ORSA KOMMUN – LANDSTINGET DALARNA

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

2012-06-08
09.00 – 12.00
Scott, Dalagatan 1, Orsa

Närvarande
Hans Sternbro (s)
Marie Olsson (s)
Marie van Geffen Blomberg
Kent Henriksen
Bigitta Sohlberg (s)
Bernt Westerhagen (c)
Ulla Jonasson Damm
Bitte Nohrin Jernberg (s)
Inger Skoglund Hassis
Lena Grudd
Åse Wadlund
Abdirachman Nour
Ewa Andersson

Socialnämndens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Biträdande socialchef
Förvaltningschef, BUN
Ordförande, Hälso- och sjukvårdsberedningen
Ordinarie landstingsrepresentant
Vårdadministratör, Landstinget
Ordinarie landstingsrepresentant
Folkhälsorådet
Familjestödet
Integrationsenheten
Integrationsenheten
Sekreterare

Frånvarande:
Ann-Marie Fröjd (c)
Gunilla Elings Friberg (s)
Bengt Malmqvist
Annika Lusth
Peter Kral
Marita Robelin

Socialnämnden
BUN
Områdessamordnare, norra och västra sjukvårdsområdet
Verksamhetschef Orsa vårdcentral
Verksamhetschef psykiatrin
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 2012-03-01 gås igenom. Framtidskonferens
Dalarna 2025, planerad i september 2012, är inställd och uppskjuten på framtiden.
Anteckningarna läggs till handlingarna.
4. Lägesrapport Hemsjukvårdsprojektet i Dalarna
Ulla Jonasson Damm ger en lägesrapport över hemsjukvården i Dalarna. Förslaget till
avtal har presenterats med innehåll och förslag till överlämnandet. Allt löper enligt
tidsplanen och riktlinjer för personalövergång finns. Läs mer på www.RegionDalarna.se
Beslut tas i kommunfullmäktige i Orsa i september. En arbetsgrupp benämnd
”Hemsjukvårdens innehåll” har haft ett möte och en ekonomisk rapport finns. Uppstart
beräknas ske den 7 januari 2013.
5. Föräldrastöd
Lena Grudd, samordnare för familjestödet i Orsa, berättar om föräldrautbildningen som
rönt stort intresse från föräldrarna. Lena visar diagram med resultat av utbildning och
föräldraintervjuer. Utbildningen kommer att fortsätta och det är redan kö till höstens
kurser. Lena mejlar ut sina bilder till Kent Henriksen som vidarebefordrar till
mötesdeltagarna.
Ett föräldrastödsnätverk finns bestående av Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens
kommuner.
Lena berättar också i sitt föredrag om olika pedagogiska metoder och hon poängterar
även att samarbetet med socialtjänsten i Orsa fungerar mycket bra.
6. Integration
Åse Wadlund och Abdirachman Nour från Integrationsenheten informerar om
flyktingmottagandet. Åse berättar att det till största delen är kvotflyktingar som kommer
till Orsa. Vi tar emot ca 30 personer per år och cirka 1/3 av dem bor kvar i Orsa.
Åse påtalar behovet av ett invandrarkontor.
Abdirachman berättar om sitt intresse och arbete för att bilda en fotbollsklubb i Orsa.
Mötet diskuterar om frågor som respekt och värdegrunder. Kent Henriksen berättar att
skolan fortlöpande arbetar med att förebygga främlingsfientlighet.
Inger Skoglund Hassis föreslår ett samarbete med integrationen under Hälsoveckan som
infaller 1-9 september.
7. Hälsoval
Punkten flyttas till kommande möte.
8. Hur mår Orsa?
En handlingsplan har utarbetats av styrgruppen och kommer att tas upp i
kommunstyrelsen på måndag.
Inger Skoglund Hassis och Kent Henriksen redogör för färdriktningen och Kent berör
även Orsaskolans framtida utmaningar. Handlingsplanen föreslår att en samordnare
rekryteras deltid, med uppdrag att utveckla samarbetet med föreningar och andra
samhällsaktörer, samt sätta processarbetet i sjön.
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10. Rapport från respektive huvudman
Landstinget
Bigitta Sohlberg berättar att dagkirurgin öppnade en sal (av 2) i Mora den 1 maj 2012 och
därmed är dagkirurgin i Ludvika stängd.
Mora lasarett har många föreläsningar på gång med anledning av 100-årsjubiléet.
Medicinkliniken i Mora har brist på sjuksköterskor och en reducering av vårdplatser
måste göras.
Landstingets kostnadsutveckling är god och Mora kan erbjuda en god vård utan några
större kostnadsökningar.
Vårdcentralen i Orsa har en bra trend. Vad beträffar tillgänglighet är man en av de 3 bästa
i Dalarna. Man får alltid träffa läkare inom 7 dagar. Allt fler patienter väljer nu också
Orsa vårdcentral.
Kommunen
Marie van Geffen Blomberg berättar
att Resurscentrum nu är invigt och att det praktiska arbetet börjat
att nya enhetschefen inom LSS, Annelie Gatu, har börjat sin anställning
att Linda Gref, enhetschef på Orsagården, slutar sin anställning 30 augusti.
Hans Sternbro refererar från socialnämndens arbetsutskott 9 maj, bland annat om att nya
handläggare rekryteras på IFO.
Marie Olsson berättar om arbetet med den nya budgeten och om ett nytt övergripande
mål inom drogpolicyn.
Enligt Inger Skoglund-Hassis blir Hälsoveckan 1-9 september fullspäckad med
aktiviteter. Ett 40-tal arrangörer har anmält intresse och tidningen som distribueras till
hushåll och företag blir ovanligt tjock. Teman blir mänskliga möten, rörelse, kultur, mat
och inre balans.
11. Innehåll kommande möte
Hälsoval
Barn och ungas psykiska hälsa (uppföljning)
Ev. workshop gemensamt med Mora
Resurscentrum
Hemsjukvården
12. Sammanträdestider 2012
Mötesdatum 19/10 kommer möjligen att ändras då många inte kan komma då.
Meddelande om nytt datum kommer.
Mötet den 14/12 står fast.
13. Övriga frågor
Alla tillönskas en trevlig sommar.
14. Utvärdering av mötet
Ett fullmatat och bra möte.
15. Avslutning
Ordföranden tackar för deltagandet och avslutar mötet.
Vid anteckningarna
Ewa Andersson, sekreterare

