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Sammanträdesdatum

2019-12-12
Pensionärsrådet
Tid och plats

12 december 2019, klockan 10:00-15:00, Högalids folkhögskola, Kalmar

Beslutande

Margaretha Lööf-Johansson (S), ordförande
Karin Helmersson (C)
Pierre Edström (L)
Yvonne Hagberg (S), ersätter Jonas Lövgren (M)
Erik Fors (S)
Anders Andersson (KD), ersätter Jimmy Loord (K)
Leif Axelsson (SD)
Bengt Kronblad (PRO)
Inger Wiman (PRO)
Ingemar Tovesson (PRO)
Ann-Margret Sjöstrand (PRO)
Agne Hansson (SPF)
Runa Liedén Karlsson (SPF)
Lars Hamrin (SPF)
Siv Eriksson (SKPF)

Övriga närvarande

Peter Vretlund (S), §§ 46-53
Josefin Hellvin (V)
Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare
Per-Gunnar Kramer, Högalids folkhögskola, § 49
Susanne Rylander, projektansvarig för Läkare för Sverige, § 49
Conny Karlsson, utvecklingschef Kalmar länstrafik, § 55
Johan Jarl, regionsekreterare

Justeringens datum

Justeringen sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johan Jarl

Ordförande
Margaretha Lööf-Johansson (S)
Justerare
Ingemar Tovesson (PRO)
Agne Hansson (SPF)
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§ 46
Godkännande av dagordning
Beslut
Pensionärsrådet godkänner dagordningen.

§ 47
Val av justerare
Pensionärsrådet utser Ingemar Tovesson (PRO) och Agne Hansson (SPF) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 48
Protokoll från föregående möte
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Protokollet från föregående möte den 5 september 2019 har skickats ut till
rådet inför mötet.

Justerandes sign



Vid informationen från eHälsomyndighetens lyftes frågor om digital
fullmakt för att hämta ut mediciner. Presidiet återkommer med svar
till kommande möte.



Agne Hansson, SPF, informerar från länsträffen för regionens och
kommunernas pensionärsråd den 3 oktober 2019 i Färjestaden. Värd
för nästa års träff blir antingen Oskarshamns eller Mönsterås
kommun. Regionen följer frågan om arrangör.



Föreningen RPG, som tidigare ingick i pensionärsrådet, har lämnat
en skrivelse om att på nytt få en plats. Ordförande Margareta LööfJohansson (S) informerar att RPG kommer få rådets protokoll för
kännedom och att en eventuell plats i rådet ses över inför nästa
mandatperiod. RPG är överens om denna hantering.
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§ 49
Tema – Nyanländ i vården
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Vid mötet lyfts olika aspekter på nyanlända i vården:


Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare, informerar om tolkhjälp
i hälso- och sjukvården. Flera lagar styr användandet av tolk och
myndigheternas ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte
behärskar svenska språket.
Tolkning är en upphandlad tjänst och kan fås både genom förbokning av
en utbildad tolk och On Demand genom ett telefonsamtal som kopplas
till en ledig tolk.
En viktig del av fråga är att barn inte ska vara tolkar för
familjemedlemmar, eftersom detta både kan få negativa konsekvenser för
barnet och utgöra en risk för patientsäkerheten.



Per-Gunnar Kramer, lärare, informerar om Snabbspåret, som är en
etableringskurs med språkutbildning riktad mot utrikesfödda med
medicinsk utbildning. Utbildningen bedrivs vid Högalids folkhögskola
sedan 2015, och har haft cirka 65 deltagare.



Susanne Rylander, projektansvarig, informerar om Region Kalmar läns
projekt Läkare för Sverige, som syftar till att vägleda och stödja
utländska läkare att arbeta i Sverige. Arbetet bedrivs sedan mars 2019 på
Berga hälsocentral och har haft 13 studenter, varav flera har gått eller
kommer gå vidare till specialisttjänstgöring.
Ett stort problem för utländska läkare att få arbete i Sverige idag är att
kunskapsproven för legitimation för utomeuropeiska läkare inte är
språkligt anpassat för den svenska som läses på SFI som är på
gymnasienivå.
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Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 832389

3 (8)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-12
Pensionärsrådet

§ 50
Mötesdagar 2020
Beslut
Pensionärsrådet fastställer följande mötesdagar för 2020:


21 februari (presidieberedning 11 februari)



23 april (presidieberedning 6 april)



18 september (presidieberedning 3 september)



10 december (presidieberedning 27 november)

§ 51
Pågående ärenden
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Pensionärsrådet uppdrar åt presidiet att återkomma med en planering för
obehandlade ärenden.
Bakgrund
Genomgång av listan med pågående ärenden görs. Ärendet Information om
IT avseende E-hälsosystemet är färdigbehandlat och stryks från listan.
Följande förslag till nya ärenden vid kommande möten lämnas:

Justerandes sign

-

Fler frågor inom regional utveckling, till exempel kultur och
bredbandsutbyggnad.

-

Väntetider till sjukgymnast.

-

Ökad tillgänglighet i vården för äldre, alternativt särskilda
äldrevårdsmottagningar.

-

Det kan vara möjligt att samla de ärendena som rör
informationsbehov och hantera dem genom att regionens
kommunikationsavdelning deltar vid ett möte.
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§ 52
Planering 2020 - teman
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Margaretha Lööf-Johansson (S) informerar om presidiets förslag
till övergripande teman för årets möten:
-

Februari – Läkemedelshantering.

-

April – Psykiatri, ensamhet, suicid och våld i nära relationer.

-

September – Inget tema inplanerat.

-

December – Samverkan region-kommun.

§ 53
Information från regionfullmäktige, regionstyrelsen
m.m.
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionråden informerar om aktuellt från regionfullmäktige och
regionstyrelsen, bland annat:


Regionplan för 2020-2022 fastställdes av regionfullmäktige den 19-20
november. Planen som fastställdes var enligt det förslag som
presenterades för pensionärsorganisationerna av majoriteten, förutom
några mindre ändringar som gjordes vid regionstyrelsens beredning.
Flera förslag till skattesats fanns, men regionfullmäktige fastställde
regionstyrelsens förslag, som innebär en höjning med 49 öre till 11,86
kronor per skattekrona.
Anders Andersson (KD) informerar om oppositionspartiernas förslag
till regionplan.



Justerandes sign

Vid mötet beslutades även om flera ny- och ombyggnationer, bland
annat av ny hälsocentral i Högsby och ambulansstation i Virserum samt
ombyggnationer på onkologin och strålbehandlingen vid länssjukhuset i
Kalmar, neonatalenheten i Västervik och familjecentralen i Västervik.
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Regionfullmäktige i november var det sista mötet med Anders
Henriksson (S) som ordförande i regionstyrelsen. Hans efterträdare är
Angelica Katsanidou (S) från Västervik. Mattias Adolfson (S)
efterträder Angelica Katsanidou (S) som ordförande i personalutskottet.



Regionstyrelsens möte i december var på Oskarshamns sjukhus där de
nya lokalerna för psykiatrin invigdes.
Vid mötet beslutades bland annat om uppdrag om utvecklas busstrafik
som komplement till tågsystemet, nya uppdragsbeskrivningar med mera
för Folktandvården, Hälsoval Kalmar län och Vårdval tandvård samt att
för närvarande inte införa diabeteskonsulenter.
I regionplanen för 2019-2021 fanns ett utredningsuppdrag om införande
av vårdval för utprovning av hörapparat. Uppdraget lämnades bland
annat mot bakgrund av långa köer till utprovningen. Eftersom köerna
nu minskat så att vårdgarantin klaras genomförs inte förslaget nu.
Frågan finns dock kvar om köerna åter skulle försämras.



Vid regionfullmäktige den 6 februari behandlas ärendet om att Region
Kalmar län ska ingå delägarskap i Kalmar Öland Airport AB. Förslaget
innebär att regionen köper 50 procent av aktierna i flygplatsen av
Kalmar kommun för en köpeskilling på 80 miljoner kronor. Köpet
finansieras från regionens likvida medel.



Vid mötet den 6 februari beslutas även om nybyggnation av lokaler för
psykiatrin i Västervik.



Ordförande Margareta Lööf-Johansson (S) lyfter hållbarhetsfrågornas
betydelse, och vikten att kunna möta upp förväntningar och frågor inom
detta som särskilt ungdomar har.

§ 54
Pensionärsorganisationerna rapporterar
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Pensionärsorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter:


Justerandes sign

Siv Eriksson informerar om SKPF:s verksamhet kring social samvaro
inför julen.
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Agne Hansson informerar om att SPF startat arbete för att fånga upp
ensamhet. SPF arbetar även med frågor om en översyn av
pensionssystemet när det gäller marginal- och garantipensioner och för
att permanenta de kommunala pensionärsråden lagligt.
Från SPF:s organisation kan nämnas att föreningen har nya stadgar med
förlängd kongressperiod på fyra år. SPF arrangerar ett Seniorkonvent
den 24-25 mars. Distriktsexpeditionen flyttar till Vuxenskolans lokaler
i Oskarshamn.



Ingemar Tovesson och Ann-Margret Sjöstrand informerar om aktuellt
från PRO. Den årliga prisundersökningen presenteras i februari bland
annat på PRO:s hemsida. PRO har anordnat träffar med politiker i länet,
tyvärr har uppslutningen varit ganska dålig och några tillfällen har fått
ställas in.
Från föreningens verksamhet kan nämnas att PRO kommer att lansera
en ny hemsida och nytt medlemsregister under våren 2020. Utbildning i
dessa genomförs under vecka 7.

§ 55
Information från Kalmar länstrafik
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Conny Karlsson, strategisk utvecklingschef på Kalmar länstrafik, informerar
om aktuellt inom kollektivtrafiken.
Nya regler färdtjänst och riksfärdtjänst samt för serviceresor och närtrafik
gäller från den 1 januari 2020. De nya reglerna innebär en förenkling för den
sökande, och möjliggör bland annat att kunna söka tillstånd till färdtjänst
genom 1177.se.
De innebär även att kontantfria betalningar införs. Det går fortfarande att
betala med till exempel 30-dagarsbijett för färdtjänst, Reskassa för
serviceresor, betalkort ombord och faktura. Betalsättet Reskassa i linjetrafik
fasas dock ut under våren.
Bengt Kronblad, PRO, kommenterar att det är negativt att reskassan för
linjetrafik fasas ut för äldre resenärer.
Även aktuell statistik för resande och svar på inlämnade frågor redovisas.
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§ 56
Övriga frågor
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Bengt Kronblad lyfter fråga om influensaläget. I nuläget går det inte att säga
hur utvecklingen kommer bli, information redovisas på kommande möte.
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