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Minnesanteckningar från möte 2014-12-05 kl. 09.00-12.00 

Samverkansberedning kommun - landsting 

 

Deltagare: 

Fredrik Ollén, M  Kommunstyrelsen, ordförande 

Lena Frejs,   Områdessamordnare  

Anders Bengtsson, Kd Ordinarie landstingsrepresentant 

Hans Unander, S  Ordförande Hälso-och sjukvårdsberedning 

Britt-Marie Essell, S  Landstingsrepresentant, ersättare 

Maria Vågbratt  Verksamhetschef vårdcentralen 

Britt-Marie Kullerback Rektor Särskolan/elevhälsan 

Anna-Lena Hållmats Bergvik Socialchef 

Irene Sturvé  Folkhälsostrateg 

Britt Eriksson  Psykiatrin 

Mäjt Wik  Verksamhetsutvecklare norr/väst 

Ulla Jönslars  Sekreterare   

  

 

___________________________________________________________ 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade dagens möte. 

 

2. Fastställande av föredragslista 

Föredragslistan fastställdes med tillägg, 2 övriga frågor. 

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar till handlingarna. 

 

4. Rapport från folkhälsostrateg Irene Sturvé 

* Irene hade genomgång och sammanfattning av årets arbeten, aktiviteter, 

projekt.  

* Elisabeth Johansson, Anhörigsamordnare har utbildat sig till syn och 

hörselinstruktör. 

* Kristoffer Sjöbergs föreläsning på kulturhuset under mässan 55 + om 

träning för + 90 åringar, har resulterat i ett stort engagemang och  
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Koppjärk har startat 2 gymnastikgrupper gratis för + 85 åringar. Ledare är 

Anna och Rättviks gymnastikklubb. Finanseringen av detta projekt kan inte 

landstinget vara med på. 

* Barns övervikt: Irene lämnade en sammanfattning av undersökningen. 

Bifogad fil läggs till protokollet. 

* Första mötet har nu ägt rum angående projektet ¨Lekplatsen på 

prästskogsvallen¨.  

 

5. Ungdomsmottagningen, Mäjt Wik 

Informationen/bildspel läggs som bilaga till protokollet. 

 

6. Samtalsmottagning barn och unga 

Britt-Marie Kullerback informerade om den nya samtalsmottagningen för 

barn och ungdomar upp till 17 år, med psykisk ohälsa och andra problem. 

Det är viktigt med samverkan mellan socialtjänsten, skolan, elevhälsan,  

BUP, habiliteringen och landstinget. Målen för samverkan är: 

Ansvarsnivå, basnivå-första linjen, samarbetsmodell, styrgrupp/deltagare, 

beredningsgrupp, samtalsmottagningen, ungdomsmottagningen, SIP = 

samordnad individuell plan, familjebehandlare, elevhälsan, barn och 

elevteam. 

 

7. Statistik utskrivningsklara 

Statistiken för utskrivningskara på lassarettet för Rättviks kommun, delades 

ut på mötet och läggs som bilaga till protokollet.  

 

8. Rapport från respektive huvudman 

 

Vårdcentralen Rättvik, Maria Vågbratt:  

Det är fortfarande underbemanning av läkare på VC.  

 

Landstinget Mora informerade, Lena Frejs:  

Mora Lasarett har stora bemanningsproblem, framför allt sjuksköterskor. 

Det ser i stort sett likadant ut i hela landet. 

Hans Unander och Britt-Marie Essell avgår och tackar för den gångna 

perioden. 

 

Kommunledningen informerade, Fredrik Ollén: 

Den nya organisationen: 

Kommunfullmäktige har 39 ledamöter, Kommunstyrelsen har 13 ledamöter 

och 22 ersättare, 6 utskott: Allmänna utskottet, Personalutskottet, 

Finansutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Socialutskottet, 

Bildningsutskottet och 1 oppositionsråd. Alla utskotten har ordförande.  

 

Socialförvaltningen informerade, Anna-Lena Hållmats Bergvik: 

Anna-Lena informerade om Särskilt boende för äldre. I dagsläget är det inte 

någon brist på platser. Däremot är det brist på platser för de som behöver 

demensboende.   
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Öppenvården-psykiatrin: 

Britt Eriksson informerade om ¨Levnadsvane projektet¨. Satsningen i 

projektet har varit psykospatienter. Det handlar om kost och motion, de har 

träffats 1 gång/vecka i 3 timmar. 

Britt informerade om rehabiliteringsmodell för svår psykisk ohälsa, som ska 

ledas av en metodhandledare/vård och stödhandledare.  

 

9. Övriga frågor 

Bemanningen på VC i Furudal sommartid: VC har varit stängd på grund 

av personalbrist 2 veckor sommaren 2014 och kommer troligen att var så 

även sommaren 2015. 

Hjälpmedel: Generellt ansvarar kommunen och landstinget för hjälpmedlen. 

Arbetsterapeuter provar ut vilka hjälpmedel patienterna behöver.  

Fredrik Ollen sitter i hjälpmedelsnämnden. 

 

10. Innehåll vid kommande möte 

Nästa Polsam 6/3-2015 kl. 09.00-12.00, Insikten, Hedslund 

Nya tider för 2015: 

6 mars 

8 maj 

2 oktober 

4 december 

 

11. Mötets avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 


