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1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1.1 REGLEMENTE FÖR LANDSTINGETS PENSIONÄRSRÅD, LPR
Landstingets Pensionärsråd (LPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för pensionärsorganisationerna och landstingets politiska organ och verksamheter.
LPR är ett referensorgan med rätt att väcka frågor direkt i landstingsstyrelsen.
Landstinget ska (enligt § 8 HSL) i planering och utveckling av hälso- och sjukvården samverka
med i detta fall länets pensionärsorganisationer.
Rådets uppgifter


Verka för att pensionärernas frågor och synpunkter beaktas i fullmäktige, i styrelse och i
landstingets olika verksamheter



Vara remiss- och referensorgan i frågor som berör pensionärer



Vara väl informerade i landstingets upphandlingsarbete



Initiera nya pensionärsfrågor i landstinget



Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Det innebär att LPR aktivt kan arbeta för förändringar, informera och ge förslag till lämpliga
anpassningar av verksamheter inom landstinget.
LPR ska i ett tidigt skede få information om planerade förändringar som kan påverka
äldrefrågorna inom organisationen. Detta för att rådet ska kunna lämna synpunkter och
förslag som kan påverka ärendenas handläggning. Pensionärerna ges genom rådet en större
delaktighet i landstingets verksamhet.

1.2 PENSIONÄRSRÅDETS LEDAMÖTER OCH SAMMANTRÄDEN
Landstingets Pensionärsråd har under året bestått av:
Ledamöter:
Elin Hoffner (V), ordförande
Lars-Eric Bergman (M)
Bengt Bergqvist (S)
Inger Jonsson (C)
Anna Gundersson (S)
Bodil Sihm (MP)
Lise Hjemgaard-Svensson (M)
Kia Carlsson (FP)
Inger Breil
Ulla Henriksson
Margaret Kanon
Jöns-Bertil Eriksson

Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
PRO i Jämtlands län
PRO i Jämtlands län
PRO i Jämtlands län
PRO i Jämtlands län
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Gerd Jonsson
Bernth Nygren
Arne Dahlin
Uno Essvall
Olle Eliasson, vice ordförande
Ingeborg Olsson*
Leif Westergren
Nils-Olof Mårtensson
Sonja Ejenstam
Jorunn Åhlberg

5(10)

2013-02-07

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

PRO i Jämtlands län
PRO i Jämtlands län
SPRF avd 21
SPRF avd 21
SPF:s distrikt i Jämtlands län
SPF:s distrikt i Jämtlands län
SPF:s distrikt i Jämtlands län
SPF:s distrikt i Jämtlands län
SKPF avd 30 Jämtland
SKPF avd 30 Jämtland

*

Olle Eliasson och Ingeborg Olsson ersattes av Leif Westergren och Nils-Olof Mårtensson efter
sammanträdet den 26 april 2012. Till vice ordförande i Olles ställe valdes Inger Breil.
Landstingets pensionärsråd har under året haft sex protokollförda sammanträden.

1.3 RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Riksorganisation för pensionärer som genom sin distriktsorganisation bedriver organiserad
verksamhet i minst fyra kommuner inom länet har rätt att ingå i rådet. Antalet
pensionärsrepresentanter i rådet ska vara minst lika många som förtroendevalda enligt nedan.
Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till organisationens
medlemsantal. Distriktsorganisationen som ingår i rådet ska före den 1 november det år då
allmänna val genomförs lämna förslag till landstingsfullmäktige på ledamöter och ersättare.
Landstingsfullmäktige utser fyra förtroendevalda + ersättare varav minst en skall vara ledamot i
landstingsstyrelsen.

1.4 RÅDETS ARBETSFORMER
Landstingets pensionärsråd:
 Är organisatoriskt knutet till landstingsfullmäktige
 Utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör utses bland de från
landstinget valda och vice ordförande bland företrädarna för pensionärsorganisationerna.
Landstingsdirektören utser sekreterare för rådet.
 Planerar själv sin verksamhet
 Kan tillsätta arbetsgrupp med uppgift att bereda ärenden och/eller föreslå dagordning till
rådets sammanträden
 Ska få utbildning likvärdig den som erbjuds politiskt förtroendevalda i landstinget
 Ska årligen avrapportera genomförd verksamhet till landstingsfullmäktige.
Till ledamöterna i LPR utgår arvode, traktaments- och reseersättning enligt av
landstingsfullmäktiges fastställda arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.
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Skriftlig kallelse, föredragningslista samt handlingar av vikt ska vara tillgängligt för rådets
ledamöter och för kännedom till rådets ersättare senast en vecka före sammanträden.
Landstingets pensionärsråd ska sammanträda minst sex gånger per år.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.
Vid sammanträdet ska protokoll föras som justeras av ledamot från pensionärsorganisation.
Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet samt landstingsstyrelsen och
landstingsfullmäktige. Kallelse och protokoll ska finnas tillgängliga på www.jll.se.
Övrigt




För landstingets pensionärsråds verksamhet ska det finnas en budget.
Ändring av reglementet kan aktualiseras av landstingets pensionärsråd och
landstingsfullmäktige.
Reglemente för landstingets pensionärsråd fastställs av landstingsfullmäktige.

1.5 ÄRENDEN SOM VARIT AKTUELLA UNDER ÅRET


Framfört synpunkter gällande skyltning på sjukhuset
Landstingets pensionärsråd har under året ställt frågor och framfört synpunkter på
skyltningen på Östersunds sjukhus. I juni 2012 beslutade rådet att skicka en skrivelse till
landstingsstyrelsen med uppmaning att styrelsen skulle ta initiativ till att provisoriska
skyltar skulle tas bort och ersättas med skyltar enligt befintligt skyltsystem samt att
skyltningen i övrigt skulle ses över för att göra den så tydlig som möjligt. I skrivelsen
framfördes också en önskan att få svar på frågor i befintligt skyltavtal och hur
ansvarsfördelningen ser ut.
I augusti besökte fastighetschef Jan-Åke Lindroth pensionärsrådets sammanträde för att
besvara frågorna i skrivelsen. Det har också genomförts ett antal åtgärder, bland annat har
de provisoriska skyltarna rådet uppmärksammats tagits bort, kontaktinformation har satts
upp vid sjukhusets entré i syfte att alla ska veta vem som kan kontaktas om man har
synpunkter och ett ständigt arbete pågår med att få bort handskrivna skyltar. Landstingets
kommunikationsstab arbetar också med att se över språket i informationsmaterial och
med att förbättra kallelserna till sjukhuset.



Budgetuppföljning
Pensionärsrådet har vid flera av sina möten följt upp rådets ekonomiska resultat utifrån
fastställd budget. I juni redovisade rådet ett underskott på -17 811 kronor. Orsaken till
underskottet var framförallt att landstingsbidraget inte täcker personalkostnaderna för de
sex möten som rådet enligt reglementet ska ha. För att kunna uppfylla sitt uppdrag från
landstingsfullmäktige begärde pensionärsrådet om ett tilläggsanslag på 35 000 kronor.
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Begäran har under året inte beviljats och det underskott som rådet redovisar i slutet av
året kommer att läggas in i den totala potten för landstingets politiska verksamhet.


Dialogdag om måltider för äldre
I oktober arrangerade landstingets Folkhälsocentrum en dialogdag om måltider. Halva
dagen ägnades åt frågor kopplat till måltider för äldre och då deltog landstingets
pensionärsråd. Pensionärsrådet hade också fått i uppdrag att inför dagen hålla i en
diskussionspunkt utifrån frågan ”Hur ser framtidens mat i omsorgen ut”. Under denna
punkt lyfte pensionärsrådet frågan om ”ensammaten” och menade att det är ett problem
att många äldre som bor själv tvingas äta sin mat ensam. Andra frågor som de valde att
lyfta var hur äldre män kan stöttas i matlagningen, betydelsen av en varierad kost och att
äldre får möjlighet att äta sådan mat som de tycker om. Pensionärsrådet ska fortsätta att
följa vad som händer inom detta område.



Uppföljning av området ”mest sjuka äldre”
Ett tema för landstingets pensionärsråd har under året varit att följa upp nationella
satsningar och utvecklingsarbete inom äldreområdet. Elsy Bäckström, samordnande
utvecklingsledare, regionförbundet, deltog på pensionärsrådets möte i december för att
informera om en ny strategi och handlingsplan för ”Bättre liv för sjuka äldre” i Jämtlands
län. Handlingsplanen anger hur länet ska upprätthålla en god kvalitet kring arbetet med
omsorgen för de mest sjuka äldre och hur befintliga resurser kan användas mest effektivt.
Elsy informerade om olika prestationsmål i handlingsplanen och hur länet uppfyller dem.



Redovisning om brukarrevision av Återhämtnings- och Rehabiliteringsenheten
(Åre) vid område Psykiatri
Lena Larsson besökte pensionärsrådets möte i februari och redovisade en brukarrevision
som utförts inom ÅRE (K 2) vid område Psykiatri under perioden februari till och med
augusti 2011. Den omfattade fyra teman: bemötande, inflytande, tillgänglighet och nytta.



Redovisning av utredning avseende Samverkan genom brukarråd inom Jämtlands
läns landsting
Under våren 2012 genomförde socionomstuderande Ellinor Rask en översyn av
landstingets samverkan med föreningar och då framförallt brukarråd. Syftet med arbetet
var att ge förslag på arbetssätt vad gäller samverkan som omfattar fler samverkansaktörer
än idag.



Återkoppling gällande rutiner för förskrivning av elrullstolar
Vid rådets sammanträde i april redovisade ordförande fastställt svar i landstingsstyrelsen
på pensionärsrådets skrivelse angående rutiner gällande förskrivning av elrullstolar.



Återkoppling gällande synpunkter till Stadsbussarna
Pensionärsrådet har vid olika tillfällen under 2011 och 2012 haft frågor om nytt
betalsystem för Stadsbussarna samt frågor kopplade till tillgänglighet på bussarna för
personer med rullatorer. Rådet har ännu inte fått svar på frågorna och kommer vid något
möte under 2013 att bjuda in någon representant från Stadsbussarna.
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Information om arbetet med en ny hälso- och sjukvårdspolitik för Jämtlands län
I landstingsfullmäktiges beredning för vård- och rehabilitering pågår ett arbete med att
tillsammans med länets kommuner forma ett ny plan för hälso- och sjukvårdspolitiken i
Jämtlands län. I ett första steg kommer ett policydokument att upprättas. Landstingets
pensionärsråd har under året fått löpande information om arbetet och kommer under
2013 att vara remissinstans i arbetet med att utforma mål för den nya hälso- och
sjukvårdspolitiken.



Information om nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Jämtlands län
Landstingets pensionärsråd var utsedd som remissinstans i Regionförbundet Jämtlands
läns arbete med ett regionalt trafikförsörjningsprogram för Jämtlands län. Ruth Ericsson
från regionförbundet besökte rådets sammanträde i april och informerade om den nya
kollektivtrafiklagen samt om arbetet med det nya programmet. Landstingets
pensionärsråd hade under remisstiden inga synpunkter på förslaget.



Information om läkemedel
Per Magnusson, distriktsläkare och ordförande i läkemedelskommittén, informerade på
pensionärsrådets möte i april om läkemedel kopplat mot äldreområdet. Han berättade
också om pågående arbete i läkemedelskommittén med att förbättra äldres
läkemedelsanvändning.



Information om verksamheten vid Storsjögläntan
Gun Westberg, sjuksköterska vid Storsjögläntan, Östersunds sjukhus, besökte
pensionärsrådets möte i oktober 2012 och informerade om Palliativ vård och
Storsjögläntans verksamhet.



Information om Föreningspunkten
Ordförande har under året gett löpande information om planeringsarbetet gällande
Föreningspunkten som är tänkt att vara en plats på Östersunds sjukhus där föreningar
och organisationer kan visa upp sig och finnas på plats för att svara på frågor från
patienter.



Information om mobil läkare
Ulla Ledin, Områdeschef inom Primärvården, besökte pensionärsrådets möte i augusti
och följde upp tidigare information till pensionärsrådet om Mobil läkare. Ulla
informerade också om ett nytt projekt med geriatriskt team.



Information om Äldrebarometern
Pensionärsrådet har fått information om PRO:s genomförda undersökning
Äldrebarometern. Kartläggningen visar hur det ser ut idag men ger också besked om
framtida planer för äldreomsorg och boende.



Information om en vård värld samverkan
”En vård värd samverkan” är ett samarbete mellan PRO och SPF för att få till en
samverkan kring vård och omsorg av äldre. Ledamöterna fick på sitt sammanträde i
december information om projektet och kommer under våren 2013 att följa upp arbetet.
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Pensionärsrådet har under året också lyft olika mindre frågor som uppkommit i de olika
organisationerna eller av ordföranden.

2 MÅLUPPFYLLELSE
Enligt syftet med landstingets pensionärsråd ska rådet verka för att pensionärers frågor
uppmärksammas i landstingsfullmäktige, i styrelse och i landstingets olika verksamheter. Det har
genomförts på olika sätt där flera av rådets frågor och synpunkter tagits upp på olika möten.
Rådets synpunkter på skyltningen på sjukhuset är ett exempel där de synpunkter som framförts
medverkat till förbättringar. Pensionärsrådet har också haft möjlighet att vara remissorgan i olika
frågor vilket också är ett av syftena med rådet.
Landstingets pensionärsråd har också en viktig uppgift som kunskapsspridare och
opinionsbildare. Det genomförs bland annat genom ömsesidig information från pensionärsrådet
ut till organisationerna och från organisationerna till pensionärsrådets ledamöter.
Rådet följer kontinuerligt upp de ärenden som tagits upp och genomför också gemensam
verksamhetsplanering för kommande möten.

3 EKONOMISKT UTFALL 2012-12-31
Årsbudget

Extern intäkt
Landstingsbidrag
Personalkostnader lön, arvode,
sociala avgifter och andra
ersättningar.
Budget Sociala avgifter och andra
avgifter

0
60 000

Budget
jan-dec

0
60 000

- 42 000

-62 272

-18 000

- 15 753

Sociala avgifter
Personalbefrämjande åtgärder
Lokalhyra
Buss samt anslutning
Utlägg parkering
Extern representant

Summa kostnader
Resultat

Utfall per
31 december

-13 616
-384
-451
-880
-190
-232

60 000

-78 025
- 18 025
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2.1 FÖRKLARING TILL UNDERSKOTT
Den främsta orsaken till underskottet är att landstingsbidraget för året inte kunnat täcka
personalkostnaderna för de sex mötena som pensionärsrådet ska ha enligt det reglemente för
rådet som fastställts av landstingsfullmäktige. Utifrån det ekonomiska läget i rådet har det under
året gjorts beräkningar för vad varje möte kostar. Det har då konstaterats att varje möte kostar
cirka 16 000 kronor, beräknat utifrån att cirka 10 personer deltar på varje möte.
I augusti 2012 beslutade pensionärsrådet om att till landstingsfullmäktiges särskilda
budgetberedning begära ett extra budgetanslag på 35 000 kronor. I sitt beslut framförde rådet
också att det är viktigt att budgeten för pensionärsrådet kommande år fastställs utifrån antal
möten som rådet enligt fastställt reglemente ska ha. Om landstingsbidraget även fortsättningsvis
är otillräckligt har rådet i samma beslut föreslagit att diskussion bör tas om att ändra i
reglementet.
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