ORSA KOMMUN – LANDSTINGET DALARNA

MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE POLITISK
SAMVERKANSBEREDNING KOMMUN-LANDSTING, ORSA
Dag
Tid
Plats

2011 09 27
09.00 – 12.00
Kommunsalen, Orsa kommun

Närvarande
Hans Sternbro (s)
Gunilla Elings Friberg (s)
Maja Öman
Sture Norlin
Bigitta Sohlberg (s)
Bitte Nohrin Jernberg (s)
Bernt Westerhagen (c)
Bengt Malmqvist
Annika Lusth
Peter Kral
Britt Eriksson
Henrik Göthberg
Inger Skoglund Hassis
Ewa Andersson

Socialnämndens ordf
Barn- och utbildningsnämnden
Tf enhetschef IFO
Tf förvaltningschef BUN
Ordförande, Hälso- och sjukvårdsberedningen,
Ordinarie landstingsrepresentant
Ordinarie landstingsrepresentant
Områdessamordnare, norra och västra sjukvårdsområdet
Verksamhetschef Orsa vårdcentral
Läkare, verksamhetschef psykiatrin
Vårdutvecklare, psykiatrin
Projektledare, Resurscentrum (punkt 1-5)
Folkhälsorådet
Sekreterare

Frånvarande: Marie Olsson (s) Kommunstyrelsen
Ann-Marie Fröjd (c) Socialnämnden
Christine Elofsson-Arons, socialchef
Marita Robelin, enhetschef öppenvårdspsykiatrin, Mora
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1. Mötet öppnas
Ordföranden Hans Sternbro hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Föredragningslistan fastställs.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte 2011 05 13 gås igenom. Beträffande
FINSAM meddelar Hans Sternbro att planerna har gått långt.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
4. Resurscentrum i Orsa – myndigheter i samverkan
Henrik Göthberg, projektledare, informerar om projektet vars arbetsnamn är
Resurscentrum – Vägen till arbete. Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Orsa Kommun ingår i samarbetet. En styrgrupp har bildats för att peka ut målen och
riktlinjerna. En arbetsgrupp finns också och de båda grupperna kommer att få adekvat
utbildning. Resurscentrum kommer att ha sin verksamhet på Orsa Lärcentrum. Henrik
berättar att man redan nu ser samverkansvinster.
En del av åtgärderna ska ske genom arbetsträning på sociala företag som kommer att
drivas som riktiga företag.
Samverkansberedningen diskuterar kring informationen. Hans Sternbro föreslår att
arbetsmarknadsfrågorna blir en stående punkt i POLSAM.
5. Kommunala uppföljningsansvaret efter 1 september
Skollagen säger att kommunen har ett ansvar för att följa upp ungdomar i åldern 16-19 år
som inte går i eller fullföljer gymnasieutbildning.. BUN gör för närvarande en
kartläggning och Gunilla Ehlings-Friberg meddelar att frågan har lyfts till
kommunstyrelsen. De skall avgöra vilken förvaltning som har ansvar för vad i denna
fråga.
6. Orsa kommuns projektuppdrag i Dalarnas Forskningsråd
Inger Skoglund-Hassis, folkhälsoplanerare, berättar om projektet Psykisk hälsa barn och
unga i Orsa. En styrgrupp har bildats som har träffat Dalarnas Forskningsråd för att dra
upp riktlinjer för hur man ska jobba och göra en handlingsplan.
Det framförs önskemål om att Dalarnas Forskningråd ska komma och informera om
projektet på POLSAM´s nästa möte 6 december. Inger Skoglund-Hassis undersöker
möjligheten. BUP´s närvaro är också önskvärd på mötet.
7. Revisionsrapporten och granskningen av IFO-verksamheten i Orsa
Revisorerna och Komrev har i revisionsrapport i juni 2011 påtalat brister i IFOverksamheten. Hans Sternbro poängterar att Socialnämnden tar kritiken på stort allvar.
Frågan har dryftats på extra arbetsutskott och extra socialnämnd samt i IFO-gruppen och
genom medarbetarsamtal. Den sista oktober ska en handlingsplan ha skapats och skickats
till revisorerna.
Revisionsrapporten skickas som bilaga till minnesanteckningarna.
8. Föräldrastödsutbildning
Föräldrastödsutbildningen är ett samarbete mellan Mora och Orsa och är på väg att starta
nu. 3 utbildare finns.
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9. Hälsa i god tid – på skoltid
Olofström kommun och Landstinget Blekinge har utvecklat en hälsofrämjande skola, en
modellskola. De har miniseminarier kring
-Erfarenheter av samverkan ur ledarperspektiv
-Vad gör ungdomsmottagningen på skolan?
-Hur kan psykiatrin vara ett stöd för skolan?
-Socialtjänstens vinster med samverkan.
Läs mer på www.olofstrom.se/modellskola.
10. Folkhälsofrågor
Inger Skoglund-Hassis rapporterar från den nyligen avslutade Hälsoveckan. Fokus har
varit på mat, rörelse, kultur och inre balans. Fler aktiviteter har i år riktats till målgruppen
barn och unga.
Folkhälsoråden i Mora och Orsa kommer att träffas för att se över möjligheterna till
samarbete och ev. sammanslagning.
11. Rapport från respektive huvudman
Landstinget
Bengt Malmqvist, områdessamordnare, informerar om
- hemsjukvården. Definitionen om vad som ska ingå i hemsjukvården ska vara klar våren
2012.
-den treåriga nationella strokesatsningen
-minskningen av vårdplatser
-dagkirurgin
-sparpaket nr 3
-att Mora lasarett fyller 100 år nästa år
Birgitta Sohlberg berättar även hon om sparpaketet inom Landstinget och om att
Landstinget kommer ut med information om Orsa vårdcentral. Det senare med anledning
av att det florerat falska rykten om en ev nedläggning.
Peter Kral och Britt Eriksson från Vuxenpsykiatrin, sektorn för Norra och Västra
Dalarna, informerar om
-den positiva läkarbemanningen
-integrerad psykiatri
-psykiatrisk hälso- och sjukvård
-satsningar på och föreläsningar om neuropsykiatri
-Socialstyrelsens besök
Annika Lusth, verksamhetschef Orsa vårdcentral, ger info om vårdcentralen. Hon berättar
att de håller på med en kartläggning av olika grupper för att kunna möta befolkningens
behov.
Kommunen
Hans Sternbro informerar om
-Verksamhetsuppföljningen inom socialpsykiatrin
-Medicinhanteringen inom socialpsykiatrin
-SKL och Dalarnas Forskningsråds avsiktsförklaring om äldreomsorgen
-Budgetuppföljningen. Ekonomin för äldreomsorgen ligger på en stabil nivå.
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12. Innehåll kommande möte 2011
Bengt Malmqvist och Hans Sternbro får mandat att avgöra vilka frågor som ska lyftas på
kommande möte.
13. Sammanträdestider 2011
Nästa möte hålls 6/12 2011.
14. Övriga frågor
Minnesanteckningarna ska läggas ut på intranet och även på det yttre nätet (både för
kommunen och Landstinget).
15. Utvärdering av mötet
Mötet upplevdes som givande och positivt.
16. Avslutning
Ordföranden tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Vid anteckningarna
Ewa Andersson, sekreterare

