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Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-12
Tid:

2013-03-25, kl 09:00-12:10

Plats:

Bernts loge, Kulturhuset SPIRA, Jönköping

Närvarande:

Birgitta Sidenvall, FP, ordförande
Reidar Wångehag, KD
Bo Käreskog, S (ers Carina Ödebrink, S)
Gunilla Björkman, SPF
Elisabeth Lindberg, SPF
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Gunilla Edvardsson, PRO
Leif Pettersson, PRO
Börje Skagerö, RPG
Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF
Övriga närvarande:
Anna-Karin Malm, serviceresechef, § 4
Jörgen Lindvall, kulturchef, § 9
Lena Lindgren, sekreterare

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg av ärenden:
- Blodtrycksmätning m.m.
- Rapport från ett projekt om läkemedel och äldre
- Rapport om en matlagningskurs för män
- Statistik över besök på jourcentralen i Eksjö
- Ordföranden avgår

§3

Reflektioner över föregående sammanträde
Rådets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om
informationen vid sammanträdet i november.
Anna-Stina Sjöholm Söder informerar bland annat om att
vissa kommuner tar ut en avgift för hemsjukvård.

§4

Information om Länstrafiken
Anna-Karin Malm informerar om länstrafiken med hjälp av
en bildpresentation med följande rubriker (bilaga 1):
- Jönköpings Länstrafik
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- www.jlt.se
- JLT Fakta, serviceresor i siffror
- Serviceresor, sjukresor 020-64 65 66
- Sjukresor, färdtjänst 020-777 666
- Antal tillstånd
- Serviceresor färdtjänst
- Nya avtal 1 maj 2013, Vad innebär nytt avtal?
- Trappklättrare
- Att tänka på vid beställning av resa och inför resan
- Om något blir fel!
- Nytt avtal = Nya fordon
- Att resa med rullstol
För mer information och/eller frågor kan kontakt tas med
Anna-Karin Malm, Jönköpings länstrafik
anna-karin.malm@jlt.se.

§5

Sammanträdesplanering
20 maj: Uppföljning av KomHem
Förslag till programpunkter inför 2013, med information
om:
- Strokevården i länet (ev studiebesök)
- Ersättningssystem för slutenvården
- SOS Alarm

§6

Blodtrycksmätning m.m.
Anna-Stina Sjöholm Söder har som representant för SKPF
blivit ombedd att i Länspensionärsrådet ifrågasätta varför
blodtryckskontroller ska vara avgiftsbelagda.
Leif Pettersson tar upp frågan om varför vissa läkemedel
inte ingår i högkostnadsskyddet?
Länspensionärsrådet önskar information om detta.

§7

Rapport från ett projekt om läkemedel och äldre
Gunilla Björkman rapporterar om ett projekt ”Äldre och
läkemedel” som SPF, PRO och Apoteket Farmaci deltar i.
Enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer finns det
läkemedel som bör undvikas vid behandling av äldre.
Mätningar som gjorts visar att andelen av dem som är 80 år
och äldre med olämpliga läkemedel har minskat från 36,9%
2010 till 30,8% 2012.
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Rapport om matlagningskurs
Gunilla Edvardsson berättar att de i Smålandsstenar har
arrangerat en matlagningskurs för herrar i studiecirkelform.
Denna var mycket uppskattad.
Leif Pettersson informerar om att de i ”Seniorernas hus” i
Jönköping har tillgång till ett kök där matlagningskurser
också kommer att kunna anordnas.

§9

Information om Kulturutvecklingen på regional nivå
Jörgen Lindvall inleder med att berätta att han varit
landstingets kulturchef sedan 2010. Han informerar om sin
verksamhet med hjälp av en bildpresentation med följande
rubriker (bilaga 2):
- Regional kulturplan, Varför då?
- Kultursamverkans modellen
- Samverkansmodellens utgångspunkter
- Vad är en kulturplan?
- Landstingen ansvarar för att fördela statsbidrag till:
- Samverkansrådet
- Nationella mål för kulturpolitiken
- Gemensamma kulturpolitiska prioriteringar i Jönköpings
län
- Kulturplanen, Jönköpings län
- Utgångspunkter
- www.lj.se/regionalkulturplan

§ 10

Statistik över besök på jourcentralen i Eksjö
Vid sammanträdet i november efterfrågade Jan-Erik
Gustavsson statistik över hur många Tranåsbor det är som
besöker jourcentralen i Eksjö. Månadsvis redovisad statistik
överlämnas nu för tiden januari 2011- december 2012.

§ 11

Ordföranden avgår
Birgitta Sidenvall informerar rådet om att hon på grund av
hälsoskäl nu avgår som ordförande i Länspensionärsrådet
och tackar för ett gott samarbete.
Ledamöterna tackar Birgitta för hennes engagemang och
trevliga sätt att leda rådet.
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§ 12

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 12:10.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Birgitta Sidenvall
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