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Landstingsstyrelsen

Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget och länets pensionärsorganisationer
Föredragande landstingsråd: Chris Heister
ÄRENDET
Landstingsdirektören föreslår att giltigheten utsträcks av den modell för samverkan mellan
landstinget och länets pensionärsorganisationer som beslutades av landstingsstyrelsen i augusti 2005.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att prolongera fram till den 30 juni 2007 den modell för samverkan mellan Stockholms läns
landsting och pensionärsorganisationerna som fastställdes av landstingstyrelsen den 23 augusti 2005
att utse minst sju representanter samt lika många ersättare som landstingets representanter i
pensionärsrådet
att bland de som valts av landstingsstyrelsen utse ordförande i pensionärsrådet
att uppdra åt landstingstyrelsens kansli att i samråd med länets pensionärsorganisationer
under första halvåret 2007 utarbeta förslag till ny instruktion för pensionärsrådet samt förslag till en modell för samverkan som är anpassad till den nya politiska organisationen
att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden att i avvaktan på att överenskommelse
kan träffas om en ny samverkansmodell på lämpligt sätt fortsätta samverkan med pensionärsorganisationerna.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 november 2006 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att prolongera fram till den 30 juni 2007 den modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och pensionärsorganisationerna som fastställdes av
landstingstyrelsen den 23 augusti 2005, att utse minst sju representanter samt lika många
ersättare som landstingets representanter i pensionärsrådet, att bland de som valts av
landstingsstyrelsen utse ordförande i pensionärsrådet, att uppdra åt landstingstyrelsens
kansli att i samråd med länets pensionärsorganisationer under första halvåret 2007 utarbeta
förslag till ny instruktion för pensionärsrådet samt förslag till en modell för samverkan som
är anpassad till den nya politiska organisationen, att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden att i avvaktan på att överenskommelse kan träffas om en ny samverkansmodell på
lämpligt sätt fortsätta samverkan med pensionärsorganisationerna.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 december 2006.

