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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet §§ 1-13 

Tid: 2020-02-27 kl. 13:00-15:25 

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:  

Ninette Jönsson, SPF ers 

Ragnhild Lorefors, SPF ers §§ 1-8 

Kenneth Andersson, PRO (1:e ers) 

Gun Andersson, PRO (1:e ers) 

 

Övriga:  

Björn Westerlind, överläkare Medicinsk vård § 4 

Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och 

sjukvård § 5 

Ante Jankovic, sektionschef Regional utveckling § 10 

Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg § 12 

Nathalie Bijelic Eriksson, sekreterare 

  

§1  Öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna till årets första sammanträde 

med Länspensionärsrådet. 

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

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

§4  Information om geriatriskt kompetenscentrum 
Björn Westerlind, överläkare Medicinsk vård, informerar och 

svarar på frågor om 

 Geriatriken i ett nationellt och internationellt perspektiv 
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 Rekommenderade satsningar från Socialstyrelsen inom 

den geriatriska vården 

 Arbetssättet Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) 

 Arbetet vid Geriatrikum och den geriatriska vården i 

Region Jönköpings län i stort. 

§5  Hur tillvaratar vi invånarkraften i omställningen 
till nära vård 
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, 

informerar och svarar på frågor om 

 Den nära vården 

 Programmet Passion för livet 

 Patientkontrakt 

 Aktiviteter och möjligheter till samverkan med 

civilsamhället. 

 

Länspensionärsrådet lämnar medskick till det fortsatta arbetet 

med omställningen till nära vård. Möjlighet till ytterligare 

medskick kommer enligt planering att ges vid kommande 

sammanträdet den 11 maj. 

§6  Motion – Nattstopp i kollektivtrafiken 
Diarienummer: RJL 2019/2186 

 

Beslut  

Länspensionärsrådet 

 Ställer sig positivt till motionen. 

 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Nattstopp i 

kollektivtrafiken: 

 Att nattstopp införs inom busstrafiken likt det system som 

finns i Kalmar län. 

 

Länspensionärsrådet har getts möjlighet att lämna synpunkter i 

ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Motion – Nattstopp i kollektivtrafiken 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Länspensionärsrådet ställer sig positivt till motionen. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

§7  Sammanträdestider hösten 2020 
Beslut  
Sammanträdesdatum under hösten 2020 för Länspensionärsrådet 

fastställs enligt följande:  

 21 september 

 12 november 

§8  Information av ordföranden och vice 
ordföranden 
Ordföranden informerar om 

 Inbjudan till konferens gällande digitalt utanförskap den 

18 mars i Jönköping  

 

Vice ordföranden informerar om 

 Påbörjat projekt om kartläggning av vård i livets slutskede 

på SÄBO 

 Pensionärsorganisationerna efterlyser en 

utvärdering/uppföljning av de genomförda förändringarna 

inom geriatriken år 2016 och också information om vad 

som blev av de mobila teamen som då infördes. Thomas 

Bäuml (M) och Helena Stålhammar (C) tar med sig frågan 

till nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

§9  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:10 och återupptas  

kl. 14:30. 

§10  Information om kultur för äldre 

Ante Jankovic, sektionschef Regional utveckling, informerar och 

svarar på frågor om 

 Verksamheten vid kultur och utveckling 

 Kulturutbud vid Länsmuseet och Smålands Musik och 

Teater 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

 

Länspensionärsrådet §§ 1-13 

Tid: 2020-02-27 kl. 13:00-15:25 

 

 

 Sign 

 

 Den regionala utvecklingsstrategin och den regionala 

kulturplanen. 

§11  Övriga ärenden 
 Ordföranden lyfter frågan om att genomföra ett 

studiebesök under hösten. Möjliga platser för detta 

diskuteras. Beredningsgruppen får i uppdrag att ta fram 

förslag på studiebesök och återkomma till 

Länspensionärsrådet. 

 

 Birgitta Sigfridsson har idag sitt sista möte med 

Länspensionärsrådet och avtackas av rådet. Britt 

Johansson har utsetts som ny representant för SPF. 

§12  Remiss – Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 
Beslut  

Länspensionärsrådet  

 Ger representanterna för pensionärsorganisationerna i 

uppdrag att ta fram ett gemensamt remissvar i ärendet. 

 

Sammanfattning  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlar målen för 

trafikens utveckling till år 2035. Remissversion av regionalt 

trafikförsörjningsprogram har inkommit till Länspensionärsrådet. 

 

Beslutsunderlag  

 Information vid sammanträdet av Erik Andersson, 

kollektivtrafikstrateg Länstrafiken 

 Remiss - regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

med bilagor  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Länspensionärsrådet beslutar att ge representanterna för 

pensionärsorganisationerna i uppdrag att ta fram ett gemensamt 

remissvar i ärendet. 

 

Beslutet skickas till  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
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§13  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 15:25. 

  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
Håkan Sandgren 

Ordförande 

Kjell Lindström 

Vice ordförande  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


