad 			Vakant
Norra Älvsborg 			
Patricia Valeria Labrana
Norrbotten 			
Anders Berg och Britt-Inger Nordström
Skaraborg 			
Bengt Fernström
Skåne 				
Sven Englesson, Solveig Lundgren och Marianne Nilsson
Stockholms län 			
Bosse Furugård, Gun Häll och Curre Hansson
Södermanland 			
Monica Karlsson
Södra Älvsborg 			
Kjell Johansson
Uppsala län 			
Bosse Andersson och Kaija Nyström
Värmland 			
Thorsten Born och Vivian Klyft
Västerbottens län 		
Yngve Lindqvist och en vakant plats
Västmanland 			
Agneta Bode
Ångermanland			Johnny Löfstrand
Örebro län 			
Lena Ottosson och Kurt Blomqvist
Östergötland 			
Roland Yngwe och en vakant plats

DISTRIKTSORDFÖRANDEKONFERENSER
Totalt 16 distriktsordförandekonferenser genomfördes under året med distriktsordföranden och PRO-styrelsen, via det digitala mötesverktyget Zoom.
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PRO Uppsala på 60plusmässan
i Uppsala i november 2021.
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Årsredovisning 2021 för
Pensionärernas riksorganisation
Organisationsnummer 846000-5120 med tillhörande dotterbolag. Styrelsen för Pensionärernas
riksorganisation, med säte i Stockholm, lämnar härmed följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse

Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en intresseorganisation för Sveriges pensionärer.
PRO är en självständig, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. PRO medverkar till
att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i Sverige och tar tillvara pensionärernas intressen. PRO som organisation är öppen för nya idéer och verksamheter i en
föränderlig värld.

PRO:s värdegrund:
• Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god vård
och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.
• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma, 		
politiska arbete.
• Vi ska motverka åldersdiskriminering, främlingsfientlighet och all annan diskriminering
och främja personliga möten oavsett ursprung.

PRO:s uppgifter
• Vi är en mötesplats för gemenskap, samvaro och livslångt lärande för Sveriges alla
pensionärer.
• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att tillvarata pensionärernas
intressen.
• Vi ska öka pensionärernas inflytande.

Medlemmar

Den 31 december 2021 har PRO 281 115 betalande medlemmar fördelade på 26 distrikt och
drygt 1 200 föreningar. Det är en minskning med 19 822 medlemmar sedan föregående år
(2020). Mot bakgrund av två år med pandemi har medlemsvärvning varit svårt att genomföra
även under 2021. I och med att vaccination mot covid-19 kom i gång i början av 2021 och har
framför allt utomhusaktiviteter kunnat genomföras i organisationen. I samband med den
nationella friluftsdagen den 22 september arrangerades aktiviteter i syfte att värva medlemmar.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

PRO lägger ytterligare ett pandemi-år bakom sig. Covid-19 har präglat PRO:s verksamhet
även under 2021 på ett omvälvande sätt, även om vaccinationerna har inneburit lättnader och
möjlighet till aktiviteter och verksamhet. Även 2021 kommer att bli ihågkommet som ett år
med begränsad verksamhet och avsaknad av PRO-gemenskap.
Det goda som pandemin dock har fört med sig är att organisationens digitala utveckling har
tagit ett stort steg framåt. Möten med samtliga distriktsordföranden och styrelsens ledamöter
har ägt rum en gång i månaden. Ordförandena har utbytt erfarenheter, givit varandra tips och
fått ta del av ny kunskap av inbjudna gäster. Kurser och seminarier har varit digitala. Även
medarbetarna i organisationen har träffats digitalt en gång i månaden. Det har fört förtroendevalda och medarbetare närmare varandra trots de svåra tiderna. De digitala mötena är här för
att stanna.
PRO bevakar pensionärernas intressen i regeringens pensionärskommitté och även lokalt och
regionalt i kommunernas och regionernas pensionärsråd. PRO har bedrivit opinionsarbete
kring pensionärers ekonomi, äldreomsorg, åldersdiskriminering med flera frågor.
I juni 2021 presenterade PRO tillsammans med SKPF Pensionärerna och Tiden en pensionsrapport. ABF har arbetat fram ett studiematerial till rapporten och PRO har tillsammans med
PRO Folkhögskola genomfört kurser för att utbilda studiecirkelledare för att stärka kunskapen
om pensionerna inför valet 2022.
Styrelsen tillsatte en särskild corona-grupp ledd av ordförande Christina Tallberg och förtroendevalda från organisationen. Gruppen har träffats regelbundet och ska lämna en rapport på
kongressen 2022.
PRO är fortfarande den pensionärsorganisation som synts och hörts mest i media. PRO har
fått genomslag för synpunkter och krav när det gäller både pandemirelaterade frågor som
äldreomsorg och vaccinationer, men också den viktiga pensionsfrågan.
Den årliga matkassen kunde trots pandemin genomföras på vanligt sätt med nära tusen
PRO:are ute i butiker. Undersökningen fick stor uppmärksamhet i media då den presenterades
i början av 2022. PRO:s sakkunniga fortsatte under året arbetet med den intressepolitiska
bloggen Rakt på - PRO:s sakkunniga bloggar.
PRO är genom Nordiska Samarbetskommittén (NSK) representerade i den europeiska samarbetsorganisationen Age Platform Europe som verkar för äldrefrågor på EU-nivå.
Den av PRO helägda Gysinge Herrgård AB som driver hotell- och konferensverksamhet har
tyvärr haft ett svårt år till följd av pandemin. I början av året såg bokningsläget ljust ut, men
pandemin ledde till avbokningar och kraftigt minskad efterfrågan. Den 4 maj 2021 fattade
PRO:s styrelse ett enhälligt beslut att sälja Gysinge Herrgård AB och Gysinge Herrgård Fastighets AB. Den 20 oktober 2021, skrev PRO:s ordförande Christina Tallberg och förbundssekreterare Johanna Hållén under ett överlåtelseavtal med Jula Hotell & Konferens. Själva överlåtelsen ägde rum den 10 januari 2022.
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Hållbarhetsupplysning
PRO arbetar kontinuerligt med frågor kring miljö, arbetsmiljö och jämställdhetsfrågor i
enlighet med de policydokument som finns antagna i organisationen. Vidare eftersträvas att
miljöpåverkan ska vägas in i utvärdering av alla inköp och upphandlingar. De resor som görs
av PRO:s anställda och förtroendevalda sker företrädesvis med tåg för att minska negativa
effekter på klimatet. Under 2021 var dock resandet begränsat till följd av pandemin.
PRO eftersträvar att de leverantörer som anlitas har kollektivavtal, eller tillämpar villkor om
lön, semester och arbetstid för sina arbetstagare lägst enligt de nivåer som följer av ett centralt
kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.
De senaste åren har ett stort arbetsmiljöarbete genomförts på PRO:s kansli. Hälsokontroller
och medarbetarundersökning har genomförts under hösten 2021, skyddsronder görs regelbundet och det finns ett tätt samarbete med de två fackliga organisationer som är representerade på arbetsplatsen.
Pandemin har lett till att merparten av medarbetarna har arbetat hemifrån även under 2021.
Av arbetsmiljöskäl har arbetsgivaren tagit ansvar för att de som vill har fått arbetsstolar,
skärmar med mera budade hem.

Kapitalförvaltning och finansiella instrument

För placering av organisationens överlikviditet har styrelsen beslutat och nedtecknat en
särskild policy för medelsplacering. De långsiktiga placeringarna hanteras av en extern förvaltare. PRO placerar sin överlikviditet med respekt för de tio principer som återfinns i FN:s
Global Compact gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Inga
placeringar görs i bolag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av spel, vapen och krigsmaterial,
produktion av tobak, produktion av alkohol för konsumtion och produktion av pornografi.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer

Tack vare en hög vaccinationsgrad i befolkningen har restriktioner släppts och PRO:s verksamhet sakta men säkert kunnat återgå till det normala. Dessvärre finns orosmoln i form av
att föreningar har svårt att komma igång med verksamhet då intresset för att ta förtroendeuppdrag har minskat under pandemin. Det får till följd att föreningar lägger ned eller slås
samman med närliggande föreningar. Det är en fråga organisationen som helhet behöver
motverka och förebygga för att verksamhet ska kunna bedrivas nära medlemmen.
Budgeten för medlemsrekrytering och verksamhetsutveckling har förstärkts inför 2022 på
grund av att organisationen behöver göra ett omtag för att få igång verksamhet och rekrytera
medlemmar.
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Dotterbolagen verkar i rese- och turistbranschen, en av de näringsgrenar som drabbats allra
hårdast av pandemin. Grand Tours AB har permitterat personal och beviljats ersättning från
Tillväxtverket. Genom styrelsens beslut om att sälja Gysinge Herrgård AB samt Gysinge
Herrgård Fastighet AB har risken att skjuta till aktieägartillskott i framtiden eliminieras.
De kommande åren måste PRO fokusera på kärnverksamheten; verksamhetsutveckling,
medlemsrekrytering och politiskt påverkansarbete.
Ett stort orosmoln är Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Kriget i vårt närområde kommer att påverka, inte bara PRO, utan hela det svenska samhället. På vilket sätt är i
dagsläget svårt att veta, men Sverige kan komma att ta emot flera hundra tusen ukrainska
flyktingar och i det arbetet kan naturligtvis PRO bidra.
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Utveckling av föreningens
verksamhet, resultat och ställning
BELOPP I (TKR)

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

153 618
15 550
71 396
52 940
74%

161 222
4 088
57 452
36 530
64%

172 822
7 464
61 614
32 109
52%

190 659
-13 706
55 325
32 387
58%

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

144 904
20 386
68 173
53 005
78%
281 115

152 768
10 834
54 360
36 530
67%
300 937

160 922
6 259
55 740
30 779
55%
319 637

186 392
-14 269
52 493
31 847
61%
330 940

105 230
-5 287
64 132
44 835
70%
350 814

KONCERNEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens resultat
Balansomslutning
Eget kapital hänförligt till moderföreningen
Soliditet (%)
BELOPP I (TKR)

MODERFÖRENINGEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Antal medlemmar

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital
Ändamålsbestämda
medel

Balanserat resultat
inkl. årets resultat

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Omföring mellan poster i eget kapital
Årets resultat

2 099 222
68 306

Belopp vid årets utgång

2 167 528

Minoritetsintresse

Totalt

34 430 718
-68 306

878 581

37 408 521
0

16 410 482

-285 045

16 125 437

50 772 894

593 536

53 533 958

KONCERNEN

Ändamålsbestämda medel

Balanserat resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Omföring mellan poster i eget kapital
Årets resultat

2 099 222
68 306

34 430 787
-68 306

36 530 009
0

16 475 277

16 475 277

Belopp vid årets utgång

2 167 528

50 837 758

53 005 286

MODERFÖRENINGEN

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Ändamålsbestämda medel

50 826 653
11 105
50 837 758

Disponeras så att i ny räkning överföres

50 837 758
50 837 758

Koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens resultaträkning
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

3
4, 5
6
7

53 250 165
82 893 343
12 858 655
11 105
4 604 522
153 617 790

57 849 441
93 615 100
6 923 621
68 306
2 765 892
161 222 360

8
9
10, 11
12
13

-41 289 324
-3 965 540
-62 948 713
-29 062 241
-802 157

-47 084 637
-5 009 162
-70 761 032
-33 577 723
-701 837

-138 067 975

-157 134 391

15 549 815

4 087 969

588 786

-570 158

103
-13 267

2 501
-5 662

575 622

-573 319

Resultat efter finansiella poster

16 125 437

3 514 650

Resultat före skatt

16 125 437

3 514 650

0

153 673

Årets resultat

16 125 437

3 668 323

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare
Hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande

16 410 482
-285 045

4 413 811
-745 488

BELOPP I KR

NOT

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Bidrag
Gåvor
Övriga rörelseintäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Handelsvaror
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Verksamhetens resultat

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

14

15
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Koncernens balansräkning
BELOPP I KR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

16
17
18

6 703 103
52 649
1 150 539

6 447 983
55 466
1 275 031

7 906 291

7 778 480

15 756 432

15 336 234

15 756 432

15 336 234

23 662 723

23 114 714

615 310

624 300

615 310

624 300

2 406 816
175 919
8 002 138
4 498 006

2 334 167
0
8 627 468
6 965 973

15 082 879

17 927 608

KASSA OCH BANK

32 035 237

15 785 520

Summa omsättningstillgångar

47 733 426

34 337 428

SUMMA TILLGÅNGAR

71 396 149

57 452 142

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav

22, 23

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
VARULAGER M M
Råvaror och förnödenheter

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24
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Koncernens balansräkning
BELOPP I KR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

25

2 167 528
50 772 894

2 099 222
34 430 718

52 940 422

36 529 940

593 536

878 580

53 533 958

37 408 520

8 000
7 754 999
109 004
845 036
5 055 864
4 089 288

0
8 649 670
195 596
0
3 051 451
8 146 905

17 862 191

20 043 622

71 396 149

57 452 142

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

KORTFRISTIGA SKULDER
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27
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Koncernens Kassaflödeanalys
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt

16 125 437
-24 186 760
-262 511

3 514 650
716 483
375 363

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-8 323 834

4 606 496

Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

8 990
3 020 648
-2 094 909

91 986
1 911 143
-7 879 232

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 389 105

-1 269 607

-6 525 237
30 584 257
-15 187 839
14 767 641

-1 575 958
0
-12 104 542
12 745 441

Kassaflöde från investeringsverksamheten

23 638 822

-935 059

ÅRETS KASSAFLÖDE

16 249 717

-2 204 666

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

15 785 520
32 035 237

17 990 186
15 785 520

BELOPP I KR

NOT

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

16, 18
16, 18
22
22
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Moderföreningens Resultaträkning
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

53 250 165
75 934 590
12 395 984
11 105
3 312 316

57 849 441
84 471 711
5 709 678
68 306
4 668 870

144 904 159

152 768 006

-39 678 404
-3 965 540
-59 841 008
-20 845 918
-187 660

-44 643 727
-5 009 162
-69 026 748
-22 906 361
-348 107

-124 518 530

-141 934 106

20 385 629

10 833 900

-4 612 070
711 545

-4 511 924
-570 158

103
-9 930

2 405
-3 458

-3 910 352

-5 083 135

Resultat efter finansiella poster

16 475 277

5 750 765

Resultat före skatt

16 475 277

5 750 765

0

0

16 475 277

5 750 765

BELOPP I KR

NOT

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Bidrag
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter

3
4, 5
6
7

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

8
9
10, 11
12
13

Verksamhetsresultat

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt
Årets resultat

14

15
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Moderföreningens Balansräkning
BELOPP I KR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

16
18

1
277 542

5 595 270
281 484

277 543

5 876 754

2 896 364
5 718 029
14 726 499

4 058 434
0
14 306 301

23 340 892

18 364 735

23 618 435

24 241 489

530 169

495 584

530 169

495 584

2 111 383
19 328
160 219
7 938 031
4 340 338

2 289 777
0
0
8 364 026
6 907 705

14 569 299

17 561 508

KASSA OCH BANK

29 454 701

12 061 141

Summa omsättningstillgångar

44 554 169

30 118 233

SUMMA TILLGÅNGAR

68 172 604

54 359 722

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

19,20
21
22, 23

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
VARULAGER M M
Handelsvaror

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24
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Moderföreningens Balansräkning
BELOPP I KR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

25

2 167 528
34 362 481
16 475 277

2 099 222
28 680 022
5 750 765

53 005 286

36 530 009

7 389 528
0
89 621
845 036
3 520 799
3 322 334

8 198 897
1 272 044
89 621
0
1 987 057
6 282 094

Summa kortfristiga skulder

15 167 318

17 829 713

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

68 172 604

54 359 722

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27
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Moderföreningens Kassaflödesanalys
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

16 475 277
4 799 730
-160 219

5 750 765
4 867 372
453 503

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

21 114 788

11 071 640

Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-34 585
3 152 428
-2 662 395

87 904
388 791
-7 220 236

Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 570 236

4 328 099

-3 450 000
-183 718
5 595 269
-20 905 868
14 767 641

-4 000 000
-2 522 970
0
-12 104 542
12 745 441

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 176 676

-5 882 071

ÅRETS KASSAFLÖDE

17 393 560

-1 553 972

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början

12 061 141

13 615 113

Likvida medel vid årets slut

29 454 701

12 061 141

BELOPP I KR

NOT

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Lämnade aktieägartillskott
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

16, 18
16, 18
21, 22
21, 22
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Koncernens intäkter 2021
0,6 %

0,6 %

3%

3,9%

Medlemsavgifter 34,7 %

6,5 %

Bidrag 8,4 %
Trippelskrapet 42,3 %
34,7 %

PROpensionären 6,5 %
Övriga intäkter 3,0 %
Butiken 0,6 %
Hotell- och restaurangverksamhet 3,9 %

42,3 %

Medlemsresor 0,6 %

8,4%

Koncernens kostnader 2021
0,6 %

21,4 %
3,2 %

Handelsvaror 29,9 %

21,0 %

30,0 %

Lämnade bidrag 2,9 %

45,0 %

Övriga externa kostnader 45,6 %
29,9 %

Personalkostnader 21,0 %
Avskrivningar 0,6 %

45,6 %

2,9 %
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Noter
NOT 1		

REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka
skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod då det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
- Byggnader						
- Markanläggningar					
- Maskiner, inventarier och installationer			

20-120 år
15 år 					
3-5 år			

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas
i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Inga överavskrivningar görs på byggnader och markanläggningar.
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Byggnaderna på
fastigheten har indelats i fem olika typer med liknande användningsområde. Dessa har i sin tur
delats in i komponenter med varierande nyttjandeperiod. Vid bedömning av nyttjandeperioder utgår föreningen från bedömd livslängd för en komponent i byggnaden, vilket påverkas
av verksamheten som bedrivs i byggnaden. Byggnaderna består därmed av flera komponenter
vars nyttjandeperioder varierar.
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Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för
avskrivningen på byggnader:
- Stomme						
80-120 år
- Tak							
50 år
- Fasad							
45 år
- Fönster utvändigt					
30 år
- Stomkompletteringar/invändiga ytskikt		
30 år
- Ventilation						
30 år
- VVS							
50 år
- El							
45 år
- Transportsystem					
35 år

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar
av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast
om de skäl som låg till grund för beräkningen av åtrevinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing - leasetagare

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Eftersom de leasingavtal som kan klassficieras som finanisella inte är väsentliga på koncernnivå
redovisas dessa som operationella.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde
på balansdagen. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår
förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor.
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Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som
är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har fullgjorts eller på annat sätt upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till
det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Långfristiga värdepapper värderas enligt portföljmetoden. En värdepappersportfölj är flera
finansiella instrument som innehas för riskspridning och som handlas på en aktiv marknad.
Fondandelar kan ingå i en värdepappersportfölj.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningskostnad och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsbolag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken
på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har organisationen en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Organisationen bär i allt väsentligt dels
risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att
avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk
föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad. Obetalda avgifter redovisas
som en skuld.
Förmånsbestämda planer
Organisationen har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar
dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).
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Inkomstskatter
Skatt på årets resultat i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång
eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
* En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer
att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets
kontroll, inträffar eller utblir, eller
* En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska
åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkterna värderas till verkligt värde av det som erhållits eller kommer
erhållas, med avdrag för rabatter.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
I nettoomsättningen ingår försäljning som avser kurs- & konferensverksamhet, restaurangverksamhet, Trippelskrapet, annonsering i PRO Pensionären, försäljning från webb-butiken samt medlemsresor.
Övriga intäkter
Övriga intäkter avser vidarefakturering av kostnader, hyresintäkter samt ersättningar för höga
sjuklönekostnader.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
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Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte.
Gåvor som organsiationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas
gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för
att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

Ränta och utdelning
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.
Eftersom moderföreningen innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument
erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen som ökning av andelens redovisade värde.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på
framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot
innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
medel som är ändamålsbestämda av givare, styrelse eller föreningsstämman.
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Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

NOT 2		

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

PROs rikslotteri Trippelskrapet är inte slutredovisat vid årets slut. I årsredovisningen redovisas ett
uppskattat resultat. Varje lotteriår pågår i 16 månader och löper över två årsbokslut. Lotteriåret 2021
startade i november 2020 och avslutas i mars 2022.
Beräknat resultat för lotteriår 2021 uppgår till 7,5 mkr. Under 2021 har lotteriår 2022 startat, varför
intäkter och kostnader motsvarande ett resultat på 0,5 mkr har belastat årets lotteriresultat. Årets
lotteriresultat uppgår med hänvisning till lotteriåret 2022 till preliminärt 8,0 miljoner kronor.

NOT 3		

MEDLEMSAVGIFTER

PRO nettoredovisar medlemsavgifterna i enlighet med BFNAR 2012:1. Med nettoredovisning menas att
PRO fakturerar hela medlemsavgiften och vidareförmedlar sedan distriktens och föreningarnas del av
medlemsavgifterna.
Definitionen av en betalande medlem är att medlemmen fullgjort sin betalning till PRO, distriktet och
föreningen. Medlemmar som delbetalat sin medlemsintäkt räknas inte med i statistiken över betalande
medlemmar, de definieras som aktiva medlemmar i statistiken.
Alla delbetalningar i likhet med fullgjorda betalningar bokförs som medlemsintäkter, varför medlemsavigfterna som redovisas i resultaträkningen är högre i jämförelse med antal betalande medlemmar.
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NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
2021

2020

5 952 635
9 969 264
941 706
65 023 620
1 006 118

8 822 172
10 451 415
876 820
73 143 476
321 217

82 893 343

93 615 100

9 969 264
941 706
65 023 620

10 451 416
876 820
73 143 475

75 934 590

84 471 711

2021

2020

Försäljning lotter
Övriga intäkter

63 179 623
1 843 997

71 146 078
1 997 398

Summa intäkter

65 023 620

73 143 476

Vinster
Marknadsföring
Provisioner till distrikt och föreningar
Provision, externa
Uppdragsersättning/resultatandel lotteridrift
Övriga kostnader

-24 535 335
-17 585 308
-3 147 138
-1 669 036
-7 957 840
-2 095 513

-29 436 939
-16 906 171
-3 855 815
-4 654 307
-8 016 954
-3 773 414

Summa kostnader

-56 990 170

-66 643 600

8 033 450

6 499 876

KONCERNEN
NETTOOMSÄTTNINGEN PER RÖRELSEGREN
Hotell- och restaurangverksamhet
PRO Pensionären
Butiken
Trippelskrapet
Resor

MODERFÖRENINGEN
NETTOOMSÄTTNINGEN PER RÖRELSEGREN
PRO Pensionären
Butiken
Trippelskrapet

NOT 5		

TRIPPELSKRAPET

MODERFÖRENINGEN
INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
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ERHÅLLNA BIDRAG
2021

2020

10 755 201
1 240 783
400 000
462 671

5 709 678
0
0
1 213 943

12 858 655

6 923 621

10 755 201
1 240 783
400 000

5 709 678
0
0

12 395 984

5 709 678

2021

2020

11 105

68 306

11 105

68 306

11 105

68 306

11 105

68 306

2021

2020

-37 926 122
-482 828
-1 231 640
-1 610 920
-37 814

-42 585 368
-699 233
-1 347 675
-2 440 910
-11 451

-41 289 324

-47 084 637

KONCERNEN
STATLIGA BIDRAG
Statsbidrag
Arvsfondsprojektet DigiSen
Bidrag pensionärskollot
Bidrag från Tillväxtverket (korttidsstöd)

MODERFÖRENINGEN
STATLIGA BIDRAG
Statsbidrag
Arvsfondsprojektet DigiSen
Bidrag pensionärskollot

NOT 7		

GÅVOR

KONCERNEN
GÅVOR FRÅN ALLMÄNHETEN
Bidrag till fonden för förbättrade levnadsvillkor för äldre

MODERFÖRENINGEN
GÅVOR FRÅN ALLMÄNHETEN
Bidrag till fonden för förbättrade levnadsvillkor för äldre

NOT 8		

HANDELSVAROR

KONCERNEN
Trippelskrapets inköp
Butikens inköp
PRO Pensionärens inköp
Restaurangverksamhetens inköp
Övriga inköp
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2021

2020

Trippelskrapets inköp
Butikens inköp
PRO Pensionärens inköp
Övriga inköp

-37 926 122
-482 828
-1 231 640
-37 814

-42 585 368
-699 233
-1 347 675
-11 451

Totala inköp

-39 678 404

-44 643 727

2021

2020

-3 510 000
-14 700
0
-440 840

-3 510 000
-13 132
-1 000 000
-486 030

-3 965 540

-5 009 162

-3 510 000
-14 700
0
-440 840

-3 510 000
-13 132
-1 000 000
-486 030

-3 965 540

-5 009 162

MODERFÖRENINGEN

NOT 9		

LÄMNADE BIDRAG

KONCERNEN
Admin.bidrag till PRO distrikten
Resebidrag och subventioner till Folkhögskolan
Övrigt bidrag Folkhögskolan
Övriga bidrag

MODERFÖRENINGEN
Admin.bidrag till PRO distrikten
Resebidrag och subventioner till Folkhögskolan
Övrigt bidrag Folkhögskolan
Övriga bidrag

NOT 10

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
2021

2020

475 687
54 750
29 375
9 375

580 250
13 750
351 464
74 625

569 187

1 020 089

12 280
55 000

13 360
4 000

67 280

17 360

KONCERNEN
KPMG AB, Fredrik Sjölander
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Övriga revisorer
Förtroendevalda
Revisionsuppdrag Trippelskrapet
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2021

2020

396 250
13 750
29 375
9 375

412 250
13 750
351 464
74 625

448 750

852 089

12 820
55 000

13 360
4 000

67 820

17 360

MODERFÖRENINGEN
KPMG AB, Fredrik Sjölander
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Revisionsrådgivning
Övriga revisorer
Förtroendevalda
Revisionsuppdrag Trippelskrapet

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på organisationens revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

NOT 11

OPERATIONELL LEASING
2021

2020

KONCERNEN
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Årets kostnadsförda leasingavgifter

3 459 695
8 933 421

5 216 270
16 663 639

12 393 116

21 879 909

3 897 805

5 715 499

MODERFÖRENINGEN
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

Årets kostnadsförda leasingavgifter

3 166 728
8 874 261
0

3 373 125
13 183 708
0

12 040 989

16 556 833

3 471 604

3 792 747

Väsentliga leasingavtal avser lokalhyra, kopieringsmaskiner, servrar, datorer och tryckpress.
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ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2021

2020

16
9

17
10

25

27

10

14

6

7

16

21

KONCERNEN TOTALT

41

48

Varav män

15

17

55 %
75 %

53 %
60 %

47 %
67 %

50 %
67 %

50 %
85 %

50 %
67 %

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

MODERFÖRENINGEN
Kvinnor
Män

DOTTERBOLAG
Kvinnor
Män

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

MODERFÖRENINGEN
Andel kvinnor i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

DOTTERBOLAG
Andel kvinnor i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

KONCERNEN
Andel kvinnor i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER

MODERFÖRENINGEN
Styrelse och förbundssekreterare
Övriga anställda

1 646 011
12 596 810

1 715 382
13 722 861

Summa

14 242 821

15 438 243

SOCIALA KOSTNADER
Pensionskostnader 1)
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

1 563 027
4 193 637

2 682 779
3 889 362

Summa

5 756 664

6 572 141
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2021

2020

Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

835 000
5 089 367

291 500
7 584 008

Summa

5 924 367

7 875 508

SOCIALA KOSTNADER
Pensionskostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

375 593
1 852 401

2 682 779
3 889 362

Summa

2 227 994

6 572 141

Styrelse och förbundssekreterare
Övriga anställda

2 481 011
17 686 177

2 006 882
21 306 869

Summa

20 167 188

23 313 751

Pensionskostnader 2)
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

1 938 620
6 046 038

3 199 972
5 984 332

Summa

7 984 658

9 184 304

DOTTERBOLAG

KONCERNEN

SOCIALA KOSTNADER

1) Av organisationens pensionskostnader avser 515 813 kr (f. å. 395 535 kr) organisationens ledning avseende 4 personer (5). Inga pensionskostnader/förpliktelser föreligger för styrelsen. Förbundssekreteraren och
övrig personal har enligt kollektivavtal KFO - Handels, avtalspensionerna tecknade i Folksam/KPA.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 600 813 kr (f. å. 395 535 kr) organisationens ledning avseende
5 personer (6). Inga pensionskostnader/förpliktelser föreligger för styrelsen. Förbundssekreteraren och
övrig personal har enligt kollektivavtal KFO - Handels, avtalspensionerna tecknade i Folksam/KPA.

NOT 13

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2021

2020

-398 053
-2 817
-401 287

-284 178
-40 524
-377 135

-802 157

-701 837

0
-187 660

-162 866
-185 241

-187 660

-348 107

KONCERNEN
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖRDELADE PER TILLGÅNG
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

MODERFÖRENINGEN
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖRDELADE PER TILLGÅNG
Byggnader och markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
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RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2021

2020

103

2 405

103

2 405

2021

2020

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

0
0

0
153 673

Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

0

153 673

MODERFÖRENINGEN
Övriga ränteintäkter

NOT 15

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERNEN
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Procent

REDOVISAT RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

2021
Belopp

Procent

-4 961 910

2020
Belopp

-5 311 771

20,60

1 022 153
783
0
-1 022 936

21,40

1 136 719
214
-259 804
-723 456

0,00

0

2,89

153 673

2021

2020

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

0
0

0
0

Totalt redovisad skatt

0

0

MODERFÖRENINGEN
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
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BYGGNADER OCH MARK
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar bergvärme
Justering f.g. års notunderlag

35 042 142
6 248 442
-30 584 257
0
-105 021

31 850 343
934 320
0
2 257 479
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 601 306

35 042 142

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar/justering f.g. års notunderlag
Omklassificeringar bergvärme
Årets avskrivningar

-7 834 279
5 388 308
105 021
0
-398 053

-7 461 694
0
-1 966
-86 441
-284 178

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 739 003

-7 834 279

-20 759 880
19 600 680
-1 159 200

-20 759 880
0
-20 759 880

6 703 103

6 447 983

33 975 457
0
-30 584 257

31 519 088
2 456 369
0

3 391 200

33 975 457

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

-7 620 307
5 388 308
0

-7 457 441
0
-162 866

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 231 999

-7 620 307

-20 759 880
19 600 680

-20 759 880
0

-1 159 200

-20 759 880

1

5 595 270

KONCERNEN

Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

MODERFÖRENINGEN
Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar bergvärme

56 340
0
0

921 013
108 615
-973 288

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

56 340

56 340

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar bergvärme
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

-874
0
0
-2 817

-5 456
47 195
-2 089
-40 524

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 691

-874

Utgående redovisat värde

52 649

55 466

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificering bergvärme

2 192 927
276 795
0

2 944 092
533 026
-1 284 191

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 469 722

2 192 927

-917 896
0
0
-401 287

-576 755
39 243
-3 250
-377 134

-1 319 183

-917 896

1 150 539

1 275 031

929 787
183 718

863 188
66 599

1 113 505

929 787

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-648 303
-187 660

-463 058
-185 245

Utgående ackumulerade avskrivningar

-835 963

-648 303

277 542

281 484

KONCERNEN

NOT 18

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN

Ingående avskrivningar
Omklassificering bergvärme
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

MODERFÖRENINGEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Aktieägartillskott

8 577 700
3 450 000

4 577 700
4 000 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 027 700

8 577 700

Ingående nedskrivningar
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar

-4 519 266
0
-4 612 070

0
-7 342
-4 511 924

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-9 131 336

-4 519 266

2 896 364

4 058 434

2021-12-31

2020-12-31

Redovisat värde
819 644
1 326 720
750 000

Redovisat värde
1 213 277
2 795 157
50 000

2 896 364

4 058 434

2021-12-31

2020-12-31

Tillkommande fordringar

5 718 029

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 718 029

0

Utgående redovisat värde

5 718 029

0

2021-12-31

2020-12-31

15 336 234
15 187 839
-14 767 641

15 977 133
12 104 542
-12 745 441

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 756 432

15 336 234

Utgående redovisat värde

15 756 432

15 336 234

MODERFÖRENINGEN

Utgående redovisat värde

NOT 20

SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRENINGEN
Namn/Org nr/Säte
Grand Tours AB, 556291-8358, Stockholm
Gysinge Herrgård AB, 559193-8716, Sandviken
Gysinge Herrgård Fastighets AB, 559193-8740, Sandviken

NOT 21

i%
58
100
100

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRENINGEN

NOT 22

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
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2021-12-31

2020-12-31

14 306 301
15 187 839
-14 767 641

14 947 200
12 104 542
-12 745 441

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 726 499

14 306 301

Utgående redovisat värde

14 726 499

14 306 301

MODERFÖRENINGEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

NOT 23

VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2021-12-31

2020-12-31

KONCERNEN
Namn
Portfölj Söderberg & Partners
Övriga
Portfölj Swedbank

Bokfört värde
14 703 299
23 200
1 029 933

Marknadsvärde
15 655 458
23 200
1 098 659

Bokfört värde
14 283 101
23 200
1 029 933

Marknadsvärde
14 369 872
23 200
1 100 333

15 756 432

16 777 317

15 336 234

15 493 405

Bokfört värde
14 703 299
23 200

Marknadsvärde
15 655 458
23 200

Bokfört värde
14 283 101
23 200

Marknadsvärde
14 369 872
23 200

14 726 499

15 675 658

14 306 301

14 393 072

MODERFÖRENINGEN
Namn
Portfölj Söderberg & Partners
Övriga

NOT 24

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2021-12-31

2020-12-31

622 011
21 222
2 821 278
1 021 495
12 000

605 992
2 560 202
3 103 877
679 400
16 502

4 498 006

6 965 973

622 011
0
2 696 832
1 021 495

605 992
2 560 202
3 062 111
679 400

4 340 338

6 907 705

KONCERNEN
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna intäkter
Förutbetalda fakturor
Trippelskrapets interimsfordringar
Förutbetald leasing

MODERFÖRENINGEN
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna intäkter
Förutbetalda fakturor
Trippelskrapets interimsfordringar
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ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Posten avser avsättning till Fonden för förbättrade levnadsvillkor för äldre. I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra medel som är ändamålsbestämda av givare, styrelse eller föreningsstämman.

NOT 26
			

VILLKORADE AKTIEÄGARTILLSKOTT

Villkorig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott lämnade av moderföreningen uppgår till 7
200 000 kr (5 000 000 kr).

NOT 27

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2021-12-31

2020-12-31

2 468 527
804 929
688 957
126 875

3 994 881
365 453
3 752 467
34 104

4 089 288

8 146 905

1 937 794
728 266
656 275

2 553 021
138 790
3 590 283

3 322 335

6 282 094

KONCERNEN
Upplupen semester, övertid, sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna fakturor
Övriga poster

MODERFÖRENINGEN
Upplupen semester, övertid, sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna fakturor

NOT 28

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2021-12-31

2020-12-31

0

0

0

0

KONCERNEN
STÄLLDA SÄKERHETER
Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser:
PRO har en legal förpliktelse att vidta förebyggande åtgärder för de fall en naturkatastrof uppstår på
marken PRO äger. Om förebyggande åtgärder inte har vidtagits kan PRO bli ersättningsskyldig för de
kostnader som kan uppstå.
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2021-12-31

2020-12-31

0

0

0

0

MODERFÖRENINGEN
STÄLLDA SÄKERHETER
Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser:
PRO har en legal förpliktelse att vidta förebyggande åtgärder för de fall en naturkatastrof uppstår på
marken PRO äger. Om förebyggande åtgärder inte har vidtagits kan PRO bli ersättningsskyldig för de
kostnader som kan uppstå.

NOT 29
			

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Efter räkenskapsårets slut har innehavet i Gysinge Herrgård Fastighets AB avyttrats. Som del i uppgörelsen har organisationens fordran på bolaget lösts samt en köpeskilling som överstiger bokfört värde erlagts.
Efter räkenskapsårets slut har verksamheten i Gysinge Herrgård AB avyttrats i form av en inkråmsöverlåtelse och bolaget bedriver inte längre någon aktiv verksamhet. Bolaget är vilande och under namnändring
till Senex AB.

NOT 30

BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING
2021-12-31

2020-12-31

1 538
103
13 267

54 157
2 405
6 426

1 538
103
9 930

54 157
2 405
5 221

2021-12-31

2020-12-31

32 035 237

15 785 520

32 035 237

15 785 520

KONCERNEN
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

MODERFÖRENINGEN
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

NOT 31

LIKVIDA MEDEL

KONCERNEN
LIKVIDA MEDEL
Kassa och bank
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2021-12-31

2020-12-31

29 454 701

12 061 141

29 454 701

12 061 141

MODERFÖRENINGEN
FÖLJANDE DELKOMPONENTER INGÅR I LIKVIDA MEDEL:
Kassa och bank

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

NOT 32

INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR MELLAN KONCERNFÖRETAG
2021-12-31

2020-12-31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen

0,10 %

2,20 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra
företag i koncernen

0,30 %

2,00 %

KONCERNEN
MODERFÖRENINGEN

PRO:s nationella friluftsdag i Vallentuna, 22 september 2021.
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Slutord
PRO:s styrelse tackar medlemmar och anställda som under året bidragit till goda resultat,
och redovisar med denna verksamhetsberättelse utvecklingen under året samt överlämnar
berättelsen till kongressen för beslut.

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska påskrifter

Christina Tallberg
Ordförande

Jan Andersson
1:e vice ordförande

Lisbeth Staaf Igelström
2:e vice ordförande

Sten Fors

Jan Andersson
1:e vice Johnson
ordförande
Bernth

Inger Jonasson Sjödin

Curt Karlsson

Inger Persson

Sam Wennergren

Margareta Jansson

Cinzia Grassi
Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska påskrifter

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Ulla Berndtsson
Förtroendevald revisor

Sylve Qvillberg
Förtroendevald revisor

Kontantupproret, december 2021.
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Revisionsberättelse 2021
TILL KONGRESSEN I PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION, ORG. NR 846000-5120

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Pensionärernas
Riksorganisation för år 2021. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 32-66 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen och koncernen.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna
sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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DET REGISTRERADE REVISIONSBOLAGETS ANSVAR
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsent
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisning
en och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
DEN FÖRTROENDEVALDA REVISORNS ANSVAR
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
samt stadgar
UTTALANDE
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Pensionärernas Riksorganisation för år 2021 samt av
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att kongressen disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt förvaltningen.
REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med stadgarna.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder det registrerade
revisionsbolaget professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med stadgarna.

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska påskrifter

Fredrik Sjölander 		
Auktoriserad revisor		
KPMG AB

Sylve Qvillberg			
Förtroendevald revisor		

Ulla Berndtsson		
Förtroendevald revisor
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