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§ 1.

Val av justerare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att jämte ordföranden justerar Åke Wenrup protokollet 2015-02-20
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§ 2.

Presentation och förväntningar på pensionärsrådet
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Anna Fransson, ordförande hälsar alla välkomna till Region Kronobergs nya
pensionärsråd och hoppas att det blir ett bra forum för ömsesidigt utbyte av
information, samråd och samverkan
Sven Sandin och Elsa Jönsson ledamöter för PRO uttrycker förhoppning om bra
samtalsklimat, att pensionärernas kunskap utnyttjas och att man kan komma överens
om gemensamma åtgärder för förändring och förbättring.
Barbro Karlsson, Ingemo Gustavsson ledamöter och Maj Widing ersättare för SKPF,
hoppas att pensionärsernas erfarenhet ska tas tillvara och påverka beslut. Det är också
viktigt att förmedla information från Region Kronoberg till alla medlemmar.
Gunvor Petersson ledamot för SPRF anser att det är viktigt att följa upp och påverka
Region Kronobergs och de olika kommunernas samarbete och samverkan. Vill
framöver ta upp flera olika frågor.
Karin Jonasson och Åke Wenrup ledamöter från SPF seniorer tycker att en kärnfråga är
att inte behandla någon annorlunda pga. av ålder. Viktigt är att motverka psykiskt och
fysikt våld mot pensionärer.
Suzanne Frank 2:e vice ordförande i regionstyrelsen hoppas att pensionärsrådet blir ett
viktigt forum för utbyte, med information från pensionärena hur vården fungerar och
att information från Region Kronoberg förmedlas till pensionärsorgansiationernas
medlemmar. Föreslår att pensionärsrådet ibland gör studiebesök i verksamheten.
Katarina Jonasson, kanslidirektör och Ingrid Sivermo, nämndsekreterare utgör
tjänstemannastödet till pensionärsrådet.
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§ 3.

Trafik- kultur- och regional utvecklingsnämnd
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Föredragande Peter Hogla, regional utvecklingsdirektör
De regionala utvecklingsfrågorna fördes över från Regionförbundet södra Småland till
nuvarande Region Kronoberg och omfattar:








Infrastrukturplanering
kollektivtrafik
statliga regionala utvecklingsmedel
kompetensförsörjningssttrategi
samhällsbyggnad
integrationsfrågor
Ca 80 tjänstemän arbetar med dessa områden och kultur. Det handlar om att samordna
näringslivs- och utbildningsfrågor, externa folkhälofrågor, kulturfrågor ex. kulturparken,
delägare i bolag,ex Almi. Destination Småland främjar turismen i länet.
De politiska nämnderna som leder arbetet är Regionala utvecklingsnämnden och
kulturnämnden.
Trafiknämnden ansvarar för verksamheten inom Länstrafiken Kronoberg. Nämnden
ansvarar för sjukresor och för färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar enligt särskilda
avtal med fyra av länets kommuner. Trafikdirektör är Thomas Nilsson. Alla fordon
upphandlas. Förnärvarande påbörjar man upphandling av färdtjänstfordon och
skolbussar. Kvalitets-, säkerhets- och miljökrav specificeras noga.
Frågor om tidtabeller, resanderåd och samordning av tåg och busstider ställs. Då det inte
tillhör Peter Hoglas ansvarsområde kan alla frårgor inte besvaras. Resande rådet
kommer att finnas kvar och är ett bra forum många frågor. Pensionärsrådet kan också
vid ett annat tillfälle träffa trafiknämndens presidium.

Yttrande
Elsa Jönsson (PRO), Åke Wenrup(SPF seniorer) Gunvor Petersson(SPRF) och Sven
Sandin(PRO) yttrade sig.
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§ 4.

Generalplanen
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Föredragande Bo Eriksson, planeringschef
Generalplanen sträcker sig fram till 2020 och Landstinget Kronoberg kommer under
åren fram till 2020 att behöva göra investeringar för ca 2,7 miljarder kronor för att möta
de framtida kraven på god och säker sjukvård. Investeringarna och om- och
tillbyggnationerna kommer att ske etappvis. Syftet med investeringarna är kravet
på Region Kronoberg att bedriva en god hälso- och sjukvård med hög kvalitet och
patientsäkerhet. Förändringarna som förslås inom generalplanen ger bland annat
möjligheter till utvecklingen av den somatiska vården på länets båda sjukhus.
Fråga ställs angående parkeringsmöjligheter på söder. Planeringsavd. arbetar tillsammans
med Växjö kommun för att finna lösningar och de undersöker även möjlighet att hyra
parkeringsplatser i de hus som kommer att byggas på Södra järnvägsgatan.

Powerpointpresentation av generalplanen skickas till pensionärsorganisationernas ledamöter.

Yttrande
Åke Wenrup (SPF seniorer), Elsa Jönsson(PRO) yttrade sig.
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§ 5.

Reglemente för Region Kronobergs pensionärsråd
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Katarina Jonasson, kanslidirektör informerar om reglementet för Region Kronobergs
pensionärsråd.
Region Kronobergs pensionärsråd är ett forum för ömsesidig information,
samråd och samverkan mellan Region Kronoberg och de regionala
pensionärsorganisationerna i Kronobergs län.
Pensionärsrådet lyder under regionstyrelsen. Regionstyrelsen företräds i rådet av
regionstyrelsens presidium. Då det finns ärenden på dagordningen som ligger inom
annan nämnds kompetensområde kan presidiet eller delar av presidiet i ansvarig nämnd
adjungeras till pensionärsrådet.
De regionala pensionärsorganisationerna som ingår i pensionärsrådet är anslutna till
riksorganisation som uppfyller Socialstyrelsens krav för statsbidrag och samverkan. Den
regionala organisationen har 500 eller fler medlemmar och verksamhet i minst två
kommuner i länet.
Pensionärsrådet har fyra sammanträden per år. Kallelse med handlingar till
sammanträden publiceras 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter
justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.
Förutom pensionärsrådet finns även trafiknämndens resanderåd och hälso-och
sjukvårdsnämndens samverkan med patient- och handikapporganisationer.
Powerpointpresentation skickas till pensionärsorganisationernas ledamöter
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§ 6.

Övriga frågor
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att nästa pensionärsråd få information om och diskutera öppna jämförelser



Sammanfattning
Pensionärsorganisationerna önskar vara en remissinstans till Region Kronoberg
Ordföranden svarar att Region Kronoberg fortsättningsvis kommer att skicka remisser i
större övergripande frågor till länets pensionärsorganisationer.
Pensionärsorganisationerna väljer sedan själva om de vill besvara remissen.



Pensionärsorganisationerna önskar att någon av deras ledmöter är vice ordförande för att
i tid till sammanträdet framföra olika frågor.
Ordförande svarar att det är regionfullmäktige som beslutat godkänna reglementet och
att alla ledamöter kan skicka in frågor som man önskar diskutera innan kallelse
publiceras. Frågorna skickas till Katarina Jonasson eller Ingrid Sivermo.



Pensionärsorganisationerna föreslår kostnadsreducering av läkemedel för pensionärer
med enbart garantipension.
Ordföranden svarar att denna fråga beslutas av regeringen.



Fråga angående utdelning av halkskydd för personer över 65 år
Ordförande svarar att Region Kronoberg eftersträvar en jämlik vård och i så fall bör alla
invånare erbjudas halkskydd, vilket vore alltför kostsamt. Det är också ett kommunalt
ansvar att bekämpa halka på vägarna.



Önskemål till nästa pensionärsråd är att gå igenom och diskutera öppna jämförelser.

Yttrande
Gunvor Petersson (SPRF), Elsa Jönsson(PRO), Åke Wenrup(SPF seniorer yttrade sig.

