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Fyllnadsval till Skarpnäcks pensionärsråd 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att utse Elisabeth Larsson till
ledamot i Skarpnäcks pensionärsråd från och med den 1 september
2022 till och med den 31 december 2022.
Sammanfattning
För varje stadsdelsnämnd finns ett nämndanknutet pensionärsråd
vilket benämns stadsdelsnämndens pensionärsråd, SPR. SPR är ett
rådgivande organ till stadsdelsnämnden i allmänna frågor som berör
äldres levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar
för stadsdelsområdets pensionärer samt följa regionens verksamhet
inom stadsdelsnämndens område.
Pensionärsorganisationerna föreslår varje år vilka personer som ska
ingå i rådet. Skarpnäcks stadsdelsnämnd fattade den 16 december
2021 beslut om att utse fem ledamöter och fem ersättare till
pensionärsrådet.
Ledamot Magnus Brattström, PRO Skarpnäck har meddelat att han
avslutar sitt uppdrag i pensionärsrådet. Förvaltningen har med
anledning av detta begärt att PRO Skarpnäck ska inkomma med
nominering för en ny ledamot. PRO Skarpnäck har nominerat
Elisabeth Larsson.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden utser Elisabeth Larsson
till ledamot i pensionärsrådet från och med den 1 september 2022
till och med den 31 december 2022.
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Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges instruktion ska varje stadsdelsnämnd
ha ett pensionärsråd. Rådet ska vara rådgivande för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationer, nämnd och förvaltning i allmänna frågor
som berör äldres levnadsförhållanden.
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Rådet ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, som
utses av stadsdelsnämnden för ett år. Ledamöterna ska vara bosatta
inom stadsdelsområdet. Alla rikstäckande pensionärsorganisationer
med öppet medlemskap som har verksamhet inom stadsdelsområdet
har rätt att nominera till rådet. Mandaten ska fördelas i proportion
till organisationens medlemsantal i stadsdelsområdet.
Mot bakgrund av att ledamot Magnus Brattström, PRO Skarpnäck
har meddelat att han inte längre kommer ha möjlighet att delta i
rådet har PRO Skarpnäck ombetts att inkomma med en nominering
för en ny ledamot. PRO Skarpnäck har nominerat Elisabeth Larsson
till ledamot för återstoden av år 2022 till Skarpnäcks pensionärsråd.
Ärendet
Ärendet har beretts av avdelningen HR och Kansli i samverkan med
avdelningen för äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden utser Elisabeth Larsson till
ersättare i Skarpnäcks pensionärsråd från och med den 1 september
2022 till och med den 31 december 2022.
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