
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionfullmäktige 2022-05-11

Sekreterare .................................................
Carl Smiding

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Kenneth Nilshem

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bengt Samuelsson Helena Englund

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-05-11
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Diariet

.................................................Underskrift

Carl Smiding

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Baldur, Bollnäs Folkhögskola kl. 09:30-16:30

Beslutande ledamöter Kenneth Nilshem (C) (ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (vice ordförande)
Tommy Ljung (M) (2:e vice ordförande)
Eva Lindberg (S)
Ola Wigg (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Daniel Johansson (S)
Barry Gustafsson (S)
Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Kristina Michelson (S)
Hans Hellström (S)
Anna Frestadius (S)
Irene Bogren (S)
Jasmine Larsson (S)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
EvaMarja Andersson (M)
Hans Olsson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
Linda Elgestad (M)
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Pia Jansson (M)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Latifa Löfvenberg (SD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Caroline Smidt Johnsson (C)
Carina Ohlson (C)
Joakim Westlund (C)
Erik Holmestig (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Samuel Gonzalez (V)
Yvonne Oscarsson (V)
Gunbritt Wallström (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Stig Zettlin (-)
Bernt Larsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lars Österberg (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Carmen Lundkvist (L)
Karin Jansson (MP)
Bengt Samuelsson (MP)
Remzija Kolasinac (S)  ersätter Annika Huber (S)
Anneli Hirsimäki (S)  ersätter Linda Pettersson Lind (S)
Jim Svensk Larm (S)  ersätter Erika Engberg (S)
Fredric Bergstedt (S)
Jan-Åke Lindgren (S)  ersätter Bente Sandström (S)
Lena Erixon (S)  ersätter Linnéa Wickman (S)
Jamill Barikzey (S)  ersätter Sven-Åke Toresen (S)
Irene Jonsson (S)  ersätter Anders Bergsten (S)
Diana Blomgren (S)  ersätter Shida Kinuka (S)
Maria Unborg (M)  ersätter William Elofsson (M)
Margon Johansen (SD)  ersätter Therese Johansson (SD)
Kent Karlsson (SD)  ersätter Patrik Nilsson (SD)
Jonny Lindblom (SD)  ersätter Eva-Mai Mineur (SD)
Mari-Anne Larsson (SD)  ersätter Per Kihlgren (SD)
Kennet Nyman (SD)  ersätter Sandra Bjelkelöv (SD)
Maria Brodin (C)  ersätter Carl-Ewert Olsson (C)
Håkan Svensson (V)  ersätter Isabel Hildén (V)
Jan Näsholm (-)  ersätter Stig Mörtman (-)
Kent Olsson (SVG)  ersätter Yvonne de Winter (SVG)
Anders Bergsten (KD)  ersätter Lili André (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera Bengt Samuelsson
Helena Englund
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Justeringens plats och tid  ,  2022-05-27   00:00

Protokollet omfattar §157
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§157

Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd (RS 2021/2212)

Beslut
1. Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd antas.
2. Reglementet ska gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning
Reglementet för Region Gävleborgs pensionärsråd beslutades i fullmäktige 2002. En 
genombearbetning har gjorts under mandatperioden, vilken rådet antog som förslag i maj 
2019. Förslaget innebär en mer genomarbetad textförändring, där det tydliggörs att rådet är ett 
råd och inte ett beslutsorgan, och där skrivningar som ger intryck av att rådet har mer 
långtgående befogenheter än vad ett råd kan förväntas ha, har tagits bort. En återstående 
diskussion har varit rådets sammansättning, där ett förslag presenterades i rådet i september 
2021. Det nya förslaget innebär att bara ordinarie platser finns i rådet, vilket understryker att 
rådet är ett rådsorgan och inte ett beslutsorgan.

Förslaget till nytt reglemente skickades på remiss till pensionärsorganisationerna i oktober 
2021. Alla pensionärsorganisationerna har lämnat remissvar, ett enskilt för SKPF, medan 
PRO, SPF och RPG har lämnat ett gemensamt remissvar.

I sitt gemensamma remissvar anser PRO, SPF och RPG att det nya reglementet försvagar 
rådets ställning och möjligheter att påverka beslut som har betydelse för länets äldre 
medborgare. Man ställer skrivningarna om syfte och arbetsuppgifter i det nuvarande och det 
föreslagna reglementet mot varandra för att dra denna slutsats. Även SKPF har kommenterat 
denna del genom att lämna synpunkter på rådets roll som remissorgan.

Region Gävleborgs svar på detta är att merparten av det som idag står i syftet, återfinns i 
arbetsuppgifterna i det föreslagna reglementet. Syftet har preciserats till att återge rollen som 
samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationerna och Region Gävleborg. De arbetsuppgifter som inte finns kvar är 
opinionsbildning och att rådet skall vara remissorgan i frågor som gäller pensionärer.

Opinionsbildningsfrågan har tagits bort eftersom det leder till tveksamheter om rådet ska ha 
en opinionsbildande roll när det består av parter som kan ha motstridiga intressen.

Samma problematik gäller remissrollen. Ett bättre sätt att via remisser inhämta 
pensionärsorganisationernas synpunkter, vore att Region Gävleborg riktade sig direkt till 
pensionärsorganisationerna istället. Rådets roll som remissorgan har utnyttjats i begränsad 
utsträckning under den tid som reglementet har gällt, men en möjlighet att stärka det nya 
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förslaget är att skriva in att när Region Gävleborg använder sig av remisser i frågor som berör 
pensionärer, ska man också vända sig till de pensionärsorganisationer som är representerade i 
pensionärsrådet.

De arbetsuppgifter som beskrivs i det nuvarande reglementet är två och får sägas utgöra 
utvecklingar av syftet.

Sammantaget är Region Gävleborgs bedömning att rådets roll väl kan upprätthållas med det 
nya reglementet.

Det har också lämnats några synpunkter på organisation och arbetsformer.

Region Gävleborgs kommentar till dessa är att den viktigaste förändringen att göra alla 
ledamöter till ordinarie ledamöter och bestämma en form för bestämmande av respektive 
organisations representation, har inte kommenterats. Andra förändringar som t ex utbildning, 
har gjorts eftersom den nuvarande skrivningen är så oprecis att den inte ger någon vägledning.

Reglementet lyftes till regionfullmäktige för beslut i december 2021 där det återremitterades.

Ett reviderat förslag till reglemente togs därefter fram som diskuterades vid pensionärsrådets 
sammanträde i mars 2022. Efter ett mindre förtydligande beslutade samtliga 
pensionärsorganisationer att ställa sig bakom det nya förslaget.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd antas.
2. Reglementet ska gälla från och med 1 januari 2023.

Expedieras till 
Region Gävleborgs pensionärsråd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd
 Beslutsförslag - Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd
 Reglemente från 2002-08-27
 Protokollsutdrag § 7, RPR 2022-03-17
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 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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