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Val till pensionärsråd 2016
Förvaltningens förslag till beslut


Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare till sitt
pensionärsråd enligt nedanstående. Två platser lämnas vakanta
tills namnförslag inkommit.
Ledamöter
Christer Bentzer
Evy Johansson
vakant
Inger Stenelo
Ingrid Uddén

SPF Brännkyrka
SPF Brännkyrka
PRO Älvsjö- Herrängen
PRO, Solberga-Brännkyrka
PRO, Älvsjö Herrängen

Ersättare
Britt Petersson
Lillemor Tholander
vakant
Anders Friis
Marianne Lindqvist

SPF Brännkyrka
SPF Brännkyrka
PRO, Älvsjö Herrängen
PRO, Solberga- Brännkyrka
SPRF avd 13 Stockholm

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Eva Frykler
Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med
uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn
i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet skall
enligt instruktion bestå av fem ledamöter och fem ersättare och
utses inför varje år av stadsdelsnämnden efter nominering av
pensionärsorganisationerna.
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kansli- och serviceavdelningen
Älvsjö
Telefon 08-508 21 008
alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd har fastställts av
kommunfullmäktige 2004-12-06. Stadsdelsförvaltningen föreslår
stadsdelsnämnden att utse ledamöter och ersättare till
pensionärsrådet enligt upprättat förslag.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1.376-2015
Sida 2 (2)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service och
behandlats i pensionärsrådet 2015-12-08.
Ärendet
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med
uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn
i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet skall
enligt instruktion bestå av fem ledamöter och fem ersättare och
utses inför varje år av stadsdelsnämnden efter nominering av
pensionärsorganisationerna.
Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd är fastställt av
kommunfullmäktige 2004-12-06.
Efter nomineringar från pensionärsorganisationerna föreslås
nedanstående personer ingå i pensionärsrådet. Platser för en
ledamot och en ersättare lämnas vakanta, då inga namnförslag
inkommit för dessa platser.
Ledamöter
Christer Bentzer
Britt Petersson
vakant
Ingrid Uddén
Inger Stenelo

SPF Brännkyrka
SPF Brännkyrka
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Solberga-Brännkyrka

Ersättare
Evy Johansson
Lillemor Tholander
vakant
Anders Friis
Marianne Lindqvist

SPF Brännkyrka
SPF Brännkyrka
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Solberga-Brännkyrka
SPRF avd 13 Stockholm

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Rådet fastställer själv i vilken ordning ersättarna skall gå in för
ledamot som inte är närvarande.
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