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1

Upprop  och  val  av  justerare

Kenneth  Falk  utses att justera  protokollet

2

FaststälJande  av  dagordning

Dagordningen,  med ändringen  att punkt  5 på dagordningen  Genomgång  ay

föregående  protokoll  flyttas  upp, fastställs.

g3

Genomgång  av  förgående  protokoll

Ordförande  går igenom  föregående  protokoll.

g4

Kommunens  vaccinationsplan

Stefan  Österström,  socialdirektör,  informerar  om följande:

Stefan  inleder  med  en uppdatering  av smittspridningen  inom

socialförvaltningens  verksamheter.  Den  foitsätter  vara  väldigt  begränsad.  I

skrivande  stund  finns  tre smittade  brukare.  Runt  nyårshelgerna  kunde  man se

en tydlig  topp  då förvaltningen  hade drygt  40 brukare  med bekräftad  smitta

men sedan dess har det varit  en stadig  nedgång.

Kommunen  ansvarar  för  att vaccinera  de kommuninvånare  som bor  på särskilt

boende  och de med  HS-insatser.  Man  räknar  med att alla  som  bor  på särskilt

boende  kommer  få den andra  dosen under  denna  vecka.  HS har gett alla  sina

vårdtagare  dos ett och ska nu börjar  ge dos två. När  den vaccinationsomgången

är fördig  har kommunen  fullföljt  det uppdrag  som de fått  och man  ser  att

Jönköping  är en av de kommuner  som vaccinerat  flest  i första  fasen.

Fe5r de med  endast  hemtjänstinsatser  ansvara  Regionen,  dock  har Regionen

koncentrerat  vaccinationsstationerna  till  fem vårdcentraler  i kommunen.  Detta

beror  bland  annat  på tillgång  till  vaccinet  och distributionsmöjligheter.  För  att

ge fler  möjlighet  att komma  till  dessa vårdcentraler  har Regionen  beslutat  att

invånarna  kan få använda  sig av sjukresor  för  att enklare  kunna  ta sig  till

vaccinationsstationerna.  Regionen  och kommunen  har även gjort  hembesök

hos personer  som haft  svårt  att ta sig  till  vårdcentralen.
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Regionen  planerar  för  att börja  fas två  av vaccineringskedjan  i början  av mars.

Startdatum  beror  på tillgång  till  vaccinet.

För  att förstärka  skyddet  kring  förvaltningens  vårdtagare  har  kommunen  valt

att låta  all  personal,  oberoende  ansföllningsform  vaccinera  sig och  att de får

göra  det  på betald  arbetstid,  oavsett  om  det  är på faktisk  arbetstid  eller  om

vaccinationstiden  hamnar  utanför  arbetstiden.

5

Telefonvän  (Gruppsamtal  för  äldre)

Caroline  Fon6r  informerar  om  följande:

Man  har  sedan  länge  känt  till  isoleringen  som  finns  bland  äldre  och  den har

blivit  'an mer  påtaglig  under  pandemin.  Syttet  med  telefontjänsterna  är att

försöka  bryta  lite  av den isoleringen.  Inom  kommunen  finns  två  olika  typer  av

telefontjänster  för  äldre.  Huskvarna  Väntjänst  och  Jönköpingslinjen.  Caroline

berättar  om respektive  verksamhet  och pekar  ut vad  som  gör  dem  unika.  Till

exempel  omfattar  Huskvarna  Väntjänst  endas  kommuninvånare  och  under  de

samtalen  pratar  man  endast  med  en person,  någon  från  väntjänsten.

Jönköpingslinjen  är öppen  för  alla  invånare  i länet  och  där  är telefonsamtalet

ett gruppsamtal  med  upp  till  fem  deltagare.

6

Enkät  gällande  framtidens  boende  för  äldre

Rådets  beredningsgrupp  informerar  om  enkäten  som  de arbetat  fram  och  SOlTl

är tänkt  att gå ut till  alla  pensionärer  i kommunen.  I enkäten  får  pensionären

svara  på frågor  om  tankar  hen har  inför  framtida  boende  och  eventuella  insatser

från  kommunen  eller  privat  utförare.

Frågor  kring  kostnader  och  distributionsvägar  diskuteras  och  ordföranden  ber

beredningen  ta tillbaka  frågorna  till  socialförvaltningen  samt  bereda  ett  förslag

på hur  kostnader  ska  fördelas  och  vilka  distributionsvägar  som  ska användas.

Förslaget  ska  sedan  redovisas  för  rådet.

7

Information  från  kommunen

Ordförande informerar om fö5ande:
Plan-  och  bokslutsdialoger  -  Nu  pågår  plan-  och  bokslutsdialoger.  Det  innebär

att statskontoret  träffar  nämnder  och  förvaltningar  för  att stänga  föregående  år

men  också  för  att blicka  framåt.

Lindgården  -  tillståndet  för  Lindgården  är indraget.  Kommunen  är i dialog  med

IVO  och  stiftelsen  för  att hitta  en lösning  som  har  så liten  inverkan  som  möjligt
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på både  de boende  och  personalen.

Seniorernas  hus  -  Pensionärsorganisation  och  politiker  ska  ingå  i styrelsen.

Verksamheten  ska  knytas  till  den  politiska  nämnd  som  är närmast

verksamheten.  Då  det  inte  varit  någon  verksamhet  i seniorernas  hus  under

föregående  år har  även  styrelsemötena  pausats,  men  nu ska  arbetet  återupptas.

Det  finns  några  frågetecken  kring  vem  som  vara  sammankallande  och  styra

sammankomsterna.  Ilan  tittar  över  organisationen  och  återkommer  till  KPR:s

sammanträde  i maj  med  hur  frågan  ska  tas vidare.

Kenneth  Falk  önskar  att  kommunen  ska  stå upp  för  kommuninvånarna  och  ta

en diskussion  med  Buss  i Väst.  Detta  efter  att  Buss  i Väst  tagit  över  bussturen

Bottnaryd-Jönköping  och  gjort  avsevärda  försämringar  för  invånarna  i

Bottnaryd.  Ordförande  ska  vädja  till  Ann-Marie  Nilsson  och  Mona  Forsberg  att

de ska  ta upp  frågan  med  Regionen.

8

Aktue»t  från  äldrenämnden

Ann-Marie  Hedlund,  ordförande  i äldrenämnden,  informerar  om  följande:

Västerhäll  -  Nu  har  samtal  hållits  med  boende  och  personal.  Av  de boende  har

de allra  flesta  fått  sitt  förstahandsval.  Några  av de boende  har  valt  att  flytta  till

andra  kommuner  där  de till  exempel  har  familj.  Sammanlagt  är det  21 boende

som  behöver  flytta,  14 från  Västerhäll  och  7 från  grannenheten  Vallbacka.

Samtlig  på VästerMll  och  Vallbacka  ur vaccinerade  med  båda  doserna.  Vad

gäller  personalen  på enheterna  ser  man  även  där  till  önskemål  och  kompetens,

men  man  har  också  försökt  att  i största  möjliga  mån  få med  personal  till  de

enheter  som  de boende  flyttar  till.

Carl-Johan  Hammarlund  frågar  hur  det  kommer  sig  att  det  tagit  så lång  tid  att

få fördigt  detaljplanen  för  Västerhäll.  Ann-Marie  Hedlund  och  Andreas

Sturesson  redogör  för  hur  arbetsprocessen  gått  till  och  att  man  varit  tvungen  att

revidera  planen  för  att  kunna  använda  området  på ett  så resurseffektivt  sätt  som

möjligt.

Lindgården  -  I samband  med  att  IVO  drog  in tillståndet  för  Lindgården

uppmanades  även  kommunen  att  inte  tilldela  kommuninvånare  lägenheter  där.

I dagsläget  finns  IOO lediga  lägenheter  i kommunen,  vilket  innebär  att  det  inte

är någon  som  blir  utan  boende.  De  nuvarande  hyresgästerna  på Lindgården  får

bo kvar  tills  vidare.

Ekhagen  gästhem  -  Regionen  har  tagit  sitt  ansvar  för  den  specialiserade

palliativa  vården.  Regionen  tänker  sig  en utbyggnad  av den  specialiserade

palliativa  vården  på alla  sjukhus  i regionen.  Första  steget  är att  bygga  en

vårdenhet  på Ryhov.
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Ann-Marie  vill  understryka  att det  är den specialiserade  palliativa  vården  som

Regionen  nu tar  ett  större  ansvar  för,  och  inte  ordinarie  palliativ  vård,  denna

kommer  alltid  finnas  kvar  i kommunens  verksamheter.

Ilan  de Basso  informerar  om att  just  nu håller  Regionen  tillsammans  med  länets

kommuner  på att formera  en sammanhållen  specialiserad  palliativ  vård.

Andreas  och  Ilan  belyser  frågor  gällande  den specialiserade  palliativa  vården

från  olika  håll.  Båda  hänvisar  till  den rapport  som  Primkommunalt

samverkansorgan,  PKS,  beställt  och  som  är skriven  av Maj  Rom.

Ordförande  föreslår  att KPR  längre  fram  kan  bjuda  in någon  från  till  exempel

Regionen  som  kan  informera  vidare  om  detta.

9

KPR:s  reglemente

Lars-Åke  Svensson,  kommunens  chefsjurist,  informerar  om  följande:

KPR  är inte  ett lagreglerat  organ,  till  skillnad  från  till  exempel  nämnderna.  Det

finns  inga  hinder  för  att använda  KPR  som  remissinstans.  Tvärt  om  är KPR  ett

väsentligt  organ  att ta in synpunkter  från.  Dock  är det  viktigt  att tydligt

specificera  inom  vilka  frågor  rådet  ska  få  yttra  sig.  Detta  kan  framgå  av

reglementet.

Vidare  säger  Lars-Åka  att  rådet  bör  strävar  etter  att se över  reglementen  en

gång  under  varje  mandatperiod.  Beredningsgruppen  får  i uppdrag  av

ordförande  att göra  en översyn  av reglementet.  Beredningsgruppen  meddelar

rådet  när  reglementet  är aktuellt  att ta upp  det igen.

Eva  Sundell  poängterar  detta  ur ett ärende  som  behöver  tas upp i ett fysiskt

möte.

lO

Övrigt

Inga  övriga  frågor  lyfts  och  ordförande  avslutar  mötet.
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