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Reglemente för Region Hallands samrådsorgan 

Regionpensionärsrådet 
 

Beslutat av Regionfullmäktige den 18 juni 2018 § 45 

 

Regionpensionärsrådet ansvarsområden och uppgifter regleras och preciseras i detta 

reglemente. 

 

Antal ledamöter och ersättare 

 

§ 1 

Rådet består av 2 ledamöter och 2 ersättare utsedda av Region Halland. 

 

Pensionärsorganisationerna utser resterande antal ledamöter enligt nedanstående. 

a) Distriktsorganisation öppen för alla pensionärer och verksam inom region-

området, med verksamhet som främjar pensionärernas intressen, med minst 1 

000 medlemmar i regionområdet och med lokalavdelningar i minst tre 

kommuner i länet ska efter beslut i regionstyrelsen vara representerat i rådet. 

b) Distriktsorganisationer som ingår i Region Hallands regionpensionärsråd utser 

vardera en ledamot och en ersättare per organisation.  

Uppgift på de som valts ska senast den 15 oktober det år regionfullmäktige väljs 

lämnas till Region Halland. 

 

Regionpensionärsrådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen. 

 

Regionkontoret ansvarar för sekreterarskap i rådet och eventuell beredningsgrupp. 

 

Uppgifter 

 

§ 2 

Regionpensionärsrådet är Region Hallands råd för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan företrädarna för pensionärsorganisationerna. 
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Det ankommer på rådet 

 att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 

 att initiera och verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder 

och förvaltningar 

 att verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i planeringen av hälso- 

och sjukvårdsutbudet i Halland 

 att vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna 

 att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

 

Organisation och arbetsformer 

 

§ 3 

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden utses av Region 

Halland och vice ordföranden bland företrädare för intresseorganisationerna.  

 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 

dagordning till rådets sammanträden. Om en beredningsgrupp tillsätts ska den bestå 

av ordföranden samt en representant från vardera pensionärsorganisation. 

 

Regionpensionärsrådet ska ha minst 4 sammanträden per år.  

 

Region Hallands företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 

hälso- och vårdutbudet som berör pensionärerna och inhämta synpunkter från rådet i 

så tidigt skede att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i 

aktuell nämnd och styrelse. 

 

Regionpensionärsrådets representanter kan informera om och ge förslag på lämpliga 

förändringar.  

 

Regionpensionärsrådet ska stödja samverkan med de kommunala pensionärsråden 

genom att bjuda in till gemensamma möten. 
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Arvode med mera 

 

§ 4 

Till pensionärsorganisationernas representanter utgår arvode, traktamente och 

reseersättning enligt av regionfullmäktige fastställt reglemente för förtroendevalda.  

 

Ekonomi 

 

§ 5 

Regionpensionärsrådet ska ha en egen budget, vilket regionstyrelsen tar hänsyn till i 

budgetberedningen. 

 

 

 

__________ 
 
Detta reglemente gäller från och med 2019-01-01 
 

  


