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Närvarande på dagens möte
Från patientföreningar:
Maud Åkesson
SRF Synskadades riksförbund
Annette Möllerström
Strokeföreningen
Kristina Björkander
FUB
Margaretha Schéele
Funkisam och Psoriasisföreningen

Från Socialnämnd

Johan Malmros

Från Socialnämnden

Sara Lidqvist ersättare

Från hälso- och sjukvårdsnämnd

Kristiina Hansson ersättare

Från Socialförvaltningen

Therése Thomsson myndighetschef

Från hälso- och sjukvårdsförvaltning

Emmy , Verksamhetschef, HSF
Primärvård ledning

Från Socialförvaltningen

Gunnlög Köhn Sekreterare

1. Mötets öppnande
Ordförande för dagens möte Johan Malmros hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Vi börjar med en presentationsrunda.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter lite justeringar kring tiderna för inbjudna till mötet.
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3. Föregående protokoll
Ordförande går igenom protokollet med följande tillägg och därefter lägger vi protokoll till
handlingarna.
Skrivelsen från SRF som togs upp på förra mötet och bemöttes av Mats-Ola Rödén, ordförande i
hälso- och sjukvårdsnämnden behöver följas upp.
Här frågar man även efter återkoppling när man skickar in ett ärende till regionen.
Enligt registratorn ska ett mottagningsbrev skickas.(bifogar ett ex i protokollet)
e-postadresser
registrator-rs@gotland.se Regionstyrelsen
registrator-son@gotland.se Socialnämnden
registrator-hsn@gotland.se Hälso-och sjukvårdsnämnden
Vi lägger till ett svar på en fråga som vi haft uppe på ett tidigare möte (20200210) gällande varför
man tagit bort skiljeväggen vid taxistationen på öster i Visby.
Vi har fått svar från Anders Olsson, trafikledare på Teknikförvaltningen
Vi sitter med i en samverkansgrupp på Östercentrum ihop med väktare, polis, Visby centrum och
representanter från Regionens olika verksamheter tex förvaltare, fastighet och driften på de
allmänna platserna.
Där kom det upp ett väldigt stort problem med detta plank då det är så kallade a-lagare som sitter
där som skydd, och skrämmer allmänheten. I en trygghetsundersökning kom det fram till att den
här platsen var en utav dem som medborgarna kände sig mest otrygga på.
Så i samverkan med alla parter så kom vi överens om att detta skulle tas bort, och detta har fallit ut
väldigt positivt hos alla..

3. Orosanmälningar
Vi har idag bjudit in Hanna Ogestad, avdelningschef på IfO (individ- och familjeomsorgen, samt
Cecilia Thun enhetschef på barn och familj för att prata om varför orosanmälningarna har ökat så.
Den här frågan kom upp på mötet 20200210 då man såg att orosanmälningarna hade ökat.
Situationen ser annorlunda ut idag och det visar Cecilia Thun i sin presentation. (bifogar till protokollet).
Under hösten 2021 hade man kampanj gällande barn med missbrukande föräldrar.
Man jobbar aktivt med missbruk. Ökat närvaro vid skolorna. Har seminarium gällande hur viktigt
det är med närvaro i skolan.
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Har ett bra samarbete med Mini Maria.

5. Information från SON och HSN
SON
Socialnämnden protokoll från 9 februari 2022
HSN
Hälso-och sjukvårdsnämnden protokoll från 9 februari 2022

6. Samarbete mellan egen och enskild regi samt flödesschema för
ärenden
Myndighetschef Therése Thomsson och kvalitetschef Öystein Berge berättar hur flödet ser ut från
när ett behov uppstår till ett beslut och uppföljning.
Samarbetet mellan egen och enskild regi fungera genom branschråd som man har två ggr/år med
särskilt boende, hemtjänst och LSS.
(Bifogar bilderna)

Besöksförbudet på våra boenden under pandemin har varje boende skött själva och under särskilda
omständigheter som vid livets slutskede har det fungerat bra och under ordnade former.
Utföraren har möjlighet att snabbt utöka hemtjänstinsatser under 5 dygn.
Om man har några synpunkter på på ut insatserna inom äldreomsorgen utförs kontakta
handläggarna direkt, myndighetschef Therése Thomsson eller kvalitetschef Öystein Berge.
SIP – samordnad individuell plan, sker på lasarettet innan man skrivs ut för att se vilka insatser
man eventuellt behöver inför hemgång.

7. Övriga frågor
Maud Åkesson
Har funderingar på hur primärvårdsreformen God och nära vård kommer förändra syncentralens
uppdrag framöver. Emmy Öhrström svarar att det finns i dagsläget inga planer på att förändra
uppdraget för syncentralen, deras organisatoriska placering eller hur man kontaktar dem.

8. Önskemål om frågor till nästa sammanträde


God och nära vård – Emma Norrby



Rehabilitering på våra LSS boenden och daglig verksamhet



Kunskapsrådet kunskapsstyrning

4

Samrådsmöte

9. Näst sammanträde 20220503
10. Avslutning
Ordförande tackar för idag och mötet avslutas.
Johan Malmros 1:e Ordförande i Socialnämnden
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