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Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting
och länets pensionärsorganisationer
Samverkansmodell - allmänt
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 /
förvaltningar där frågor som pensionärsorganisationerna önskar bevaka
behandlas.
Former för hur samverkan skall utformas fastställs direkt med de nämnder
/ bolag / förvaltningar som berörs.
Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Olika former av kontakt och dialog mellan landstingets politiska företrädare
och länets pensionärsorganisationer är värdefulla för båda parter. För den
formella samverkan mellan de politiska företrädarna och pensionärsorganisationerna inrättas inom landstingsstyrelsens ram ett pensionärsråd.
Inriktningen för samverkan med landstingsstyrelsens pensionärsråd är
informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella landstingsfrågor av
övergripande karaktär och som inte behandlas i andra samverkansorgan
mellan landstinget och pensionärsorganisationerna.
Frågor att behandla inom denna ram kan väckas av såväl landstingets som
pensionärsorganisationernas representanter.
I början av varje verksamhetsår görs en planering av de aktiviteter som
skall äga rum i pensionärsrådet under kommande, ex informationsträffar i
speciella frågor, studiebesök etc.
Pensionärsrådets sammansättning
Ledamöter till rådet utses av pensionärsorganisationerna i länet samt
landstingsstyrelsen enligt följande:
•
•

Pensionärernas Riksorganisation (PRO): 2 ordinarie ledamöter och
2 ersättare
Sveriges pensionärsförbund (SPF) Stockholmsdistriktet: 2 ordinarie
ledamöter och 2 ersättare
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•
•

Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF): 1 ordinarie ledamot och
1 ersättare
Svenska KommunalPensionärers Förbund (SKPF): 1 ordinarie
ledamöte oh 1 ersättare

Landstinget utser inom sig 7 ledamöter och 7 ersättare.
Ordförande i rådet utses av landstinget. 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 och ger återkoppling till pensionärsrådet.
Sammanträdesarvoden
Arvodering av ledamöter och ersättare i pensionärsrådet sker i enlighet
med beslut som fattas av arvodesberedningen.
Bidrag till organisationerna
För närvarande ansvarar kulturnämnden för bidragsgivningen till
pensionärsorganisationerna.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Hälso- och sjukvården är landstingets mest omfattande verksamhet.
Samverkan inom denna verksamhet sker i enlighet med de former som
pensionärsorganisationer överenskommer med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Samverkan skall avse hälso- och sjukvårdsnämnden
och dess utskott samt programberedningar och geografiska sjukvårdsstyrelser. Härigenom har pensionärsorganisationerna möjlighet att på ett
tidigt stadium i hanteringen av olika frågor hålla sig informerad och
eventuellt bidra med sina synpunkter.
Samverkan med övriga förvaltningar och bolag
Formerna för samverkan med övriga förvaltningar och bolag
överenskommes inom respektive verksamhet. De verksamheter som
framförallt berörs är akutsjukhusen, Stockholms läns sjukvårdsområde,
Tiohundra , Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje, Locum AB
Färdtjänstnämnden , Patientnämnden samt AB Storstockholms Lokaltrafik.
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Varaktighet
Denna modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets
pensionärsorganisationer gäller från och med 2007-01-01 tills vidare.
Parterna har under löpande period möjlighet att påkalla förändringar av
samverkansmodellen bland annat beroende på organisationsförändringar.
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