MINNESANTECKNINGAR
Datum

2016-06-03

Politiska samverkansberedningen kommun - landsting
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2016-06-03 kl. 09.00 – 11.40

Deltagare

Fredrik Ollén, m
Johanna Stridh, c
Inger Eriksson, s
Britt-Marie Essell, s
Lena Freijs
Anna Kers Hagberg, mp
Liv Lunde, s
Marit Bond (ers. Maria Vågbratt)
Annelie Granath (ers. Lena
Fröyen)
Sophia Adler
Irene Sturve
Övriga deltagare
Anders Modén
Anna Börjel

Ordförande
Bildningsutskottet
Socialutskottet
Landstingsrepresentant
Områdessamordnare Landstinget
Landstingsrepresentant
Ordförande i Hälso- och
sjukvårdsberedningen Västra
Enhetschef vårdcentralen
MAS
Sekreterare
Folkhälsostrateg
Polisen
Integrationssamordnare,
Socialförvaltningen

1. Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Ollén öppnade dagens möte
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Allergiavdelningen invigd och startar till hösten.
Föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna.
4. Polisen
Polis Anders Modén informerar om sin nytillträdda roll som kommunpolis.
En roll som innebär att man som polis ska komma närmare medborgarna.
Om funktionen kommunpolis. Polisen har kommit alltför långt ifrån
medborgarna. Vid en ny reform 2015 bestämdes att alla kommuner ska ha en
(1) kommunpolis som möter och träffar medborgarna i olika forum. Ska föra
en medborgardialog. I Rättvik vill man ha en synlig polis för att öka
tryggheten.

1(5)

Datum

2016-06-03

De tre företeelser som enligt medborgarna skapar störst oro i Rättvik är:
1. För liten synlighet/närvaro av poliser i kommunen.
2. Trafiken. i form av buskörningar
3. Flyktingar. Att man är orolig för att det ska uppstå konflikter.
Det har utarbetats ett samverkansavtal mellan kommun och polis som ska
skrivas på innan midsommar. Man ska även utforma ett så kallat
medborgarlöfte där polis och kommun lovar att vissa saker ska åtgärdas. Till
skillnad från samverkansavtalet som mer handlar om målsättning.
I exempelvis Mora har man lovat att stävja buskörning och oljud.
I Rättvik ligger trafikproblem högt på listan. Anders Modén menar att
Rättvik är en trygg ort om det är trafikbekymmer som är det främsta som
medborgarna oroar sig för.
Vad gäller flyktingar och oron kring att det ska bli stökigt, så kan man inte
avlägga ett medborgalöfte eftersom det inte finns fog för denna stökighet,
säger Anders Modén.
Landstingsrepresentant Britt-Marie Essell undrar hur Anders Modén lanserar
sig själv som kommunpolis. Han marknadsför sig och sin roll bland annat
via sociala medier, och kommunens olika sammanträden. Britt-Marie Essell
tycker att det behövs fler och enklare sätt för att förmedla att Anders Modén
och hans funktion finns. Förslag om att skapa något slags informationsfolder
att dela ut och kanske lägga ut i butiker. Anders Modén lämnar inte ut sina
kontaktuppgifter till privatpersoner, utan till organisationer och kommunen.
Det finns tre kommunpoliser på sju kommuner som samverkar.
Kommunpoliserna informerar ute på flyktingboendena om hur samhället här
fungerar.
Polisen hyser en viss oro inför sommaren. Mer folk i rörelse, större risk för
konflikter mellan olika personer i kommunen.
5. Flyktingfrågor
Integrationssamordnare Anna Börjel informerar om att rollen som
integrationssamordnare är en helt ny tjänst på en ny enhet som tillkom vid
årsskiftet. Ansvaret innebär att organisera mottagandet av nyanlända till
kommunen. Det är främst de nyanlända som är kommunens ansvar.
En annan del är att ansvara för återsökning av statliga medel från
Migrationsverket som socialförvaltningen har rätt att göra.
En tredje del är att vara en person på socialförvaltningen som kan svara på
frågor om nyanlända, integration och dylikt. Anna Börjel understryker
skillnaden mellan nyanlända, som är personer med uppehållstillstånd, och
asylsökande som inte har uppehållstillstånd.
Kommunen har till viss del ansvar för de asylsökande. De ska kunna erbjuda
skola samt barnomsorg 15 timmar per vecka.
Tak över huvudet och mat är det som de asylsökande kan få från kommunen.
Asylsökandes barn hamnar i kläm, menar Anna.
Men om du är ensamkommande barn får du en kommunplacering.
Just nu finns 78 ensamkommande barn i Rättvik. På både boenden och i
familjehem. 24 barn i Rättvik bor i familjehem utanför kommunen eller i
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andra lösningar. Just nu kommer inte så många ensamkommande barn
(EKB) till Sverige.
Det förs en diskussion bland kommunpolitikerna i Rättvik just nu om hur
integrationsarbetet ska utformas.
ID-kontrollerna och gränskontrollerna i Sverige kommer att fortsätta fram
till november.
Vuxenmottagandet. 42 individer (familjer med barn) ska tas emot under
2016. De ska erbjudas boende, vilket är en mycket svår uppgift då det råder
bostadsbrist. Problemet är att man inte vet hur konstellationerna av hushållen
ser ut bland dem som väntas komma under resten av året. De flesta familjer
ordnar boenden själva – då blir de ”e-bos”. Finns ingen uppföljning på dessa
e-bos.
Det sker en ökande trångboddhet.
6. Rapport från folkhälsostrateg
Irene Sturve frågar landstinget representanter vad landstinget vill veta om
kommunens folkhälsoarbete och vad det leder till.
Liv Lunde svarar att i allt man gör ska man implementera hur man skapar en
god folkhälsa. Om man inte får en folkhälsa så kommer inte vården att
fungera.
Johanna Stridh menar att det handlar om vad man tillsammans ska göra för
att vidta åtgärder som förbättrar folkhälsan.
Anna Kers Hagberg efterfrågar statistik på hur många kvinnor som är
sjukskrivna så att landstinget blir påmint.
Irene Sturve svarar att statistikfrågan inte ligger inom folkhälsan utan på
berörd personalenhet.
Irene Sturve ger på förslag att det borde finnas en representant från
vårdcentralen i folkhälsorådet. Ordförande Fredrik Ollén hänvisar förslaget
till ordförande i folkhälsorådet, Camilla Ollas Hampus, som får driva frågan
om en sådan representant.
Nya riktlinjer ska utformas för folkhälsan i Rättvik. Där tar man avstamp i
Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer.
Alkohol och äldre-föreläsning. Bilaga medföljer.
Vecka 40 kommer det att bli en nationell kampanj för fallförebyggande
arbete i vården.
Mässa 55+ i i Rättvik i september.
7. Rapport från respektive huvudman
Landstinget Lena Freijs
Informerar om antal utskrivningsklara dagar och debiteringsdagar/1000
invånare per kommun 2016. Se bilaga.
Rättvik ligger inte bra till. Kommunen måste ta hem sina invånare snabbare.
Bättre samverkan behövs mellan landsting och kommun. Både MAS och
Johanna Strid ifrågasätter siffrorna och de vill till nästa möte undersöka
bakomliggande orsaker till den dåliga statistiken. Till exempel finns studier
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som visar att äldre personer ofta behöver längre återhämtningstid efter en
sjukhusvistelse.
I sommar kommer Mora lasarett ha samma antal vårdplatser öppna som
senaste två åren. Medicin har 52 platser, ortopeden 12 och kirurgen 25. Våra
mottagningar har antingen öppet med reducerad verksamhet eller också slår
man ihop flera mottagningar. Det är ett ansträngt läge i hela sjukvården i
sommar.
Vårdcentralen Marit Bond
Berättar att läget för bemanningen av personal är ansträngt. En annons finns
ute på geriatriker men ingen har svarat. Om man inte lyckas få in någon
geriatriker så kommer SÄBO och hemsjukvård delas upp på den personal
som finns att tillgå.
Två sköterskor har slutat med kort varsel, vilket innebär att man blir en
sköterska kort i sommar. Rekryteringsarbete pågår. Fokus kommer att ligga
på akut och telefon.
Man jobbar mycket med hälsofrämjande frågor.
Marit Bond berättar att man på vårdcentralen hoppas på att i framtiden få till
stånd en livsstilsmottagning med fokus på hälsofrämjande frågor.
MAS Annelie Granath (ersättare för Lena Fröyen)
Informerar om det ansträngda läget inom sjukvården. ”Man släcker bränder”.
Bemanningen för sommaren är godkänd, men ligger på marginalen.
Rättvik är tillsammans med Mora och Orsa pilotkommuner när det gäller
implementering av ViSam. ViSam är ett beslutsstöd när någon blir
försämrad och en hjälp att avgöra vilken vårdnivå som är aktuell.
Alternativen är att vara kvar, åka till Vårdcentralen eller till akuten.
Övergripande problem inom hälso- och sjukvård beror dels på resursbrist,
dels är det en hög arbetsbelastning pga den ökande administrationen för
personalen. En annan aspekt är att man inte har någon eller väldigt liten
möjlighet att välja sin semester eller övrig ledighet. Det handlar om att från
politiskt håll försöka ändra uppfattningen om de olika vårdyrkena. Finns
möjligheter att lägga den administrativa delen på en administratör?
Kommunstyrelsen Fredrik Ollén
I omröstningen av Årets superkommun där Rättvik var nominerad i
kategorin landsbygd, kom man på tredje plats.
Övergripande mål för kommunen ska nu få en förändring. De strategiska
målen ska nu läggas på respektive utskott i stället för på varje förvaltning.
Ekonomin ser relativt bra ut för 2017 mycket tack vare statliga medel. Dock
stark oro inför 2018/-19.
Kommunens hållbarhetsstrateg Markus Svensson och socialchef Lena
Fröyen arbetar med att utforma en plan/ rapport för hur migrationsarbetet ska
utföras i kommunen.
Bostadsbristen är viktigaste frågan för kommunen.
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ROSAB (Rehab offentlig sektor AB) hur arbetar man med dem som står
längst ifrån arbetslivet? Projektet handlar om att få in långtidssjukskrivna
kvinnor från offentlig sektor i arbetslivet igen.
Beslut om att anlita en konsult som ska skapa en förstudie om detta till maj
2017.
8. Övriga frågor
Liv Lunde, Ordförande i Hälso- och sjukvårdsberedningen Västra,
informerar om utställningen Kännbart på Kulturhuset i september. Handlar
om hur döva och blinda personer ska kunna ta till sig kultur.
Johanna Stridh ifrågasätter funktionen med så kallade kulturbussar. Det är
inte alla som kan utnyttja dessa då kriterierna är att bussarna bara går på
ordinarie turer. Landstinget tar med sig frågan.
9. Innehåll vid kommande möte
Finsam Nedansiljans Samordningsförbunds nya förbundschef, Tanja
Mårtensson, kommer på nästa möte 7/10 klockan 9.00.
10. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Underskrift av mötets sekreterare

Sophia Adler

Bilagor
Bilaga 1

Föreläsningen ”Alkohol och Äldre” i text.

Bilaga 2a

Statistik ”Antal utskrivningsklara dagar och debiteringsdagar/
1000 invånare per kommun 2016”.

Bilaga 2b

”Antal utskrivningsklara dagar och debiteringsdagar per
vårdenhet”
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