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Nominering till Bromma
stadsdelsnämnds pensionärsråd 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bromma stadsdelsnämnd föreslås att utse
Karin Lund (SPF), Ester Mogensen (SPF), Ulf Grape (SPF), Karin
Hanqvist (PRO) och Kerstin Sandelius (PRO) till ledamöter
samt
Stig Andersson (SPF), Eva Lindencrona (SPF), Margareta Lind
(SPF), Inger Edvardsson (PRO) och Marjo Skog (PRO) till
ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd under 2022.
Sammanfattning
I varje stadsdelsnämnd ska det finnas ett pensionärsråd knutet till
nämnden. Ledamöter och ersättare väljs för ett år i taget.
Fördelningen av ledamöter och ersättare ska ske proportionerligt i
förhållande till organisationernas medlemsantal i Bromma.
Nomineringar till Bromma pensionärsråd 2022 har inkommit från
SPF Seniorerna och PRO. Förvaltningen föreslår att tre ordinarie
ledamöter och tre ersättare utses från SPF samt två ledamöter och
två ersättare utses från PRO enligt föreningarnas nomineringar.
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Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges beslut (Utl 2004:180) (Jfr Kfs 2000:20)
om instruktioner för stadsdelsnämndernas pensionärsråd ska det i
varje stadsdel finnas ett pensionärsråd knutet till stadsdelsnämnden.
Pensionärsrådet ska vara ett rådgivande organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och nämnd och förvaltningar i allmänna
frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Pensionärsrådet ska ta
initiativ till förbättringar för områdets pensionärer.
Pensionärsrådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare som
utses av stadsdelsnämnden. Alla rikstäckande pensionärsorganisationer med öppet medlemskap som har verksamhet inom
stadsdelsnämndens geografiska område ges rätt att nominera till
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plats i rådet. Ledamöterna nomineras proportionerligt utifrån
organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska
område. Ledamöterna ska vara bosatta inom stadsdelen och väljs för
ett år.
Ärendet
Nomineringar till Bromma pensionärsråd 2022 har inkommit från
SPF Seniorerna och PRO. SPF Seniorerna Bromma har totalt 1367
medlemmar och PRO i Bromma har totalt 525 medlemmar.
Ärendets beredning
Det här ärendet har tagits fram inom avdelning äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nomineringar till Bromma stadsdelsnämnds pensionärsråd 2022 har
inkommit från de lokala föreningarna inom SPF Seniorerna och
PRO enligt följande:
SPF Seniorerna
Ledamöter: Karin Lund
Ester Mogensen
Ulf Grape
Ersättare:

PRO
Ledamöter:

Ersättare:

Stig Andersson
Eva Lindencrona
Margareta Lind

Karin Hanqvist
Kerstin Sandelius
Inger Edvardsson
Marjo Skog

Då fördelningen av ledamöter och ersättare ska ske proportionerligt
i förhållande till organisationernas medlemsantal i Bromma föreslås
att tre ledamöter och tre ersättare utses från SPF och två ledamöter
och två ersättare utses från PRO i enlighet med föreningarnas
nomineringar.
Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör
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