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Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens
lokala pensionärsråd 2016

Förvaltningens förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner pensionärsföreningarnas
nomineringar gällande ledamöter och ersättare till det lokala
pensionärsrådet 2016.

Susanne Leinsköld
Tf stadsdelsdirektör

Lena Thorson
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ i allmänna
frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska bestå av fem
ordinarie ledamöter och fem ersättare, som ska utses för ett år.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar i enlighet med
pensionärsorganisationernas nomineringar.
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Bakgrund
Alla stadsdelsnämnder ska ha ett pensionärsråd. Rådet har i uppdrag att
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 stadsdelsnämndsområdet. Mandaten ska fördelas i proportion till
organisationens medlemsantal inom stadsdelsnämndsområdet. Rådet

Tjänsteutlåtande
Dnr 7./1331-2014
Sida 2 (3)

utser inom sig ordförande och vice ordförande samt fattar eventuella
beslut om adjungerade ledamöter. Rådet ska sammanträda minst sex
gånger per år. Rådet ska alltid sammanträda och få skälig tid att yttra
sig innan nämnden fattar beslut i ärenden som berör äldres
levnadsförhållanden. Representanter i rådet ska beredas tillfälle att
delta i utredningar och arbetsgrupper som berör äldrefrågor inom
stadsdelsnämnden.

Ärendet
Antal medlemmar
Organisation

Antal medlemmar

SPF Skärholmen

464

PRO Skärholmen-Vårberg samt
PRO Bredäng-Sätra

824

Totalt

1288

PRO och SPF: nomineringar
Organisation

Nomineringar

SPF Skärholmen

Elsa Fogelberg
Rune Axelsson
Barbro Lundqvist
Christer Flink

PRO Skärholmen, Bredäng,
Sätra och Vårberg

Göran Cederstrand
Gunnel Tuvelid
Anita Karlsson
Ulla-Britt Hartell
Gun-Britt Wennerström
Ingegerd El Kallaf

Ärendets beredning
PRO och SPF har inkommit skriftligen med medlemsantal och
nomineringar till Skärholmens lokala pensionärsråd. Ärendet är
berett av Maria Nilsson, sekreterare i Skärholmens lokala
pensionärsråd.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Mot bakgrund av antalet medlemmar i respektive organisation och
organisationernas nomineringar, föreslås en fördelning mellan
ordinarie ledamöter och ersättare i rådet enligt följande:
SPF – Två (2) ordinarie och två (2) ersättare
PRO – Tre (3) ordinarie och tre (3) ersättare

