
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 
  

Pensionärsrådet   
 
Tid och plats 09:00–15:00, Regionhuset, Strömgatan 13, Odlingen   
Beslutande 
 

Margaretha Lööf-Johanson (S), ordförande 
Erik Fors (S) 
Karin Helmersson (C) 
Johanna Wyckman (L) §§ 46–50 
Jimmy Loord (KD) 
Anders Andersson (KD), ersättare för Jonas Lövgren (M) 
Bengt Kronblad (PRO) 
Inger Wiman (PRO) 
Ingemar Tovesson (PRO) 
Ann-Margret Sjöstrand (PRO) 
Agne Hansson (SPF) 
Runa Liedén Karlsson (SPF) 
Lars Hamrin (SPF) 
Siv Eriksson (SKPF) 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Yvonne Hagberg (S) 
Emmy Ahlstedt (C) 

Tjänstepersoner Ann Ström Frykman, klinikchef § 49 
Johan Hansson, tandvårdschef § 49 
Marie Svensson, specialist orofacialmedicin § 49 
Karin Hagström, specialist paradontologi § 49 
Ronnie Halvardsson, tandläkare § 49 
Ann-Charlotte Torstensson, handläggare § 50 
Caroline Svensson, trafikplanerare § 50 
Lennart Magnusson, verksamhetschef § 55 
John Wernberg, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 46–56  

 
  

Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S)  

 
  

Justerare Agne Hansson (SPF) Ingemar Tovesson (PRO)  
  
Sekreterare John Wernberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-27 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 46   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med tillägg om övrig fråga. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-27 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 47   

Val av justerare 

Beslut 
Pensionärsrådet utser Agne Hansson (SPF) och Ingemar Tovesson (PRO) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-27 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 48   

Protokoll från föregående möte 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) går igenom föregående mötes 
protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-27 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 49   

Tema: Tandhälsa 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Mötet har tandhälsa som tema. För temat informeras följande: 

Förebyggande tandhälsa och utbildningar 
Folktandvårdens folkhälsoklinik erbjuder årliga utbildningar i munvård för 
anställda inom vård, omsorg, LSS i privat eller kommunal regi. Även den 
som vårdar anhörig i hemmet är välkomman att delta vid 
temautbildningarna. Utbildningsformerna är genom fysiska utbildningar, 
digitala utbildningar och via utbildningsfilmer. Munvårdsutbildningar ger 
stöd och motivation med ökad kunskap och förståelse. Utbildningarna ger 
möjlighet till praktisk träning och bidrar till ett erfarenhetsutbyte inom 
kommunerna och tandvården. I förlängningen bidrar en ren mun till ökad 
livskvalitet och hälsa hos brukarna. 

Folktandvårdens verksamhet för äldre patienter 
Folktandvårdens nya chef presenterar sig och folktandvårdens verksamhet 
som finna representerad i alla kommuner med cirka 400 medarbetare. 
Folktandvården jobbar mycket med förebyggande tandvård och proaktivt 
bland annat med frisktandvård. Det statliga tandvårdsstödet, 
tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet redovisas.  
Tandvårdsstödet är kostnadsfritt om patienten är försäkrad i Sverige till och 
med det år patienten fyller 23 år. 
Allmänt tandvårdsbidrag gäller för den som fyller minst 24 år under året och 
är försäkrad i Sverige och bidraget kan användas till undersökningar, 
förebyggande behandlingar eller för att delbetala ett avtal om 
abonnemangstandvård. 
Vidare informeras om regionens tandvårdsstöd och dess målgrupper, 
kostnader och kriterier. 
Tandimplantat vid svår tandlossning drabbar cirka 10 procent av den vuxna 
befolkningen och måttlig till mild tandlossning drabbar cirka 50 procent av 
de vuxna. Det finns olika riskfaktorer som ärftlighet, rökning, diabetes och 
reumatoid artri men tandlossning går att förebygga genom god munhygien 
och regelbunden tandvård. Inför ett implantat föres en riskbedömning och 
behandlingen anpassas till patienten. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-09-27 

 
 

 

 

Nya tandvårdsutredningen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för 
en mer jämlik tandhälsa. 
Utredningen som skrevs av särskild utredare Veronica Palm hade fem 
direktiv. 

• Lägga förslag till hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer 
resurseffektivt och jämlikt 

• Förslagen ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård 

• Syfta till att minska skillnader i tandhälsa 

• Föreslå en ny reglering för tandvård med särskilda behov 

• Föreslå ett nytt och eller justerat tandvårdsstöd 
Utredningen presenterar sina bedömningar och förslag avseende hela 
tandvårdssystemet, tandvård till barn och unga vuxna, tandvård till vuxna 
utan särskilda behov samt till vuxna med särskilda behov. Utredningen 
föreslår att principen att den som har det största behovet ska ges företräde till 
tandvården ska föras in i tandvårdslagen. Tandvårdslagen föreslås även 
innehålla principer för tandvårdens organisering. 
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsverket 
samt Försäkringskassan ska få i uppdrag att utveckla, reglera och 
implementera reformerna och att de nya reformerna träder i kraft den 15 
januari 2026. 
--- 

Föredragande 
Ann Ström Frykman, klinikchef, Folkhälsokliniken 
Johan Hansson, tandvårdschef, Folktandvården 
Marie Svensson, specialist orofacialmedicin, Sjukhustandvården Kalmar 
Karin Hagström, specialist paradontologi 
Ronnie Halvardsson, tandläkare, Regionsjukvården 
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§ 50   

Aktuellt från Kalmar länstrafik 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ansökningsblankett för färdtjänst togs bort från Kalmar länstrafiks hemsida 
för att säkerställa rättssäkerheten och handläggarnas myndighetsutövning. 
Då blanketten fanns tillgänglig på hemsidan inkom det ansökningar från 
andra personer än den som ansökan avsåg och det är endast den enskilde, 
vårdnadshavare, ställföreträdare eller annan fullmaktshavare som kan ansöka 
om färdtjänst. Ansökningsblanketten är idag tillgänglig via 1177.se med 
mobil Bank.ID eller hemskickad via post efter kontakt med handläggare på 
telefontid på helgfria vardagar kl. 08:00–10:00. Information kan även lämnas 
av en handläggare via ett digitalt möte och då kan blankett även skickas 
digitalt. 
Assistanshjälp eller ledsagning vid tågtransport innebär att en resenär kan få 
hjälp till och från en väntsal eller mötesplats på station vid tågresa eller hjälp 
på perrongen vid tågbyte. I Kalmar län kan ledsagning beställa vid resa med 
Krösatåg och Öresundståg via kontakt med Kalmar länstrafik via telefon 
senast 24 timmar innan resan börjar. En utredning pågår om ledsagning även 
kan utföras mellan bussar och tåg. 
Busshållplatser är planerade för trygghet, säkerhet och service för att 
människor i alla åldrar och med olika förmågor ska kunna ta sig fram. Det 
finns olika typer av busshållplatser beroende på antalet påstigande resenärer 
och hållplatsens funktion i trafiksystemet. 
Närtrafiken är ett komplement till bussar och tåg och en resa med 
Närtrafiken är tillgänglig för alla men behöver förbokas. Närtrafiken är dock 
inte anpassad för arbets- eller studiependling men finns både på landsbygden 
och i vissa tätorter. 
--- 

Föredragande 
Ann-Charlotte Torstensson, handläggare särskilda persontransporter Kalmar 
länstrafik 
Caroline Svensson, trafikplanerare, Kalmar länstrafik 
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§ 51   

Aktuella politiska frågor 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Yvonne Hagberg (S) och Emmy Ahlstedt (C) informerar om den senaste 
statistiken för vårdgarantin och tillgänglighet i olika verksamheter. Aktuell 
statistik finns på hemsidan skt.se/vantetidsstatistik/aktuelltvardgarantilage 
Den längsta väntan just nu är på länssjukhuset och inom hörselvården. 
Omställningen till Nära vård blir viktigt framöver då demografin visar att det 
är färre som kommer att ta hand om fler. Prognoser visar att framtida 
arbetskraft kommer att minska med 20 procent och efterfrågan kommer att 
öka med 40 procent enligt siffror från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). 
Inom Folktandvården är prioritering barn och ungdomar men även 
frisktandvård och akuttandvård är prioriterad. Arbetssätt ses över för att 
effektivisera arbetet, även över möjligheten till att gå över till 
behovsanpassad kallelse ses över då vissa målgrupper inte behöver besöka 
tandvården varje år. 
Karin Helmersson (C) redovisar studien från Energikontor Sydost om 
elproduktion i länet som nyligen presenterats. Studien visar att 
elproduktionen är i paritet med användandet men en utmaning är att nya 
exempelvis vindkraftverk tar lång tid att koppla upp mot elnätet och det finns 
idag brister att få elen till rätt ställe vid rätt tidpunkt. En samverkan sker med 
grannlänen för att analysera hur den fortsatta planeringen för el ska 
genomföras. 
Vidare informeras om både den nationella och regionala transportplanen som 
det nu fattats beslut om. 
Anders Andersson (KD) informerar att partiets politiska diskussion för 
sjukvården fortsatt kommer prioritera köer och väntetider, palliativa vården i 
Västervik och om en ambulanshelikopter för sydöstra Sverige. 
Transportplanen ses som en utmaning gällande väg 35 som är viktigt för 
sjukvården med sjuktransport med mera. 
Tjustbanan och Stångådalsbanan har under året haft flera inställda tåg vilket 
börjar bli ett bekymmer. Kollektivtrafiknämndens presidium tillsammans 
med trafikdirektören har haft samtal med Trafikverket om situationen. 
Nästa styrelsemöte för Öresundstågen är måndag 3 oktober och på agendan 
kommer bland annat tas upp om serveringsvagn ska återupptas. 
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§ 52   

Aktuellt från äldreorganisationerna 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Äldreorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter. 

• Ingemar Tovesson informerar om PRO:s verksamhet som under 
sommaren har genomfört en kongress där bland annat tandvården 
diskuterades. Efter covid19-pandemin är det färre deltagare på 
mötena och även medlemsantalet har en minskande trend som delvis 
beror på pandemin. Både studieförbund och äldreorganisationerna 
har genomfört en träff för att de äldre ska ta steget mot digitalisering. 

• Siv Eriksson informerar om SKPF:s verksamhet som har ett ökat 
medlemsantal i alla fyra avdelningar. Deras aktiviteter som 
studiecirklar har startats upp efter covid19-pandemin men det finns 
medlemmar som inte har råd att åka till möten. SKPF har haft en 
utbildning som handlade om motionsskrivning för distriktet och de 
kommer att genomföra informationstillfällen om pensioner och 
bostadstillägg. Bland medlemmarna är stora frågor det som berör 
tandvård, hörsel och syn. 

• Agne Hansson informerar om SPF:s verksamhet. De jobbar med att 
få upp medlemsantalet och deltagarantalet ute i föreningarna i den 
breda verksamheten. Kursverksamheten som tidigare rapporterats om 
fortsätter. En kurs om medlemsrekrytering är genomförd och en kurs 
i argumentationsteknik ligger närmast framåt. 
SPF har presenterat deras frågor i valrörelsen vid frukostmöten med 
partiföreträdare och vid en utfrågning som de bjöd in till, med 
representanter för samtliga partier i regionen närvarade, där 
representanter från föreningarna var med och ställde sina frågor.  
SPF kunde konstatera att det fanns en bred samsyn om 
Hälsovårdscentralernas utveckling och att första linjens sjukvård är 
viktig för äldre. Detsamma gällde också synen på det digitala 
utanförskapet och den förebyggande hemsjukvården i framtiden. SPF 
har stora förhoppningar och förväntningar framöver i dessa frågor. 
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§ 53  Ärendenummer RS 2022/603 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Pensionärsrådet fastställer sammanträdesdatum för 2023 till 22 februari, 3 
maj, 26 september och 15 november. 

Bakgrund 
Pensionärsrådet fastställer årligen mötesplanen för kommande år. 
Regionstab kansli har tagit fram förslag till mötesplan för Region Kalmar 
läns politiska organisation. I planen föreslås följande mötesdatum för 2023 
för pensionärsrådet. 22 februari, 3 maj, 26 september och 15 november. 
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§ 54   

Pågående ärenden 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsrådet diskuterar pågående ärenden för behandling vid 
pensionärsrådets kommande sammanträde. Följande ärenden noteras till 
protokollet: 
– Undernäring och ensamhet bland äldre 
– Hemsjukvård och arbetet med vårdplanering inför hemgång 
– Synhjälpmedel (glasögon) 

11Comfact Signature Referensnummer: 1463272



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-27 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 55   

Socialstyrelsens underlag för en nationell strategi för 
anhörigvård 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsens underlag 
för en nationell strategi för anhörigvård redovisas.  
Nka:s uppdrag är att bland annat vara ett expertstöd till kommuner, regioner 
och enskilda utförare och gäller alla anhöriga oberoende av den närståendes 
ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Nka ska även fungera 
som en länk mellan forskning och praktik.  
Socialstyrelsen har på Regeringens uppdrag tagit fram underlag till en 
nationell anhörig strategi och Regeringen fattade beslut om strategin den 14 
april 2022. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård 
och omsorg samt att göra stödet till anhöriga med likvärdigt i landet. 
Strategin ska formulera och tydliggöra de olika behov som anhöriga kan ha 
och ska utgå från följande punkter: 

• Att välfärdens insatser till den närstående fungerar 

• Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett 
anhörigperspektiv 

• Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del som 
information, utbildning, ekonomiskt- eller samtalsstöd. 

Inom ramen för strategin har Regeringen gett Socialstyrelsen tre uppdrag 

• Att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet 
inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, och hur en 
kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner 
erbjuder anhöriga kan utformas. 

• Att ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och 
chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare 
samt övrig vård- och omsorgspersonal. 

• Att ta fram stöd som riktar sig till kommunernas handläggare som 
utreser och fattar beslut om personer som behöver stöd. Stödet ska 
ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras och var till 
hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser riktade till den 
som är anhörig. 
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--- 

Föredragande 
Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga 
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§ 56   

Övrigt 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokoll. 

Bakgrund 
Följande övriga frågor diskuterades: 

• Information till pensionärsrådet om förslag till Regionplan 2023–
2025 genomförs i Regionhuset onsdag den 26 oktober kl. 10:00–
11:00. 

• Frågan om datum för kommunernas årliga länsträff för pensionärsråd 
ställdes. Kansliet återkommer till pensionärsrådet i frågan. 

• Frågan om att utöka vice ordförande från två till tre stycken har lyfts 
från äldreorganisationerna vid föregående presidiemöte. 
Arbetsordningen beslutas om i regionstyrelsen och frågan tas vidare 
inom partierna. 
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