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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§1-12 

Tid: 2015-03-23, kl 13:00-15:50 

Plats: Sal B, Regionens hus 

Närvarande: Britt Johansson, M, t.f. ordförande för 

sammanträdet 

Mari Lindahl, FP (ers Jimmy Henriksson, FP, ordf) 

Lena Persson, S 

Elisabeth Lindberg, SPF 

Vivianne Arfwidson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF 

Solveig Löfdahl, PRO 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Björn Lindström, PRO 

Birgitta Sigfridsson, SPF, ers  

Rolf Jonsson, SKPF, ers  

Anna Lilja, PRO 1:e ers 

Brendan Holden, PRO 1:e ers 

 
Övriga närvarande 

Helen Ulvegaard, sektionschef  

Torbjörn Pettersson, budgetchef 

Eivor Blomqvist, sektionschef  

Lena Lindgren, sekreterare  

§1  Mötets öppnande 
Eftersom Jimmy Henriksson blivit sjuk och rådet ännu inte utsett 

någon vice ordförande utses Britt Johansson till ordförande för 

dagens sammanträde och öppnar mötet. 

 

T.f. ordföranden hälsar alla välkomna till mandatperiodens första 

sammanträde med länspensionärsrådet. 

Därefter får rådets representanter presentera sig. 

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

tillägg av ärenden: 

- Punkt 5 Val av vice ordförande tas direkt efter fastställande av 

dagordningen. 

- Punkt 7 Information av ordföranden, utgår. 

- Remiss av förslag Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län (RJL2015/469). 

- Ny ledamot för SPF. 
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§3  Val av vice ordförande 
Ett enhälligt råd väljer Solveig Löfdahl, PRO till vice ordförande i 

länspensionärsrådet för mandatperioden. 

Vice ordförande avböjer att ta över ordförandeskapet för dagens 

sammanträde då t.f. ordförande ställer frågan.   

§4  Administrativa rutiner och reglemente 
Reglemente för länspensionärsrådet delas ut. En uppdatering och 

revidering av föregående mandatperiods reglemente har gjorts.  

 

En diskussion uppstår om varför inte representanter från de olika 

pensionärsorganisationerna fått vara delaktiga i arbetet.  

 

Björn Lindström, PRO vill få följande synpunkt antecknad i 

protokollet ”PRO anser att de förändrade arvodesreglerna skulle 

ha framgått av kallelsen till dagens sammanträde, samt att de vill 

ha en motivering till att ersättningen till ledamöterna tagits bort.” 

 

Rutiner för hur kallelser och protokoll ska skickas ut till rådets 

ledamöter diskuteras. Ledamöterna är eniga om att de från och 

med nu vill ha kallelser och protokoll via e-post. Det är endast 

den/de som saknar e-postadress som kommer att få handlingar per 

post. 

En lista med ledamöternas telefon och e-postadresser delas ut. 

Några justeringar görs. En reviderad lista skickas med e-post till 

ledamöterna. 

 

Länspensionärsrådets kallelser och protokoll finns också 

tillgängliga på Region Jönköpings läns hemsida, sök: 

länspensionärsrådet. 

§5  Förslag till sammanträdesplan 2015 
Under 2015 sammanträder Länspensionärsrådet den 8/6, 21/9 och 

9/11, mellan kl 13:00-16:00. Sammanträdesplanen fastställs. 

§6  Sammanträdesplanering 
Följande förslag på informationspunkter lämnas: 

personalsituationen, länstrafiken, tandhälsa för äldre, läkemedel 
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för äldre, kommunikation/dokumentation – övergång mellan 

sluten-/öppen-/hemsjukvård, budget. 

§7  Information om Region Jönköpings län 
Helen Ulvegard informerar om Region Jönköpings län med hjälp 

av en bildpresentation med följande rubriker: 

- Det här är Region Jönköpings län 

- Förändring för framtiden 

- Därför bildade vi region 

- Två uppdrag – många verksamheter 

- Vad gör en region? 

- Verksamhetens organisation 

- På invånarnas uppdrag 

§8  Information om arvodesregler 
Torbjörn Pettersson informerar om gällande arvodesregler för 

LPR. Regionen lämnar ett bidrag till de olika pensionärs-

organisationerna i länet. 

Respektive organisation bestämmer sedan hur de vill använda 

sina medel. 

§9  Information om årsredovisning och regionens 
budgetprocess 
Torbjörn Pettersson informerar med hjälp av en bildpresentation 

med följande rubriker: 

- Årsredovisning 2014 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Specialiserad vård 
medborgare och kund 

process och produktion 

lärande och förnyelse 

ekonomi 

- Primärvård 
medborgare och kund 

process och produktion 

ekonomi 
- Tandvård 
medborgare och kund 

lärande och förnyelse 

ekonomi 
- Utbildning 
medborgare och kund 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§1-12 

Tid: 2015-03-23, kl 13:00-15:50 

 

 

 Sign 

 

process och produktion 

lärande och förnyelse 

ekonomi 

- Kultur 

medborgare och kund 

process och produktion 

ekonomi 

- Kollektivtrafik 
medborgare och kund 

process och produktion 

ekonomi 

- Gemensamt 
process och produktion 

 

Jan-Erik Gustavsson frågar om det finns någon avsatt budget för 

LPR för 2015?  

§10  
 

Ny patientlag 1 januari 2015 

Eivor Blomqvist informerar om den nya patientlagen med hjälp 

av en bildpresentation med följande rubriker: 

- Patientlag 2015 introduktion till den nya lagen 

- SKL´s film om de större förändringarna som patientlagen 

medför  

- 1177 vårdguiden 

- Patientlagen tips inför läkarbesök  

- Förbered ditt läkarbesök – 10 tips 

- Vad gör jag om jag är missnöjd med min vård? 

- Information om patientlagen för patienter och närstående 

- Lagens innehåll 

- Vårdgarantin gäller 

- Patienten ska få information om 

- Fast vårdkontakt och individuell planering 

§11  Remiss av förslag Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län (RJL2015/469) 
Ett förslag till en regional strategi 2015-2025 med handlingsplan 

2015-2017 ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län” har utarbetats. Förslaget har skickats på remiss 

primärkommunerna, representanter från länsaktörer och 

civilsamhället. Yttrande över remissen ska lämnas senast den 8 

juni. 

Efter beredning väntas regionfullmäktige fastställa strategin. 
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Förslaget delas nu till ledamöterna för diskussion i respektive 

pensionärsorganisationer. Enligt önskemål kommer förslaget även 

skickas digitalt till rådets ledamöter. 

Synpunkter lämnas till sekreteraren för sammanställning, senast 

den 20 maj. 

§12  Ny ledamot för SPF 
Elisabeth Lindberg meddelar att Vivianne Arfwidson avsagt sig 

sitt uppdrag i länspensionärsrådet.  

Birgitta Sigfridsson blir ordinarie ledamot. En ny ersättare 

kommer att meddelas under april månad.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson   

 
 


