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Datum: 2018-10-31 

Grupp: Omsorgsberedningen 

Tid och plats: 10:00 – 12:00 konferensrum Glan 

Deltagare: Ingrid Westlund (V) 
Britta Gustavsson (C) 
Lilian Bressler (M) 
Gerd Femerström (SD) 
Ing-Marie Jeansson (S) 
Hakon Fältström (L) 
Marie Lundström – koordinator 
 

Frånvarande: Per-Olof Hårsmar (KD) 
Bill Johansson (S) 

 

Minnesanteckningar 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Föregående minnesanteckningar  

Anteckningar från mötet 2018-10-17 godkändes. 

 

3. Prioritering av utvecklingsområden utifrån uppfölj-

ning inom sektorn 

Mötet prioriterade vilka områden som var viktiga att ha kvar och vilka 

som kunde utgå, utifrån utförda uppföljning. I den nya planen (strate-

gin) ska information finnas med gällande vilken verksamhet, aktivitet 

eller liknande som finns idag, i en ingress till varje område. 

 

Koordinatorn sammanställer prioriteringen. 

 

4. Prioritering utifrån Socialstyrelsens öppna jämförel-

ser 

Punkten bordlades till nästa möte. 
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5. Uppdrag/direktiv psykisk hälsa 

LGVO = Ledningsgrupp vård och omsorg – tjänstemannadelen i den 

regionala samverkans- och stödstrukturen, har tagit fram en handlings-

plan utifrån uppdrag psykisk hälsa (överenskommelse mellan regering-

en och Sveriges kommuner och landsting, SKL). I Finspång finns en 

styrgrupp och en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en lokal hand-

lingsplan utifrån den regionala.  

 

Länk till regionala handlingsplanen: 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2017/11/Handlings

plan-Ostergotland-2018.pdf 

 

6. Information till KF 

Ingrid kommer att informera kommunfullmäktige i eftermiddag om be-

redningens arbete. Informationen kommer bland annat att innehålla be-

redningens plan att ändra beteckningen på dokumentet från handlings-

plan till strategi, omdefinition av området för strategin (handlingspla-

nen) och hur beredningen lägger upp arbetet. 

 

7. Övriga frågor 

Koordinatorn levererade efterfrågad litteratur från utbildningen Första 

hjälpen i psykisk hälsa. 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte äger rum: 

 

Tid: Onsdagen den 14 november kl 10-12 

Plats: Kommunhuset, konferensrum Gron (plan 6) 

 

9.  Mötets avslutande 

Ordförande Ingrid tackar beredningen och avslutar mötet. 

 

 

Omsorgsberedningen 

Marie Lundström 

Koordinator 
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