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Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2021
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden utser följande personer till ordinarie
ledamöter i pensionärsrådet:
Ulla Andersson
Harry Vikner
Ulf Gran
Monica Engelhart
Bertil Larsson
2. Stadsdelsnämnden utser följande personer till ersättare i
pensionärsrådet:
Christina Håll-Björk
Anita Eliasson
Karl Erik Martinsson
Elisabeth Skogsberg Arbon
Åke Svensson

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har ett pensionärsråd. Rådet ska informera
nämnden om hur det blir för pensionärer när den fattar olika beslut.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Staben
Slakthusplan 4
Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 20 505
Växel 08-508 14 000
monika.lind@stockholm.se
stockholm.se

Pensionärsorganisationerna föreslår varje år vilka som ska vara med
i rådet men det är nämnden som beslutar.
Organisationerna har föreslagit tio personer. Förvaltningen föreslår
att de personerna ska vara med i pensionärsrådet år 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben. Stadsdelsnämndens pensionärsråd
är inställt under pandemin.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges instruktion ska varje stadsdelsnämnd
ha ett pensionärsråd. Rådet ska vara rådgivande för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationer, nämnd och förvaltning i allmänna frågor
som berör äldres levnadsförhållanden.
Rådet ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, som
utses av stadsdelsnämnden för ett år. Ledamöterna ska vara bosatta
inom stadsdelsområdet. Alla rikstäckande pensionärsorganisationer
med öppet medlemskap som har verksamhet inom stadsdelsområdet
har rätt att nominera till rådet. Mandaten ska fördelas i proportion
till organisationens medlemsantal i stadsdelsområdet.
Nomineringar av ledamöter
Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna har rätt
att nominera ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd.
En fördelning av platser i rådet har gjorts utifrån antal medlemmar i
respektive organisation som bor i stadsdelsområdet. Uppgifterna har
hämtats från respektive förenings ansökan om föreningsbidrag för
2021.
Organisation
PRO
SPF

Medlemmar i
EÅV okt 2020
1 063
727

Ordinarie
ledamöter
3
2

Ersättare
3
2

Inför 2021 föreslås samma fördelning av ledamöter mellan de båda
organisationerna som under 2020, vilket innebär:
PRO – tre ordinarie och tre ersättare
SPF – två ordinarie och två ersättare
Nomineringen har för PRO hanterats av den
samarbetsorganisation som samlar alla PRO-föreningar i
Stockholms stad. Nomineringarna från SPF Seniorerna har
organiserats av SPF Seniorerna – Stockholmsdistriktet.
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare i
enlighet med organisationernas nomineringar. Stadsdelsnämndens
pensionärsråd föreslås därmed få följande sammansättning år 2020:
Ordinarie ledamöter
Ulla Andersson, PRO (omval)
Harry Vikner, PRO (omval)
Ulf Gran, PRO (omval)
Monica Engelhart, SPF Seniorerna (omval)
Bertil Larsson, SPF Seniorerna (omval)
Ersättare
Christina Håll-Björk, PRO (omval)
Anita Eliasson, PRO (omval)
Karl Erik Martinsson, PRO (nyval)
Elisabeth Skogsberg Arbon, SPF Seniorerna (omval)
Åke Svensson, SPF Seniorerna (nyval)
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