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Mötesdatum

27 maj 2016

-

Protokoll
Styrgruppsmöte – LOKUS grupp
Datum och plats: 27 maj kl. 10.30-12.30, Akvariet, Blå huset i Heby
Närvarande; Åsa Johansson, Daniel Holmvin, Robert Sivars Karlsson, Birgitta Pleijel,
Geli Lytter, Karolina Eriksson, Linda Ahlin och Kerstin Dahlström.
1. Inledning och fastställande av dagordning.
2. Föregående protokoll/minnesanteckningar. Ingen har ngt att erinra.
3. Diskussion kring nulägesanalysen. Birgitta har några kommentarer som Linda
kommer att ändra i analysen som sedan är klar för påskrift. Linda skickar den
så snart ändringar är gjorda till Åsa.
4. Diskussion kring utkast för VP. Gruppen anser som helhet att VP:n behöver
bli tydligare och mer ingående Linda gör ändringar enligt gruppens önskemål
och skickar sedan ut VP:n på remiss.
5. Gällande ekonomi så redogör Kerstin för att Heby kommun inte kommer att
äska alla medel som var tänkt för Samverkanskoordinator, detta då Linda inte
jobbar heltid i nuläget. (Se bilaga 1).
6. Möten för hösten bestäms till den 28/9 samt den 24/11.
7. Lägesrapport från respektive linjeorganisation;
Ny landstingsdirektör är Staffan Isling som också blir regiondirektör när man
går över till regioner.
FK vill göra något gemensamt med Heby kommun angående antalet personer
som uppbär sjukpenning. Detta är ett stort antal idag.
AF fortsätter planerna på flytt och skriver i och med detta en
överenskommelse med kommunen.
Ola Gustafsson kommer att slut som rektor på CLL och rekrytering pågår.
Daniel berättar även att Heby kommun är först i landet med att erbjuda
skolsköterskor specialistutbildning för att locka dem till anställning i
kommunen.
Geli berättar att samordningsförbundet även de flyttar in i nya lokaler inom
kort.
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8. Övriga frågor, Linda vill gå en utbildning på Uppsala Universitet om att jobba
med samverkan. Lokus godtar detta. Linda undrar även om namnfrågan för
tilläggsresurserna som inte vet vad de ska kalla sig i dagsläget. Birgitta
föreslår att vi tar gemensam lunch vid nästa möte och där diskuterar frågan
gemensamt. Åsa återrapporterar från utvecklingsgruppen, (se bilaga 2).
Frågan kring Tierps projektansökan angående begreppsdefinition svarar Åsa
jakande på. Frågan kommer även upp kring en kommunikationsplan för oss
lokalt och vi kommer att ta upp detta på nästa möte.
9. Mötet avslutas

Linda
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