
 

  

Minnesanteckningar 

För Samverkansberedning i Mora 
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Dag Fredag den 26 september 2014 

Tid Kl. 09:00 – 12:00  

Plats Seldingerrummet, hus 3, plan 9,  

Mora lasarett 

Ärenden Se bifogad föredragningslista 

 

 
 

 
 
 

Närvarande   

Birgitta Sohlberg s Ordförande i hälso- och 
sjukvårdsberedningen 

Gunnel Söderberg m Ordinarie landstingsrepresentant 

Lennart Sohlberg s Gymnasienämnden 

Anna Heed c Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 

Anders Ludvigson  Socialchef 

Marie Ehlin  Gymnasiechef 

Inga-Lena Spansk  För- och grundskolechef 

Marita Robelin  Psykiatrin 

Inger Skoglund-Hassis  Processledare PSYNK 

Lena Freijs  Områdessamordnare 

Kristina Ragnarsson  Vårdcentralen 
   

   

   

 

 
 

 

 

 



 

  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Birgitta Sohlberg öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Lades till handlingarna. 

4. Rapport folkhälsoplanerare 

Är på gång att lösas under hösten. Direktiv för folkhälsoråd behöver tas fram. 

5. Familjens hus 

Ett förslag till underlag finns för ett intentionsavtal mellan Mora kommun och Landstinget om att 

gemensamt verka för att ett Familjens hus kan komma till stånd. Mora kommun ser positivt till att 

skriva under ett sådant avtal. Landstinget anser att det räcker med att det redan finns ett liknande 

dokument för hela länet. Lena F. ser till att Peter K. får detta för att ta ärendet till KS. 

Arbetsgruppen inom PSYNK fortsätter att arbeta med innehåll i samverkan. Lämpliga lokaler 

eftersöks inom ramen för kommunens lokalstyrgrupp. 

  

6. Rapport PSYNK 

Inger Skoglund Hassis, processledare PSYNK, rapporterar om arbetet som nu har övergått från 

planering till konkret verksamhet med arbetsgrupper i full gång inom de olika arbetsområdena  

t e x skolnärvaro, ANDT, utredning/bedömning - vård och behandling.  

Framhålles att det finns ett starkt behov av att en politisk referensgrupp tillsättes för PSYNK-

projektet! 

 

7. FINSAM 

Arbetet i de tre kommunerna har sakta kommit igång. Arbetsgruppen som ska ta fram 

individärenden är även igång. FINSAM har även gjort en presentationsrunda. 

8. En gemensam ingång 

Projektet har ännu inte kommit igång p g a att man ej lyckats rekrytera processledare. 

Målsättningen är att komma igång efter årsskiftet. Lokalisering ska ske i de lokaler där FINSAM 

är. 

9. Ungdomsmottagning 

Pågår nu ett arbete med att samordna ungdomsmottagning mellan Mora, Orsa, Älvdalen och 

Rättvik för att säkerställa resurser och kompetens. Regionalt arbete med att försöka få till en 

gemensam struktur för ungdomsmottagningarna i länet med Region Dalarna som hjälp har 

strandat. Några kommuner har redan tagit beslut - men de flesta inte. 

10. Hemsjukvården 

Vi konstaterar att hemsjukvården fungerar bra efter det kommunala övertagandet. Det mesta 

börjar att finna sin form, men när det gäller tolkningen av ansvarsavgränsningen i gällande avtal 

om hemsjukvård så finns det svårigheter som leder till tvister i vardagsarbetet.  Emellertid så 

pågår ett ”klargörande” arbete på regional nivå. På lokal nivå så träffas vi regelbundet och försöka 

tolka avtalet och omsätta det i det praktiska arbetet i hemsjukvården och i vår samverkan. 

 



 

  

11. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget, Mora lasarett 

Lena Freijs, informerar om den omfattande byggprocess som har påbörjats vid lasarettet gällande 

bl a ny vårdbyggnad (byggstart 2016) och helikopterplatta. Sommaren har gått bättre än vad man 

befarade inledningsvis. På grund av perioder med överbeläggning så har man löst personalbrist 

med förskjuten sem. Vilket kan leda till personalbrist under hösten istället. 

 

Landstinget, Vårdcentralen 

Kristina Ragnarsson, informerar om att verksamheten har fungerat bra under sommaren. Haft en 

bra läkarbemanning. Asylboendet i Gesunda har startat och vårdcentralen finns på plats därute 

med mottagning. Ny verksamhetschef, vårdcentralen, från 1/11 är Eva Nordin-Olsson 

Landstinget, Psykiatrin 

Marita Robelin, informerar om att semesterperioden har varit lugn. Man har haft delade 

semesterperioder. Informerar om flera pågående projekt i syfte att förbättra vården för- och 

levnadsförhållanden för målgruppen psykospat. Bl a ”öppet hus” o ”levnadsvaneprojektet”.  

Mora kommun, socialnämnden 

Anders Ludvigson, socialnämndens olika verksamheter har fungerat bra under den gångna 

sommaren. Vi har en grupp som ska sätta sig ned för att främst se vad som gick mindre bra och 

föreslå förbättringar. Individuell biståndshandläggning enligt socialstyrelsens ÄBIC/ICF har 

genomförts i hemtjänsten – kommer genomföras även i säbo.  

SN har fattat beslut om verksamhetsplan för 2015 – (2016-17) där man lyfter fram behov av nytt 

säbo om ca 30 platser, nytt trygghetsboende, nytt grp enl LSS, ökad bemanning i demensboende, 

ökad bemanning i säbo.  

Ett projekt för utveckling av den ”kommunala vårdkedjan” kommer att pågå under 2014.  

Ett pilotprojekt med ekonomiska medel från Länsstyrelsen Dalarna pågår (mora, orsa, malung-

sälen, älvdalen) för att arbeta fram en samverkansmodell för ”centrum mot våld” till stöd för den 

som utsätts för våld, barn som bevittnat våld och den som utövar våld.  

 

Mora kommun, gymnasienämnden 

Marie Ehlin,, intresset för vård- och omsorgsprogrammet ser positivt ut. Årets ettor är en full klass 

och det verkar finnas ett gott intresse även från årets 9:or. Osäkert för vuxenutbildningen. Sista 

klassen slutar efter årsskiftet. I dagsläget ser det ut som att vi bara får bidrag för lärlingsplatser. 

Svårigheten med lärlingsplatser är att det krävs fler praktikplatser under en längre tid. Stora 

svårigheter att anställa lärare till vård- och omsorgsutbildningen. Vi har tagit hjälp från 

socialförvaltningen. Vi behöver lärare som är utbildade sjuksköterskor för att de ska ha rätt 

kompetens till att utbilda i bland annat medicinkurserna. Utbildningsdepartementet genomför nu 

yrkesutredningen som bland annat tittar på vård- och omsorgsprogrammet. Yrkesutredningen 

kommer att förespråka två yrkesutgångar, en yrkes och en högskoleförberedande. Båda 

utgångarna föreslås leda till en undersköterskeexamen. Nu flaggar dock socialdemokraterna och 

miljöpartiet för förändringar i gymnasieskolan som kan leda till att alla program åter ska ge 

högskolebehörighet. 

Region Dalarna bedriver sedan mitten av januari en EU-finansierad förstudie med namnet Dalarna 

– Tillväxt för alla. Regionen står inför flera utmaningar såsom avhopp från skolan, 

kompetensbrist, ohälsa och utanförskap. En del i förstudien innefattar även Plug in-projektet som 

går ut på att förebygga studieavbrott samt förbättra kommunernas informationsansvar gällande 

unga 16-20 år som inte går i, eller har gått ut gymnasieskolan.  



 

  

Bollnäs Gymnasiesärupplevs inte lika välvilliga att ta emot elever från andra kommuner. Mycket 

tyder på att fler elever kommer att söka sig till Mora. 

Mora kommun, barn- och utbildningsnämnden 

Inga-Lena Spansk, budgetunderskott 7,3 mkr.  

Asylboende: skolstart och allmän förskola inom 1 månad.  

Rekrytering/behörigheter: ser över alla behörigheter inför 2015. 

Stora svårigheter med rekrytering, skolskjutsar. 

Ny ledningsorganisation: röda tråden med tydligt barn- och elevperspektiv. 

Hälsosamtal: statistik tas fram för analys och åtgärder. 

Minskat födelsetal: 2012-2014 kräver översyn av förskoleorganisationen. 

Tillgänglighet: kartläggning av förskolor och skolor inför ny diskrimineringsgrund.   

 

12. Innehåll vid kommande möte 

Rapport folkhälsoplanerare 

PSYNK 

FINSAM 

Hemsjukvård 

Familjens hus 

Ungdomsmottagning 

En gemensam ingång 

 

13. Övriga frågor 

 

Nästa möte är den 21/11. 

 

14. Mötets avslutning 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Sekreterare 

Anders Ludvigson 

 


