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Val av pensionärsråd till Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2021
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och
ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd i enlighet med
förslag till nomineringar som har inkommit från PRO, SPF
Seniorerna och SKPF Pensionärerna:
Ledamöter:
Christer Bertling, PRO
Gunnar Carlsson, SPF
Marianne Sundberg, PRO
Maria Renmyr, SPF
Hans-Åke Lundgren, SKPF
Ersättare:
Lola Carlsson, SPF
Birgitta Airas, SPF
Sune Pettersson, PRO
Torbjörn Sundsgård, SPF
(Vakant), PRO
Sammanfattning
De lokala pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och
SKPF Pensionärerna har nominerat ledamöter och ersättare till
pensionärsrådet i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Fördelningen
har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.
Pensionärsrådet väljs vanligtvis på ett år i taget.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och kommunikation i
samråd med avdelningen för äldreomsorg.
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Bakgrund
Pensionärsorganisationerna har lämnat sina nomineringar till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds pensionärsråd 2021.
Nomineringar sammanräknat 10 personer, 5 ordinarie och
5 ersättare föreslås.
PRO: Pensionärernas Riksorganisation
SPF Seniorerna: Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
SKPF Pensionärerna: Svenska Kommunal Pensionärers Förbund
Rådets sammansättning
Enligt den av kommunalfullmäktige beslutade instruktionen för
stadsdelsnämndernas pensionärsråd (2004:12) ska rådet bestå av
fem ledamöter och fem ersättare och utses årligen av
stadsdelsnämnden. Rådets ledamöter nomineras av
pensionärsorganisationerna och utses proportionellt i förhållande till
organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska
område. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Rådets uppgift och arbetsformer
Rådets uppgift är att vara ett rådgivande organ med uppgiften att
bereda pensionärer i området inflytande och insyn i de allmänna
frågor som berör de äldres levnadsförhållanden.
Rådet ska ta initiativ till förbättringar för områdets pensionärer samt
följa regionens verksamhet inom stadsdelen.
Representanter i rådet ska beredas tillfälle att delta i utredningar och
arbetsgrupper som berör äldrefrågor inom stadsdelsnämnden.
Rådet sammanträder minst sex gånger per år, varav minst ett
tillsammans med stadsdelsnämndens presidium. Rådet ska dock
alltid sammanträda och få skälig tid att yttra sig innan nämnden
fattar beslut i ärenden som berör äldres levnadsförhållanden.
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