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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 Ledamöter
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, vice ordförande
Ulla Henriksson
Margaret Kanon
Jöns-Bertil Eriksson
Gerd Jonsson
Bernth Nygren
Arne Dahlin
Uno Essvall

Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
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
PRO i Jämtlands län
PRO i Jämtlands län
SPRF avd 21
SPRF avd 21
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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

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.
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.
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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
Information från fastighetschef om nytt sjukhus
Fastighetschef Jan-Åke Lindroth besökte pensionärsrådet och informerande om de olika
placeringsförslag som finns gällande Östersunds kommuns hälsocentraler samt hur man har tänkt
sig utveckla Östersunds sjukhus.
Nya regler kring sjukresor
Pensionärsrådet får information om förslag kring nya regler kring sjukresor och får även
möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. De synpunkter som inkommer skickas till
landstingsråd Harriet Jorderud.
Ny hälso- och sjukvårdspolitik
Anna Gundersson, ordförande i Beredningen för vård och rehabilitering, besöker rådet och
informerar om det pågående arbetet med ny hälso- och sjukvårdspolitik. Rådet får möjlighet att
dels lämna muntliga och skriftliga synpunkter. Inkomna synpunkter vidarebefordras till
beredningen.
Skrivelse om nya betalsystem
Länets handikappråd har upprättat en skrivelse om svårigheten med att endast tillhandahålla smsbetalning vid t.ex. parkeringar och offentliga toaletter. Pensionärsrådet beslutar att ställa sig
bakom skrivelsen som därefter skickas till primärkommunala nämnden, lokalmedia och
riksorganisationer som PRO och SPF.
Budgetuppföljning
Pensionärsrådet har regelbundet följt upp rådets ekonomiska resultat utifrån fastställd budget.
Tandvårdsreformen
Bibbi Röjelid-Nääs, bedömningstandläkare vid landstinget, besöker rådet och informerar om
tandvårdsreformen som trädde i kraft från och med den 1 januari 2013.
Stimulansmedel och kömiljarden
Kerstin Andersson-Thorell, hälso- och sjukvårdsstaben, besöker rådet och informerar
innebörden av stimulansmedel och kömiljarden samt hur Jämtlands läns landsting arbetar för att
uppnå uppsatta mål.
Pågående arbete med hälsocentraler
Marianne Nilsson, vårdutvecklare, besöker rådet och informerar om hur det aktuella läget är vid
länets hälsocentraler utifrån mål, ekonomi och personal i primärvården.
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Information om ortopedprojektet
Ulrica Jonsson, vårdutvecklare, besöker rådet och informerar om ett lyckat effektiviseringsprojekt
vid ortopedmottagningen på sjukhuset. Målet har varit att effektivisera patientflödet, sänka
medelvårdtiderna, öka tillgängligheten samt öka vårdkvalitet och patientsäkerhet.
Information om våld i nära relationer
Mångfaldsstrateg Anna Ebenmark besöker pensionärsrådet och informerade om våld i nära
relationer.
Information om diskriminering av äldre
Mångfaldsstrateg Anna Ebenmark besöker pensionärsrådet och informerade om olika
diskrimineringsgrunder.
Äldrebarometern
Jöns-Bertil Eriksson informerar om äldrebarometern, en verktyg som PRO använder för att mäta
hur bra kommuner är att leva och bo i för äldre.
Information om tillgänglighetsdatabas
Länets handikappråd har bjudit in företrädare för tillgänglighetsdatabasen, en databas som
beskriver en kommuns tillgänglighet, till att föreläsa för råden och intresserade kommuner. Om
databasen verkar intressant kan länets handikapprådet och landstingets pensionärsråd göra en
gemensam skrivelse till landstingsfullmäktige om att gå med i databasen.
Utvecklingsfrågor inom primärvården
Centrumchef Olle Christmansson besöker rådet och informerar om förslag om en ny hälsocentral
i Östersund samt om pågående projekt inom primärvården.
Regional utvecklingsstrategi
Rådet erhåller information om den regionala utvecklingsstrategin som håller på att arbetas fram.
Rådet får möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet men utgör inte någon officiell
remissinstans.
Information från patientnämnden
Agneta Ingvarsson, utredare och enhetschef på patientnämnden, besöker rådet och informerar
om nämndens verksamhet. Pensionärsrådet beslutar att upprätta en skrivelse om att information
från patientnämnden måste finnas tillgänglig på alla avdelningar på sjukhuset, hälsocentralerna.
Information från organisationerna
Samtliga organisationer med representation i pensionärsrådet har regelbundet fått informera om
den egna organisationens pågående arbete.
Genomgång av pensionärsrådets stadgar
Pensionärsrådets ledamöter går igenom rådets stadgar och får reflektera över vad rådets uppgifter
är och hur rådet i fortsättingen ska arbeta med frågor som rör målgruppen.
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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 2013-12-31
Årsbudget 2013
Landstingsbidrag
90 000
Summa intäkter
90 000
Personalkostnader
(lön, arvode, sociala avgifter,
andra ersättningar)
Omkostnader
(Personalbefrämjande åtg, externa
representanter, resor o.s.v.)
Summa kostnader
Resultat

Utfall per 2013-12-31
90 000
- 82 204
-831
-83 035
6 965

