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§1.
Métets Sppnande och val av ordférande
Ordf6rande Lars Karlsson halsar valkommen och férklarar métet Sppnat.

§ 2.
Val av justerare
Till justerare utsags Majlis Johansson

§3.
Godkdnnande av dagordning
Terapilokal och seniorverksamhet i kommunen
Dagordningen godkanns med ovan tillagg.

§ 4 Féregaende protokoll
Godkandes

§ 5 Information till radet
Férandring av ledaméter i KPHR, Sonja Orntorp har meddelat att hon avslutar sitt
uppdrag i KPHR. Meddelades muntligt under mdtet att Sven Larsson kommer att avga,
uppmanas inkomma med detta skriftligen till kommunen.

§ 6. Forslag till nytt KPHR Reglemente
Beslut att ga ett varv till med reglementes forandring. Tas upp pa kommande beredning.

§ 7 Fragor fran medlemsorganisationer

a) FUB har framfort tre frageomraden, forvaltningens svar lastes upp;

Att kommunen utéver KPHR startar samverkan med organisationer som féretrader
mdnniskor med omfattande funktionshinder.
Svar: Verksamheten vill garna ha direkt samverkan med FUB framéver, dock har
verksamheten haft en Covid19 period dar fokus varit att inte fa in smitta pa
boenden och i verksamhet samt att klara att bemanna med personal. Verksamheten
ser fram emot en fortsatt dialog framdver och att hitta en funktionell form for
samarbetet utifran vara respektive roller och uppdrag.

Att KPHR far information om den nya dagliga verksamheten som planeras.
Svar: Kommunen kommer bjuda in till dialog gallande den nya dagverksamheten.
For narvarande arbetar forvaltningen med att forutsattningarna fér
dagverksamheten, inget startdatum @r satt.
Arbetet som pagar nu ar att ta fram en verksamhetsbeskrivning,
uppdragsbeskrivnings och att inventerar vilka personer som kan komma att vara
deltagare i verksamheten. Vi jobbar nu for att komma ifatt samtidigt som vi
utvecklar verksamheten.

Att de statliga pengarna fér hdjd habiliteringsersattning utnyttjas helt och hallet och
inte aterbetalas vid arets slut.
Svar; VON, dvs namnden har tagit beslut gallande hur stor héjningen av
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b)

c)

d)

e)

f)

habiliteringsersattningen skulle vara och det beslutet ligger till grund for nuvarande
niva

Hur vi gar vidare utifran FUB-Onskemal:
Onskemal om samverkan, mdte bokas av kommunen innan arsskiftet. Helen Larsson
(FUB) ska skicka in vilka organisationer som ska bjudas in till samverkan.
Ny daglig verksamhet, info 6nskas. Kommunen kommer att bjuda in till dialog.
Forslag att ge habiliteringsmedlen till sommar och jul nar de statsbidrag som finns ar
tillgangliga. Ordférande och FUB for en dialog i fragan framéver, ev besdk i namnd.

Kinda gards matsal.
Matsalen tillfalligt stangd och radet framf6rde att det ar viktigt att man ser 6ver vad
som kan vara Oppet nar pandemin ar 6ver. Viktigt att det finns traffpunkter men
ocksa att det blir likvardigt i kommunen. Nar det blir aktuellt dvs att pandemin ar
Over, ska fragan tas upp i radet igen.

Parkerings app - Kinda hus
Kindahus representant hade fatt forhinder, Lars aterberattar. Anledningen till att ha
en app ar en kostnadsfraga, da myntautomat blir allt for dyrt. Kinda hus ager sin
mark och har ratt att ta ut parkeringsavgift. Politiker har inte radighet 6ver fragan
men Kinda hus kan bjudas in till kommande KPHR mote.

Detaljplan, information fran radets representant Lennart Samuelsson
Kinda hus vander sig inte till Lennart for remiss, hyreshus byggs utan hiss med 2,5
vaning. Hiss-fragan skickas med till Kindahus.

Samhallsbyggnad har skickat till Lennart Samuelsson (DHR) for remiss i detaljplan,
100 ars vatten fléde togs hansyn till i planen.

Centrumutredningen
Kisa strategi for centrum presenterades, ett visionsdokument finns framtaget och
bifogas.

Nara vard — Vardcentrum och 4ldrevardsplan
Ordférande berdattar att en forsta utredning gdrs. Kinda har samma forutsattningar
som andra kommuner, att andel aldre kommer att Oka. Utifran detta faktum tittar
man pa paverkan om vi fortsatter att gdra som idag for att mota behovet av stéd,
vard och omsorg. Kompetensforsdrjning ligger ocksa med som en kvalitetsvariabel,
utifran tex fragestallningen; vad innebara det nar behovet av personalresurs med
ratt kompetens Okar. Arbetet leder till ett underlag for fortsatt utvecklingsarbete for
tjdnstemdan och fér politiken. Kommer att presenteras i fullmaktige och KPHR.
Eva Hulth chefstjansteman berdttade om hur man arbetar med aldrevardsplaner
(vard- och omsorgsplanering) och demografisk utveckling. Bade angaende boenden
men aven nar det galler hemtjanst och hemsjukvard. Till det kopplas ocksa
kompetensférs6rjning.

Enkelt och trygegt hemma- hur kan fler bo kvar hemma utan socialtjanstens insatser?
Projekt finns dar Kinda kan haka pa tillsammans med Linképings kommun. Fokus ar
ny teknik for 6kad trygghet i hemmet. Vard-och omsorgsf6rvaltningen 6nskar forslag
pa cirka 10 personer som kan tankas vara med i projektet. Organisationerna foreslas
lyssna med sina medlemmar.
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Planerna for ett kommande vardcentrum fér nara vard fortskrider.

§ 8 Rapport fran ndamnderna

Kommunstyrelsen — Conny Forsberg

Féretagen i Kinda har klarat sig relativt bra i Covid —tid.

Vard- och omsorgsnamnden — Lars Karlsson
Vard-och omsorgsférvaltningen har arbetet mycket med att m6ta behovet av vard- och
omsorg bla for de med missbruksproblematik och om mOjligt undvika SiS-vard med den
kostnaden det innebar. Oppen verksamhet som stéd for personer med missbruk har
utvecklats. Pa lang sikt arbetare namnden for att mote den demografiska utmaningen
med Okat antal dldre.
Staten har i hégre grad an vantat gett riktade medel till kommunen under andra delen
av aret.
Stangagarden kommer att fortsdtta att vara i drift.

Bildningsndmnden —David Wenhov
Bildningsnamnden har ansvar for arbetsmarknadsfragorna. Kinda ligger pa 6 % mot
rikets 9%.

Bildningsndmnden och Vard-och omsorgsnaémnden gatt med i Amis-projekt for att st6étta

utlandsfédda som gar pa forsorjningsstéd att komma i arbetet.
Bildning jobbar aven med byggplaner och idéer om hur man kan utveckla forskole- och
skolmiljoerna. Just nu ar det trangt pa Vargardsskolan och man séker en lésning fér
detta.

Samhallsbyggnadsnadmnden

§ 9 Ovriga fragor
- Trygg hemgang- Gunnel Laine framférde en eloge till Kinda kommun for att det har
fungerat ’sa underbart bra”.
- Terapilokal och mdjligheten till verksamhet som ar Covid 19 anpassad diskuterades,
Onskemal om att ha 6ppet men da for en mindre grupp/begransat antal framfordes.
- P-tillstand, ansékan om P-tillstand har avslagits. Samhallsbyggnadsnamnden tar beslut i

P-tillstandsfragor. Samhallsbyggnadsnamnden far fragan om pa vilka grunder beslut tas
och aterkommer pa kommande mote.
- Synpunkt/klagomal: Enskild fick besked om att lansfardtjanst var riksfardtjanst for resa
till Ydre.

§ 10 Kommande méten
2020-11-19 KPHR beredning kl 8.30 OBS Gndrad tid!
2020-12-08 KPHR kl 14-17

§ 11 Avslutning
Ordf6rande tackar for visat intresse och forklarade métet avslutat.
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