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Datum: 2018-10-17 

Grupp: Omsorgsberedningen 

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

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

Frånvarande: Bill Johansson (S) 
Britta Gustavsson (C) 

Minnesanteckningar 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Föregående minnesanteckningar  

Anteckningar från mötet 2018-10-03 godkändes. 

 

3. Förslag på snävare definition 

Förslag på snävare definition för utgångspunkten/omfattningen i hand-

lingsplanen: 

 
Psykisk funktionsnedsättning – kommunens bistånd och insatser till männi-

skor med psykisk funktionsnedsättning som regleras i socialtjänstlagen, SoL, 

och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (och vissa 

kompletterande lagar, tex HSL) 

Se bakgrund och argumentation i bilaga: Arbetsmaterial – revidering av 

handlingsplan för kommunal psykiatri. 

 

Den snävare omfattningen antas i kombination med ett tillägg att bered-

ningen rekommenderar en översyn av behovet av en politisk strategi för 

området psykisk hälsa/ohälsa som helhet. 

 

Koordinatorn får i uppdrag att ta fram förslag på detta tillägg. 

 

 

mailto:kommun@finspang.se


  

 

2 (3) 

 

 

 

4. Uppdaterade lagar och förordningar 

Sammanställning gjord av de mest relevanta delarna av socialtjänstla-

gen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, se bilaga: Arbetsmaterial – revidering av handlingsplan för kom-

munal psykiatri. 

 

Påbörjad lista/referenslista över relevanta förordningar, riktlinjer, över-

enskommelser, se bilaga: Arbetsmaterial – revidering av handlingsplan 

för kommunal psykiatri. 

 

5. Fortsatt uppföljning av handlingsplan 2012 - 2016 

Uppföljningsdokumentet Översyn av handlingsplan för den kommunala 

psykiatrin 2012-2016 – pågående, se bilaga, kompletterat (ny informat-

ion med blå text). Några punkter kvarstår att uppdatera.  

 

Koordinator färdigställer uppföljningen till nästa möte 31 oktober. 

 

Vid nästa möte prioriteras utvecklingsområden utifrån uppföljningen. 

 

6. Nationella data - slutsatser 

Genomgång av Socialstyrelsens resultat av öppna jämförelser 2018 gäl-

lande: 

• Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Social-

psykiatri 

• Stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS 

 

För länkar till ovan öppna jämförelser, se bilaga Information – revide-

ring av handlingsplan för kommunal psykiatri. 

 

Beslut att prioritera Socialstyrelsens resultatpunkter (från faktabladen i 

länkarna) vid nästa möte. 

 

7. Till nästa möte 

• Framtaget förslag på tillägg angående att beredningen rekom-

menderar en översyn av behovet av en politisk strategi för om-

rådet psykisk hälsa/ohälsa som helhet. 

 

• Uppföljning färdigställd. 
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Vid nästa möte:  

• Prioritera utvecklingsområden utifrån uppföljning. 

• Prioritera resultatpunkter utifrån Socialstyrelsens öppna jämfö-

relser. 

 

8. Övriga frågor 

Information: Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. 

 

Utbildningen arrangeras i Finspångs kommun utifrån uppdrag psykisk 

hälsa, ett samarbete mellan regeringen och Sveriges kommuner och 

landsting. Utbildningen har tre olika inriktningar: unga, vuxna och 

äldre. Tre instruktörer är utbildade och har hållit en utbildning kring 

unga, för personal inom skolan, och kommer under hösten hålla utbild-

ningar kring vuxna och äldre. 

 

Beredningen rekvirerar visst kursmaterial, koordinatorn samordnar 

detta. 

 

Uppdrag psykisk hälsa i Finspångs kommun består av en styrgrupp och 

en arbetsgrupp. Arbete pågår för att ta fram handlingsplan. Beredningen 

önskar ta del av uppdraget/direktivet som ligger till grund för detta.  

 

Koordinatorn tar fram uppdraget/direktivet och delger beredningen. 

 

 

9.  Mötets avslutande 

Ordförande Ingrid tackar beredningen och avslutar mötet. 

 

 

 

Omsorgsberedningen 

Marie Lundström 

Koordinator 

 


