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Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens
stadsdelsnämnds pensionärsråd 2022

Förvaltningens förslag till beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och
ersättare i nämndens pensionärsråd år 2022:
Göran Cederstrand

PRO

Ledamot

Ulla-Britt Hartell

PRO

Ledamot

Kerstin Krook

PRO

Ersättare

Vakant

PRO

Ersättare

Åke Hultman

PRO

Ersättare

Rune Axelsson

SPF Seniorerna

Ledamot

Christer Flink

SPF Seniorerna

Ledamot

Gertie Unhagen Deiving

SPF Seniorerna

Ledamot

Christin Lundqvist

SPF Seniorerna

Ersättare

Lars Vallin

SPF Seniorerna

Ersättare

2. Omedelbar justering.

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Avdelning för socialtjänst och fritid
Bodholmsplan 2, 127 26 Skärholmen
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
Fax
skarholmen@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ till
stadsdelsnämnden i frågor kring äldres levnadsförhållanden i
stadsdelen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar i
enlighet med de inkomna nomineringarna från lokala
pensionärsorganisationer i Skärholmen. En ersättarplats föreslås
hållas vakant för PRO och att PRO får rätt att nominera till annan
rikstäckande organisation i det fall de inte lyckas hitta någon
kandidat.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige för Stockholm stad har i en instruktion
beslutat att i varje stadsdelsnämnd skall finnas ett pensionärsråd.
Instruktionen vilken finns i den kommunala författningssamlingen
(Kfs 2004:12) anger följande:
”Rådets arbetsuppgifter:
Kommunfullmäktige har beslutat att varje stadsdelsnämnder skall
finnas ett pensionärsråd (SPR) knutet till stadsdelsnämnderna som
ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, och
nämnd i frågor som rör äldres levnadsförhållanden.
Rådet skall ta initiativ till förbättringar för områdets pensionärer.
Rådet skall följa regionens verksamhet inom stadsdelsnämndens
område.
Rådets sammansättning:
Enligt instruktionen för stadsdelsnämnderna ska stadsdelsnämndens
pensionärsråd bestå av fem ledamöter och fem ersättare och utses av
stadsdelsnämnden. Rådens ledamöter väljs för ett år. Alla de
rikstäckande pensionärsorganisationerna med öppet medlemskap
som har verksamhet inom stadsdelsnämndens geografiska område
ges rätt att nominera till plats i rådet. Rådens ledamöter nomineras
av pensionärsorganisationerna proportionellt i förhållande till
organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska
område. Ledamöterna skall vara bosatta inom stadsdelsnämndens
geografiska område. I stadsdelsnämndens område verksamma
öppna pensionärsorganisationer som önskar medverka i rådets
arbete, men som inte fyller kvalifikationskraven kan adjungeras till
rådet. Rådet har därutöver möjlighet att adjungera andra personer
till rådet.
Rådets arbetsformer:

Val av ledamöter och ersättare till
Skärholmens stadsdelsnämnds
pensionärsråd 2022.

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Rådet
sammanträder minst 6 gånger per år, varav minst ett tillsammans
med stadsdelsnämndens presidium. Rådet skall dock alltid
sammanträda och få skälig tid att yttra sig innan respektive nämnd
fattar beslut i ärenden som berör äldres levnadsförhållanden.
Representanter i rådet skall beredas tillfälle att delta i utredningar
och arbetsgrupper som berör äldrefrågor inom stadsdelsnämnden.
Stadsdelsförvaltningen utser tjänstemän som ska vara föredragande
och sekreterare vid rådssammanträden. Rådets
sammanträdesprotokoll tillsändes stadsdelsnämnden samt
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kommunstyrelsens pensionärsråd. Kallelse till sammanträdet sker
en vecka innan fastställt datum. Ärenden som skall behandlas på
sammanträdet skall, om möjligt, skickas med kallelsen. Ordförande
fastställer dagordningen i samråd med sekreteraren. Ekonomiska
resurser skall ställas till rådets förfogande för utbildning,
information m.m.”
Rådet väljer själv vem som ska vara ordförande respektive vice
ordförande i rådet.
Ordförandena för de lokala PRO respektive SPF har meddelat antal
medlemmar inom stadsdelsområdet och sina nomineringar till rådet:
PRO Skärholmen har 380 medlemmar.
SPF Seniorerna Skärholmen har 390 medlemmar.
Nomineringar till Skärholmens lokala pensionärsråd år 2022:
SPF seniorerna Skärholmen

Ordinarie ledamöter:
Rune Axelsson
Christer Flink
Gertie Unhagen Deiving
Ersättare:
Christin Lundqvist
Lars Vallin
PRO Skärholmen

Ordinarie ledamöter:
Göran Cederstrand
Ulla-Britt Hartell
Ersättare:
Kerstin Krook
Åke Hultman
vakant
Jämställdhetsanalys
Det blir en jämn könsfördelning i nämndens pensionärsråd om
nämnden godkänner föreslagen sammansättning av fem manliga
ledamöter och fyra kvinnliga som är nominerade för år 2022. För att
kunna bibehålla en jämn könsfördelning behöver nomineringen till
den vakanta ersättarplatsen ske med en kvinnlig kandidat.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen Nämnd och verksamhetsstöd,
enheten Administration och IT av sekreteraren för Skärholmens
pensionärsråd, Leo Westerblom.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Mot bakgrund av organisationernas nomineringar, som grundar sig
på Kommunfullmäktiges instruktion om pensionärsråd föreslår
förvaltningen en fördelning mellan ordinarie ledamöter och
ersättare i rådet enligt följande:
SPF Seniorerna – Tre ordinarie och två ersättare
PRO – Två ordinarie och tre ersättare
PRO har meddelat en ersättarplats som vakant. Förvaltningen
föreslår att ersättarplatsen får vara vakant för PRO och att PRO får
rätt att överlämna förslag på att nominera till annan rikstäckande
organisation i det fall de inte lyckas hitta någon kandidat..
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner SPF
Seniorernas och PRO:s nomineringar i övrigt enligt detta
tjänsteutlåtande.
Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör
Skärholmens
stadsdelsförvaltning
Bilagor
1. PRO
2. SPF seniorerna
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Stefano Prestinoni
Avdelningschef
Skärholmens
stadsdelsförvaltning
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