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Val av ledamöter och ersättare till
stadsdelsnämndens pensionärsråd 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner pensionärsföreningarnas
nomineringar av ledamöter och ersättare till det lokala
pensionärsrådet 2022.
Sammanfattning
I varje stadsdelsnämnd ska det finnas ett pensionärsråd knutet till
nämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information i frågor som berör äldres
levnadsförhållanden.
Ledamöterna i det lokala pensionärsrådet ska vara bosatta i
stadsdelsområdet. Rådet består av fem ledamöter och fem ersättare
och nomineras av pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet utser
inom sig ordförande och vice ordförande. Pensionärsrådet utses av
stadsdelsnämnden för ett år i taget. Rådet ska sammanträda minst
sex gånger per år, varav minst en gång tillsammans med nämndens
presidium.
Pensionärsföreningarna i området, PRO, SPF och SKPF har
nominerat representanter till pensionärsrådet 2022.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2004 om instruktion
för stadsdelsnämndernas pensionärsråd. I varje stadsdelsnämnd ska
finnas ett pensionärsråd (LPR) knutet till nämnden som ett
rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och
nämnd och förvaltning i allmänna frågor som berör äldres
levnadsförhållanden.
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Rådet skall ta initiativ till förbättringar för stadsdelsområdets
pensionärer. Rådet skall också följa regionens verksamhet inom
stadsdelsnämndens område. Rådet ska sammanträda minst 6 gånger
per år, varav åtminstone en
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gång tillsammans med stadsdelsnämndens presidium. Rådet skall få
tid att yttra sig innan respektive nämnd fattar beslut i ärenden som
berör äldres levnadsförhållanden.
Ärendet
Rådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. De fem
ordinarie platserna som ledamöter fördelas så att PRO får två
platser, SPF två platser och SKPF en plats. De fem ersättarplatserna
fördelas så att PRO får tre platser och SPF två platser.
Fördelningen av mandaten ska ske proportionellt i förhållande till
organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska
område vilket i detta fall innebär att PRO ska ha sex platser och
SPF fyra platser. PRO har under flera år haft svårt att fylla sina
platser och en av platserna har därför med PRO:s medgivande
uppehållits av SKPF.
Följande personer är nominerade av pensionärsföreningarna att
utses som representanter i det lokala pensionärsrådet 2022.
Ledamöter
Sievert Balkestål PRO Husby-Akalla
Mats Hellberg SPF Kista
Karin Baad PRO Kista
Yvonne Zettergren SPF Rinkeby
Roland Eliasson SKPF Rinkeby
Ersättare
Kerstin Friman Lövgren PRO Husby-Akalla
Britta Thunberg SPF Rinkeby
Cecilia Gjerdrum SPF Kista
Anja Heinonen PRO Husby-Akalla
Kathy Arvidsson PRO Kista
Ärendets beredning
PRO, SPF och SKPF har enats om antalet ledamöter och ersättare
per förening, och har inkommit med nomineringar till RinkebyKistas lokala pensionärsråd. Ärendet är berett inom avdelningen för
äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
pensionärsorganisationernas nomineringar gällande ledamöter och
ersättare till det lokala pensionärsrådet 2022.
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