Sida

PROTOKOLL
Datum

2018-05-25
Annelie Steger Engholm, 703 33
annelie.stegerengholm@rattvik.se

Politiska samverkansberedningen kommun - landsting
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2018-05-25 kl. 09,00-10,30

Deltagare Fredrik Ollén (M)
Inger Eriksson (S)
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Liv Lunde Andersson (S)
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Annelie Steger Engholm
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Ordförande
Socialutskottet
Landstinget
Landstinget
Områdessamordnare landstinget
Rektor särskolan/elevhälsan
Verksamhetschef vårdcentralen
Enhetschef psykiatrin Rättvik
Sekreterare, Socialförvaltingen

1. Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Ollén öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan föredrogs. Därefter till handlingarna.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga frågor sen senaste mötet.
4. Samverkan barn och unga
Britt-Marie Kullerback berättade.
Vi ansvarar för samordningen med landstingen, 1 gång i månaden lyfter vi
barn och elevärenden. Då jobba vi med de kriterier som finns. I det senaste
mötet hade vi med oss habiliteringen. BUP kommer vi att fortsätta
kommunikation med dels för att vi har gjort en samverkans rutin för hur vi
skall kunna arbeta med BUP. Vi lyfter ärenden där och kommer till beslut
om vart ärendet skall vidare. Vi tittar på kartläggning och vilket stöd som
skall sättas in. Vi har inte utökat ngn administrativ organisation och vi kan
sakna det ibland. Alla skriver själva och vi tittar på hur vi kan lösa det.
Det pågår nu ett jobb mellan socialförvaltningen och förvaltningen om hur vi
kan samverka. Ett utkast är författat och skall tas i det politiska.
Ingen statistik på ärendena nu men kan ta med mig det till höstens möte.
Bekymrad över barns psykiska hälsa kopplat till ogiltig frånvaro. Vi har fått
bidrag för resurser för att jobba mer riktat med problemet. Problematiken
kan redan märkas under lågstadiet. Många barn har det svårt och
frågeställningar inom autist spektrat samt långa vänte tider på utredningar.
Det är dock skört och det kan vara småsaker som gör att barnet väljer att

1(5)

Datum

Sida

2018-05-25

2(5)

stanna hemma under långa perioder. Alla föräldrar vill sitt barns bästa men
föräldrarna har olika förmågor. Det finns barn som inte har diagnos men med
funderingar runt socialkompetens och samverkan med andra. Vi har även
många som flyttar in hos oss som familjehemsplacerade barn. Vi har bra
samverkan med samtalsmottagningen och socialförvaltningen.
Vi behöver bli skarpare om hur vi skall arbeta tightare och fokuserat. Vi har
dock gott arbete nu och hittar olika flexibla lösningar.
Inger: Vi måste se till att det finns folk ute på rasterna där vi har en vuxen
närvaro för att förebygga mobbing. Britt-Marie svarar att vi har fått pengar
för resurser med lärarassistenter för att jobba med detta.
Fredrik, angående pedagogiska luncher så har vi varit i Östersund på besök.
Det bygger på att läraren går med och det finns fasta platser för alla.
Britt-Marie svarar, det går att göra pedagogiska luncher mer riktat än vi gör i
dag. Det är även svårt att personal som vill arbeta med barn och unga som
har autism problematik och resultat blir att barnen är kvar i klasserna.
Vi håller på att strukturera upp en verksamhet för, vi saknar pedagogisk
speciallärare och nu under maj och juni är det personal som rör på sig till
andra kommuner.
Köer till BUP för kartläggning och utredning ökar.
BUP har nyss bytt personal och chefer just nu. Och tar nya tag med dem i
hösten.
Personal har varit på utbildning i Sthlm och vi är med på en grej i Falun som
kallas Skottland modell. Vi kommer att vara med där på utbildning.
Fredrik Ollén tillägger att Lars Kratz och Lena Fröyen har ett uppdrag att ta
vidare arbetet med Familjens hus.

5. Samverkan vård & omsorg
Lena Freijs berättar:
Vi har möten med VC och hemsjukvården och det funkar bra. Anneli G: vi
kan nog skruva på tidsaspekten lite dock är ordning och reda viktigt för att
patienten/kunden skall få det dom behöver. Samverkan funkar bra, det
snurrar på. Den stora svårigheten delar vi och det är bristen på läkare. Det
påverkar vår åldrande befolkning och det kan genas.
Maria: det är tufft med sommaren men vi hoppas att vi skall fixa det och få
in fler läkare till sommaren. Det är viktigt att alla tar hjälp av vårdguiden och
tar kontakt med 1177. Mycket kan man själv läsa sig till. Vi är alltid
tillgängliga för SÄBO 8-17 så det finns en lina in. Dock räcker inte alla
resurser alltid. Det saknas en hel del läkare. Vi har nu ca 2,85 st läkare och vi
behöver 7 st läkare. På sommaren är det inte heller lätt att få in stafett läkare
och då är det tryck.
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Liv: Vi måste få ut detta till allmänheten om hur enkelt det är att få hjälp av
”Min vård”.
Inger: hur många har bytt VC till Mora? Maria svarar att det är inga större
skillnader över tid utan det ligger på ca 1500 st. En siffra som rör sig upp
och ned. Det kan vara så att man pendlar i jobb och inte hinner till VC i
Rättvik.

6. Rapport från respektive huvudman
Landstinget:
Liv Lunde berättar:
Vi kommer att byta namn till Region Dalarna framöver.
Vi har startat upp nya Nära Vården. 5 st VC tillsammans med Avesta lasarett
och kommunerna i södra Dalarna.
Primärvården förstärks och skall funka dygnet runt i ett pilotprojekt.
Mobilt team finns i Ludvika och Smedjebacken, med medicinsk utrustning.
2 st sjuksköterskor och läkare som gör bedömning i hemmet finns nu.
E-hälsa, Min vård är aktuellt.
VNS, vårdnära service ett pilotprojekt på kirurgen i Falun där vårdnära
service går in och tex städar, bäddar och kör transporter. Verkar bra så länge.
Helikoptern fungerar bra och nu sägs att den är en intensivvårdsavdelning
och ambulansen jämförs med ett rullande akut sjukvårds hus.
Fria bussar för ungdomar kommer.
Urologin har kommit tillbaka till Mora.
Maria: flikar in med info om det virtuella rummet på Orestrand. Vi söker en
person som kan hjälpa till att starta igång utrustningen. Så småningom skall
man också kunna bygga ut möjligheterna för användningen tex provtagning.
I dag kan man redan ha återbesök eller hudåkommor. Vi hoppas komma
igång snart.
Anneli: ansvarsdelarna måste utredas först.
Lena: sommaren på Mora lasarett ser problematisk ut p g a bemanning. Vi
har kritiska veckor. Vi har försökt som vanligt att personal som får extra
betalt genom att spara sin semester till hösten. Däremot så känner personalen
att de ändock vill ta ut semestern under sommaren för att de är trötta. Vi kan
inte säga hur många vårdplatser som kommer att vara öppna. Det blir mindre
vårdplatser någonsin.
Socialförvaltningen:
Fredrik Ollén berättar om parcyklar, 5 st, en till varje SÄBO. Ärendet ligger
nu hos Finansutskottet och det ser positivt ut.
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Trygghetsboende, eventuellt en ny biståndsform som kommer att träda i
kraft. Vi har lämpligt boende och det är Enålund som tydligen var byggt för
ändamålet då. Vi ser det som en möjlighet att minska det framtida trycket
genom att kunderna bor nära varandra i trygghetsboende.
Angående äldreomsorgsutredningen, konsulterna är nu klara. Vi kommer att
ta den politiskt. Frågan är lyft på dagordningen och vi har ett gemensamt
dokument att utgå ifrån. Den visar bland annat att vi ligger under i snitt på
strukturkostnaderna men vi kan inte riktigt härleda vad det beror på.
Anneli: I dag vet vi att vi ligger högt på SÄBO och vi har inte heller dragit
ned. Det vi parallellt jobbar med är trygg hemgång. Vi har även LOV:en som
måste vägas in. Flera saker måste processas innan vi vet hur det skall vara.
På korttidsboendet drar vi ned platser i sommar. Ingen risk dock då vi har
marginaler och kan lösa det.
Fredrik: Som ni vet vann vi priset som Sveriges E-hälso kommun. Även en
16:e plats i Socialt kapital. En jämförelse mellan kommuner i landet på olika
parametrar kopplat till det sociala kapitalet.
Handikappens hus kommer troligen lägga ned sin verksamhet efter nyår. Det
är planerat för bostadsbyggnation där lokalen ligger. Orken tryter även för
deltagarna.
Vuxna på stan kommer att vara ute nu under skolavslutningen. Polisen vill
också att de skall vara ute under Classic Car. Det blir en avlastning för
polisen. Vi kommer nog att få till det. Fint om vissa intensiva helger och
tillfällen kan bemannas med föräldrar på stan.
Liv; jag undrar om ”Var annan vatten”? Fredrik säger att vi kommer att köra
den på cruising torsdagen. Vi saknar folk hälsostrateg så det har tappat lite
fart.
Inger: Backåkern är nominerad i White guide senior. Mycket roligt.

7. Övriga frågor
Angående parkeringen på VC. Maria berättar att frågan har stannat av.
Kostnadsförslag finns för parkering bakom VC mot Sibylla. Räknat på
motorvärmare och asfaltering, 20 platser. Man åker in vid Statoils tvätthall.
Vi är ej i behov av motorvärmare och nu har vi fått in ett nytt förslag med
samma summa. Söker motparten nu. Det är kaos.

8. Innehåll vid kommande möte
Nästa möte är 5/10. Då vill vår BHV överläkare vara med på länk. Lena
skickar Anneli S. E mejladress för att boka in på skype. Beställning vi a
Fredrik skickas till IT.

9. Mötets avslutning
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