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Tre sätt att nå Södermalms pensionärsråd
Webb: www.pro.se, https://www.spfseniorerna.se/ samt
Post: Södermalms stadsdelsförvaltning, Pensionärsrådet, Box 4270,
102 66 Stockholm
E-post: christina.e.lindstrom@stockholm.se
Har du frågor om äldreomsorg?
Kontakta Äldre Direkt, telefon 08-80 65 65

Södermalms stadsdelsförvaltning
Telefon 08-508 12 000
stockholm.se

Pensionärsrådet 2021
Vad gör pensionärsrådet? Hur kan jag
framföra synpunkter och ställa frågor?

Södermalms
stadsdelsförvaltning

Pensionärsrådet – ett rådgivande organ
Pensionärsrådets ledamöter företräder de öppna,
rikstäckande pensionärsorganisationerna. Respektive
organisation föreslår kandidater till rådet. Därefter fattar
stadsdelsnämnden beslut om rådets sammansättning.
Ledamöterna väljs för ett år.
Det finns fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Man ska vara
bosatt inom Södermalms stadsdelsområde för att kunna väljas till
ledamot i pensionärsrådet. Rådet har möjlighet att adjungera
personer till sig.
Rådgivande organ
Att representera pensionärerna i rådet är ett förtroendeuppdrag.
Pensionärsrådet är knutet till stadsdelsnämnden som ett rådgivande
organ i frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska ta
initiativ till förbättringar för stadsdelsområdets pensionärer.

Rådet deltar i diskussioner och lämnar synpunkter i aktuella ämnen
som rör Södermalms stadsdelsområde. Det kan till exempel vara
trafik, snöröjning, renhållning, tillgänglighet, parker, grönområden
eller stadsplanering.

Arbetssätt
Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Man sammanträder en gång i månaden utom under sommaren.
Vid mötena deltar tjänstemän från stadsdelsförvaltningen för att
informera och ta del av rådets synpunkter när det gäller äldres
förhållanden på Södermalm.
En viktig punkt på dagordningen är att diskutera de ärenden som
kan beröra äldre som ska tas upp på nästa stadsdelsnämndsmöte.
Protokoll och eventuella uttalanden sänds till politikerna i
stadsdelsnämnden.
Rådet tar del av rapporter och remisser och gör i förekommande
fall egna uttalanden. Representanter för rådet deltar i utredningar
och arbetsgrupper för äldrefrågor.
Överläggningar och samråd
Överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan rådet
och förvaltningens företrädare är en förutsättning för ett
framgångsrikt samarbete. Minst en gång om året träffar rådet
stadsdelsnämndens presidium. En gång om året har rådet en
fördjupningsdag, då olika teman tas upp.
Kontaktpersoner på särskilt boende
På alla särskilda boenden inom Södermalms stadsdelsnämnd
ska det finnas en kontaktperson från pensionärsrådet.
Kontaktpersonen är en viktig länk mellan boendet och
pensionärsrådet och därmed nämndens politiker och
tjänstemän. Kontaktpersonen ska efter bästa förmåga sätta sig
in i verksamheten. Det sker bl. a vid förtroenderåds- eller
anhörigrådsmöten. Kontaktpersonen följer verksamheten, men
får inte ta upp enskilda boendes eller anställdas personliga
förhållanden.

