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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet §§ 29-38 

Tid: 2019-11-28 kl. 13:00-15:30 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Kjell Lindström, SPF, ordförande 

Mikael Ekvall (V) ers. Håkan Sandgren (S) 

Bengt Petersson (C) ers. Helena Stålhammar (C) 

Thomas Bäuml (M) 

Birgitta Sigfridsson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Rose-Marie Nordeström, PRO 

Brendan Holden, PRO 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Rolf Jonsson, SKPF, ers. Conny Rapp, SKPF 

 

Ersättare:  

Ragnhild Lorefors, SPF 

Gunnel Tovhult, RPG 

Marianne Alexandersson, PRO 

Gun Andersson, PRO  

Anna Lilja, PRO  

 

Övriga:  

Susanne Nilsson, kultursekreterare Kultur och 

utveckling §§ 29-32 

Frida Christoffersson, projektledare Kultur och 

utveckling § 34 

Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg Länstrafiken 

§ 35 

Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 

 

  

§29 Öppnande 
Ordföranden för dagens sammanträde, Kjell Lindström, hälsar 

alla välkomna. 

§30  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§31  Föregående protokoll 
Föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 
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§32  Information från nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitets 
verksamhetsområden 
Susanne Nilsson, kultursekreterare Kultur och utveckling, 

informerar och svarar på frågor om  

 Kultur och utvecklings olika verksamhetsområden 

 Verksamhet och pågående projekt inom bild- och 

formgestaltning  

 

Sammanträdet ajourneras för fika kl. 13:30 och återupptas  

kl. 13:50. 

§33  Sammanträdestider 2020 
Beslut 

Sammanträdesdatum för Länspensionärsrådet för år 2020 

fastställs enligt följande: 

 27 februari  

 11 maj  

 Ytterligare sammanträden, datum fastställs på 

sammanträdet i februari 

 

Sammanfattning 

Beredningsgruppen har lämnat förslag på sammanträdesdatum för 

år 2020. Då flera representanter har förhinder vid de av 

beredningsgruppens föreslagna datumen 24 september och 12 

december ska nya förslag på datum tas fram till sammanträdet den 

27 februari och fastställas där. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Thomas Bäuml (M) föreslår att LPR på sammanträdet i maj får 

information om utredningen Samordnad utveckling för god och 

nära vård (SOU 2017:01) där huvudbetänkande lämnas i mars 

2020. Frågan tas med till beredningsgruppen. 

§34  Fortsatt information från nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets 
verksamhetsområden 
Frida Christoffersson, projektledare Kultur och utveckling, 

informerar och svarar på frågor om  
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 Studien Svenskarna och internet 2019 

 Projektet Digitalt först med användaren i fokus 

§35  Samråd angående förnyat trafikförsörjnings-
program för Region Jönköping 
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg Länstrafiken, informerar 

om processen att ta fram ett förnyat trafikförsörjningsprogram för 

Region Jönköping och svarar på frågor. 

§36  Information av ordföranden och vice 
ordföranden 
Sammanträdets ordförande informerar om  

 Granskning av vårdcentraler i Stockholms län 2019 och 

resultat av denna. Olika aspekter på 

äldrevårdsmottagningar diskuteras kontra det förslag som 

beslutats i Region Jönköpings län. 

 Två projekt gällande kartläggning av vården i livets 

slutskede på äldreboenden i Jönköpings län respektive 

ofrivilligt ensamma äldre. Ordföranden skickar ut 

information om projekten efter sammanträdet. Frågan om 

möjlighet till medverkande tjänsteperson från Region 

Jönköpings län kvarstår och ska hanteras vidare. 

§37  Övriga ärenden 
Bengt Petersson (C) informerar om fastställt tillägg i 

arvodesreglerna för Region Jönköpings län som innebär att icke 

tjänstegörande ersättare i LPR inte erhåller ersättning vid närvaro 

på sammanträden. 

 

Mikael Ekvall (V) informerar om inlämnad motion gällande 

nattstopp i kollektivtrafiken (RJL 2019/2186) och lyfter frågan 

om det finns intresse hos pensionärsorganisationerna att få lämna 

synpunkter i behandlingen av ärendet. Pensionärsorganisationerna 

ställer sig positiva till denna möjlighet. 

§38  Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga och avslutar sammanträdet kl. 15:30. 
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Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 

Kjell Lindström   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


