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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§13-23 

Tid: 2015-06-08, kl 13:00-15:30 

Plats: Sal B, Regionens hus 

Närvarande: Jimmy Henriksson, FP, ordf  

Britt Johansson, M §§ 17-23 

Lena Persson, S 

Elisabeth Lindberg, SPF 

Birgitta Sigfridsson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF 

Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Björn Lindström, PRO 

 

Ersättare 

Helena Stålhammar, C ersättare §§ 13-19 

Anna Lilja, PRO 1:e ersättare 

Barbro Gustavsson, RPG ersättare 

Brendan Holden, PRO 1:e ersättare  

 
Övriga närvarande 

Rune Backlund, regionråd § 18 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör § 19 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör § 20 

Lena Lindgren, sekreterare  

§ 13 Mötets öppnande 
Jimmy Henriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En 

kort presentation görs av rådets ledamöter. 

§ 14 Fastställande av dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med följande ändringar och 

tillägg av ärenden: 

- Föregående protokoll 

- Konferensrummet 

- Eget möte för rådets ledamöter 

§ 15 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll som därefter läggs till 

handlingarna. 

§ 16 Information av ordföranden 
Ordföranden går kort igenom regionens organisation med bland 
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annat regionsstyrelsens och de tre nämndernas uppdrag. De tre 

nämnderna är: Nämnd för Folkhälsa och sjukvård, nämnd för 

Trafik, infrastruktur och miljö och nämnd för Arbetsmarknad, 

närigsliv och attraktivitet. 

 

För att få balans i budgeten har beslut fattats om en åtgärsplan för 

att behålla en bra kvalitet på länets sjukhus till en lägre kostnad.  

Den nya sjukvårdsorganisationen ska utvärderas och följas upp.  

§ 17 Sammanträdesplanering 
Rådet föreslår följande innehåll i kommande sammanträden: 

- Resursfördelning och konsekvenser av fördelningssystemet – en 

förklaring till varför yngre tar en större del av ”kakan”  

- Hur ser organisationen ut – Vem gör vad?  

- Vårdvalet 

- Tandhälsa för äldre  

- Läkemedel för äldre  

- Kommunikation/dokumentation – övergång mellan sluten-

/öppen-/hemsjukvård  

- Budget 

Beredningsgruppen planerar för innehållet i de kommande 

sammanträdena den 21 september och 9 november. 

§ 18 Information om Länstrafiken 
Rune Backlund som är ordförande i nämnden för Trafik, 

infrastruktur och miljö informerar om länstrafikens organisation, 

framtid och taxor. En bildpresentation visas som har följande 

rubriker: 

- Jönköpings länstrafik 

- JLT Fakta 

- Vår trafik 

- Ny kollektivtrafiklag fr.o.m. 1 januari 2012 

- Målsättning i regionalt trafikförsörjningsprogram till 2025 

- Trafikprioriteringar  i regionens trafikförsörjningsprogram till 

2025 

- Trafikkostnader per år 
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- Vart är vi på väg? 

- Linjekarta 

- Ny zonindelning 

- Självfinansieringsgrad 

- Principer för prissättning 

- Produktsortiment 

- Betalningslösningar 

- Prisförändringar 2015-02-02 och 2015-06-15 

 

Rune Backlund svarar på ledamöternas frågor. 

§ 19 Information/Uppföljning av sjukvårdens nya 
organisation och medarbetarkompetens 
Mats Bojestig informerar om den nya organisationen på länets 

sjukhus och situationen kring kompetensförsörjning. 

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Britt-Marie, Sigge, Malin, Arne och Gun 

- Visionen 

- Plan för att förbättras för att behålla 1:a platsen 

- Läkarbesök 

- Cancersjukvård 

- Resultat av mätningar 

- Vården kostar mer än vi har 

- Vi gör ständiga förbättringar 

- Tillsammans för god och jämlik vård 

- Aktiviteter 

- Syfte och mål 

- Utgångspunkter 

- Primärvården 

- Medicinsk vård 

- Kirurgisk vård 

- Psykiatri och rehabilitering 

- Medicinsk diagnostik 

- Service 

- Strategier för att möta framtiden 

 

Mats Bojestig svarar på ledamöternas frågor. 

§ 20 Länspensionärsrådets ekonomiska 
förutsättningar 
Stefan Schoultz informerar om regionens översyn av reglementen 
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och bidragsregler till organisationer och övrig samverkan. I och 

med förändringen har ekonomisk kompensation lämnats till 

samtliga berörda. Respektive organisation bestämmer nu också 

om sina arvoden m.m. 

Det finns heller inga medel avsatta för deltagande i kurser och 

konferenser, men länspensionärsrådet kan vid behov ansöka om 

medel genom regionstyrelsens arbetsutskott. 

§ 21 

RJL 

2015/ 

469 

Remiss av förslag Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län (RJL2015/469) 
Beslut 

Länspensionärsrådet beslutar  

 lämna de tre yttrandena som ett gemensamt remissvar 

 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet i mars lämnades remiss ”Tillsammans för en 

jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” ett förslag till en 

regional strategi 2015-2025 med handlingsplan 2015-2017. 

Samtliga pensionärsorganisationer i länspensionärsrådet erbjöds 

att yttra sig över remissen.  

 

Synpunkter har lämnats från SPF, PRO och SKPF. Dessa har 

skickats ut till samtliga ledamöter. 

Inför sammanträdet har också rådets ledamöter träffats och 

diskuterat de inkomna svaren. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Samtliga representanter för rådets alla organisationer ställer sig 

bakom de svarande organisationernas synpunkter och förslag i de 

tre remissvaren.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att länspensionärsrådet bifaller förslaget. 

 

Beslutet skickas till 
Jesper Ekberg, regionledningskontoret 

§ 22 
 

Konferensrummet 
På ordförandens fråga om konferensrummet, svarar ledamöterna 

att konferensrum B fungerar bra som sammanträdesrum för rådet. 
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§ 23 
 

Eget möte för rådets ledamöter 
Solveig Löfdahl meddelar att rådets ledamöter kommer att ha ett 

eget möte med början kl 12:00 inför varje sammanträde. Solveig 

Löfdahl kallar till sammanträdet och sekreteraren bokar 

konferensrum.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Jimmy Henriksson Solveig Löfdahl  

 
 


