PROTOKOLL
Datum

2015-12-04
Den politiska samverkansberedningen
mellan kommun och landsting

Minnesanteckningar från mötet 2015-12-04 kl. 09.00-12.00
Samverkansberedningen kommun - landsting
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2015-12-04 kl.9.00 -12.00

Deltagare Fredrik Ollén
Lena Freijs
Johanna Stridh, C
Liv Lunde Andersson, S
Britt-Marie Essell, S
Maria Vågbratt
Johanna Munters Olsson
Irené Sturve
Britt-Marie Kullerback
Ulla Jönslars

Kommunledningen, ordförande
Områdessamordnare
Kommunstyrelsens representant
Ordförande Hälso-sjukvårdsbered.
Landstingsrepresentant
Verksamhetschef, Vårdcentralen
Verksamhetschef äldreomsorgen
Folkhälsostrateg
Rektor särskolan/elevhälsan
Sekreterare

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade dagens möte.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragslistan fastställdes.
3. Föregående anteckningar
Föregående minnesanteckningar till handlingarna.
4. Rapport från folkhälsostrateg
Punkten utgår, ingen närvaro.
5. Flyktingsituationen
4-450 flyktingar har kommit till kommunen i Rättvik. Det är 5 % ökning av
befolkningen. De är utplacerade på 4 boenden.
Britt-Marie Kullerback informerade om skolsituationen:
En ny grupp/öppna förskolan kommer att startas, lokaler söks till den
verksamheten. Planering finns också för en mottagnings klass (där saknas
det lärare i dagsläget) och en förberedelseklass till Vikarbyn. Information
lämnades också om inslussnings klasser för flyktingbarnen till högstadiet
och gymnasiet. Information har lämnats till all skolpersonal.
Språköversättningsprogram finns på facebook som används som hjälpmedel
för att gör sig förstådd och tips lämnades om ¨Kom hit/flykting¨ dataprogram
som också kan användas som hjälpmedel.
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Fredrik Ollén informerar:
Kommunerna i Dalarna får en extra resurs av 2 poliser som ska åka ut till
flyktingboenden och informera om lagar och förordningar, vad som gäller i
samhället.
Förslag finns också att ge utbildning till 2 boende på HVB hemmet Närheten
som kan ge information till flyktingar och som ska vara ambassadörer för
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
Nya HVB hem öppnas inom kort med cirka 30 platser
Fredrik informerade om föredrag av Mona Sahlin om ¨Våldsbejakande
extremism¨.
6. Hemsjukvård
Information om samverkansmötet lämnades.
Arbetsterapin får hjälp av personal från Leksand då arbetsbelastningen varit
hög.
Det råder olika syn på ¨tröskelprincipen¨. Det måste tydliggöras vem som har
ansvar för olika områden.

7. Familjens hus
Johanna Strid informerade om föreningen för familjecentralers främjande,
vad är en familjecentral, samverkan, historik och hur familjecentralerna ser
ut och fungerar i Hedemora och Gagnefs kommun. Kompendium lämnades
till deltagarna och läggs som bilaga till protokollet.
8. Rapport från respektive huvudman
Landstinget Lena Freijs informerar:
Genomlysningen/strukturplanen del 2 gällande de nya besparingar som
kommer att genomföras. 65 vårdplatser kommer att dras in, till och med år
2019 ska 600 anställda dras in, och man hoppas på naturliga avgångar.
Man kommer också titta på om man kan genomföra förändrade arbetssätt.
Landstinget har idag 8500 medarbetare.
Vårdcentralen Maria Vågbratt informerar:
Bemanningen av läkare på VC är fortfarande inte tillräcklig.
1 läkare slutar nu i december och 3 nya läkare börjar den
15 januari 2016.
Patientrådet startas upp under 2016, första mötet blir den 15 februari.
Deltagarna är Britt-Marie Essell, Maria Vågbratt, ungdomar, familjer,
pensionärer och arbetsförmedlingen. De kommer att ha temakvällar,
diskussioner med allmänna frågor och även visst samarbete med Leksand.
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Socialförvaltningen Johanna Munters Olsson informerar:
Budgeten för 2016 kommer att bli tuff.
2016 kommer arbetskläder att införas i hemtjänsten. Man kommer att leasa
kläderna och tvätten av dessa. 11 uppsättningar per person behövs och de
kommer att vara blåa.
Demensteamet som kommer att startas upp under våren 2016, deras kläder
kommer att vara röda.
En dietist Linnea Nallgård är projektanställd 1 år, för att belysa och
kartlägga måltidsmiljöerna, hur stor betydelse trivsamhet vid måltiderna är
för de äldre, matens väg, se över matsituationerna på Särskilda boenden, hur
viktigt det är att personalen har kunskap om kostens betydelse och vikten av
hur maten läggs fram och serveras.
9. Övriga frågor
Nya tider för 2016 Insikten Hedslund kl 9-12.
4 mars
3 juni
7 okt
9 dec
10. Innehåll vid kommande möten
*Besök från Finsam önskas 3 juni 2016
*Polis Anders Moden information om flykting situationen 4 mar 2016
*Integrationssamordnaren 4 mars 2016
Ulla Jönslars bokar med Polisen och Integrationssamordnaren.
11. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
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