
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-04-29 

 
  

Pensionärsrådet   
 
Tid och plats 09:00-15.00, Kalmar Science Park, Bredbandet 1, Varvsholmen, Kalmar, lokal: Insynen 
Beslutande 
 

Margaretha Lööf-Johanson (S), ordförande 
Erik Fors (S) 
Yvonne Hagberg (S), ersättare för Jonas Lövgren (M) 
Karin Helmersson (C) §§ 12–13, deltar på distans 
Johanna Wyckman (L), deltar på distans 
Leif Axelsson (SD) 
Bengt Kronblad (PRO) 
Inger Wiman (PRO), deltar på distans 
Ingemar Tovesson (PRO) 
Agne Hansson (SPF), deltar på distans 
Lars Hamrin (SPF) 
Siv Eriksson (SKPF) 
 

Tjänstepersoner Karl Landergren, medicinsk rådgivare 
Kristin Irebring, äldresamordnare §§ 9–11 
Mimmi Hogland, hjälpmedelsstrateg § 11 
Jörgen Rolf, chef hjälpmedelsverksamheten § 11 
Helene Wendell, projektledare Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära § 11 
Fia Mårdfeldt, eHealth Arena § 11 
Maria Eifrem, eHealth Arena § 11 
Conny Karlsson, Kalmar länstrafik § 12, deltar på distans 
Linda Weidner, Kalmar länstrafik § 12, deltar på distans 
Lars Forsberg, säkerhetssamordnare § 14 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 
 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 9–16  

 
  

Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) 
 

 

Justerare Agne Hansson (SPF) Ingemar Tovesson (PRO)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 9 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Pensionärsrådet godkänner dagordningen för mötet. 
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§ 10 

Val av justerare 

Beslut 
Pensionärsrådet utser Agne Hansson (SPF) och Ingemar Tovesson (PRO) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 11 

Tema: Hjälpmedel 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Mötet har hjälpmedel som tema. Under ärendet informeras om följande: 

Regionens hjälpmedelsverksamhet 
Region Kalmar län ansvarar bland annat för: 

• Bedömningar och hjälpmedel för inneliggande patienter och i 
samband med akut sjukvård 

• Kommunikationshjälpmedel, medicinska behandlingshjälpmedel och 
ortopedtekniska hjälpmedel. 

• Hjälpmedel till barn upp till 18 år inskrivna vid regionens habilitering 

• Elrullstolar till vuxna inskrivna vid regionens habilitering. 

• Tyngdprodukter till barn- och ungdomar under 18 år med en 
accepterad vårdbegäran på BUP. 

När det gäller bland annat hjälpmedel i hemmet och daglig verksamhet, 
personliga hjälpmedel i skolan för personer över 18 år samt kognitions- och 
sinnesstimulerande hjälpmedel är kommunerna ansvariga. 
Hjälpmedelsverksamhet i regionen har hjälpmedelscentraler i Kalmar och 
Västervik samt hjälpmedelsförråd i Västervik. Verksamheten ansvarar bland 
annat för: 

• Service gällande hjälpmedel till alla sjukvårdande verksamheter: 
Sjukhus, primärvård, psykiatri, privata vårdgivare och tandvård. 

• Råd om sortiment till förskrivare av hjälpmedel i Region Kalmar län. 

• Hjälpa patienter med beställningar av förbrukningsprodukter samt 
teknisk service till patienter. 

• Beställa och leverera förskrivna hjälpmedel. 

Projekt framtidens habilitering och rehabilitering är Nära 
Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära är ett uppstartsprojekt 
inom eHealth Arena, där Region Kalmar län, Kalmar läns kommuner, 
Linneúniversitetet, Kommunförbundet Kalmar och näringsliv samverkar.  
Projektets syfte är att starta ett långsiktigt arbete mot framtidens 
rehabilitering och habilitering. Utgångspunkten är följande mål: 
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• Habilitering eller rehabilitering ska erbjudas utifrån varje individs 
behov för att återvinna, bibehålla och utveckla bästa möjliga 
funktionsförmåga. 

• Personer med behov av samordnade insatser erbjuds en samordnad 
individuell plan (SIP) med en bedömning av habilitering eller 
rehabiliteringsbehov för ökad trygghet, delaktighet och samverkan. 

• Den som är i behov av habilitering eller rehabilitering ska komma till 
rätt instans och få rätt stöd. 

• Vidareutveckla arbetssätt och kompetensutveckling för framtidens 
habilitering och rehabilitering i region och kommuner. 

Projektet kommer inledningsvis att pågå fram till juni 2022, och ska fungera 
som en uppstart för fortsatt arbete. 

eHealth Arena – information om verksamheten och visning av showroom 
eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län för 
att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, 
akademi och allmänhet. Målet är att bidra till ett ökat användande av e-
hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad 
effektivitet inom vård och omsorg. 
Satsningen drivs under de tre första åren i projektform, med Kalmar Science 
Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Projektet 
finansieras av Region Kalmar län med 30 procent, Linnéuniversitet 20 
procent och 50 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
eHealth Arena visar i sitt showroom i Kalmar olika lösningar för vård i 
hemmet, där brukare, vård och omsorg, kommuner samt näringsliv kan se 
utrustning och lösningar för vård i hemmet i en autentisk miljö. 
--- 

Föredragande 
Mimmi Hogland, hjälpmedelsstrateg Region Kalmar län 
Jörgen Rolf, chef Region Kalmar läns hjälpmedelsverksamhet 
Helene Wendell, projektledare Framtidens habilitering och rehabilitering är 
Nära 
Fia Mårdfeldt, projektledare eHealth Arena 
Maria Eifrém, projekt- och marknadskoordinator eHealth Arena 
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§ 12 

Aktuellt från Kalmar länstrafik 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Aktuellt från Kalmar länstrafik redovisas, bland annat: 

Framtida struktur och upplägg för närtrafiken 
Närtrafikens utbud och antal resmöjligheter har varit ojämnt fördelade 
Kalmar läns kommuner. En översyn av utbudet har gjorts av Kalmar 
länstrafik, och har resulterat i följande förslag till framtida struktur och 
upplägg, som föreslås genomföras i fyra etapper. Inledningsvis föreslås 
följande inriktning för etapp 1: 

• För en enhetlig struktur i länet förslås att utbudet av antal 
resmöjligheter likställs i alla områden. Nuvarande indelning i 73 
områden föreslås vara oförändrad. 

• En översyn av målpunkter där resa kan påbörjas och målorter ska 
göras med respektive kommun. 

• Närtrafik landsbygd föreslås få utbudet åtta turer per vardag och två 
turer per lördag. 

• Närtrafik tätort föreslås ha oförändrat utbud. 

• Beställning av närtrafik ska göras hos Kalmar länstrafiks 
beställningscentral på telefon senast 2 timmar före avgång alla dagar. 

I kommande etapper föreslås följande åtgärder: 
• En översyn av behov och utvecklingsmöjligheter i olika tätorter i 

länet ska genomföras i samverkan med kommunerna. Flera tätorter i 
länet ingår idag inte i något närtrafikområde, och behoven att 
utveckla närtrafiken är olika. 

• Utveckling av anropsstyrd linjetrafik främst på kvällar och helger. 
Anropstyrd linje går bara om turen bokas, och turen trafikerar endast 
hållplatserna på den ordinarie linjen. 

• För att underlätta bokning av resor behöver möjligheten till bokning 
via app och i reseplanerare utvecklas. 

Ny zonindelning 
Kalmar länstrafik har genomfört en översyn av zonstrukturen för 
kollektivtrafiken i Kalmar län. Nuvarande zonstruktur har funnits under 
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mycket lång tid, och eftersom trafik och resande förändrats över tid finns 
behov av en enklare zonmodell som kan bidra till ökat resande. 
Nuvarande zonstruktur bygger på ett antal fasta zoner (statiska zoner), där 
biljettpriset baseras på antalet zoner för resan. Samma zonmodell används 
för avgiften för färdtjänst. Förslaget är att den statiska zonstrukturen ska 
ersättas av personliga, eller dynamiska zoner, där biljettpriset baseras på 
resans sträcka i ett antal olika zonsteg. Den personliga zonstrukturen ska 
även gälla vid resor med färdtjänst. 
Inriktningen för den nya zonstrukturen kommer tas upp för beslut av 
regionfullmäktige den 2 juni 2022. 
--- 

Föredragande 
Conny Karlsson, basenhetschef affärsutveckling Kalmar länstrafik 
Linda Weidner, 1:a linjens chef trafikproduktionen Kalmar länstrafik 
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§ 13 

Aktuella politiska frågor 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om aktuella politiska frågor redovisas, bland annat: 

• Karin Helmersson (C) informerar om aktuellt inom kulturområdet. 
En aktualiserad regional kulturplan för åren 2023–2024 har varit på 
remiss till den 31 mars 2022. Den regionala kulturplanen ska 
beskriva det regionala kulturlivet och regionens prioriteringar inom 
konst- och kulturområden med regionalt och statligt stöd. 
Kulturplanen ligger även som grund för fördelning av statsbidrag 
enligt kultursamverkansmodellen. 
Den aktualiserade kulturplanen ska beslutas av regionfullmäktige 
under hösten 2022. En fullständig revidering av kulturplanen 
kommer därefter göras, för att gälla från och med 2025. 
--- 
Kulturlivet har påverkats kraftigt av covid-19-pandemin. Generellt 
har verksamheter som mottar ekonomiskt stöd klarat sig, medan 
verksamheter som säljer tjänster drabbats hårt. Regionen har gjort 
satsningar på kreativa och kulturella näringar under pandemin, bland 
annat genom arbete med inkubatormodellen för kulturföretag. 
--- 
Kulturverksamheten riktad mot barn och ungdomar i länet är 
fortfarande mindre än innan pandemin. Regionala 
utvecklingsnämnde beslutar om medel för uppdrag med inriktningen 
mot barn och ungdomar. För närvarande är en ny skolkulturstrategi 
för påseende i länets kommuner. En konferens om utveckling av 
skolkulturen kommer genomföras inom den närmaste tiden. 

• Yvonne Hagberg (S) informerar om planeringen inför sommaren i 
primärvården och tandvården. För att minska sårbarheten i 
tandvården kommer vissa kliniker slås ihop under en period. I övrigt 
kommer hälsocentralerna och tandvården ha öppet som vanligt. 
--- 
Lägesrapport om covid-19-pandemin redovisas. 
Vaccinationen mot covid-19 löper på enligt plan för åldersgruppen 
65 år och äldre. I nuläget finns inga planer på att börja vaccinera 
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yngre åldersgrupper. Det finns för närvarande gott om tider för att 
boka vaccination. 
Smittläget på sjukhusen bedöms som bra. Det finns en oro för en 
uppgång i smittade i maj månad, men ännu inga tecken på detta. 
--- 
Vaccinationsläget bland flyktingar från Ukraina är en utmaning, men 
många som anländer väljer att vaccinera sig. Hälsokontroller görs av 
alla som kommer. 
Det finns i nuläget inga tecken på ett ökat tryck till barn- och 
ungdomspsykiatrin på grund av trauman hos barn som flytt från 
kriget. 
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§ 14 

Regionens säkerhetsarbete 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om Region Kalmar läns säkerhetsarbete och roll i 
totalförsvaret. 
Regeringen uppdrog 2015 åt de så kallade bevakningsansvariga 
myndigheterna, däribland regioner och kommuner, att återuppta planeringen 
för sin beredskap. Myndigheterna har därefter genomfört ett omfattande 
arbete kring åtgärder för att skydda civilbefolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten vid höjd 
beredskap eller krig. 
Region Kalmar läns uppgifter gäller främst sjukvård/tandvård, 
kollektivtrafik, matförsörjning och psykiatrisk vård. 
Information redovisas om olika hotbilder som kan riktas mot eller påverka 
regionens verksamheter. 
--- 

Föredragande 
Lars Forsberg, säkerhetsstrateg Region Kalmar län 
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§ 15 

Aktuellt från pensionärsorganisationerna 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter: 

• Agne Hansson informerar om SPF:s verksamhet. Samtliga föreningar 
har nu kommit igång med sina månadsmöten med information, 
kulturaktiviteter och gemenskap. Fortfarande är nog deltagarantalet 
över lag något minde än vad det var före pandemin. Ambitionen är 
att fortsatt öka antalet. 
Reseverksamheten planeras också och flera bussresor anordnas åt alla 
håll. Boule, promenader och andra fysiska aktiviteter är i full gång.  
En omfattande konferensverksamhet planeras i distriktet. En 
konferens för nyvalda i föreningarna är redan genomförd. 
Ett uttalande om att förebygga psykisk ohälsa hos äldre antogs vid 
årsstämman där SPF vill se den s.k. Kalmarmodellen genomförd i 
alla kommuner i länet, dvs förebyggande hembesök vid en viss ålder. 

• Siv Eriksson informerar om SKPF:s verksamhet. Verksamheten har 
nu ökat betydligt igen efter pandemirestriktionerna, och även den 
uteverksamhet som inleddes under pandemin fortsätter. 
SKPF har nu genomfört sitt årsmöte. Aktiviteter pågår om bland 
utbildning i motionsskrivning. Planering pågår för den årliga stora 
träffen med alla lokalorganisationer. 

• Ingemar Tovesson informerar om PRO:s verksamhet, som även den 
återstartats även om deltagarna är något färre. 
Den stora aktiviteten nu är organisationens projekt kring IT, med 
finansiering av Allmänna arvsfonden. Han har även fått i uppdrag att 
inventera IT hos alla lokala föreningar. 
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§ 16 

Övriga frågor 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande övriga frågor lyfts: 

• Ordförande går igenom protokollet från föregående möte. 

• Nästa länsträff med kommunernas pensionärsråd ska vara i 
Emmaboda. 

• Nästa möte med pensionärsrådet är den 27 september. Förslagsvis 
kan mötet ha tandhälsa som tema. 
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