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Beslutad arbetsordning för reglemente för 
Länspensionärsrådet 
Regionens pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan ledamöter för Regionen och pensionärsorganisationerna.  
 
Rådet har aktivt möjlighet att arbeta för förändringar i regionens verksamhet 
genom att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av regionens 
verksamhetsutbud för de äldres förhållande.  

Syfte 
Länspensionärsrådets syfte är att: 

• Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre. 

• Verka för att äldres frågor behandlas och synpunkter tas tillvara i regionens 
politiska organ. 

Initiera frågor inom området samt vara ett forum för opinionsbildning och 
kunskapsspridning. 

Funktion 
Länspensionärsrådets funktion som samverkan- och samrådsorgan fastläggs med 
utgångspunkt från nedan angivna uppgifter:  
 
• Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av 

betydelse ur ett äldreperspektiv, följa förändringar och bevaka att nya behov 
tillgodoses. 

• Samla in synpunkter och ge förslag vid förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och förslag till lämpliga anpassningar. 
 

• Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning inom 
äldreområdet.  
 

• Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning inom 
äldreområdet.  
 

• Verka för integrering av äldrefrågor inom olika verksamhetsområden. 
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• Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av frågor som berör 
äldreområdet i den mån det är lämpligt och tidsmässigt möjligt. 
 

• Länspensionärsrådet handlägger ej enskilda ärenden. 

Sammansättning 
Länspensionärsrådet har följande sammansättning: 

Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter och tre ersättare från Regionen,  
där minst en av dessa ska ingå i regionstyrelsen. 
 
Ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande bland företrädarna från 
pensionärsorganisationerna. Dessa tillsammans med sekreteraren utgör 
beredningsgrupp för rådet.  

Riksorganisation för pensionärer som genom sin distriktsorganisation bedriver 
organiserad verksamhet inom länet ska efter beslut i regionstyrelsen vara 
representerad i rådet. Regionstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare från 
de pensionärsorganisationer som ska ingå i rådet. Antal ledamöter från respektive 
organisation som ska ingå i rådet beslutas utifrån medlemsantal.  

Organisation som ingår i Länspensionärsrådet ska före den 1 november det år 
regionfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare.  
 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden.  

Sekreterare 
Tjänsteman från regionledningskontoret är sekreterare i rådet.   

Kallelser och protokoll 
Kallelse med föredragningslista och handlingar ska skickas till rådets ledamöter 
och ersättare minst fyra veckor i förväg.  

Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden justeras av ordföranden och 
anmäls i regionstyrelsen.  

Ärendegång 
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i Länspensionärsrådet ska 
meddelas till sekreteraren senast tre veckor före utsatt sammanträdesdag. 
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