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Ersättare 

Ilan De Basso (S) ordförande 
Andreas Sturesson (KD) kommunalråd 
Ann-Marie Hedlund (L) ordförande äldrenämnden 
Simon Löfgren (KD) 2e vice ordförande äldrenämnden 
Carl-Johan Hammarlund PRO 
Kenneth Falk PRO 
Doris Johansson PRO 
Johan Eldin SPF 
Eva Sundell SPF 
Yvonne Stillman SKPF 
 
 
Marianne Johansson PRO 
Gunilla Johansson  PRO 
Greger Johansson  PRO 
Berne Lorefors                     SPF 
Conny Rapp SKPF 
Gunilla Ljusegren RPG 

Övriga Stefan Österström, socialdirektör, §§ 7-9 
Helena Härshammar, nämndsekreterare 
Stefan Petersson, IT-support  

Utses att justera Eva Sundell   Paragraf 7 – 10  
  

Underskrifter Sekreterare  
   Helena Härshammar 

 Ordförande  
   Ilan De Basso 

 Justerande  

 
 Eva Sundell  
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§ 7 
 
Upprop och val av justerare 

Eva Sundell utses att justera protokollet. 
 

§ 8 
 
Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad föredragningslista.  

 

§ 9 
 
Information om socialförvaltningens arbete kring Covid-19 
pandemin  

Stefan Österström, socialdirektör, informerar om socialförvaltningens arbete 
under pågående covid-19 pandemi. Han tipsar inledningsvis om att Jönköping 
kommun, varje onsdag kl. 13.15, sänder en presskonferens där 
socialförvaltningen medverkar med aktuell information kring smittoläget inom 
socialförvaltningens verksamheter.  

Aktuell situation inom socialförvaltningen 
Vid dagen för sammanträdet har Covid-19 påverkat verksamheterna i ungefär 
13 veckor. Under denna tid har 107 personer inom äldreomsorgen konstaterats 
smittade. Detta antal bör sättas i relation till de 1 500 personer som bor i 
särskilt boende samt de 3 000 personer i ordinärt boende som får insatser i 
form av vård och omsorg från socialförvaltningen.  De som konstaterats 
smittade motsvarar ungefär 2 % av alla de som får äldreomsorg i Jönköpings 
kommun.  
 

Av de som konstaterats smittade har i dagsläget ungefär 20 personer blivit 
friskförklarade. Ett trettiotal personer som fått diagnosen Covid-19 har avlidit. 
Av dessa har många befunnit sig i palliativ vård med en komplicerad 
sjukdomsbild. Det kan vara svårt att dra slutsatser kring hur stor del Covid-19 
påverkat förloppet i många fall. Överdödligheten, det vill säga om fler personer 
avlidit under en period jämfört med motsvarande period tidigare år, visar att 
inte fler personer avlidit i år under april-mars 2020 än föregående år i 
Jönköpings kommun.  

Andelen smittade inom äldreomsorgen är för närvarande på nedåtgående, och 
spridningen har minskat. Den största utmaningen inom äldreomsorgen gäller 
personer som bor på demensboenden. Här kan vara svårt att begränsa rörelse 
mellan enheter.  
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Inom funktionshinderomsorgen har endast ett handfull personer drabbats. 
Bland personer som rör sig i samhället som andra, såsom personer med 
personlig assistans, har en mindre ökning dock noterats. Detta kan tyda på att 
spridningen ökat något i samhället i stort.   
 

Hygienrutiner och skyddsutrustning 
Stefan Österström informerar om att basala hygienrutiner är något som alltid 
tillämpas inom äldreomsorgen, men under Covid-19-pandemin används även 
förstärkt skyddsutrustning. Det har varit stor efterfrågan på sådan, men 
Jönköpings kommun har haft tillräckligt i de fall det funnits en symptombild.  
 
Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten innebär dock att personal 
även ska använda visir eller munskydd när man befinner sig nära en äldre 
person, oavsett om personen är konstaterat smittad eller inte. Den viktigaste 
åtgärden är fortfarande basala hygienrutiner samt att all personal som känner 
av symptom ska sjukskriva sig, men visir kommer användas som en 
försiktighetsåtgärd. Denna nya rutin börjar förvaltningen tillämpa innevarande 
vecka. 
  
För att begränsa smittspridningen har en ny enhet tillskapats som ett slags 
korttidsboende för äldre som vårdats för Covid-19 på sjukhus, och som bedöms 
vara fortsatt smittspridande. Detta blir ett tillfälligt boende innan den enskilde 
kan flytta till sitt ordinarie äldreboende.  

Som ytterligare en åtgärd kring att begränsa smittspridningen har förändringar 
gjorts kring hur bemanningen planeras. 
 

Regionala skillnader  
Situationen i Sverige skiljer sig mycket åt mellan olika regioner och 
kommuner. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som gjort en tillsyn av 
tusentals äldreboenden, har konstaterat att äldreomsorgens organisering och 
kvalitet varierar mellan kommuner. Hur stor andel timvikarier som 
förekommer är en variabel som skiljer sig åt.  
 
Andra faktorer som kan ha påverkat de regionala skillnaderna avseende 
smittspridning är vilken vecka sportlovet inföll, hur den demografiska 
situationen ser ut avseende åldersfördelning samt hur många som testats för 
Covid-19 i olika regioner.  Det är även oklart i vilken utsträckning personer 
smittar utan symptom, vilket kan ha spelat in i den stora smittspridningen på 
äldreboenden.  
 
Situationen framöver  
Situationen just nu handlar mycket om uthållighet där nästa steg handlar om att 
klara av sommaren och semesterperioderna på ett bra sätt. Vad som händer 
med besöksförbudet och den kommande spridningen i Jönköpings kommun är 
också oklart i nuläget.   
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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) tackar Stefan Österström för 
informationen och möjligheten att ställa frågor. Ilan De Basso (S) tackar för 
informationen och redogör för att politiken kontinuerligt följer den utveckling 
som sker inom socialförvaltningens verksamhet, och hanteringen inger 
förtroende.  
 

§ 10 

Övriga frågor  

Johan Eldin, SPF, framförde vid föregående sammanträde önskemål om att det 
bör vara en stående punkt att gå igenom föregående protokoll. Ilan De Basso 
(S) informerar om att sådan punkt kommer med på dagordningen från 
kommande sammanträde. Johan Eldin kommer även skicka skrivelse till Ilan 
de Basso med frågeställningar från föregående sammanträde.  
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