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Anteckningar Samverkansberedning 

Datum: Onsdagen den 23 maj 2018 

Lokal: Fridolinsalen, Avesta bibliotek  

Närvarande:  

Susanne Berger (S), ordförande omsorgsstyrelsen, Avesta kommun 

Kirsti Andersson (S), 2:e vice ordförande omsorgsstyrelsen, Avesta kommun 

Anders Vestman (S), 3:e vice ordförande omsorgsstyrelsen, Avesta kommun 

Carina Johansson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Avesta kommun 

Ann-Christine Magnusson, socialchef, Avesta kommun 

Björn Hansson, bildningschef, Avesta kommun 

Per-Inge Nyberg (S), politiker, Landstinget Dalarna 

Kerstin Vesterholm, enhetschef öppenvårdspsykiatrin Avesta/Hedemora 

Renée Bauer, verksamhetschef vårdcentral Avesta 

Lis Linnberg, områdessamordnare, Landstinget Dalarna 

Hans Danielsen (S), politiker, Landstinget Dalarna 

Kajsa-Lena Fagerström (S), politiker, Landstinget Dalarna 

Annichen Kringstad, projektledare för Ny Nära Vård Södra Dalarna, punkt 1 

Pernilla Svedlund, sekreterare 

 

1. Information om projektet Ny Nära Vård Södra Dalarna  

Annichen Kringstad, projektledare, informerar om bakgrund, ramar och förutsättningar 

för projektet. Projektet har startats för att få till bättre samverkan mellan kommun och 

landsting. Annichen berättar om: 

-färdplan – från akutsjukhus till Nära Vård 

-syfte – kärnvärden – utgångspunkter 

-vad vi har att göra 

-mål 

-att definiera närhet 

-vad är nära vård? 
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      Plan för projektet: 

      -planera pilotprojekt – forma arbetsgrupper maj/juni 2018 

      -genomföra pilotprojekt hösten 2018 till och med hösten 2019 

      -utvärdering februari 2020 

      -projektet avslutas mars 2020 

2. Avtal ungdomsmottagning 

Lösning på journalföring? Fortsätter att arbeta med gamla avtalet. Behöver inte riva upp 

det. Återkommer i frågan. 

 

3. Information 

Socialtjänsten 

Avveckling pågår av HVB-verksamhet, Hedegården. Ska vara klart den 30 juni. 

Missbruk och våld i nära relation ökar. 

Kostnaden för försörjningsstödet ökar. 

 

Vård och omsorg 

Sjuksköterskeenheten saknar 17 av 35 sjuksköterskor. Personal från bemanningsföretag 

är inne och jobbar. 

 

Bemanningen inför sommarsemestern är klar. I år kommer det att vara tre 

semesterperioder. 

 

För närvarande är det ingen kö till att flytta in på särskilt boende. 

 

Byggnation av kombinerat äldreboende och förskola är påbörjad intill Baldersgården. 

Det blir särskilt boende, 36 platser, samt förskola i bottenvåningen med 120 platser. 

Enligt planen ska byggnationen vara klar januari 2020. 

 

På gamla badhustomten ska ett trygghetsboende byggas. I huset kommer även ”vanliga” 

lägenheter att finnas. 

 

Bildningsförvaltningen 

Prognosen för 2018 är att det kommer att födas ca 300 barn i Avesta.  

 

Stödbehovet hos eleverna i skolorna ökar. Just nu är det 715 elever som har 

modersmålsundervisning. Belastningen är stor i verksamheten. Svårigheter med 

rekrytering.   

 

Utvärdering av Avestamodellen pågår och ska tas upp i de olika styrelserna i juni.  
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Landstinget 

*Primärvården 

  Problem med rekryteringar – pensionsavgångar på alla avdelningar. 

 

  Stort tryck på verksamheten. Försöker bredda samverkan med kommunen. 

 

*Psykiatrin 

  Halverar styrkan under sommaren, har två semesterperioder. Saknar bemanning på    

  några tjänster, rekrytering pågår. 

 

  Verksamheten är trångbodd och eventuellt kommer mobila teamet att flytta till andra 

  lokaler.  

 

  I Avesta står 90 st i kö till ADHD-utredning. Diskussioner om att nationella riktlinjer för  

  utredning av ADHD borde finnas.  

 

*Akut, medicin, geriatrik, rehabilitering 

  Under semesterperioden försvinner ett vårdlag på avd 10 på Avesta lasarett.  

  

  Habiliteringen som tidigare hade lokaler i Hedemora kommer att flytta in på Avesta  

  lasarett under maj/juni. 

 

  Entrén på Avesta lasarett ska byggas om och är nu ute på anbud. 

 

  Vårdcentralerna har ansvar för de särskilda boenden som finns i deras respektive  

  upptagningsområde. 

  

  Diskussioner om parkeringsproblemen vid Avesta lasarett.   

 

4. Avstämning SuS 

SuS-möte på Avesta lasarett den 25 maj. Har pågått sedan februari och fungerar bra.  Bra 

samverkan med vårdcentralerna. Fungerar mindre bra mot Falun. 

 

Orsaken till att det fungerar bra i Avesta är för att vi har en öppen dialog och vågar ta 

diskussioner på en gång när något inte fungerar. 

 

5. Nästa möte 

Nästa möte har vi den 5 september, kl 14.00,  i omsorgshuset, Markusgatan 25. 

 

TREVLIG SOMMAR! 


