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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet §§ 1-8 

Tid: 2021-02-25, kl 13.00-14.15 

Plats: Digitalt sammanträde 

Närvarande: Håkan Sandgren (S), ordförande 

Kjell Lindström, SPF, vice ordförande 

Britt Johansson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Conny Rapp, SKPF 

Brendan Holden, PRO 

 

Ersättare:  

Mikael Ekvall (V)  

Elly Henrysson, SPF ers 

Kenneth Andersson, PRO (1:e ers) 

 

Övriga:  

Jonas Almgren, sektionschef, folkhälsa och sjukvård 

Viktor Gustafsson, försäljningssamordnare, Länstrafiken 

Lena Strand, sekreterare  

§ 1 Öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet och upprop 

sker. 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

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

§ 4 Vaccinationsläget 
Jonas Almgren, Folkhälsa och sjukvård, informerar om 

vaccinationsläget inom Region Jönköpings län. Fas 2 inleds vecka 

9 där vaccination sker av de som är födda 1956 och tidigare där 

äldst får vaccin först. Vaccinationerna genomförs på 

vårdcentralerna.  

§ 5 Uppföljning av genomförd kartläggning av vård 
i livets slutskede på SÄBO  
Vice ordförande redovisar hur pensionärsorganisationerna tänker 

följa upp kartläggningen av vård i livets slutskede. Socialchefen i 

länets kommuner kommer att kontaktas. Han anser att det är 

angeläget att också Regionen medverkar. 
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Beslut 
 Länspensionärsrådet ger i uppdrag till ordförande och vice 

ordförande att ta fram förslag på lämpliga medverkande 

från Regionen. 

 

§ 6 Sammanträdestider för Länspensionärsrådet år 
2021 
Sammanträdesdatum för Länspensionärsrådet 2021 fastställs till 

följande: 

 25 maj 

 15 september 

 18 november. 

§ 7 Betalningsutrustning och biljettsystem i 
kollektivtrafiken 
Viktor Gustafsson, försäljningssamordnare från Länstrafiken, 

redogör för nytt betalsystem. Reskassa försvinner och ersätts med 

kundkassa. Tydlig information kommer att ges inför lanseringen. 

Enkelbiljett finns att köpa i biljettautomater som kommer att 

finnas på vissa stationer samt möjlighet att betala på bussen. 

 

Seniorkorten kommer att finnas kvar på samma sätt som tidigare. 

§ 8 Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar sammanträdet kl. 14.15.  

Vid protokollet 

Lena Strand 

Justeras 
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Håkan Sandgren 

Ordförande 

Kjell Lindström 

Vice ordförande  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


