
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2022-09-29 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö kommun, torsdag 29 september 2022                      
kl. 13:30 – 15:30 

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

Övriga deltagare 

 

Caroline Yderman, enhetschef § 30 
Emma Fagerberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 31 
Marie Netz, nämnsekreterare  

Utses att justera Johnny Thorstensson     

Justeringens  
plats och tid 

 Kommunalhuset torsdag den 6 oktober  kl. 10.00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

27-33 §§  

 

 

Gunnel Lundgren, KD 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Johnny Thorstensson    
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2022-09-29 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
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Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunala rådet för pensionärsfrågor 

Sammanträdesdatum: 2022-09-29 

Anslagsdatum: 2022-10-06 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-10-27 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

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

 Närvaro   

§ 27 Val av justerare samt dag och plats  4 

§ 28 Godkännande av dagordning  5 

§ 29 Föregående protokoll  6 

§ 30 Aktuell information äldreomsorgen  7 

§ 31 Palliativ vård/palliativ sedering  8 

§ 32 Övriga frågor  9 

§ 33 Mötet avslutades  10 
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§ 27  

 

Val av justerare samt dag och plats 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att välja justeringsperson Johnny Thorstensson. 

Sammanfattning 
Protokollet justeras en vecka efter sammanträdet i Kommunalhuset.  
Protokollet publiceras därefter på Sävsjö kommuns hemsida. 
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§ 28  

 

Godkännande av dagordning 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om ärendelistan kan godkännas.  
 

Inledning 
1 Närvaro   
2 Val av justerare samt dag och plats   
3 Godkännande av dagordning   
4 Föregående protokoll   
Informationsärenden 
5 Aktuell information äldreomsorgen 

- Ringgården 
- Matdistribution 
- Boende för äldre 

  

6 Palliativ vård/palliativ sedering   

Avslutning 
7 Övriga frågor 

- Info trafik och tillgänglighetsrådet 
- Info studiecirklar i smarttelefon/surfplatta för 

seniorer.  
- Tillgänglighet för äldre utan dator/mobiltelefon 

 
 

  

8 Mötet avslutas   
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§ 29  

 

Föregående protokoll 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att godkänna föregående protokoll.  

Sammanfattning 
Ordförande frågar om föregående protokoll daterat den 15 september 2022, kan 
godkännas. 
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§ 30  

 

Aktuell information äldreomsorgen 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Ringgården 
Enhetschef Caroline Yderman informerade om renoveringen av Ringgården. 
Renoveringen har flyttats fram till mars 2023. Socialförvaltningen och Sävebo AB 
tittar på hur de extra kostnaderna kan minimeras som framskjutningen av 
renoveringen inneburit. Under renoveringen kommer Ringgårdens verksamhet att 
flyttas till Bryggaren. Representanten Bengt Persson från KPR har inte blivit kallad till 
arbetet i förprojekteringen av Ringgården.  

Matdistribution 
En enkät utformas av serviceförvaltningen och ska skickas för att ta reda på brukarnas 
önskemål om maten. I enkäten kommer även frågan om färska grönsaker ska serveras, 
att finnas med. Mer information kommer på nästa möte.   
 
Boende för äldre 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september att tillsammans med Riksbyggen och 
Arkadia Bostäder ordna boenden för äldre på Sturevallen. Lägenheterna kommer få 
hiss, mer förrådsutrymmen och erbjudas till ett rabatterat pris under de första tre 
åren. Sävsjö kommun kommer hyra en gemensamhetslokal och erbjuda en bovärd på 
området.  
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§ 31  

 

Palliativ vård/palliativ sedering 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Emma Fagerberg medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerade: 
 
Palliativ vård  
Palliativvård är en helhetsomhändertagande vård där specifik kunskap krävs för att 
hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Den stödjer människor att leva 
med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. Den palliativa 
vården inrymmer flera olika yrkesgrupper utifrån patientens behov och teamarbete 
mellan yrkesgrupperna är en förutsättning för god palliativ vård. Den palliativa vården 
kan initieras redan vid diagnos av livshotande sjukdom och den kan ges parallellt med 
livsförlängande behandling. 
  
Palliativ sedering 
Med palliativ sedering menas en medveten påverkan av vakenhetsgraden hos en 
patient i livets slutskede i syfte att uppnå lindring vid outhärdliga symtom. Palliativ 
sedering åstadkoms genom kontinuerlig intravenös tillförsel av ett lugnande, 
ångestdämpande läkemedel (Socialstyrelsens definition). Palliativ sedering är lagligt 
och väl underbyggt, ca 1 % av patienterna får palliativ sedering och den vanligaste 
orsaken är svår ångest (knappt 70 %). 
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§ 32  

 

Övriga frågor 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
På mötet lyftes följande ärenden: 

 
- Information trafik- och tillgänglighetsrådets möte den 20 oktober. Frågor att 

ta med till mötet; Kommer det finns möjlighet att resa med kollektivtrafik 
mellan Eksjö och till Värnamo? Viktigt att bussen stannar i Vrigstad. 
Sjukresor, färdtjänst – långa resor samt lång väntan.  

- Studieförbundet Vuxenskolan har i höst kostnadsfria studiecirklar i 
smarttelefon/surfplatta för seniorer. 
 

- Anhörigveckan 3–9 oktober med aktiviteter arrangerade av Sävsjö kommun 
och Medborgarskolan.  
 

- Tillgänglighet för äldre utan dator/mobiltelefon, vad kan kommunen göra? 
Frågan tas med till det regionala rådet. 

- Arbetsgruppen gällande ofrivillig ensamhet avvaktar att sammankallas till den 
nya mandatperioden börjar.  

 
- Hemtjänsten, hur används resurserna? 

  
- Äldreomsorgen, vem kan få plats på ett boende? 

 
- Ärenden till kommande möte den 24 november 2022 kl. 13:30: 

matdistribution, tillgänglighet för äldre utan dator/mobiltelefon, hemtjänsten, 
övergripande information äldreomsorgen, reglementet för KRP, återkoppling 
från trafik- och tillgänglighetsrådet.  
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§ 33  

 

Mötet avslutades 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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