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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet § 9-17 

Tid: 2022-05-25 kl 12.00-15.00 

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping 

Närvarande: Håkan Sandgren (S), ordförande 

Kjell Lindström, SPF, vice ordförande 

Helena Stålhammar, (C) 

Britt Johansson, SPF 

Conny Rapp, SKPF 

Brendan Holden, PRO 

Jan-Erik Gustavsson, PRO,  

Elly Henrysson, SPF 

Ragnhild Lorefors, SPF 

Roland Eckerby, RPG 

Marianne Alexandersson, PRO 

Kenneth Andersson, PRO 

Gun Andersson, PRO 

 

Övriga:  

Eva Timén, folkhälsoutvecklare 

Per Nodbrant, verksamhetschef, onkologen 

Björn Elm, enhetschef, Länstrafiken 

Lena Strand, nämndsekreterare  

§ 9 Öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet och upprop 

sker. 

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

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

§ 12 Hur förebygger man fallskador? 
Eva Timén, folkhälsoplanerare på Folkhälsa och sjukvård, 

informerar om hur man kan förebygga fallskador, se bildspel. 

§ 13 Ersättningar för resor till andra sjukhus än ditt 
”hemmasjukhus”. 
Björn Elm, enhetschef inom färdtjänst- och sjukreseenheten på 

Länstrafiken, informerar om regler för ersättningar. Välkomnar 

inbjudningar för att komma ut till organisationerna för att 

informera om uppdraget. 
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§ 14 Cancer hos de äldsta 
Per Nodbrant, verksamhetschef på onkologen, informerar om hur 

man på onkologen i Jönköping resonerar kring behandling av 

cancersjukdomar och redovisar statistik, se bildspel. 

§ 15 Kommande sammanträden – innehåll? 
Förslag på innehåll för kommande sammanträden: 

 Fast vårdkontakt – bjuda in representanter från Bra Liv 

 Hjälpmedel – bjuda in representanter från 

Hjälpmedelscentralen, Syncentralen och Hörcentralen 

 Kultur – bjuda in representant från kultursektionen. Gärna 

förlägga sammanträdet på Spira 

§ 16 Övrig fråga 
Gun Andersson, PRO, lyfter en skrivelse som lämnats gällande 

önskemål om färdmedel mellan Skillingaryd och Vaggeryd då 

fysioterapin läggs ned i Skillingaryd och flyttas till Vaggeryd. 

Skrivelsen lämnas till Länstrafiken och svaret redovisas vid 

kommande sammanträde. 

 

Välfärdsbibliotek – Roland Eckerby, PRO, informerar om att det i 

vissa kommuner finns ett välfärdsbibliotek där man kan låna 

hjälpmedel, förstoringsglas med lampa, sensorlampa mm, för att 

se om detta underlättar i vardagen innan man köper det själv. 

Detta underlättar för ett aktivt liv. 

 

Kjell Lindström informerar om att intervjuerna med 90-åringarna 

är klara och kommer att redovisas vid kommande sammanträde 

samt om projektet Hjälper ensamma äldre. 

 Nästa sammanträden 
Nästkommande sammanträden är 19 oktober och 8 december. 

§ 17 Avslutning 
Håkan Sandgren tackar och avslutar sammanträdet kl 15.00. 
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Vid protokollet 

Lena Strand 

Justeras 

 
Håkan Sandgren 

Ordförande 

Kjell Lindström 

Vice ordförande  

 
 

 

Protokollet är justerat 2022    -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


