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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet  26 

Tid: 2022-12-06, kl 13.00-15.30 

Plats: Insikten, konserthuset Spira 

Närvarande: Håkan Sandgren (S), ordförande 

Kjell Lindström, SPF, vice ordförande 

Helena Stålhammar, (C) 

Thomas Bäuml, (M) 

Britt Johansson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Conny Rapp, SKPF 

Rose-Marie Nordeström, PRO 

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:  

Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef 

Eva Timén, folkhälsoutvecklare 

Lena Strand, nämndsekreterare  

§ 26 Öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet och upprop 

sker. 

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

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

§ 29 4 år med LPR 
Ordförande Håkan Sandgren och vice ordförande Kjell Lindström 

summerar denna mandatperiod där följande områden har lyfts: 

 

 Äldremottagningar – Ett sätt för äldre att få en fast 

vårdkontakt.  Saknas fortfarande 

 Seniorkort inom Länstrafiken – finns sedan beslutet 2018 

 Samlad teambaserad vård inom geriatriska vården - saknas 

 Kartläggning på äldreboenden om vård vid livets slutskede 



 

PROTOKOLL 2(3) 

      

 

Länspensionärsrådet  26 

Tid: 2022-12-06, kl 13.00-15.30 

 

 

 Sign 

 

 Fast punkt har lagts till på årets sammanträden – Att 

förebygga onödig ohälsa hos äldre. Följande delar har 

tagits upp:  

- Vaccinationsprogram 

- Hälsosamtal för 80- och 85-åringar 

 Digitalt utanförskap 

 Problemen inom Länstrafiken 

 Ofrivilligt ensamma äldre. 

 

Många av dessa förslag har man fått förståelse för men 

verksamheten har inte alltid påverkats. 

§ 30 Kultur för äldre 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef, informerar om hur man 

kan skapa förutsättningar för att ta del av kulturutbytet i Region 

Jönköpings län. 

§ 31 Information av ordförande och vice ordförande 
Ledamöter och ersättare i Länspensionärsrådet beslutas av 

tillträdande regionstyrelsen. Ledamöter från 

pensionärsorganisationerna återkommer med sina representanter 

snarast. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

§ 32 Övriga frågor? 
Det digitala utanförskapet påpekas igen. I tidningen som gick ut 

om vaccination fanns på flera vårdcentraler endast digital 

bokningsmöjlighet. 

 

Till nästa år föreslås att man bjuder in representant från 

kommunikation för att visa på problemen. 

§ 33 Tack för denna mandatperiod 
Ordförande och vice ordförande tackar för denna mandatperiod 

och önskar alla en God Jul. 

Sammanträdet avslutas med en visning av Spiras lokaler. 

 

Håkan Sandgren tackar och avslutar sammanträdet kl 15.30.  
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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. 

 

 


