PROTOKOLL

1(6)

Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-10
Tid:

2019-03-21, kl. 13:00-15:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

Närvarande:

Håkan Sandgren, S, ordförande
Helena Stålhammar, C
Bengt Petersson, C ers. Thomas Bäuml, M
Kjell Lindström, SPF, vice ordförande
Marie-Louise Stålbark, RPG
Conny Rapp, SKPF
Rose-Marie Nordeström, PRO
Brendan Holden, PRO
Ersättare
Gunnel Tovhult, RPG
Marianne Alexandersson, PRO
Kenneth Andersson, PRO
Gun Andersson, PRO
Ej närvarande
Thomas Bäuml, M
Birgitta Sigfridsson, SPF
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Övriga närvarande
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§1

Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till en ny mandatperiod
med Länspensionärsrådet och en presentationsrunda görs.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.
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§4

2019-03-21, kl. 13:00-15:00

Reglemente för Länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2019/547
Beslut
Länspensionärsrådet föreslår regionstyrelsen
 Fastställa nytt reglemente för Länspensionärsrådet
2019-2022, med följande justeringar:
Sidan 2 under rubriken Sammansättning, tredje stycket:
Dessa tillsammans med sekreteraren utgör arbetsutskott
för rådet.
Sidan 2 under rubriken Kallelse och protokoll:
Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden
justeras av ordföranden och vice ordföranden. Protokollen
anmäls i regionsstyrelsen.
Länspensionärsrådet beslutar
 Återkomma i ärendet till kommande sammanträde i fråga
om föreslaget tillägg från vice ordföranden.
Sammanfattning
Regionens pensionärsråd – LPR, är ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan ledamöter för Region
Jönköpings län och pensionärsorganisationerna. LPR är ett råd
underställt regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Förslag till reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2022
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att följande justeringar i reglementet görs.
Sidan 2 under rubriken Sammansättning, tredje stycket:
Dessa tillsammans med sekreteraren utgör arbetsutskott för rådet.
Sidan 2 under rubriken Kallelse och protokoll:
Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden justeras av
ordföranden och vice ordföranden. Protokollen anmäls i
regionsstyrelsen.
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Rådet godkänner förslagna justeringar och beslutar enligt
ordförandens förslag.
Vice ordföranden föreslår att en punkt gällande att LPR i den mån
det är möjligt bli involverade i stora frågor och utredningar som
berör äldre tidigt i processen läggs till under rubriken Funktion.
Det beslutas att beredningsgruppen ska bereda förslaget och
återkomma till detta på kommande sammanträde.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§5

Information om pensionärsorganisationerna
Kjell Lindström informerar om pensionärsorganisationerna i
Jönköpings län och deras pågående arbeten gällande
 Äldrevårdmottagningar
 Hälsoombud
 Projekt för att hjälpa ensamma
 Att motverka polyfarmaci
 Att värna geriatriken
 Bättre vård i livets slutskede i hemsjukvård
Informationen läggs till handlingarna.

§6

Arbetsformer för LPR
Vice ordföranden lyfter att man från pensionärsorganisationernas
sida under föregående mandatperiod upplevde att mycket som
diskuterades på LPRs sammanträden inte tillräckligt nådde
berörda politiska instanser. Ordföranden uppger att man från
politiskt håll, i och med de förtroendevaldas närvaro i olika
politiska instanser inom regionen, ska se till att diskussioner och
medskick från LPR tas vidare.
Diskussion förs om olika arbetsformer och relevanta ämnen för
information på kommande sammanträden, t.ex. seniorkort i
kollektivtrafiken och kulturfrågor. Ordföranden föreslår att ge
beredningsgruppen i uppdrag att planera in information från
regionens olika verksamhetsområden till rådets kommande
sammanträden. Rådet godkänner förslaget.
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Rådet önskar återkomma till diskussionen om arbetsformer under
året.
§7

Information av ordföranden
Ordföranden informerar om
 Äldrevårdsmottagningar
 Svar på skrivelse från regionstyrelsen, dnr RJL 2018/3390
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14.25 och återupptas kl.
14.40.

§8

Information om bostäder för äldre, exempel
från Region Örebro
Vice ordföranden informerar om ett genomfört arbete i Region
Örebro län gällande långsiktig planering av bostäder för äldre. I
samråd med Region Örebro län och länets kommuner
sammanställdes en rapport med föreslag på lösningar. Relevansen
för ett liknande arbete i Jönköpings län diskuteras.
Ordföranden föreslår, då bostadsplanering är en primärkommunal
fråga, att be om audiens att få lyfta ärendet i Kommunalt forum
genom att informera på ett kommande sammanträde. Rådet
godkänner förslaget.

§9

Övriga ärenden
Kenneth Andersson lyfter rekryteringsproblematiken som en
viktig fråga. Beredningsgruppen får i uppdrag att till kommande
sammanträde bjuda in insatt person från HR-verksamheten att
informera om personalsituationen.

§ 10

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 15:00.
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Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Håkan Sandgren

Kjell Lindström
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