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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Datum: 2018-11-14 

Grupp: Omsorgsberedningen 

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

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

Frånvarande: Britta Gustavsson (C) 
Lilian Bressler (M) 
Bill Johansson (S) 

 

Minnesanteckningar 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Föregående minnesanteckningar  

Anteckningar från mötet 2018-10-31 godkändes. Information om att 

uppföljningsdokumentet uppdaterats. 

 

3. Rapportering till kommunfullmäktige 

På senaste kommunfullmäktige informerade Ingrid om beredningens 

arbete. Informationen innehöll bland annat att beredningen avser att be-

nämna dokumentet strategi istället för handlingsplan och använda be-

greppet psykisk funktionsnedsättning i den reviderade strategin. Be-

greppet psykisk funktionsnedsättning valdes då den tidigare benäm-

ningen kommunal psykiatri behövde uppdateras och området psykisk 

ohälsa blev för omfattande för att inrymmas i revideringen av befintligt 

dokument. Dessutom redovisades exempel på hur vissa mål i hand-

lingsplanen 2012-2016 genomförts.  
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4. Prioritering utifrån Socialstyrelsens öppna jämförel-

ser 

Valda områden att prioritera utifrån öppna jämförelser och även utifrån 

information från verksamheterna: kvalitet, samverkan och personal-

kompetenskompetens. 

 

5. Förslag på mål utifrån prioriteringar 

Ingrid och koordinatorn får i uppdrag att ta fram ett förslag på uppdate-

ring av stycket ”Mål för den kommunala psykiatrin i Finspångs kom-

mun” i befintlig handlingsplan. Förslaget ska vara beredningsledamöter-

na till handa senast den 26/11. Det ska i förslaget framgå vad som änd-

rats och lagts till. 

 

6. Övriga frågor 

Koordinatorn tar fram ett förslag på uppdatering av stycket ”Bakgrund” 

i befintlig handlingsplan. Förslaget ska vara beredningsledamöterna till 

handa senast den 26/11. 

 

Beredningen avser att begränsa strategidokumentet till att gälla psykisk 

funktionsnedsättning och att fokusera på några områden. Frågan lyftes 

om det finns en risk att viktiga delar av befintlig handlingsplan försvin-

ner i samband med detta, utan att någon tar över ansvaret för dem. Ko-

ordinatorn lyfter frågan med arbetsgruppen för uppdrag psykisk hälsa. 

 

En klargörande figur som beskriver de aktörer som finns inom området 

psykisk ohälsa i alla åldrar behöver uppdateras. Detta är inget bered-

ningen hinner med i sin revidering, men figuren kan vara en viktig del i 

arbetsgruppen för uppdrag psykisk hälsa. 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum: 

 

Tid: Onsdagen den 28 november kl 10-12 

Plats: Kommunhuset, konferensrum Gron (plan 6) 

 

Beredningen lade till ett extramöte d. 2 januari kl. 10-12.  Detta ifall vi 

inte riktigt känner oss klara med det uppdrag beredningen fått av Kf. 
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8.  Mötets avslutande 

Ordförande Ingrid tackar beredningen och avslutar mötet. 

 

 

Omsorgsberedningen 

Marie Lundström 

Koordinator 


