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Dagordning
1 § Mötets öppnande
Dagordningen godkänns

Leo Westerblom
Nämnd och verksamhetsstöd
Enheten Administration och IT
Tfn 08-508 24889
leo.westerblom.stockholm.se
stockholm.se

2 § Presentationsrunda
Sekreteraren går igenom närvaron.

4 § Val av justerare.

Mötet väljer ordföranden och ledamoten Åke Hultman till att justera
dagens protokoll.

5 § Föregående protokoll

Mötet går igenom föregående protokoll 7/2021 och godkänner det.
6 § Information från förvaltningen
Förvaltningen har lämnat information tidigare denna dag när man
genomförde en work-shop om verksamhetsplan 2022 med
nämndens pensionärsråd.
7 § Föredragningslista till nämndsammanträde
Mötet noterar att på föredragningslistan för kommande i oktober
månad Skärholmens stadsdelsnämndsmöte finns som punkt 26 ett
ärende om cykelplanen för Stockholms stad. Stadsdelsnämnden
hade beslutat att inhämta synpunkter från rådet. Rådet har lämnat
synpunkter på ärendet till förvaltningen och synpunkterna har
kommit med i utskicket till stadsdelsnämndens
oktobersammanträde.
8 § Särskilda frågor till detta sammanträde
Stadsdelsnämndens pensionärsråd har tidigare denna dag genomfört
en work-shop med förvaltningen kring nämndens verksamhetsplan
år 2022. Rådet diskuterar det fortsatta arbetet verksamhetsplanen.
Den 5 november kommer stadsdelsförvaltningen att sända ut ett
underlag till verksarnhetsplan till råden för synpunkter. Rådet kan
lämna sina synpunkter till förvaltningen senast den 19 november.
Nämndkonferens 18 november kring verksamhetsplanen.
Rådet har uttalat sig positivt till Trafikverket om den nyöppnade
gång- och cykelpassagen som går bakom OK/Q8 i Skärholmen mot
Kungens kurva handelsplats. Rådet kommer att lämna synpunkter
till berörda kommuner om anslutningar före och efter tunneln.
§ 9 Skrivelser och rapporter

Utsänt till pensionärsrådet via mejl till rådet.

Protokoll nr 7 Kommunstyrelsens pensionärsråd, KPR
§ 10 Frågor till kommande sammanträde

* Borgarrådet Erik Slottner kommer att bjudas in till rådets
novembersammanträde. Rådets ordförande kan ta emot frågor som
rådet vill ställa till borgarrådet.
* Stadsdelsnämndens sekreterare Maria Nilsson kommer att delta på
decembersammanträdet den 9 december för att lämna information
och diskutera angående utredningsuppdraget "att utarbeta en
strategi hur nämndens råd på bästa sätt kan utnyttjas och hur arbetet
bäst kan ske".
* Rådet diskuterar nomineringarna till stadsdelsnämndens
pensionärsråd år2022.
Sekreteraren skickar meddelande till respektive ordföranden i rådets
medlemsorganisationer om att lämna uppgift om antal medlemmar i
respektive organisation och om att lämna 5 nomineringar var till
nya ledamöter i rådet. Fördelningen av antal ledamöter i år har
stadsdelsnämnden beslutat om ska vara baserat på antal medlemmar
i respektive organisation. Fördelningen av ledamöter från respektive
organisation är därför preliminär.
§ 11 Övriga frågor
Beslöts att flytta decembermötet till den 9 december.

§ 12 Mötet avslutas

Rådets ordförande avslutar och tackar för dagens sammanträde.
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Hej.
Jag bifogar uppdaterat protokoll och vore tacksam om jag kan få svar med vändande post att det är
godkänt.
Med vänlig hälsning
Leo Westerblom
Leo Westerblom
Administration och sekreterare för pensionärs- och funktionshinderråd.

Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Nämnd- och verksamhetsstöd, Enheten för administration och IT.
Bodholmsplan 2, Box 503, 127 26 Skärholmen
Telefon: 08-508 24 889
E-post: lea. westerblom@stockhol m. se
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Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

