
Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen (RPR)
Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen är ett organ för samråd och ömsesidig information 
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionens politiska organ och 
verksamheter. Rådet kan lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser, vara ett 
referensorgan med rätt att väcka frågor direkt i regionstyrelsen och ett forum för opinionsbildning 
och kunskapsspridning i frågor som rör pensionärer.

Ledamöter
PRO i Jämtlands län (Pensionärernas Riksorganisation) – 3 ordinarie (varav 1 är vice ordf) + 3 
ersättare
SPF seniorerna Jämtland Härjedalen distrikt (Sveriges Pensionärsförbund) - 1 ordinarie + 1 
ersättare
SKPF avd 30 Jämtland (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund) - 1 ordinarie + 1 ersättare
Förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen: M (ordf), C, KD, S.

Verksamheten år 2021
Pandemin har likt föregående år påverkat rådets verksamhet, även om vaccinationer påbörjades 
och restriktioner lättades i ingången av sommaren har fortsatt försiktighet iakttagits. Rådets 
verksamhet har uteslutande omfattat styrelsemöten, studiebesök enligt tidigare ordning har 
däremot av förklarliga skäl helt utgått. Ingen förfrågan om yttrande på remiss har inkommit till rådet
under året.

Rådet har under året haft fem sammanträden, alla digitala via Teams; 28 januari, 27 maj, 26 
augusti, 21 oktober, 6 december. Vid möten har avhandlas främst aktuella/angelägna frågor om det
som händer i regionens olika verksamheter. Läget i vaccinationsarbetet liksom personalläget och 
arbetsmiljön i sjukhuset har varit högprioriterade frågor som behandlats vid flera av rådets möten 
då inbjudna från regionledningen redovisat och besvarat rådets frågor. 
Övriga frågor som redovisats på rådets möten; Vårdval hörselvård, Digitala lösningar i 
Primärvården, Kollektivtrafikens biljettsystem, Geriatrisk kompetens, Läkarmedverkan och 
Läkemedelsuppföljning i äldrevården, Medicinsk fotvård, TBE-vaccination vid HC, Kostnader för 
besök vid Ögonkliniken. Rådet har även informerats om Översynen av den politiska 
organisationen.

Protokoll från rådets möten finns att ta del av på Regionens hemsida. SPF:s Distriktsstyrelse 
skickar ut protokollen till alla ordföranden och sekreterare i samtliga våra 19 föreningar.

Ordinarie ledamot Roland Johansson mailadr. sigvardpojken@telia.com
Ersättare Majvor Enström mailadr. teresia9@gmail.com
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