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Region Uppsalas Pensionärsråd – RPR 

Rådet är ett organ där Region Uppsala och pensionärsorganisationer i Uppsala län sam-
verkar. 

1 Syfte 

Syftet med rådet är att stärka inflytandet i frågor som gäller årsrika, verka för att 
pensionärers synpunkter beaktas i Region Uppsalas verksamhetsplanering, och vara ett 
forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

2 Arbetsuppgifter 

En verksamhetsplan ska arbetas fram för varje år. Verksamhetsplanen fastställs av pens-
ionärsrådet och godkänns av regionstyrelsen. 

Region Uppsalas företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av Region 
Uppsalas verksamhet och organisation som berör pensionärerna och inhämta synpunkter 
från rådet i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning. 

Därmed ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i Region Uppsalas verk-
samhet. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i 
Region Uppsalas verksamhet. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpass-
ningar av det verksamhetsutbud som berör de årsrikas förhållanden i Region Uppsala. 
Således ska pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör pensionärer. 

3 Rådets sammansättning 

1) Region Uppsalas pensionärsråd är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen.

2) Pensionärsorganisation som tillhör riksorganisation som är representerad i regering-
ens pensionärskommitté, som genom sin distriktsorganisation bedriver organiserad 
verksamhet inom Region Uppsala, ska efter beslut av regionstyrelsen vara representerad 
i rådet.

3) På grund av sin särställning ska även pensionärsorganisationer särskilt inriktade på 
någon av de nationella minoriteterna, som genom sin distriktsorganisation bedriver or-
ganiserad verksamhet inom Region Uppsala, efter beslut av regionstyrelsen vara repre-
senterad i rådet.

4) De organisationer som uppfyller förutsättningarna enligt punkt 2 eller 3 har rätt till en 
plats i rådet. Därutöver har respektive distriktsorganisation rätt till ytterligare en leda-
mot för varje nytt påbörjat medlemsantal av 5 000, per den 31 december året innan 
valår.  För varje organisation utses lika många ersättare som ordinarie ledamöter. Rådets 
ledamöter och ersättare ska vara bosatta inom länet.

5) Distriktsorganisation som ingår i Region Uppsalas pensionärsråd ska före den 1 no-
vember det år landstingsfullmäktige väljs lämna förslag till regionstyrelsen på ledamö-
ter och ersättare. Regionstyrelsen utser därefter ledamöter och ersättare. 



6) Regionstyrelsen utser fem politiska ledamöter. Ersättare kan utses.

4 Organisation och arbetsformer 

Regionstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i rådet. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. 

Pensionärsrådet utser tre representanter att medverka vid samråd inför varje samman-
träde. 

Inför varje sammanträde ska samråd ske mellan ordförande, tre representanter från 
pensionärsrådet och sekreteraren där sammanträdet planeras.  

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets leda-
möter begär det. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för känne-
dom till ersättare senast 7 dagar före rådets sammanträden. 

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas, samt handlingar och besluts-
underlag, ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare infor-
mation och beredning underlättas. 

Vid sammanträden förs protokoll, vilka justeras av ordföranden och av en ledamot från 
pensionärsorganisation. Protokollsutdrag tillställs de som är berörda av protokollförda 
beslut. 

Regiondirektören utser rådets tjänstemannastöd. 

Pensionärsrådets protokoll tillgängliggörs efter justering på Region Uppsalas hemsida. 

5 Gemensamma workshops 

I beredningen av ärenden inom Region Uppsala kan vid behov gemensamma 
workshops hållas för Region Uppsalas råd och beredningar.  

6 Ekonomi 

Till pensionärsorganisationernas ledamöter utgår arvode, traktamente och reseersättning 

enligt av regionfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. Arvode utgår också 

vid presidiemöten. 

7 Ändring av regler 

Ändring av dessa regler kan aktualiseras av Region Uppsalas pensionärsråd eller av 

regionstyrelsen. 

8 Fastställande 

Regler för Regionstyrelsens pensionärsråd ska fastställas av regionstyrelsen. 




