
Farsta stadsdelsnämnds 

Pensionärsråd 2018

stockholm.se/farsta

Farsta stadsdelsförvaltning
Storforsplan 36, plan 11, Farsta centrum
Box 113, 123 22 Farsta

Telefon 08-508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
webbplats: stockholm.se/farsta 
Facebook: facebook.com/farstasdf
Twitter: twitter.com/farstasdf

Har du frågor eller idéer? 
Här hittar du oss:
Namn och kontaktuppgifter till oss i Farstas pensionärsråd 
hittar du på webbplatsen evald.stockholm.se/extern 

Protokollen från våra sammanträden publiceras varje månad på 
Insyn, tillsammans med övriga ärenden till stadsdelsnämndens 
sammanträden: insynsverige.se/stockholm-farsta

Om du inte har tillgång till dator kan du nå oss via vår 
sekreterare Maria Premfors vid stadsdelsförvaltningen på 
telefon 08-508 18 170.

De föreningar som föreslår vilka som ska ingå i pensionärsrådet 
har ofta egna lokala hemsidor, som du hittar via 
riksorganisationernas hemsidor.  
www.pro.se
www.spf.se

Greta Jönsson (SPF Sköndal), Alexandra Posacki (SPF Farsta), Inger Sjöberg (PRO Farsta 
centrum), Yvonne Algård (SPF Sköndal), Christina Johansson (SPF Farsta), Gun-Britt Dahlberg 
(PRO Farsta strand), Bror Palmäng (PRO Sköndal), Einar Engström (PRO Sköndal), Lisbeth 
Andersson (PRO Farsta centrum). Berit Johansson (PRO Sköndal) saknas på bilden.
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Om pensionärsrådet
Kommunfullmäktige har bestämt att alla stadsdelsnämnder 
ska utse pensionärsråd, som nämnden kan samråda med 
i frågor som rör seniorers levnadsförhållanden. Råden 
består av tio personer som utses på förslag från lokala 
pensionärsföreningar, vanligtvis PRO och SPF. 

I Farsta stadsdelsområde finns tre PRO-föreningar och 
två SPF-föreningar. Det är de som föreslår vilka som ska 
ingå i det lokala pensionärsrådet. Kanske är du som läser 
det här medlem i en förening som lämnar namnförslag till 
stadsdelsnämnden. Då vet du hur det går till.

- Pensionärsrådet är viktigt. Det ger 
oss möjlighet att påverka i frågor som 
nämnden sedan ska fatta beslut om, säger 
Alexandra Posacki, som representerar 
SPF Farsta och är rådets ordförande. 

- Hur mycket inflytande vi får beror på hur aktiva vi själva 
och våra föreningar är. Inflytandet bygger på att vi tar upp 
frågor som vi anser är viktiga, att vi driver på. Därför är det 
viktigt att du och andra äldre hör av er till oss. Vi behöver 
veta vad du tycker är viktigt. Så – välkommen att kontakta 
oss!

- Vi deltar också när nämnd och 
förvaltning diskuterar förutsättningarna 
för nästa års verksamhetsplan, 
berättar Berit Johansson, rådets vice 
ordförande och representant för PRO 
Sköndal.  

- Verksamhetsplanen är det 
styrdokument som avgör vad 
förvaltningen ska arbeta med 
under året, så det är mycket värdefullt att vi finns med i det 
sammanhanget. Samtidigt hoppas vi kunna påverka mer 
framöver, genom att vara mer aktiva under hela processen, 
ända tills nämnden fastställer planen.

Här är några exempel på frågor som 
pensionärsrådet har diskuterat de senaste 
åren:

 » Riktlinjer för föreningsbidrag
 » Bristen på billiga föreningslokaler
 » Snöröjning och halkbekämpning 
 » Behovet av inomhusbanor för boule och mattcurling,  

  och annan friskvård för äldre
 » Uppföljningar inom hemtjänst och äldreboenden
 » Stadsövergripande riktlinjer för styrning 

  och uppföljning inom äldreomsorgen, ärenden   
  som har remitterats till stadsdelsnämnden inför beslut  
  i kommunfullmäktige

Berit Johansson
Vice ordförande

Alexandra Posacki
Ordförande


