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Minnesanteckning
Pensionärsrådet
Sekretariatet
Handläggare

Datum

Elisabet Ehne Jangehammar
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Hotell Gustaf Fröding, Karlstad

Närvarande
Politiker

Ola Persson (C)
Eva Julin Dombrowe (L)
Jesper Johansson (MP)
Mats Sandström (S)

ordförande

Organisationerna

Lisbeth Staaf-Igelström
Stig Nordling
Stig Allan Karlsson
Eva Nylin
Kerstin Erlandsson
Eivor Nilsson
Anneli Ericsson
Barbro Johansson
Sven Westlund
Gunnel Andersson

PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SKPF
SKPF
SKPF
RPG

I tjänsten

Anneli Snobl
Sandra Nätt
Elisabet Ehne Jangehammar

Regiondirektör
Funktionsrättsstrateg
Sekreterare
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Inledning
Ordförande Ola Persson hälsar välkommen och öppnar mötet.
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Dagordning och presentation
Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt går igenom dagordningen och rådet gör en
presentationsrunda.
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Information region Värmland
Regiondirektör Anneli Snobl informerar om region Värmland. Från 1
januari 2019 har fyra organisationer blivit en. De fyra är Landstinget i
Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Karlstadsbuss och
Värmlandstrafik. Nu finns enbart 21 regioner i Sverige, inga landsting.
Regional utveckling innebär bland annat statliga uppdrag enligt lag: strategi
för länets utveckling, upprätta och fastställa länsplan för regional
transportinfrastruktur, samverka med länets kommuner med flera och
samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.
Vision för regionen är Livskvalitet i världsklass och värdegrunden Alla
människor har lika värde och ska mötas med respekt.
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Regionen har nio nämnder inklusive regionstyrelsen. De övergripande
målen för regionen är:
• Trygga och nöjda invånare
• Attraktivt och hållbart Värmland
• God och jämlik hälsa
Cirka 8 000 medarbetare finns nu i region Värmland. Arbete med att skapa
en ny gemensam kultur i organisationen, med både verksamhetsfokus och
utvecklingsfokus, har nu påbörjats.
Fyra samverkansråd finns för den nya organisationen: Värmlandsrådet för
samverkan med de 16 kommunerna, Pensionärsrådet, Rådet för
funktionsrätt och Rådet för idéburna organisationer.
Beroende på agendan kommer andra direktörer eller andra lämpliga
tjänstepersoner att delta, det blir inte alltid regiondirektören.
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LK/181691

Samverkansavtalet
Samverkansavtalet är framtaget av biträdande avdelningschef Annica Lidén,
Administrativa avdelningen och fastställt av landstingsstyrelsen 2018-12-19
(RS/190604). Benämningen på rådet ska vara Pensionärsrådet. Rådet kan
ses som en del av den samverkan som styrs av Hälso- och sjukvårdslagen.
Även kollektivtrafik och regional utveckling kommer nu att behandlas i
rådet. Rådet kan vara ett remissorgan.
Ersättare har närvarorätt, men får ingen ersättning om de inte ersätter
ordinarie ledamot. Detta ifrågasätts av representanter från PRO
Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt undersöker vad som gäller och
återkommer med besked om ersättningen.
Rådet delas in i grupper och arbetar i bikupor med följande: Vilka
förväntningar finns? Hur skapar vi samverkan, dialog och delaktighet i
råden? Vilka angelägna frågor finns? Hur skapar vi förtroende och tar del av
varandras kunskap och erfarenheter? Hur vill vi ha agendan? Hur initierar vi
ärenden? Nytt, hur inkluderar vi kollektivtrafik och regional utveckling.
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Redovisning av arbetet i bikupor
Förväntningar
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionsrättstrateg en samordnande funktion dit man kan vända sig med
frågor och funderingar ”spindeln i nätet”
Att det planeras förmöten
Att man får datumen tidigare
Att möten helst inte ska läggas på fredagar
Att kallelsen kommer ut i god tid
Att man får PowerPoint och information om punkterna innan mötet så man kan
vara förberedd
En utbildningsdag
Att det inte bara blir information utan dialog

Datum

2019-02-12

REGION VÄRMLAND

•
•
•
•
•
•
•

Diarienummer

RS/190687

3 (3)

Att man får vara en remissinstans
Vara med och påverka tidigt vid till exempel förändringar
Att man får vara med i relevanta arbetsgrupper för att kunna vara med och
påverka
Att det finns olika kanaler för att kunna få och söka information
Att man får återkoppling/uppföljning i olika frågor som tagits upp och som berör
äldre
Att det ska vara transparant och finnas en öppenhet
Att nästkommande möte diskuteras på mötet för att kunna föra frågor/ämnen
på tal

Angelägna frågor
•
•
•
•
•
•

Att man alltid väger in de äldres perspektiv, typ en ”Äldre checklista”
Att servicelinjen, kollektivtrafiken och sjukresor fungerar
Bättre samordnad kollektivtrafik
Gratis buss för pensionärer/äldre på bussar (mitt på dagen)
Geriatrik i vården, kompetens om detta
Fasta vårdkontakter (måste inte vara läkare)

Övrigt
•
•
•
•
•

Att glesbygden inte glöms bort
Tillgång till kulturevenemang viktigt, vissa tider/dagar rabatterat pris
Att SSK/DSK som ska gå i pension/har gått i pension kan vara
handledare/mentorer till nyexaminerade för att ge dem stöd i arbetet
PRO har gjort en uppdelning inom organisationen så att representanter i rådet
företräder olika områden
Bra exempel i Säffle där man träffar DSK vilken vid behov remitterar till läkare
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Planering inför nästa möte
I juni blir det ett besök på beställningscentralen för sjukresor i Munkfors
gemensamt med Rådet för funktionsrätt.
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Övriga frågor
•
•

PRO har gjort en uppdelning inom organisationen så att representanter i
rådet företräder olika områden.
Planera så att pensionärsorganisationerna kan ha förmöten innan råden.

Vid anteckningarna,

Elisabet Ehne Jangehammar

