Minnesanteckningar

Datum:

2018-10-03

Grupp:

Omsorgsberedningen

Tid och plats:

10:00 – 12:00 konferensrum Gron

Deltagare:

Ingrid Westlund (V)
Per-Olof Hårsmar (KD)
Lilian Bressler (M)
Gerd Femerström (SD)
Ing-Marie Jeansson (S)
Marie Lundström – koordinator

Frånvarande:

Hakon Fältström (L)
Bill Johansson (S)
Britta Gustavsson (C)

1 (3)

Minnesanteckningar
1. Mötets öppnande
Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Presentation – ny koordinator
Ny koordinator i beredningen: Marie Lundström – utvecklingsstrateg
social omsorg.
3. Föregående minnesanteckningar
Anteckningar från mötet 2018-09-06 godkändes.
4. Beredningens nya uppdrag
Definition och avgränsning.
Befintlig handlingsplan för den kommunala psykiatrin utgår från en vid
definition av kommunal psykiatri. Planen tänktes omfatta riktlinjer och
utvecklingsområden för alla de kommunala aktörer som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa, exklusive missbruks- och beroendevården.
Mötet diskuterade definitionerna kommunal psykiatri och psykisk
hälsa/ohälsa och hur stort område planen borde spänna över.
Mötet gav i uppdrag till koordinatorn att till nästa möte:
•

Ta fram förslag på en mindre omfattning för planen, inriktat mot
kommunal psykiatri, inklusive definition för densamma.

•

Uppdatera gällande lagar och förordningar/riktlinjer.
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5. Rapport från beredningsträff 2018-09-24
•

Stig Jansson är tillförordnad ordförande i miljö- och samhällsberedningen.

•

Diskussion fördes kring koordinatorns roll och betydelse i beredningsarbetet.

6. Förvaltningens synpunkter på tabell
Koordinatorn presenterade resultatet så här långt på uppföljningen av
befintlig handlingsplan för den kommunala psykiatrin. Uppföljningen
görs enligt dokumentet Översyn av handlingsplan för den kommunala
psykiatrin 2012-2016.
•

Koordinatorn skickar ut det presenterade dokumentet till beredningen.

•

Mötet gav i uppdrag till koordinatorn att slutföra uppföljningen.

•

Mötet föreslår att handlingsplanen för den kommunala psykiatrin istället får benämningen strategi. Ingrid lyfter frågan på
nästa kommunfullmäktige.

7. Kommande mötestider
Onsdag 17 oktober kl. 10-12
Onsdag 31 oktober kl. 10-12
Onsdag 14 november kl. 10-12
Onsdag 28 november kl. 10-12
Onsdag 12 december kl. 10-12
8. Förvaltningens synpunkter på tidigare uppdrag
Förvaltningen hade synpunkter på några tabeller i rapporten gällande
uppdraget att ta fram strategi för den kommunala hälso- och sjukvården.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
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10. Mötets avslutande
Ordförande Ingrid tackar beredningen och avslutar mötet.

Omsorgsberedningen

Marie Lundström
Koordinator

