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Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets 
pensionärsorganisationer 

Vi tackar för förslaget till reviderad modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets 
pensionärsorganisationer. Vi lyfter som ett medskick till regionstyrelsen att se över uppföljning av hur 
det nya förslaget på samverkan fungerar i praktiken och vem som ansvarar för att en sådan uppföljning 
görs. 
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 Regionstyrelsen 
 
 
Modell för samverkan mellan Region Stockholm och 
länets pensionärsorganisationer  
 
Föredragande regionråd: Ella Bohlin   

Ärendebeskrivning 
 
En ändring av modellen för samverkan mellan Region Stockholm och länets 
pensionärsorganisationer, som beslutades i landstingsfullmäktige den 18 
september 2012, föreslås.  
 
Förslag till beslut 
 
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att 
regionfullmäktige beslutar följande. 
 
att anta reviderad modell för samverkan mellan Region Stockholm och 
länets pensionärsorganisationer  
 
Regionrådsberedningens motivering 
 
Olika former av kontakt och dialog mellan regionens politiska företrädare 
och länets pensionärsorganisationer är värdefull för båda parter. För 
regions del innebär samverkan att vara lyhörd inför den särskilda 
sakkunskap och det engagemang som finns inom 
pensionärsorganisationerna. Detta ska användas som grund för utveckling, 
utvärdering och planering av regionens olika verksamheter. Region 
Stockholm ser det som värdefullt att samråda med olika intresse- och 
brukarorganisationer i frågor och ärenden som berör de grupper 
organisationerna företräder.  
 
Samrådets inriktning bör framförallt vara att organisationerna ges 
möjlighet att komma in tidigt i beslutsprocessen vilket ger andra 
förutsättningar för att deras synpunkter och erfarenheter ska tas tillvara. 
För att möjliggöra detta bör samverkan äga rum direkt med de nämnder 
och bolag där pensionärsorganisationerna önskar dialog med olika frågor. 
Frågor kan väckas av såväl förvaltning/bolag/ledning som organisationer.  
I samverkansråden ska regionen informera och löpande samverka i aktuella 
frågor.  
 



Fel! Hittar inte referenskälla. 
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Föreliggande förslag till revidering av befintlig samverkansmodell har 
utarbetats i samråd med företrädare för pensionärsorganisationerna.  
Sedan den 1 januari 2019 gäller en ny politisk organisation. Region 
Stockholm styrs av en koalition bestående av fem partier och en ny politisk 
struktur har inrättats som bland annat inbegriper tre nya nämnder. För att 
kunna anpassa formerna för samverkan till den nya organisationen och 
uppnå en ändamålsenlig samverkan framöver har en översyn av 
samverkansformerna gjorts.  
 

Beslutsunderlag 
Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets 
pensionärsorganisationer  
 
 
Irene Svenonius Ella Bohlin  
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Samverkansmodell - allmänt 
 
För Region Stockholm innebär samverkan att den särskilda sakkunskap och 
engagemang som finns inom pensionärsorganisationerna ska användas i 
planering, utveckling uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
 
Samrådets inriktning bör framförallt vara att organisationerna ges 
möjlighet att komma in tidigt i beslutsprocessen vilket ger andra 
förutsättningar för att deras synpunkter och erfarenheter tas tillvara.  För 
att möjliggöra detta bör samverkan äga rum direkt med de nämnder och 
bolag där pensionärsorganisationerna önskar dialog kring olika frågor. 
 
Former för samverkan skall utformas skriftligt och fastställas av de 
nämnder och bolag som berörs - i samråd med pensionärsorganisationerna. 
 
I samverkansråden ska regionen informera om och löpande samverka i 
aktuella frågor. Frågor kan väckas av såväl förvaltning/bolag/ledning som 
organisationer. Detta skall ske i ett så tidigt skede som möjligt i 
beredningsprocessen. 
 
Förändringar av samverkansmodellen kan påkallas bland annat beroende 
på organisationsförändringar. 
 
Antalet sammanträden bör uppgå till minst fyra per år. Dialog med 
ansvariga politiker ska ske vid minst två tillfällen per år. Politiker som 
deltar i samverkansråd ska vara ledamot eller ersättare i berörd nämnd, 
beredning eller utskott. 
 
Samverkan med länets pensionärsorganisationer ska vara skild från 
samverkan med organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning. Avsteg från denna princip kan endast göras i den 
utsträckning samtliga parter är ense. 
 
Samverkan med pensionärsorganisationernas representanter i kommunala 
pensionärsråd sker genom en gemensam konferens, två gånger per år.  
 
Sammanträdesarvoden 
Sammanträdesersättning till organisationernas företrädare i pensionärsråd, 
samverkansråd eller resursgrupper och undergrupper tillsatta av 
samverkansråden utbetalas med samma belopp som till förtroendevalda i 
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nämnd/styrelse. Endast sammanträde vid vilka protokoll eller 
minnesanteckningar förs berättigar till ersättning. 
 
Deltar representant för organisationerna som sakkunnig i olika 
sammanhang, tex i arbetsgrupper och fokusgrupper, ska ersättning 
utbetalas med samma belopp som till förtroendevalda i nämnd/styrelse. 
Resultatet av aktiviteterna måste dokumenteras och återkopplas. Detta är 
en förutsättning för att ersättning ska utbetalas.  
 
Bidrag till organisationerna 
Kulturnämnden ansvarar för bidragsgivningen till 
pensionärsorganisationerna.     
 
 
Regionstyrelsens pensionärsråd 
 
Olika former av kontakt och dialog mellan regionens politiska företrädare 
och länets pensionärsorganisationer är värdefulla för båda parter.  
 
Inriktningen för samverkan med regionstyrelsens pensionärsråd är  
informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella regionsfrågor av 
övergripande karaktär och som inte behandlas i andra samverkansorgan 
mellan regionen och pensionärsorganisationerna. 
 
Frågor att behandla inom denna ram kan väckas av såväl regionens som 
pensionärsorganisationernas representanter.  
 
I början av varje verksamhetsår görs en planering av de aktiviteter som 
skall äga rum i pensionärsrådet under året, ex informationsträffar i 
speciella frågor, studiebesök etc.  
 
Pensionärsrådet sammanträder regelbundet, minst fyra gånger per år. 
Handlingar och protokoll/minnesanteckningar skickas ut till alla ledamöter 
och ersättare i rådet. 
 
 
 
 
 
 
 



    
   4 (6) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pensionärsrådets sammansättning 
Ledamöter till rådet utses av pensionärsorganisationerna i länet samt 
regionstyrelsen enligt följande: 
 

• PRO: 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare 
• SPF Seniorerna: 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare 
• SKPF Pensionärerna 2 ordinarie ledamot och 2 ersättare 
• RPG: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare 

 
Regionstyrelsen utser 8 ledamöter och 8 ersättare.  
 
Ordförande i rådet utses av regionen. Vice ordförande utses av 
pensionärsorganisationerna. 
 
Särskilda arbetsgrupper 
Om pensionärsrådet önskar en fördjupad kunskap i någon speciell fråga 
kan rådet tillsätta en arbetsgrupp i frågan. Arbetsgruppen ges ett avgränsat 
uppdrag vad gäller innehåll och tid för uppdraget och återrapporterar till 
pensionärsrådet.  
 
       
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
Hälso- och sjukvården är regionens mest omfattande verksamhet. 
Samverkan inom denna verksamhet sker i enlighet med de former som 
pensionärsorganisationer överenskommer med hälso- och sjukvårds-
förvaltningen.  Samverkan skall avse hälso- och sjukvårdsnämnden och 
dess utskott och beredningar. Härigenom har pensionärsorganisationerna 
möjlighet att på ett tidigt stadium i hanteringen av olika frågor hålla sig 
informerad och bidra med sina synpunkter. 
 
Samverkan med övriga nämnder och bolag  
 
Om inte annat överenskommes ska samverkansråd finnas inom 
förvaltningarna och berörda bolag. Företrädarna för organisationerna och 
för förvaltningarna/bolagen kan, om man är ense, välja annan form för 
samverkan än just samverkansråd.  
 
Former för hur samverkan skall utformas fastställs av de nämnder och 
bolag som berörs i samråd med pensionärsorganisationerna.  
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Aktuella förvaltningar och bolag för samverkan framgår av bilaga.  
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Bilaga till överenskommelsen  
 
De verksamheter som framförallt berörs är: 
 

• Södersjukhuset AB 
• Danderyds sjukhus AB 
• S:t Eriks Ögonsjukhus AB 
• Södertälje sjukhus AB 
• Folktandvården Stockholms län AB 
• Locum AB 
• Karolinska Universitetssjukhuset 
• Stockholms läns sjukvårdsområde 
• Patientnämndens förvaltning 
• Kulturförvaltningen 
• Tiohundra AB  
• Trafiknämndens förvaltning 
• Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
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