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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet §§ 14-24 

Tid: 2020-09-21 kl. 13:00-15:05 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Håkan Sandgren (S), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Thomas Bäuml (M) 

Kjell Lindström, SPF, vice ordförande 

Britt Johansson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Conny Rapp, SKPF 

Rose-Marie Nordeström, PRO 

Brendan Holden, PRO 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

 

Ersättare:  

Mikael Ekvall (V) deltar via länk 

Ragnhild Lorefors, SPF ers deltar via länk §§ 14-21 

Anders Bengtsson, RPG ers 

Marianne Alexandersson, PRO (1:e ers) 

Kenneth Andersson, PRO (1:e ers) 

Gun Andersson, PRO (1:e ers) 

 

Övriga:  

Magdalena Fritzson, utvecklingsledare Qulturum § 14-

16, 18 

Eva Timén, folkhälsoutvecklare Folkhälsa och sjukvård 

§ 14-16, 18 

Ulrika Stefansson, utredare Folkhälsa och sjukvård § 

14-16, 18 

Anette Nilson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och 

sjukvård § 18 

Charlotta Larsdotter, direktör Bra Liv § 18-21 

Nathalie Bijelic Eriksson, sekreterare 

  

§14 Öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet. 

§15  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med 

följande tillägg: 

 

Övrigt ärende gällande Länstrafiken och trafikförsörjningen av 

Brendan Holden.  
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Thomas Bäuml (M) ger en återkoppling i fråga om en uppföljning 

av de genomförda förändringarna inom geriatriken år 2016 och 

information om mobila teamen som lyftes på 

Länspensionärsrådets senaste sammanträde den 27 februari. 

Regionledningskontoret har från presidiet för nämnd för folkhälsa 

och sjukvård fått i uppdrag att förbereda och föredra en sådan 

uppföljning vid ett kommande sammanträde med 

Länspensionärsrådet. Uppföljningen planeras till sammanträdet 

den 12 november.  

§16  Föregående protokoll 
Föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

§17  Inför Budget 2021 med flerårsplan för 2022-
2023 
Ordföranden informerar om genomförd budgetberedning och 

redovisar att följande punkter förts fram från Länspensionärsrådet 

inför höstens budgetarbete: 

 

 Läkarmedverkan på äldreboendena med krav på en 

utökning 

 Förstärkning inom den geriatriska verksamheten. 

 

Thomas Bäuml (M) informerar om beslutat utredningsdirektiv av 

presidierna för primärkommunal samverkan och nämnd för 

folkhälsa och sjukvård angående den specialiserade palliativa 

vården i Jönköpings län.  

§18  Presentation av arbetet med plan för att möta 
framtidens hälso- och sjukvård 
Anette Nilson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, inleder 

med en beskrivning av processen för arbetet med planen för att 

möta framtidens hälso- och sjukvård och planens sex 

övergripande strategier.  

 

Eva Timén, folkhälsoutvecklare Folkhälsa och sjukvård, och 

Ulrika Stefansson, utredare Folkhälsa och sjukvård, informerar 

och svarar på frågor om äldrefrågor i anslutning till planen, 

samverkan med patientföreningar och ytterligare exempel på 
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verksamhet gentemot äldre som görs inom ramen för 

Tillsammansbilden.  

 

Magdalena Fritzson, utvecklingsledare Qulturum, informerar och 

svarar på frågor om patientkontrakt och önskar få inspel på ett 

informationsmaterial om ämnet från pensionärsorganisationerna. 

Varje organisation har möjlighet att höra av sig med inspel enskilt 

till Magdalena senast den 5 oktober. 

 

Länspensionärsrådet beslutar att ärendet om planen för att möta 

framtidens hälso- och sjukvård lyfts vid kommande sammanträdet 

den 12 november för möjlighet till medskick och inspel.  

§19  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 14:05 och återupptas kl. 14:15. 

§20  Delredovisning kartläggning av vård i livets 
slutskede på SÄBO 
Vice ordförande informerar om en pågående kartläggning 

gällande vård i livets slutskede på särskilt boende (SÄBO) som 

genomförs av länets pensionärsorganisationer. Slutrapporten 

kommer att vara klar i mitten av oktober.  

§21  Psykisk ohälsa hos äldre inom primärvården 
Charlotta Larsdotter, direktör Bra Liv, informerar om 

primärvårdens arbete för att motverka psykisk ohälsa hos äldre 

och olika arbetssätt inom området samt svarar på frågor. 

§22  Information av ordförande och vice ordförande 
Vice ordförande informerar om projektet ofrivilligt ensamma 

äldre som nu påbörjas. Thomas Bäuml (M) informerar om en 

utredning på ämnet gjord av Jönköpings kommun, 

kontaktuppgifter förmedlas till vice ordförande efter 

sammanträdet. 

§23  Övriga ärenden 
Brendan Holden ställer en fråga kring processen för 

trafikförsörjningsprogrammet, där pensionärsorganisationerna 

inlämnat remissvar. Helena Stålhammar (C) informerar om att 

samråd med kommunerna fortfarande pågår. 
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Brendan Holden lyfter att eftersom det nu inte går att betala 

framme vid chauffören på länets bussar, på grund av 

coronapandemin, är det inte möjligt att betala med reskort på 

landsvägsbussarna då bussarna saknar betalningsutrustning i 

mitten av bussarna. Resenärerna är hänvisade till appar och sms 

vilket gör det svårt för äldre resenärer. Även i fråga om bytet av 

biljettsystem kan betalningsutrustningen bli ett problem. 

Länspensionärsrådet önskar till kommande sammanträde bjuda in 

lämplig representant från Länstrafiken för att informera om detta.   

§24  Avslutning 
Ordföranden meddelar att beredningsgruppen planerar för ett 

fysiskt möte även den 12 november och avslutar sammanträdet  

kl. 15:05.  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
Håkan Sandgren 

Ordförande 

Kjell Lindström 

Vice ordförande  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


