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§ 1 Välkomna
Gunnar Pettersson hälsar alla välkomna. Gunnar är ordförande idag då
Monalisa tyvärr inte kunde delta på dagens möte. I och med att
dagordningen inte hade någon punkt för ”godkännande av dagordning”
beslutade rådet under denna punkt att arbeta efter utskickad dagordning.
§ 2 Val av justerare
Ingeborg valdes till justerare för mötet.
§ 3 Föregående protokoll
Gunnar gick igenom föregående protokoll. Vi diskuterade återigen
reseersättningen för privatbilister gentemot taxikostnader. Rådet önskar
större påtryckningar kring detta i omställningsarbetet från politikerna.
§ 4 Utvärdering och uppföljning
På förra mötet tog rådet upp att detta möte skulle handla om utvärdering
kring året som gått samt en uppföljning av genomförda
aktiviteter/diskussioner.

Anna gick igenom en sammanställning kring de frågor som tagits upp från
december 2008-oktober 2009.

December 2008: Äldres hälsa var i fokus. Ingen av organisationerna har
arbetat vidare med frågan.
Information från SKPF om problemet med att åka buss med rullator och
samtidigt betala sin biljett. Finn skulle ta upp detta till länstrafikens styrelse
– vilket han gjort. Länstrafiken förstod inte problemet. Rådet diskuterar
alternativa lösningar till att betala, ex så som spårvagnar har vilket gör att
det går att betala i mitten av bussen. Rådet beslutade att Finn skulle göra
mer påtryckningar kring detta.

Februari 2009: Diskussion kring stimulansmedel. Gunnar E rapporterar att
dessa medel har använts bra i Åre kommun. Där finns en byvärd som
finansieras med medlen som hjälper invånare över 75 år med mindre
åtgärder i hemmen.
Kultur i vården var även upp i februari. Diskussion uppstod nu om detta
har tagits bort i omställningsarbetet. Ingen visste säkert. Anna återkommer
kring detta vid nästa möte.
Juni 2009: Chefen för kollektivtrafiken vid länstrafiken samt chefen för
beställningscentralen är inbjuden. Dessutom togs ämnet geriatrik upp som
kompetensområde samt det regionala serviceprogrammet.
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Inger Jonsson meddelar att hon har motionerat för en geriatrisk avdelning
inom sjukhuset. Detta skulle tas upp i Äldres hälsa. Vad har hänt?
Äldrevårdsteam? Inger J tar med sig detta och återkommer till rådet med
information. Det regionala serviceprogrammet har landstinget besvarat i en
remiss och tillgänglighetsperspektivet har beaktats genom länets
handikappråd. Frågan bevakas fortfarande.

Augusti 2009: Tina Stafrén höll ett föredrag/samtal om äldrevården utifrån
ett anhörigperspektiv. Utifrån detta blev hon även inbjuden till PRO
Frösöns medlemsmöte och deltog där med ett engagerande
föredrag/samtal.

Oktober 2009: Mötet dominerades av Hälsoval och samtal i anknytning till
detta.

Diskussion uppstod återigen på dagens decembermöte om kostnader kring
sjukresor med anledning av Hälsoval. Politikerna ska fortsätta trycka på i
omställningsarbetet kring detta samt ta upp det för diskussion i andra
sammanhang.

Utifrån ovanstående genomgång diskuterade rådet om nuvarande
arbetssätt, där rådet bjuder in aktuella och intressanta föredragshållare till
varje sammanträde, är bra. Upplägget är bra men regelbundna reflektioner
är nödvändiga. Reglementet gicks igenom och diskuterades. LPR har stora
möjligheter att påverka. Punkten ”ledamöterna rapporterar” ska vara kvar
men enbart varannan gång och med syftet att utbyta information och
erfarenheter som är till nytta för rådet. Yttranden och förslag från LPR skall
skrivas ner och politikerna kan då ta med dem i sitt vidare arbete.
§ 5 Hur går vi vidare?
När det gäller sjukresor beslutade rådet att Olle E och Inger B ska skriva en
skrivelse på uppdrag från pensionärsrådet som ska gå direkt till styrelsen.
Nästa styrelse är 26 januari vilket gör att ärendet måste vara inne senast den
5 januari.
Nästa års teman slogs fast för våren med nedanstående resultat:

Februari: Politisk organisation, Folkhälsoplanen och inbjudan av
folkhälsopolitiska beredningen.

April: Information om ålder som diskrimineringsgrund och tillgänglighet
som skäl för diskriminering. Anna bjuder in tillgänglighetsutredaren Hans
Ytterberg. Informationen kring ålder håller Anna själv i.
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Juni: Genusperspektiv i vården. Anna bjuder in Gunilla Risberg från Umeå
universitet.
Övriga teman som var uppe men som rådet ännu ej har beslutat om är:

• Diskrimineringslagstiftningen och särskilt betoning på
diskrimineringsgrunden ålder.
• Våld i nära relationer – med fokus på våldet i nära relationer där
äldre kvinnor setts vara en utsatt grupp.
• Upphandling och bjuda in Fredric Kilander, enhetschef upphandling.
• Träff med beredningarnas presidium för att diskutera samverkan.

§ 5 Övriga frågor
När det gäller önskemål om att få ut fullmäktiges liksom styrelsens
dagordningar så handlar det om att rådets medlemmar ska få en överblick i
vad som pågår och kunna ta upp ärenden även på rådet utifrån ett
äldreperspektiv.
§ 7 Nästa möte
2010 års mötesdatum gicks igenom. Eftersom ordförande Monalisa
Norrman inte var närvarande beslutades att fastställa endast mötet i
februari till den 25 februari med temat politisk organisation och
folkhälsoplan.
§ 8 God Jul och Gott Nytt År!
Gunnar tackade alla för detta år och önskade samtliga en riktigt god jul och
ett gott nytt år.
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