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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet §§ 20-28 

Tid: 2019-09-19 kl. 13:00-15:30 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Håkan Sandgren, S, ordförande 

Helena Stålhammar, C 

Thomas Bäuml, M 

Kjell Lindström, SPF, vice 

ordförande 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Conny Rapp, SKPF 

Rose-Marie Nordeström, PRO 

Brendan Holden, PRO 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

 

Ersättare:  

Ninette Jönsson, SPF ers 

Ragnhild Lorefors, SPF ers 

Gunnel Tovhult, RPG ers 

Kenneth Andersson, PRO 

Gun Andersson, PRO  

 

Övriga:  

Ulrika Stefansson, utredare Folkhälsa och sjukvård 

§ 23 

Eva Timén, folkhälsoutvecklare Folkhälsa och 

sjukvård § 23 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör § 24 

Rachel De Basso, ordförande nämnd för folkhälsa 

och sjukvård § 25 

Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 

  

§20 Välkomsthälsning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till höstens första 

sammanträde med Länspensionärsrådet. 

§21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

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

 

Övrig fråga på föregående sammanträde från Kjell Lindström 

gällande medverkan av representant från Region Jönköpings län 
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till ett kommande projekt gällande livets slutskede på 

äldreboenden diskuteras. Thomas Bäuml (M) har inte fått klart 

besked i frågan. Frågan ska därmed hanteras vidare för att se över 

möjligheten till medverkande tjänsteperson från Region 

Jönköpings län. 

§23 Information från nämnd för folkhälsa och 
sjukvårds verksamhetsområden 
Ulrika Stefansson, utredare Folkhälsa och sjukvård, och Eva 

Timén, folkhälsoutvecklare Folkhälsa och sjukvård, informerar 

om följande ämnen samt svarar på frågor. 

 Geriatriskt kompetenscentrum och kommande öppna 

föreläsningar inom äldreområdet 

 Kvalitetsområden och förbättringsområden inom vård i 

livets slutskede  

 Äldrevårdsmottagningar på vårdcentraler och det aktuella 

läget kring detta 

 Webbutbildningar, pågående projekt och statistik inom 

psykisk hälsa och ohälsa för äldre  

 

Rådet bestämmer att information om öppna föreläsningar inom 

äldreområdet ska delges representanterna i Länspensionärsrådet, 

sekreteraren ansvarar för att skicka ut detta.  

 

Rachel De Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, 

ska medverka senare under sammanträdet för att besvara ett antal 

frågor inom nämndens verksamhetsområden. 

 

Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:00 och återupptas  

kl. 14:10. 

§24 Information om biljettsortiment och betalsätt i 
nytt biljettsystem inom kollektivtrafiken 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, informerar om nytt 

biljettsystem inom kollektivtrafiken som beslutades i 

regionfullmäktige den 18 juni samt svarar på frågor. 

§25 Fortsatt information från nämnd för folkhälsa 
och sjukvårds verksamhetsområden 
Rachel De Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, 

besvarar ett antal frågor inom nämndens verksamhetsområden 
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utifrån tidigare information, § 23. 

§26 Information av ordföranden 
Ordföranden informerar om följande. 

 Nytt reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2022 

beslutades i regionstyrelsen den 13 augusti 2019. 

 Ärendet gällande bostäder för äldre kommer att behandlas 

vidare inom ramen för pensionärsorganisationerna och 

deras samverkan med kommunerna. Kontakt ska från 

pensionärsorganisationernas sida tas med 

primärkommunalt samverkansorgan (PKS). 

§27 Övriga ärenden 
Jan-Erik Gustavsson ställer en fråga gällande statistik över 

remitteringar till annat sjukhus än patientens närmsta geografiskt 

sett, speciellt under den gångna sommaren. Helena Stålhammar 

(C) redogör för den information och statistik från sommaren som 

hon tagit del av. 

§28 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 15:30.  

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. 

 

 


