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Protokoll gemensamt möte
länspensionärsrådet och
tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
Tid och plats
2019-04-01, kl. 10.00–16.00, Regionhuset i Luleå

§ 4-7
Beslutande Länspensionärsrådet
Linda Frohm (M)

Ulla Öhman, PRO

Gunnel Jonsson (C)

Eivy Blomdahl, PRO

Anders Öberg (S)

Siv Nilsson, SKPF

Helena Öhlund (S)

Mona Wilsson, SPF

Åke Bolmgren, PRO

Vakant

§ 8-11
Beslutande tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
Linda Frohm (M)

Inger Johansson, FRN

Lennart Åström (S)

Margaretha Lindblom, FRN

Beatrice Öman (S)

Ivan Åberg, FRN

Christian Lindgren, FRN

Stefan Simonsson, FRN

Jan-Erik Nilsson, FRN

Karin Sundbaum, SRF

Sekreterare

Justerat den:

Kristina Larsson

Linda Frohm, Ordförande

Justerat den:

Justerat den:

Eivy Blomdahl, justerare

Ivan Åberg, justerare
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§ 1. Sammanträdets öppnande
Linda Frohm hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.
Ledamöter presenterar sig och vilken organisation de kommer ifrån.
§ 2. Val av protokolljusterare
Eivy Blomdahl, länspensionärsrådet och Ivan Åberg, tillgänglighetsrådet
Region Norrbotten, valdes att justera protokollet jämte ordförande.
Eivy Blomdahl, justerar punkterna § 1-7 och § 12-16
Ivan Åberg tillgänglighetsrådet Region Norrbotten justerar punkterna § 1-3
och § 8-16
§ 3. Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga
frågor
Föredragningslista fastställs efter justering till följande:
1.

Sammanträdets öppnande

2.

Val av protokolljusterare

3.

Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga
frågor

4.

Val i länspensionärsrådet

5.

Val i tillgänglighetsrådet

6.

Ordförande informerar om aktuella frågor

7.

Fastställande av sammanträdesplan för år 2019

8.

Kommande sammanträde

9.

Övriga frågor

10.

Sammanträdets avslutning

Ett antal frågor och övriga synpunkter inkom under mötet. Se § 15. Övriga
frågor
§ 4. Val av ordförande i länspensionärsrådet tillika ordförande i
arbetsutskottet
Till ordförande i länspensionärsrådet tillika ordförande i arbetsutskottet valdes Linda Frohm.
§ 5. Vice ordförande i länspensionärsrådet tillika vice ordförande
i arbetsutskottet
Till vice ordförande i länspensionärsrådet tillika vice ordförande i arbetsutskottet valdes Ulla Öhman.
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§ 6. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet
Till ledamot från Pensionärernas riksorganisation valdes Ulla Öhman och till
hennes personliga ersättare valdes Eivy Blomdahl. Till ledamot från Svenska
kommunalpensionärers förbund valdes Siv Nilsson och till hennes personliga ersättare valdes Ingrid Norberg. Till ledamot från Sveriges pensionärers
riksförbund valdes Mona Wilsson och till hennes personliga ersättare valdes
Anita Hollström.
§ 7. Ledamöter och ersättare till samverkansgrupper för
hjälpmedel
Till ledamot från Pensionärernas riksorganisation valdes Åke Bolmgren och
till hans personliga ersättare valdes Roland Björken. Till ledamot från
Svenska kommunalpensionärers förbund valdes Siv Nilsson och till hennes
personliga ersättare valdes Ingrid Norberg. Till ledamot från Sveriges pensionärers riksförbund valdes Mona Wilsson och till hennes personliga ersättare valdes Anita Hollström.
§ 8. Val av ordförande i tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
tillika ordförande i beredningsutskottet
Till ordförande i tillgänglighetsrådet Region Norrbotten tillika ordförande i
beredningsutskottet valdes Linda Frohm.
§ 9. Vice ordförande i tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
tillika vice ordförande i beredningsutskottet
Till vice ordförande i tillgänglighetsrådet Region Norrbotten tillika vice
ordförande i beredningsutskottet valdes Christian Lindgren.
§ 10. Ledamöter och ersättare i beredningsutskottet
Till ledamot från Funktionsrätt Norrbotten valdes Jan-Erik Nilsson och till
hans personliga ersättare valdes Ivan Åberg. Till ledamot från Synskadades
riksförbund valdes Karin Sundbaum och till hennes personliga ersättare valdes Hjördis Lindström.
§ 11. Ledamöter och ersättare till samverkansgrupper för
hjälpmedel
Till ledamot från Funktionsrätt Norrbotten valdes Stefan Simonsson och till
hans personliga ersättare valdes Inger Johansson. Synskadades riksförbund
uppger att frågor gällande hjälpmedel för synskadade ligger under syncentralen och väljer därmed att inte delta i samverkansgruppen för hjälpmedel.
Det beslutas att Funktionsrätt Norrbotten väljer till dessa platser. Ledamot
Margareta Lindblom valdes till ledamot och till hennes personliga ersättare
valdes Jan-Erik Nilsson.
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§ 12. Ordförande informerar om aktuella frågor
Ordförande visar ett bildspel med information om Region Norrbottens vision, politiska organisation och syftet med länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten.
Skrivelse har inkommit från Ivan Åberg 2019-01-30 gällande patient- och
brukarmedverkan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Skrivelsen skickas till
arbets- och beredningsutskotten för behandling.
Skrivelse har inkommit från Funktionsrätt Norrbotten med önskan om förhöjt verksamhetsbidrag. Skrivelsen skickas till arbets- och beredningsutskotten för behandling.
Strategiska planen diskuteras. I protokoll från gemensamt möte med länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten 2018-12-11 finns
en sammanfattning över inspel från patientråden på systemnivå som finns
med i strategiska planen under startegiska mål 2019-2021. Ordförande föreslår att inspel till strategiska planen tas upp på arbets- och beredningsutskotten 26 april.
§ 13. Fastställande av sammanträdesplan för år 2019
Arbets- och beredningsutskott: 26 april, 3 september, 7 november 2019
klockan 10:00-12:00
Sammanträden: 1 april, 16 maj, 24 september, 11 december 2019 klockan
10:00-16:00
Diskussion om råden ska ha gemensamma möten. Båda råden ska ta en enskild diskussion gällande detta och ta med sig synpunkter till arbets- och
beredningsutskotten 26 april.
§ 14. Kommande sammanträde
Nästa sammanträde, som är ett gemensamt möte för länspensionärsrådet och
tillgänglighetsrådet, är planerat till 16 maj 2019. Beredning inför sammanträdet äger rum 26 april.
Ordförande föreslår att se över möjligheten att förlägga nästkommande
sammanträde i Kalix kommun. Planen är att se deras visningsrum samt bjuda
in någon av föreläsarna från behovsseminarium på LTU: Digitaliseringens
möjligheter till nya vård- och omsorgstjänster i hemmet
§ 15. Övriga frågor
Den framtagna funktionhinderpolitiska plan ska diskuteras på nästkommande arbets- och beredningsutskotten den 26 april.
Tidigare har det inkommit synpunkter på att dialysverksamheten i Gällivare
inte fungerar bra, fråga uppkom om översyn kommer göras och att informat-
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ion önskas från verksamheten. Frågan tas med till arbets- och beredningsutskotten 26 april.
Fråga gällande patient- och brukarmedverkan, hur dem fungerar och är organiserade i Regionen skickas diskuteras på arbets- och beredningsutskotten 26
april.
Ur tillgänglighetssynpunkt finns önskemål att veta var uppdrags- och sjukvårdsberedningarna kommer att föra dialoger samt vilka som är ordförande i
samtliga beredningar. Information om detta kommer vid nästa sammanträde.
Diskussion om att det är viktigt att ha med kommuner, statliga myndigheter
och region i dessa råd, såsom beskrivet i reglementet. Ordförande tar frågan i
beaktan.
Tidigare har fyra representanter från patientråden hjälpt utvecklingsledare
Klas Gustafsson med att testa ett nytt digitalt system för avvikelsehantering.
Ytterligare tester kommer utföras då underlaget är klart och dessa undrar när
detta kommer ske. Information skickas ut tillsammans med protokollet.
På frågan varför syn, döv och hörsel inte är representerade i tillgänglighetsrådet Region Norrbotten svarar Christian Lindgren att anledningen är att
inga nomineringar från dem inkommit.
Ordförande informerar att organisation för psykisk funktionsnedsättning talat
om att de inte är representerade och ordförande har svarat att organisationerna väljer representanter och att politiken inte ska föreslå representanter från
organisationerna.
Ulla Öhman önskar att man uppdaterar reglemente för patientråden med rätt
organisationer.
Ordförande förtydligar att ledamöter och ersättare är valda på 4 år.
§ 16. Sammanträdets avslutning
Linda Frohm tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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