
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt möte via Teams, Sävsjö kommun, torsdag 26 augusti 2021 kl. 13:30 – 16:00 

 
Beslutande Närvarande 

Gunnel Lundgren ordförande  
Bengt Persson (PRO)  
Kjell Wegeborn (PRO) närvarande vid § 1-11 
Roland Carlsson (SPF) 
Sara Granklint (SPF)  
Gunnel Svensson (M) ledamot i socialnämnden,  
Ersättare 
P-O Ivarsson (PRO) ersätter Kjell Wegwborn (PRO) vid § 12-15 
Johnny Torstensson (SPF) ersättare 
Lena Persson ledamot i kommunstyrelsen, ersättare 

Övriga deltagare 

 

 
Jenny Sarrion, funktionschef 
Marie Netz, sekreterare 
Andreas Grennborg, samhällsplanerare 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planering/Utvecklingschef 
Azra Hodo, biståndshandläggare 

Utses att justera Bengt Persson, PRO    

Justeringens  
plats och tid 

Kommunalhuset, socialförvaltningen 2021-09-02 kl. 14.00.    
 

Ordförande 
 

 

......................................................................... 
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Gunnel Lundgren, KD 
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Marie Netz 
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Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Bengt Persson, PRO    
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 1  

 

Mötets öppnande och närvaro 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
Närvarande på mötet var: Gunnel Lundgren ordförande, Bengt Persson (PRO), Kjell 
Wegeborn (PRO), Roland Carlsson (SPF), Sara Granklint (SPF), Gunnel Svensson (M) 
ledamot i socialnämnden, P-O Ivarsson (PRO) ersättare, Lena Persson (ledamot i 
kommunstyrelsen) ersättare och Johnny Torstensson (SPF) ersättare. 
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Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 2  

 

Val av justeringsperson samt dag och plats 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att välja justeringsperson Bengt Persson (PRO) 

Sammanfattning 
Protokollet justeras en vecka efter sammanträdet den 2 september 2021  
kl. 14:00 i Kommunalhuset. Protokollet publiceras därefter på Sävsjö kommuns 
hemsida.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 3  

 

Godkännande av dagordning 

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

Sammanfattning 
Ordförande frågar om ärendelistan kan godkännas.  
Ärende 11 Projekt – Hjälpa ensamma äldre flyttas fram som första 
informationsärende.  
 
Två övriga punkter anmäldes av Roland Carlsson: Aktiviteter på Bryggaren och 
kompetens.  
 

Beslutsunderlag 
 

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

- Ombyggnad Ringgården 
- Antal lediga platser på kommunens 

vårdanläggningar 
- Vikariesituationen i hemtjänsten 

sommaren 2021 

  

6 Information Covid-19   
7 Digital fixare   
8 God och Nära vård   
9 Medborgarförslag – Prova på bad   
10 Översiktsplan Andreas Grennborg kl.14:00 
11 Projekt – Hjälpa ensamma äldre Kjell Wegeborn  
12 Handläggningsrutiner Azra Hodo Kl.14:30 
13 Maxtaxa inom vård och omsorg   
 
Avslutning 
14 Övriga frågor   
15 Godkännande av mötets genomförande   
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 4  

 

Föregående protokoll 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att godkänna föregående protokoll.  

Sammanfattning 
Ordförande frågar om föregående protokoll kan godkännas. Protokollet godkändes 
och lades till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala rådet för pensionärsfrågor, daterat till den 27 maj 2021.
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 5  

 

Projekt – Hjälpa ensamma äldre 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Kjell Wegeborn, PRO informerade om projektet – Hjälpa ensamma äldre. 
 
Länets pensionärsföreningar har möjlighet att hjälpa äldre personer som är ofrivilligt 
ensamma. Allmänna arvsfonden har beviljat stöd med 2.2 miljoner kronor under tre år 
för ett uppsökande projekt. 
 
Möte för att diskutera hur förutsättningarna ser ut i Sävsjö:  
den 15 september kl. 14.00 i Sävsjö FF:s klubbhus, Hägnevägen 7 i Sävsjö.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig information av Kjell Wegeborn, PRO  
2. Broschyr om projekt - Hjälpa ensamma äldre 
3. Inbjudan till möte om projekt - Hjälpa ensamma äldre
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 6  

 

Aktuell information äldreomsorg 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Funktionschef Jenny Sarrion ger aktuell information om äldreomsorgen.  
 

- Ombyggnad Ringgården 
Ritningar för ombyggnaden av Ringgården har tagits fram och ska presenteras 
för personalen. Planen är att inflyttning sker under våren 2022. Kommunala 
rådet för pensionärsfrågor önskar ta del av ritningarna.  

 
- Antal lediga platser  

Det finns inga lediga platser på särskilda boenden just nu. (På Ringgården 
finns det 9 lediga platser som inte ska användas på grund av kommande 
ombyggnation).  
 

- Vikariesituationen sommaren 2021                               
Personalsituationen har varit ansträngd under sommaren. En handlingsplan 
kommer att tas fram för att förbättra vikariesituationen och bemanningen 
inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 7  

 

Information Covid-19 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Funktionschef Jenny Sarrion informerade om Covid-19. 
Det finns i nuläget ingen smittspridning av Covid-19 inom socialförvaltningens 
verksamheter.  
 
Vi har fortfarande den öppna verksamheten stängd. Sävsjö kommun följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, distansarbete rekommenderas fram till 
den 30 september. Inga fysiska, möten, kurser eller sammanträden förrän i oktober.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 8  

 

Digital fixare 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Funktionschef Jenny Sarrion informerade om Digital fixare.  
 
Det har anställts en person till tjänsten för digital fixare som heter Henrik 
Gunnarsson. En broschyr kommer ut inom kort med information och 
kontaktuppgifter. Henrik Gunnarsson kommer finns med på kommunens öppna 
mötesplatser för att ge information. Informationen kommer att spridas med hjälp av 
alla som möter äldre, till exempel hemtjänsten och pensionärsföreningar. Det kommer 
även informeras via kommunens tidning.  
 
Tjänsten Digital fixare är kostnadsfri för personer från 65 år som behöver hjälp och 
stöd för att installera och komma igång med att använda olika appar, digitala tjänster 
och sociala medier eller olika kommunikationsverktyg i vardagen.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 9  

 

God och Nära vård  

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde 

Sammanfattning 
God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som 
sker inom hälso- och sjukvård. Omställningen syftar till att vården i högre grad 
organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. 

Ärendet överlämnas till kommande möte.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 10  

 

Medborgarförslag – Prova på bad 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att lämna yttrandet till kommunstyrelsen att samtliga föreningar i kommunala rådet 
för pensionärsfrågor står bakom medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till Kommunala rådet för 
pensionärsfrågor för yttrande.  Medborgarförslaget innebär att Sävsjö kommuns 
pensionärer ska erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet i Sävsjö. 
 
Bengt Persson (PRO) har lämnat in medborgarförslaget och deltar inte i beslutet. 
 
Samtliga föreningar är eniga och tycker att det är ett bra medborgarförslagförslag som 
de står bakom.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på” 

besök på Familjebadet. 
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 maj 2021. 
3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden daterat den 9 juni 2021 § 73. 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat till den 22 juni 2021 § 277 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 11  

 

Översiktsplan 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning 

Andreas Grennberg och Kristin Nilsdotter Isacsson informerade om Sävsjö kommuns 
översiktsplan.  

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. 
Utgångspunkten i arbetet med Översiktsplanen är den Utvecklingsstrategi som har 
tagits fram av kommunen med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest 
barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.  
 
Synpunkter lyftes under mötet om fartdämpande och handikappanpassade åtgärder 
för centrum i Sävsjö. Andreas Grennberg och Kristin Nilsdotter Isacsson tar med sig 
frågorna som framkom om det går att klassa en del av gatan som gågata och om 
trafiken kan ledas om från centrum i Sävsjö.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 12  

 

Handläggningsrutiner 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialsekreterare Azra Hodo informerar om handläggningsrutiner vid utskrivning av 
patienter från sjukhuset till hemmet.  
 
Det är ett samarbete mellan Kommunen och Regionen. Regionen skriver in aktuell 
information och Kommunens hemteam med arbetsterapeut, sjukgymnast, 
sjuksköterska, biståndshandläggare och hemtjänst planerar för att ta hem patienten 
inom 24 timmar. Det finns en rutin som heter trygg hemgång vilket innebär att de 
insatser som behövs sätts in så att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt och kunna bo kvar i bostaden.
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 13  

 

Maxtaxa inom vård och omsorg 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att lämna yttrandet till kommunstyrelsen att majoriteten av föreningarna i 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor är för en timtaxa och ställer sig bakom 
socialnämndens förslag till beslut.  
 

Sammanfattning 
Information av funktionschef Jenny Sarrion om Maxtaxa inom vård och omsorg. 
 
I samband med införandet av det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine behöver 
maxtaxan ändras då systemet endast tillåter en timtaxa.  
 
Socialnämnden beslutade §121 den 23 juni 2021: 
att ställa sig bakom förlag om att införa timtaxan 346 kronor/ timme och ta bort 
nivåtaxa från och med den 1 november 2021 samt, 
att föreslå kommunfullmäktige att, genom kommunstyrelsen, besluta införa timtaxa 
om 346 kronor/ timme och ta bort nivåtaxan från och med 1 november 2021 
 
Det är drygt 200 personer som har hemtjänst i Sävsjö kommun, 40 personer har 
timtaxa och av dessa är det cirka 10 personer som blir berörda av beslutet.  
 
Majoriteten av föreningarna i kommunala rådet för pensionärsfrågor är för en timtaxa 
och ställer sig bakom socialnämndens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
1. Muntlig redovisning av funktionschef Jenny Sarrion. 
2. Protokollsutdrag från Socialnämnden §121, daterad till den 23 juni 2021  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 14  

 

Övriga frågor 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
På mötet lyftes följande frågor: 
 
Neddragning av Bryggarens aktiviteter 
Jenny Sarrion informerar att förändringarna främst beror på att Sävsjö kommun följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid -19. Det beror även på att 
Socialförvaltningens uppdrag är att bedriva jämlik vård för alla kommuninvånare i 
Sävsjö kommun utifrån likabehandlingsprincipen. Socialförvaltningen bjuder in till de 
öppna mötesplatserna i kommunen. En dialog pågår. Frågan återkommer på 
nästkommande sammanträde.  
 
Kompetens  
Frågan utgår då information redan har getts på mötet. 
 
Ärenden till Kommunala rådet för pensionärsfrågor (KRP) 
KRP skickar med till socialnämnden att frågor som rör KRP kommer till rådet.  
 
Tjänster 
Jenny Sarrion slutar sin tjänst som funktionschef den 31 augusti 2021. 
 
Till kommande möte  
Information om hemtjänsten, önskas.  
Återkoppling om Bryggaren 
Maxtaxa inom vård och omsorg 
Ombyggnad Ringgården, KPR önskar ritningar 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för pensionärsfrågor  
2021-08-26 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 15  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kommunala rådet för pensionärsfrågor beslutar 

att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med mötets genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59 att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar  
Bengt Persson (PRO), Kjell Wegeborn (PRO), Roland Carlsson (SPF) Sara Granklint 
(SPF), Gunnel Svensson (M) socialnämnden, Lena Persson (ledamot i 
kommunstyrelsen) ersättare, Johnny Torstensson (SPF) ersättare, P-O Ivarsson (PRO) 
ersättare, samt föredragande tjänstemän på distans.  
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