SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-23
Pensionärsrådet
Tid och plats
Beslutande

9.00-12.00, Distansmöte/Jätten, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Margaretha Lööf-Johanson (S), ordförande
Erik Fors (S)
Yvonne Hagberg (S), ersättare för Karin Helmersson
Johanna Wyckman (L)
Jonas Lövgren (M)
Jimmy Loord (KD)
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)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Wretlund (S)
Anders Andersson (KD) §§ 23–26
Gylfi Saemundsson (V)

Tjänstepersoner

Johanna Schelin, hållbarhetschef § 26
Claes Gårdinger, Naturskyddsföreningen § 26
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare § 27
Conny Karlsson, Kalmar länstrafik § 28
Johan Jarl, regionsekreterare
Samtliga ledamöter och ersättare deltar på
distans, förutom ordförande.

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

23–32

Ordförande

Margaretha Lööf-Johanson

Justerare

Ingemar Tovesson (PRO)

Sekreterare

Johan Jarl

Agne Hansson (SPF)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-09-23
Pensionärsrådet

§ 23
Godkännande av dagordning
Beslut
Pensionärsrådet godkänner dagordningen.

Comfact Signature Referensnummer:
1224595
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-09-23
Pensionärsrådet

§ 24
Val av justerare
Beslut
Pensionärsrådet utser Agne Hansson (SPF) och Ingemar Tovesson (PRO) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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Datum

2021-09-23
Pensionärsrådet

§ 25
Protokoll från föregående möte
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) går igenom föregående mötes
protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-09-23
Pensionärsrådet

§ 26
Tema: Hållbarhet
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Information redovisas om Region Kalmar läns arbete inom miljö och
hållbarhet. Ramen för arbetet utgörs av de 17 globala mål som fastställts i
FN:s Agenda 2030. Utifrån de globala målen har sex hållbarhetsmål för
regionen tagits fram, inom områden som särskilt :
1. Främja hälsa
2. Varje barns bästa
3. Jämlikt och jämställt
4. Hållbar produktion och konsumtion
5. Minska klimatpåverkan och fossilberoende
6. Hållbar byggnation och stadsbildning
Ett antal faktorer har identifierats som avgörande för att lyckas med
införandet av Agenda 2030 i regionen:
•

Långsiktighet i planer och strategier.

•

Vikten av ledarskap

•

Genomsyra övergripande mål inom all politik

•

Agendan integrerad i ordinarie verksamhet och processer inte som ett
sidoprojekt

•

Samverkan mellan aktörer

•

Upphandling

Region Kalmar läns arbete under perioden 2021–2023 konkretiseras i
Verksamhetsplan för hållbarhet. Uppföljning redovisas för mål inom bland
annat vattenförbrukning, energieffektivitet, antibiotikaförskrivning, utsläpp
samt upphandling.
--Naturskyddsföreningen informerar om sitt arbete samt om hur äldre kan
bidra till ett hållbart samhälle.
Pensionärsorganisationerna tar med frågan till sina organisationer. En
uppföljande diskussion sker vid rådets nästa möte.
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Region Kalmar län

--Föredragande

Johanna Schelin, hållbarhetschef
Claes Gårdinger, Naturskyddsföreningen
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2021-09-23
Pensionärsrådet

§ 27
Lägesrapport Covid-19 och vaccination
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lägesrapport redovisas över smittspridning och vaccination för covid-19 i
Kalmar län.
Smittspridningen är just nu låg i länet, men utifrån tidigare erfarenheter kan
den öka återigen under hösten. Två patienter är för tillfället inlagda på
sjukhus, men ingen vårdas på IVA sedan den 9 juli.
Sammanlagt har strax under 350 000 doser vaccin getts. Den 22 september
2021 var totalt 82 procent av länets invånare över 16 år fullvaccinerade eller
hade bokad tid till dos 2. I åldersgrupperna över 65 år var över 90 procent
fullvaccinerade, medan andelen var lägre i grupperna mellan 16–39 år.
Därutöver kan ses att kvinnor har högre vaccinationsvilja än män.
Vaccinationscentralerna i Kalmar och Västervik har nu stängt, och arbetet
med vaccinationerna övergår helt till hälsocentralerna och
hälsovalsenheterna.
I det fortsatta arbetet kommer fokus vara på svårnådda grupper, samt på att
sänka trösklarna för att det ska vara enkelt att vaccinera sig.
Besked om en tredje dos för äldre väntas komma inom några veckor.
--Föredragande

Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare
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§ 28
Aktuellt från Kalmar länstrafik
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ny samverkan biljettsystem

Förslag finns att Region Kalmar län ska ingå i samverkan med Region Skåne
om nytt biljettsystem. Förslaget innebär att Region Kalmar län lämnar
dagens biljettsystem Lynx och går in i ett system som utvecklas av Region
Skåne. Förutom Skåne ingår Region Blekinge och Region Östergötland.
Förslaget behandlas regionfullmäktige vid nästa möte. Om det bifalls
kommer det nuvarande systemet ersättas under 2022.
Det nya biljettsystemet kommer inte påverka biljettutbudet och
seniorbiljetten kommer fortsatt finnas kvar.
Lägesrapport covid-19 och kollektivtrafiken

Trots minskad smittspridning och vaccinationerna har kollektivtrafiken
fortfarande betydligt färre resenärer än vanligt. Kalmar länstrafik följer
rekommendationer från folkhälsomyndigheten och smittskydd, vilket
innebär att trafiken ändå körs som vanligt för att undvika trängsel.
Fortfarande har många bussar framdörrarna stängda, med anledning av ett
föreläggande från Arbetsmiljöverket. De bussar som har öppna framdörrar
säljer biljett ombord, men det rekommenderas att resenärer fortsatt köper
biljett i förväg. Det är möjligt att föreläggandet kan hävas efter den 29
september, eller senast den 2 november.
Fortsatt gäller tidigare råd till resenärer i kollektivtrafiken:
•

Stanna hemma om du är sjuk.

•

Undvika att resa i rusningstid.

•

Håll avstånd.

Ny biljett - Flexbiljett

Biljettutbudet kommer utökas med en flexbiljett. Flexbiljetten innehåller tio
individuella biljetter, som var och en är giltig i 24 timmar efter att ha
aktiverats. De tio biljetterna kan användas när som inom 30 dagar från första
aktiveringen. Flexbiljetten säljs i Kalmar länstrafiks app.
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Region Kalmar län

2021-09-23

SMS-livräddare

Den 29 september ansluter sig Region Kalmar län till tjänsten SMSlivräddare, som är ett system där invånare utbildade i hjärt- och lungräddning
kallas till hjärtstopp via en app på mobilen.
Samtliga fordon som kör på uppdrag åt Kalmar länstrafik är idag utrustade
med en hjärtstartare.
--Föredragande

Conny Karlsson, chef affärsutveckling Kalmar länstrafik

Comfact Signature Referensnummer:
1224595
9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
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§ 29
Aktuella politiska frågor
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Information om aktuella politiska frågor redovisas:
•

Peter Wretlund (S) informerar om aktuellt från kollektivtrafiken.
Aktuella frågor nu gäller främst nytt biljettsystem samt återstart efter
covid-19. Nationellt kan ses att resandet återhämtar sig snabbt. En
kommande fråga är en översyn av utveckling av närtrafiken.

•

Jimmy Loord (KD) informerar om aktuella frågor inom hälso- och
sjukvården. Pandemin pågår fortfarande, men ett stort fokus finns nu
i verksamheterna på uppskjuten vård.
En fråga han personligen vill lyfta är förbättring av tillgängligheten
till 1177 på telefon. Han informerar även om en motion om
anhörigvårdare som lämnats av KD.

•

Yvonne Hagberg (S) informerar om arbetet för att hantera vård som
skjutits upp på grund av pandemin. Prioriteringarna görs av
professionen och är en ingen politisk fråga.
Operationer som väntar genomförs enligt den vanliga
prioriteringsordningen. För att stödja arbetet kommer både
hyrpersonal och upphandling av operationer att göras.
Inom primärvården gäller det framförallt olika årskontroller som
väntar. Hälsocentralerna har generellt klarat sitt uppdrag bra under
pandemin, men en osäkerhetsfaktor är hur många som avstått att söka
vård på grund av smittspridningen.
Inom folktandvården gäller barn prioriteras först, därefter friskvård
och sen övriga.

•

Johanna Wyckman (L) informerar om aktuella hållbarhetsfrågor.
Cirkulär ekonomi är ett nytt begrepp som innebär att arbeta med
återvinning och återbruk av material på ett mer effektivt sätt. Arbete
pågår i regionens verksamheter för att öka antalet flergångsprodukter,
och hittills är erfarenheterna varit mycket positiva.

Comfact Signature Referensnummer:
1224595
10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-09-23
Pensionärsrådet

§ 30
Aktuellt från pensionärsorganisationerna
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Pensionärsorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter:
•

Siv Karlsson informerar om SKPF:s kommande kongress som
genomförs fysiskt. Det känns hoppfullt när verksamheten allt mer
återgår till det normala.

•

Ingemar Tovesson informerar om att PRO:s projekt om digitalisering
startat. Projektet har finansiering av allmänna arvsfonden. Just nu
pågår arbete kring 1177.
Förutom det börjar föreningarna nu komma igång med sina
aktiviteter. Årsmöten som tidigare skjutits upp börjar nu genomföras.

•

Agne Hansson och Runa Liedén Karlsson informerar om
verksamheten i SPF, som är i samma situation som de övriga
föreningarnas. Ett antal möten och en kurs har hittills kunnat
genomföras fysiskt.
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§ 31
Mötesdatum 2022
Beslut
Pensionärsrådet fastställer följande mötesdatum för 2022: 8 februari, 29
april, 27 september och 29 november.
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2021-09-23
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§ 32
Nästa möte
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Frågor till kommande möte diskuteras. Upplägget är beroende av om mötet
kan genomföras fysiskt eller på distans. Följande frågor lyfts till mötet:
•

Hjälpmedel

•

Parkeringar på sjukhusen

•

Utskrivningar från sjukhusen

•

Uppskjuten vård på grund av covid-19

•

Information om remiss av förslag regional transportplan.

Därutöver informerar sekreteraren Johan Jarl om information om förslag till
regionplan 2022–2024 den 19 oktober 2021, samt om digital länsträff med
de kommunala pensionärsråden i december 2021.
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