
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-02-18 

 
  

Pensionärsrådet   
 
Tid och plats 09:00-11.55, Distansmöte 
Beslutande 
 

Margaretha Lööf-Johanson (S), ordförande 
Agne Hansson (SPF), vice ordförande 
Ingemar Tovesson (PRO), vice ordförande 
Erik Fors (S) 
Emmy Ahlstedt (C), ersättare för Karin Helmersson (C) 
Yvonne Hagberg (S), ersättare för Johanna Wyckman (L) 
Jimmy Loord (KD) §§ 4–8 
Anders Andersson (KD), ersättare för Jimmy Loord (KD) §§ 1–3 
Jonas Lövgren (M) 
Bengt Kronblad (PRO) 
Inger Wiman (PRO) 
Ann-Margret Sjöstrand (PRO) 
Runa Liedén Karlsson (SPF) 
Lars Hamrin (SPF) 
Siv Eriksson (SKPF) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Peter Wretlund (S) 
Anders Andersson (KD §§ 4–8 
Gylfi Saemundsson (V) 
 

Tjänstepersoner Katharina Seijsing, basenhetschef tåg § 3 
Daniel Backenius, 1:a linjens chef trafikproduktion § 3 
Marie Ragnarsson, samordnare nära vård § 6 
Mathias Karlsson, analytiker § 6 
Johan Jarl, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1–8  

 
  

Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) 
 

 

Justerare Agne Hansson (SPF) Ingemar Tovesson (PRO)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 1 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Pensionärsrådet godkänner dagordningen för mötet. 

Bakgrund 
Under överläggningarna lyfter Bengt Kronblad (PRO) frågan om återstart av 
kulturlivet efter pandemirestriktionerna. Frågan tas upp vid kommande möte. 
--- 
Efter avslutade överläggningar godkänner pensionärsrådet dagordningen för 
mötet. 
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§ 2 

Val av justerare 

Beslut 
Pensionärsrådet utser presidiet att tillsammans med ordförande justera 
mötets protokoll. 
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§ 3 

Aktuellt från Kalmar länstrafik 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Frågor till Kalmar länstrafik som lämnats av pensionärsrådet besvaras: 

Närtrafiken i Kalmar län 
Närtrafiken är ett anropsstyrt komplement till linjetrafiken, som är öppet för 
alla efter förbeställning. Närtrafiken finns både på landsbygden och i vissa 
tätorter. Resa beställas på telefon genom Kalmar länstrafiks kundtjänst. 
En översyn av närtrafikens struktur och utbud pågår nu. 

GoOn-appen 
Kalmar länstrafik har infört appen GoOn som alternativ för att köpa biljetter 
till länstrafikens resor. Appen ger möjlighet att enkelt köpa och betala resor 
genom att bara ange när resan börjar och avslutas. 
Resenären behöver inte göra något vid byte, utan resan avslutas vid 
slutdestination. 

Beställning av assistans vid tågresor 
Assistans vid tågresor är en kostnadsfri tjänst, men behöver bokas vid 
resecentrum 2-24 timmar innan resan. Om bokning inte gjorts kan 
ombordpersonalen ge viss hjälp. 
--- 

Föredragande 
Katharina Seijsing, basenhetschef tåg Kalmar länstrafik 
Daniel Backenius, 1:a linjens chef trafikproduktion Kalmar länstrafik 
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§ 4 

Aktuella politiska frågor 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om aktuella politiska frågor redovisas: 

Nytt regionråd 
Emmy Ahlstedt (C) presenterar sig som nytt regionråd och ordförande i 
hälso- och sjukvårdsberedningen efter Christer Jonsson (C). 

Lägesinformation covid-19 
Emmy Ahlstedt (C) informerar om läget inom sjukvården kopplat till covid-
19. 43 patienter är nu inlagda på sjukhus med covid-19, varav 3 får 
intensivvård. För flera är dock covid-19 en bidiagnos, och inte den primära 
anledningen till inläggningen. 
Smittspridningen i Kalmar län är på sin högsta nivå hittills. En bedömning är 
att länets smittspridningstopp passerats, även om det är osäkert. 
Yvonne Hagberg (S) uppmanar pensionärsorganisationerna att sprida 
informationen om dos 4 för äldre över 80 år och personer i riskgrupp. 
Bengt Kronblad (PRO) ställer fråga om vård som skjutits upp på grund av 
covid-19. Regionen arbetar för att ta igen vård som skjutits upp, och vid 
tidigare minskning av smittspridningen har detta gjorts relativt snabbt. 
Regionen ligger bra till i en nationell jämförelse, och statliga medel väntas 
som stöd för ytterligare arbete att minska vårdköer. 
Jimmy Loord (KD) informerar om samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen 
för att arbeta i kapp vårdköerna under pandemin. Han informerar även om en 
motion från den politiska oppositionen om en strategi för ett större grepp när 
det gäller de mest sjuka. 

Aktuellt från Kalmar länstrafik 
Peter Wretlund (S) informerar om pågående arbete för utveckling av 
närtrafikens struktur och utbud. Kollektivtrafiknämnden kommer ta upp 
frågan för ett inriktningsbeslut vid sitt kommande möte i april 2022. 
Efter att pandemirestriktionerna i kollektivtrafiken släppts ses nu en 
återhämtning av resandet. 
Regionfullmäktige har beslutat att Kalmar länstrafik ska lämna det 
nuvarande resesystemet Lynx, och i stället ingå det resesystem som 
utvecklas av bland annat Region Skåne. Som en del av övergången pågår nu 
en översyn av kollektivtrafikens zonstruktur i Kalmar län. 
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Länstransportplan för Kalmar län och nationell transportplan 
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen beslutas av regeringen, 
efter förslag från Trafikverket. Kopplat till den nationella planen tar 
regionerna fram regionala länstransportplaner. 
Anders Andersson (KD) informerar om förslag till regional transportplan för 
Kalmar län, samt om remiss av förslag till nationell transportplan. 
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§ 5 

Aktuellt från pensionärsorganisationerna 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter: 

• Ingemar Tovesson informerar att PRO:s verksamhet nu återstartats 
ordentligt, efter en osäker höst och vinter. Han upplever däremot att 
många är fortsatt försiktiga vid aktiviteter. 
PRO har tidigare startat ett större projekt om digitalisering, med 
finansiering från Allmänna arvsfonden. Projektet ska nu återstartas, 
efter att ha pausats under pandemin. 

• Siv Karlsson informerar att även SKPF:s verksamhet återstartats 
ordentligt. För närvarande planeras för en större medlemsträff i april. 
Det finns en oro för att ytterligare restriktioner skulle kunna innebära 
ett tapp i medlemsaktiviteten. 
I nuläget är det mycket aktiviteter inför kongressen senare i år. 

• Agne Hansson informerar om SPF:s aktiviteter. Lokalt har en del 
föreningar startat upp verksamheten inomhus, andra fortsätter med 
aktiviteter utomhus. 
Nu pågår förberedelser inför påverkansarbetet under valåret enligt 
reglerna för stödet till civilsamhället, vidare planeras för 
seniormässorna under året, arbetar med framtagande av remiss på den 
regionala utvecklingsstrategin och processar synpunkter till arbetet 
med regionens utvecklingsarbete med den nära vården. 
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§ 6 

Nära vård 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov 
och förutsättningar, och innebär att involvera och anpassa insatserna efter 
den enskilda personen. Utgångspunkten för nära vård är att vården flyttas ut 
från sjukhusen, och i större utsträckning utgår från primärvården. 
Omställningen till nära vård innebär en förändring i kultur, värderingar och 
tankesätt. En förutsättning för att lyckas är en nära samverkan mellan 
kommuner och region. 
Omställningen sker bland annat mot bakgrund av att allt fler lever längre och 
att flera sjukdomar som tidigare var dödliga har blivit kroniska tillstånd. 
Andra bakomliggande faktorer är den framtida kompetensförsörjningen och 
den tekniska utvecklingen. Digitaliseringen innebär både nya förväntningar 
från medborgarna och att behov kan tillgodoses mer individanpassat. 
--- 
Under den påföljande diskussionen lyfts bland annat följande: 

• Bengt Kronblad (PRO) ställer fråga om sammanhållning av vården 
för patienter med många olika läkarkontakter under en period. 
Kontinuitet är ett av vårdens fokusområden. I första hand gäller 
arbetet nu fast läkarkontakt för kroniskt sjuka. En utmaning är 
rekryteringen av fasta läkare. 

• Lars Hamrin (SPF) ställer fråga om tillgängligheten i primärvården 
påverkas av de nya uppgifterna. 
Mätningar visar att primärvården i Kalmar län har god tillgänglighet i 
nationell jämförelse. Primärvården har även fått resursförstärkningar. 

• Agne Hansson (SPF) informerar om SPF:s diskussioner om nära vård 
som resulterat i fyra punkter: 

o Personalens medverkan i förändringen till nära vård. 
Patienten går från passiv till aktiv medverkare, vilket kan ta 
tid att uppnå både för personal och patienter. 

o Tillgänglighet till hälsocentraler, där ett positivt arbete pågår 
bland annat inom läkarutbildningen. Kontaktpersoner och 
geriatrisk kompetens är två saker som efterfrågas. 
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o Det digitala perspektivet, där god utbyggnad är särskilt viktig 
i glesbygd. 

o Samspelet mellan hälsocentralerna och sjukhusen måste 
fungera smidigt. 

Han lyfter även Kalmarmodellen med förebyggande hembesök. 
Kalmarmodellen testas vidare i Mörbylånga, och finns med i nära 
vård-arbetet. 

--- 

Föredragande 
Marie Ragnarsson, samordnare Nära vård 
Mathias Karlsson, analytiker 
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§ 7 

Protokoll från föregående möte 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) föredrar protokollet från 
föregående möte. 
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§ 8 

Övriga frågor 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Återkopplingen från länsträffen med de kommunala pensionärsråden den 15 
december 2021 redovisas. De deltagande var mycket nöjda med mötet. 
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