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Val av ledamöter och ersättare till Norrmalms
pensionärsråd 2021
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2021
utses;
 Annika Nygren, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 Margareta Sjöberg, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 Lisbeth Lidbom, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 Siv Edenrud, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 Marie-Louise Andersén, Svenska Kommunal Pensionärers
Förbund (SKPF)
2. Till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2021
utses;
 Maj Lundberg, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 Rigmor Hammarberg, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 Kerstin Hall, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 Agneta Leining Granstrand, Pensionärernas
Riksorganisation (PRO)
 Allan Samuelsson, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
(RPG)
Sammanfattning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska varje
stadsdelsnämnd ha ett pensionärsråd knutet till sig. Rådet är ett
rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationer,
nämnden och förvaltningen i allmänna frågor som rör äldres
levnadsförhållanden.
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Rådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av
nämnden. Rådet väljs för ett år i taget och utser inom sig ordförande
och vice ordförande.

Tjänsteutlåtande
Dnr NORR 2020/655
Sida 2 (2)

Samtliga pensionärsorganisationer har inkommit med nomineringar
till rådet för år 2021 och förvaltningens föreslår att nämnden utser
ledamöter och ersättare i enlighet med dessa.
Bakgrund
Rådet är ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationer och nämnden och förvaltningen i allmänna
frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till
förbättringar för stadsdelsområdets pensionärer och få skälig tid att
yttra sig innan nämnden fattar beslut i ärenden som rör äldre.
Rådet ska ha fem ledamöter och fem ersättare som utses av
nämnden och väljs för ett år i taget. Rådet utser inom sig ordförande
och vice ordförande.
Ledamöter och ersättare nomineras av de lokala
pensionärsorganisationerna baserat på antalet medlemmar i
respektive organisation. Detta innebär att:





Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har rätt att nominera
två ledamöter och två ersättare.
Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har rätt att nominera två
ledamöter och två ersättare.
Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) har rätt
att nominera en ledamot.
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) har rätt att
nominera en ersättare.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för administration och
prevention.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare i
enlighet med pensionärsorganisationernas nomineringar.
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Maria Härenstam
avdelningschef
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