Datum:

Vår beteckning:
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Den politiska samverkansberedningen
mellan kommun och landsting

2015-05-08

Minnesanteckningar från möte 2015-05-08 kl. 9.00-12.00
Samverkansberedning kommun - landsting
Deltagare:
Fredrik Ollén, M
Lena Frejs,
Johanna Stridh, C
Maria Kratz, S
Liv Lunde Andersson, S
Anders Björkman, S
Anna Kers Hagberg, Mp
Marit Bonde
Gunilla Klingh
Iréne Sturve
Maria Tjäder
Ulla Jönslars

Kommunstyrelsen, ordförande
Områdessamordnare
Kommunstyrelsens representant
Kommunstyrelsens representant
Ordförande Hälso-sjukvårdsbered.
Landstingsrepresentant
Landstingsrepresentant
Enhetschef Vårdcentralen
Enhetschef, AME och Daglig verksamhet
Folkhälsostrateg
Enhetschef Psykiatrin
Sekreterare

___________________________________________________________
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade dagens möte.
2. Fastställande av föredragslista
Föredragslistan fastställdes
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar till handlingarna.
4. Rapport från folkhälsostrateg Iréne Sturve
* Barn och ungas övervikt/Sundare barn – föreläsning i Furudal 13 april,
samarbetsrapporten läggs till protokollet.
* Riktlinjer för Rättviks kommuns strategiska folkhälsoarbete har reviderats
och togs i KS april, 2014. Drogpolitiska handlingsplanden har reviderats och
togs i KF december 2014. Finns på Rättviks kommuns webbplats.
* Information om projektet Våga hjälpa! Samordning mot relationsvåld.
¨Knyts ihop¨ under maj och slutrapport till Länsstyrelsen sista juni.
Postadress
Besöksadress
795 80 RÄTTVIK Golfvägen 1A
Plusgiro
3 27 34-6

Telefon
Nat 0248-70 000
Int +46 24 87 00 00
Organisationsnr. Internetadress
212000-2171
www.rattvik.se

Socialförvaltning
Serviceförvaltning
Barn- och ungdomsförvaltning

Telefax
0248-70 346
0248-70 377
0248-70 377

E-post
sociala@rattvik.se
barn.utbildning@rattvik.se
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Projektet samordnas av kommunens Drogförebyggare. Styrgruppen består av
samordnaren, en politiker, polisen i Rättvik, Räddningstjänsten, ambulansen
Rättvik/Leksand, psykiatrin, socialtjänsten och en sekreterare.
Mini-guiden och mer information om stöd och hjälp finns på
www.rattvik.se/ vaga hjalpa.
På polisstationen i Rättvik var det öppet hus den 2 maj och besökarantalet var
stort. Då visade ¨samverkansgruppen¨ upp sig; blåljusen ( ambulans, polis,
räddningstjänsten) och information lämnades ut om ¨Våga Hjälpa¨ och
Varannan vatten.
Våga hjälpas målgrupper är barn, våldsoffer och våldsutövare.
*Öppna jämförelser Folkhälsa och den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på
lika villkor är båda snart sammanställda gällande Rättviks kommun. Inom
rapporten Hälsa på lika villkor finns också en aktuell lägesbeskrivning av
hälsoläget och förutsättningar för hälsa hos personer med
funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning.
Sammanställningarna och resultat visas vid nästa Polsam den 2 oktober, KS
rummet, Kommunhuset.
5. Landstingets genomlysning
Landstingets har mycket ansträngd ekonomi. Genomlysning kommer att ske
inom alla avdelningar.
6. Statestik utskrivningsklara
Lena Frejs informerade om utskrivningsklaradagar och debiteringsdagar på
lasarettet. Under april månad minskade debiteringsdagarna jämfört under
januari månad. Nytt lagförslag från regeringen är att minska antalet
planeringsdagar för kommunerna, från 5 dagar till 3 dagar för att ta hem
utskrivningsklara patienter.
7. Rapport från respektive huvudman
Socialförvaltningen, Gunilla Klingh och Fredrik Ollén,
* Socialsekreterartjänsterna är nu tillsatta på IFO.
* Intervjuer pågår för att tillsätta en ny Socialchef.
* Fredrik informerade om Intrapanad ( Privat driven verksamhet fast i
kommunal regi). Kent Persson inbjuds för mer information till hösten.
* Rättvik har återigen utnämts till en bra kommun.
6:e plats som bästa grundskola,
och i en annan tävling utsågs Rättvik till en 5:e plats som finaste ort.
Landstinget, Lena Freijs
*Landstingets ekonomi är väldigt dålig och det görs en betydande
genomlysning/kartläggning på alla avdelningar.
* Helikopterprojektet fortsätter. En extra reserv helikopter kommer att
behövas och 3 landsting kommer att dela på kostnaderna, driftskostnaderna
kommer att kosta 25-30 miljoner/år.
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Vårdcentralen, Marit Bonde.
*Läkarbemanningen är idag 1,7 ordinarie, 4 ST läkare, 1 AT läkare, till
hösten börjar en psykolog på 50% och 1 sjukgymnast är också nyanställd.
* Furudal mottagningen kommer att även i sommar vara stängt.
* Telefontiderna/bokningen har en tillgänglighet på 97-98%. 3 000 samtal tas
emot på vårdcentralen/ månad.
*Vårdcentralens dag hade många besökare.
* Vårdcentralen kommer också känna av stora förändringar, medarbetarna är
beredda på förändringarna.

Psykiatrin, Maria Tjäder
*Psykiatrin har full bemanning i verksamheten. Under sommaren kommer
det att vara minskad bemanning.
*Psykiatrin präglas av gemomlysningen och stora förändringar är på gång.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Innehåll vid kommande möte
Personalchef Karin Gerken kommer att bjudas in till nästa möte 2/10-2015.
9. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

