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Val av ledamöter och ersättare till
stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner pensionärsföreningarnas
nomineringar gällande ledamöter och ersättare till det lokala
pensionärsrådet 2019.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ingrid Brännström
avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ i
allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet består
av fem ledamöter och fem ersättare vilka utses för ett år i taget.
Ledamöterna nomineras av de lokala pensionärsföreningarna
proportionellt i förhållande till föreningarnas medlemsantal i
stadsdelsnämndens geografiska område. Ledamöterna ska vara
bosatta i nämnda område. Pensionärsföreningarna i området har
nominerat representanter till pensionärsrådet 2019.
PRO, SPF och SKPF har enats om antalet ledamöter och ersättare
per förening, och har skriftligen inkommit med medlemsantal och
nomineringar till Rinkeby-Kistas lokala pensionärsråd.
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Ärendet
Till varje stadsdelsnämnd ska det finnas ett pensionärsråd. Rådet
har i uppdrag att vara rådgivande organ till stadsdelsnämnden i
allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska
beredas möjlighet att yttra sig innan nämnden fattar beslut i ärenden
som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska också ta initiativ
till förbättringar för stadsdelsområdets pensionärer.
Rådet består av fem ledamöter och lika många ersättare och utses
varje år av stadsdelsnämnden. Dessa nomineras av
pensionärsföreningarna och mandaten fördelas proportionellt i
förhållande till föreningarnas medlemsantal i nämndens geografiska
område. Ledamöterna ska vara bosatta i nämnda område.
Rådet utser själva ordförande och vice ordförande vid årets första
sammanträde.
Ärendets beredning
PRO, SPF och SKPF har enats om antalet ledamöter och ersättare
per förening, och har skriftligen inkommit med medlemsantal och
nomineringar till Rinkeby-Kistas lokala pensionärsråd. Ärendet är
berett inom avdelningen för äldreomsorg.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att följande personer nominerade av
pensionärsföreningarna, utses som representanter i pensionärsrådet
år 2019:
Ledamöter
Sievert Balkestål
Mats Hellberg
Kerstin Illervik
Yvonne Zettergren
Roland Eliasson
Ersättare
Karin Baad
Kerstin Friman Lövgren
Christina Björkgren
Britta Thunberg
Cecilia Gjerdrum

PRO Husby-Akalla
SPF Kista
PRO Kista
SPF Rinkeby
SKPF Rinkeby

PRO Husby-Akalla
PRO Husby-Akalla
PRO Kista
SPF Rinkeby
SPF Kista

Bilaga
Kommunstyrelsens instruktion för stadsdelsnämndens
Pensionärsråd.
Val av ledamöter och ersättare till
stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

