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Diarienummer

Länspensionärsrådet §§ 11-19
Tid:

2019-05-20 kl. 13:00-15:35

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Håkan Sandgren, S, ordförande
Helena Stålhammar, C
Thomas Bäuml, M
Kjell Lindström, SPF, vice ordförande
Birgitta Sigfridsson, SPF
Marie-Louise Stålbark, RPG
Conny Rapp, SKPF
Rose-Marie Nordeström, PRO
Brendan Holden, PRO
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Ersättare:
Mikael Ekvall, V
Ragnhild Lorefors, SPF
Gunnel Tovhult, RPG
Kenneth Andersson, PRO
Gun Andersson, PRO
Övriga:
Marcus Eskdahl, ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö §§ 11-13
Anna-Karin Malm, serviceresechef Länstrafiken §§ 11-13
Elin Carlholt, områdeschef kompetensförsörjningsenheten § 14
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§11

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§12

Föregående protokoll
Föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§13

Information från nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Marcus Eskdahl, ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö, inleder med information om satsningar för att öka det
kollektiva resandet och statistik över försäljningen av seniorkort.
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Länspensionärsrådet §§ 11-19
Tid:

2019-05-20 kl. 13:00-15:35

Anna-Karin Malm, serviceresechef på Länstrafiken, informerar
om Länstrafikens verksamhet och hur verksamheten arbetar med
att öka det kollektiva resandet samt svarar på frågor.
Vice ordföranden ställer en fråga om hur den ekonomiska
beräkningen inför införandet av seniorkorten såg ut.
Serviceresechefen ber att få återkomma i frågan.
Nämndsekreteraren får i uppdrag att, efter återkoppling från
serviceresechefen, skicka ut denna information till rådets
ledamöter och ersättare.
Serviceresechefen informerar om motionen Får man ta hunden
med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu! inför att
Länspensionärsrådet ska lämna synpunkter i ärendet
(RJL 2018/1267) § 15.
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:05 och återupptas
kl. 14:20.
§14

Information om personalsituationen och den
nya kompetensförsörjningsenheten
Elin Carlholt, områdeschef på kompetensförsörjningsenheten,
informerar om kompetentförsörjningsenhetens verksamhet och
svarar på frågor.

§15

Motion – Får man ta hunden med sig på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Diarienummer: RJL 2018/1267
Beslut
Länspensionärsrådet
 Överlämnar följande synpunkter från
pensionärsorganisationerna till nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö.
De fyra pensionärsorganisationerna PRO, SKPF
pensionärerna, RPG och SPF seniorerna anser att man bör
få ta med sitt sällskapsdjur på en serviceresa.
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Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna,
föreslår i motionen Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!:
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur.
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tog 2018-11-20 beslut
om att inhämta synpunkter från Länspensionärsrådet.
Beslutsunderlag
 Information på sammanträdet av Anna-Karin Malm,
serviceresechef på Länstrafiken
 Motion - Får man ta med hunden på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Pensionärsorganisationerna lämnar följande synpunkter.
De fyra pensionärsorganisationerna PRO, SKPF pensionärerna,
RPG och SPF seniorerna anser att man bör få ta med sitt
sällskapsdjur på en serviceresa.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§16

Reglemente för Länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2019/547
Beslut
Länspensionärsrådet föreslår regionstyrelsen
 Fastställa nytt reglemente för Länspensionärsrådet 20192022, med tidigare föreslagna justeringar samt följande
tillägg:
Sida 2 tillägg som punkt nummer 6 under rubriken
Funktion:
 Ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av
frågor som berör äldreområdet, i den mån det är
lämpligt och tidsmässigt möjligt.
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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.
LPR beslutade på sammanträdet 2019-03-21 att föreslå
regionstyrelsen fastställa reglementet efter justeringar samt att
återkomma till ärendet i fråga om ett förslag om tillägg från vice
ordföranden. Föreslaget tillägg lyfts nu som komplettering till
tidigare föreslagna justeringar för vidare behandling av ärendet i
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Utdrag mötesanteckning beredningsgrupp 2019-04-16
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2019-03-21
 Förslag till reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2022
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§17

Information av ordföranden
Ordföranden informerar om följande.
 Ärendet gällande arbete med bostäder för äldre i Region
Örebro län har skickats till Kommunalt forum för
behandling. Ordföranden inväntar svar om möjligheterna
till att få informera om ärendet på ett kommande
sammanträde.
 Pensionärsorganisationernas informationsträff gällande
framtagen slutrapport om granskning av vårdcentraler som
ägde rum den 13 maj i Rosensalen.

§18

Övriga frågor
Vice ordföranden ställer följande frågor från
pensionärsorganisationernas sida.


Till ett kommande projekt gällande livets slutskede på
äldreboenden, finns möjlighet till medverkan från en
representant från Region Jönköpings län?
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Till ett projekt gällande att förbättra livsmiljön för
ensamma äldre, i den del där samarbete med vårdcentraler
ska ske, finns möjlighet till medverkan från en
representant från Region Jönköpings län?

Thomas Bäuml (M) tar med sig frågorna till presidiet för nämnd
för folkhälsa och sjukvård.
Kenneth Andersson anser att rådet borde heta
Regionpensionärsrådet. Frågan lyfts men tas inte vidare i nuläget.
§19

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 15:35.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Håkan Sandgren

Kjell Lindström

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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