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Politiska samverkansberedningen kommun - landsting
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2018-11-30, kl. 09,00 – 11,15

Deltagare Fredrik Ollén (M)
Britt-Marie Essell (S)
Liv Lunde Andersson (S)
Lena Freijs
Annelie Steger Engholm
Anna-Lena Hållmats
Joanna Stridh
Linnea Nallgård
Linda Sjödén
Annelie Granath
Inger Eriksson (S)

Ordförande
Landstinget
Landstinget
Områdessamordnare landstinget
Sekreterare, Socialförvaltningen
Tf verksamhetschef
Kommunledningen
Dietist
Enhetschef, Backåkern
Verksamhetschef

1. Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Ollén öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Föredragningslistan föredrogs.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga frågor sen senaste mötet.
4. Kostenheten Rättvik, Linnea Nallgård och Linda Sjödén
Linnea Nallgård och Linda Sjödén föredrog ”Förändrad måltidsordning”. De
visade förändringar i måltidsordningen på SÄBO Backåkern och resultaten.
Förhoppningen är en förändring på alla särskilda boenden i kommunen
genom att föra goda exempel vidare genom samverkan.
De som serverar maten har fått utbildning via dietist och ett
egenkontrollprogram med hantering av livsmedel. Det finns tydliga gränser
om ansvar för livsmedel i köket samt hur maten hanteras på avdelningen.
Annelie Granath berättar att de planerar nu hur man kan införa
måltidsordningen på flera SÄBO.
5. Finsam, Annie Lok
Utgår.
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6. Samverkan barn och unga
Anna-Lena Hållmats berättade:
Gällande tidiga insatser för barn, vi har påbörjat arbetet och sökt
projektmedel. Vi har anställt er person som börjar jobba med detta nästa
vecka. Hon har i uppdrag att se över riktlinjer och samverkansgrupp initialt.
Vi pratar om ”samordnad individuell plan” sk SIP. Ju tidigare man gör en
sådan desto bättre. Vi vill jobba med samtycke av klienten och jobba så
tidigt så möjligt så kan vi undvika orosanmälan. Tanken är att komma in
tidigare. Ofta fungerar det att få samtycke.
Arbetet är i sin linda. Men hur vi arbetar i kommunen kan nu förbättras.
Diskussion om motion och folkhälsa föregicks, hur viktigt det är att elever
motionerar för att främja inlärning och lägga en grund för sin hälsa.
Joanna Stridh berättar att Söderås skola jobbar med att eleverna skall vara
ute varje dag.
7. Samverkan vård och omsorg
Annelie Granath berättar i diskussion om det digitala hälsorummet i furudal:
Vi har dagligen svårt att bemanna hemtjänsten i Furudal och det blir svårt att
lösa arbetsordningen och prioriteringsordningen. Vi har bland annat
funderingar över hur vi skall bemanna Orestrand.
Anna-Lena Hållmats, vi behöver se utanför boxen kanske ngn IT intresserad
ungdom eller dylikt.
Fredrik berättade om utmaningen i stort att bemanna utefter betingade
demografiska behov framledes. Diskussion pågick om digitalisering och
effektivisering för att möta utmaningen.
Inger Eriksson flikade in om resurskrävande hanteringen med olika
journalsystem mellan kommun och landsting.
Lena Freijs berättade att frågan ligger på statlig nivå.
8. Rapport från respektive huvudman
Maria Vågbratt hälsar genom Lena Freijs:
Influensavaccination pågår med bland annat helgöppet och ute på plats i
Furudal.
Vårdcentralen fortsätter med stafettläkare nästa år då vi saknar läkare och
arbetar parallellt på att arbeta bort behovet av stafetter.
Liv Lunde, landstinget säger att just nu vet vi inget om hur det ser ut
framledes. Polsam känns viktigt och att det fortsätter, vilket det verkar som.
Anna-Lena Hållmats, tf verksamhetschef berättade om Trygg hemgång:
Nu är vi klara med riktlinjerna och skall försöka sjösätta detta. Skall även till
primärvården för att de skall bli delaktiga i hur vi komma att jobba med det.
Detta är också en fråga för äldrevården om att arbeta på ett nytt sätt.
Vi önskar ngn typ av mätning gällande Trygg hemgång. Lena Freijs skall se
efter om hon hittar någon statistik gällande Rättvik.
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Vi kommer att bemanna upp biståndshandläggningen mellan jul och nyår på
grund av regeländring.
Annelie Granath, verksamhetschef berättar:
Vi minskar antalet korttidsplatser, vi jobbar för tillkomst av
Trygghetsboende och Trygghemgång.
Joanna Stridh, kommunledningen berättade:
Vi hade möte i språktolksnämnden om vi pratade om hur ofta det är barn
som måste tolka åt sina föräldrar. Bra att prata om det framledes. Det
beräknas vara ca 20% som har sina barn som tolkar.
Fredrik Ollén, kommunledningen berättade att vi i januari kommer att se
över de råd som vi har tex kommunala pensionärsrådet, folkhälsorådet och
tillgänglighetsrådet. Vi behöver klargöra syftet för respektive råd för att
synka med våra behov.

9. Övriga frågor
Inga specifika övriga frågor.

10. Innehåll vid kommande möte
Utgår. Detta var årets sista möte. Lena Freijs skickar ut information efter att
hon erhållit information om vad som gäller.

11. Mötets avslutning

