
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2022-06-08 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, Sävsjö kommun, onsdag 8 juni 2022 kl. 
13:30 – 16:30 

 Beslutande Gunnel Lundgren ordförande  
Bengt Persson (PRO)  
Kjell Wegeborn (PRO)  
Gunnel Svensson (M) ledamot i socialnämnden 
Lena Persson (S) ledamot i kommunstyrelsen 
 
 
 

Övriga 
deltagare 

 

Linda Björk, socialchef 
Marie Netz, nämndsekreterare 
Petra Lindeman, enhetschef § 15 
Anna Frej, enhetschef § 15 
Sara Fransén, enhetschef § 15 
Marie Hogmalm, ekonomichef § 17 
Lina Andersson, måltidssamordnare § 18 

Utses att 
justera 

Kjell Wegeborn     

Justeringens  
plats och tid 

 2022-06-15 kl. 15.00.    
 

Ordförande 
 

 

......................................................................... 

 

Paragrafer 

 

12-20 §§  

 

 

Gunnel Lundgren, KD 

 

 

................................. 

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

 Kjell Wegeborn    
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunala rådet för pensionärsfrågor 

Sammanträdesdatum: 2022-06-08 

Anslagsdatum: 2022-06-17 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-07-08 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret  

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

§ 12 Val av justerare samt dag och plats  4 

§ 13 Godkännande av dagordning  5 

§ 14 Föregående protokoll  6 

§ 15 Aktuell information äldreomsorgen  7 

§ 16 Representanter till KRP  8 

§ 17 Budgetförutsättningar 2023-2025  9 

§ 18 Matdistribution  10 

§ 19 Övriga frågor  11 

§ 20 Mötet avslutas  12 
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§ 12  

 

Val av justerare samt dag och plats 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att välja justeringsperson Kjell Vegeborn  

Sammanfattning 
Protokollet justeras senast två veckor efter sammanträdet i Kommunalhuset.  
Protokollet publiceras därefter på Sävsjö kommuns hemsida. 
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§ 13  

 

Godkännande av dagordning 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om ärendelistan kan godkännas.  

Beslutsunderlag 
 

Inledning 

1 Närvaro   

2 Val av justerare samt dag och plats   

3 Godkännande av dagordning   

4 Föregående protokoll   

Informationsärenden 

5 Aktuell information äldreomsorgen 

- Digital fixare                                                              
- Uppsökande verksamhet 
- Ringgården 
- Heltidsresan 
- Hemgångsteam 

  

6 Representanter till KRP   

7 Budget    

8 Matdistribution   

Avslutning 

9 Övriga frågor   

10 Mötet avslutas   
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§ 14  

 

Föregående protokoll 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att godkänna föregående protokoll.  

Sammanfattning 
Ordförande frågar om föregående protokoll kan godkännas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala rådet för pensionärsfrågor, daterat till den 24 mar 2022. 
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§ 15  

 

Aktuell information äldreomsorgen 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Aktuell information om äldreomsorgen rapporterades:  

a. Digital fixare                                                                                                                          
Petra Lindeman, enhetschef SIA och Anna Frej, ny enhetschef SIA 
informerade att den som är över 65 år, har hemtjänst eller stöd genom LSS 
kan få kostnadsfri hjälp av kommunens digitala fixare Henrik Gunnarsson. Du 
kan få hjälp att installera och använda appar, digitala tjänster, sociala medier 
eller andra kommunikationsverktyg som du behöver i vardagen. 

b. Uppsökande verksamhet                                                                                                     
Sara Fransén, enhetschef informerade att den uppsökande verksamheten 
kommer i gång igen efter ett uppehåll under pandemin. Åldersgruppen 75 år 
och äldre och som inte har hemtjänst kommer att kontaktas. (På grund av 
pandemin kommer 78 år och äldre att kontaktas först.) Ett informationsbrev 
skickas ut efter sommaren, som följs upp av ett telefonsamtal, där personen 
erbjuds ett hembesök. Hembesöket är helt frivilligt. Tackar personen nej till 
besöket så skickas en broschyr med vägledande information samt 
kontaktuppgifter.  

c. Ringgården                                                                                                        
Startdatum för renoveringen av Ringgården är den 1 oktober 2022. Under 
renoveringen kommer ersättningslägenheter på Bryggaren att användas. 
Bengt Persson är pensionärsrådets representant i projektgruppen för 
renoveringen. Ritningar efterfrågades och skickas ut med protokollet.  

d. Heltidsresan 
Heltidsresan är ett långsiktigt arbete för att heltidsarbete ska bli norm. Fler 
och fler medarbetare ansöker om högre sysselsättningsgrad. Matilda Backstig 
är chef på bemanningsenheten, 50% av sin tjänst kommer hon arbeta för 
socialförvaltningen som processledare.   

 
e. Hemteam 

Ett hemteam på 6 personer har anställts som arbetar med trygg hemgång efter 
sjukhusvistelse. I kommunens hemteam ingår flera yrkeskategorier såsom 
hemtjänstpersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterskor. Avsikten 
är att ge de förutsättningar som behövs för att leva ett så självständigt liv som 
möjligt och göra det möjligt att bo kvar i sin bostad. Hemtemet har 
direktkontakt med sjukvården. Det är alltid någon som jobbar under dagtid. 
På natten är det nattpatrullen som tar vid.   
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
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§ 16  

 

Representanter till Kommunala rådet för pensionärsfrågor, 
KRP 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
a. Hur utses representanter till KRP                                                                          

Enligt reglementet för KRP:   
➢ Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet 
➢ KRP utser vice ordförande 
➢ Kommunstyrelsen utser en politisk ledamot samt en ersättare 
➢ Socialnämnden utser en politisk ledamot samt en ersättare 
➢ Varje lokalförening utser en representant och en ersättare  

b. Nya medlemmar i KRP                                                                                                             
SPF Orion har utsett Lars-Ejert Steifeldt som ersättare. SPF Seniorerna i Sävsjö 
har utsett Gösta Axelsson som ersättare och Johnny Thorstensson som ordinarie 
ledamot. Lars-Ejert Steifeldt (SPF Orion) och Gösta Axelsson (SPF Seniorerna i 
Sävsjö) hälsas välkomna till KRP. 
                                                                                                                               

c. Reglementet för KRP                                                                                                                  
Inför nya mandatperioden kommer regementet för KRP att ses över.                       
PRO önskar att ha två ordinarie representanter i kommunala rådet för 
pensionärsfrågor. 

 

Beslutet skickas till 
J. Holmqvist, kommundirektör 
L. Björk, socialchef 
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§ 17  

 

Budget 2023-2025 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Marie Hogmalm, ekonomichef informerade att  
Kommunstyrelsen har beslutat att samverkanspartiernas förslag för 
investeringsbudget och driftbudget går vidare till Kommunfullmäktige.  
Moderaterna har lagt fram ett eget budgetförslag. Marie Hogmalm redovisade 
förslagen för KRP. 
 
 

Beslutet skickas till 
L. Björk, socialchef 
M. Hogmalm, ekonomichef 
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§ 18  

 

Matdistribution/mat för hemsändning 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen.  

Sammanfattning 
Lina Andersson, måltidssamordnare i Sävsjö kommun informerade:  
Alla som på grund av nedsatt funktionsförmåga och som inte själva kan tillaga sina 
måltider eller få behovet tillgodosett på annat sätt har rätt till matdistribution. 
Ansökan om matdistribution görs hos biståndshandläggare.  
 
Matdistribution är en färdiglagad varm huvudrätt med kokta grönsaker. Tillbehör och 
dryck ingår ej. Bröd och dessert levereras endast vid soppa. Maten levereras från 
Södergården i Stockaryd. 
 
Frågan om det finns möjlighet att få färska grönsaker med matdistributionen 
diskuterades. Lina Andersson meddelade att detta är en ny fråga som hon tar med sig 
till serviceförvaltningen. 
KRP framförde önskemål att en brukarundersökning genomförs för att se om 
brukarna vill ha färska grönsaker. Lina Andersson tar med sig önskemålet om 
brukarundersökning till serviceförvaltningen och återkommer med svar. 
 

Beslutet skickas till 
L. Andersson, måltidssamordnare 
L. Björk, socialchef 
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§ 19  

 

Övriga frågor 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen.   

Sammanfattning 
- Tillgänglighet för äldre utan dator 

Risken för utanförskap är stor för äldre utan dator. Hur når vi denna 
målgrupp? Den digitala fixaren kan vara en länk. Vid ofrivillig ensamhet är 
hemtjänsten viktig. Det finns ett behov av nya hemtjänstinsatser.  

 
- Patientkontrakt 

Regionerna arbetar med att utveckla och införa patientkontrakt. Syftet med 
patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient 
och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och 
samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.  

 
- Hörseltester                                                                                                                      

Regionen har ansvar för hörseltester.  
 

- Palliativ vård                                                                                                                       
Emma Fagerberg, MAS kommer vid nästa sammanträde den 29 september att 
prata om palliativ vård. 

 
- Personalkontinuitet i hemtjänsten                                                                         

Socialnämnden strävar efter att det ska vara samma personal till brukaren i 
möjligaste mån i hemtjänsten.  Socialnämnden är uppmärksammad på 
problematiken och arbetar för att förbättra personalkontinuiteten i 
hemtjänsten.  

 
- Nästa sammanträde med KPR                                                                                        

Sammanträdet den 22 september flyttas fram till den 29 september 2022. 
 

- Ärenden till kommande möte 
Matdistribution, palliativ vård/palliativ sedering.  
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§ 20  

 

Mötet avslutas 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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