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MORA  Två konstnärer 
och två uttryckssätt  
visas för första gången 
tillsammans i utställ-
ningen Spiritual gestu-
res i Mora kulturhus. 
Kraftfulla färger och 
svart bläck på vitt  
papper blir ett perfekt 
möte.
Gudrun Andersson och 
Anaïde Chirinian träffades 
under sina studier vid Lin-
köpings universitet.

– Vi läste kursen utställ-
ning som medium och när 
vi träffades märkte vi att vi 
förstod varandra väldigt 
bra. Vår lärare Per Hüttner 

kom med idén att vi skulle 
ställa ut tillsammans. Efter-
som Per tidigare ställt ut i 
Mora kulturhus var det ock-
så han som kontaktade kul-
turförvaltningen i Mora och 

föreslog att vi skulle få stäl-
la ut här, berättar Gudrun 
Andersson.

Gudrun Andersson arbetar 
med äggoljetempera, starka 
färger och stora gester. Hon 
vill helst inte namnge sina 
verk, eftersom det kan sty-
ra och binda betraktaren.

– Därför har jag valt att in-
te ha några titlar så betrak-
taren får tolka och uppleva 
bilderna på sitt eget sätt och 
göra sina egna associatio-
ner.

Anaïde Chirinian visar ett 
antal teckningar gjorda med 
kinabläck. Hon har använt 
olika sorters papper och i 

huvudsak är det svart bläck 
på vitt papper.

– För oss är det jätteroligt 
at de båda konstnärerna 
ställer ut just här för första 
gången tillsammans.  Det 
var verkligen otippat. Anaï-
de och Gudrun kommer 
från olika håll, de har gjort 
en häftig resa och mötet är 
verkligen exklusivt. Det 
händer saker när deras 
konst möts. Det är ett givan-
de och ett tagande på ett in-
timt, estetiskt plan, säger 
Imola Mokos, kultursekre-
terare, Mora kommun.

– Konstnärerna träffades 
och de kände att det var all-
deles rätt, trots olika bak-

grund, de kommer från oli-
ka länder, från olika kultu-
rer och de är i olika åldrar, 
men deras konst kom att 
mötas här.

– Det är konst som rör om  
i uppfattningen om vad 
konst är och ställer även frå-
gor om hur konst kan vara. 
Vi väntar med spänning på 
besökarnas reaktioner, sä-
ger Imola Mokos.

Utställningen pågår till 
den 12 april.
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ORSA  Individ och famil-
jeomsorgen, IFO, Orsa 
kommun har fått avslag 
på begäran om tilläggs-
anslag. Pengarna skulle 
användas till tre tjäns-
ter.

– Vi bedömer att tjäns-
terna är väldigt viktiga 
och kommer att lösa 
detta på annat sätt,  
säger Anders Ludvigs-
son, tillförordnad om-
sorgschef Orsa kom-
mun.
Under hela 2016 har beho-
vet av insatser för barn och 
ungdom i form av extra pla-
ceringar för vård och be-
handling i HVB, hem får 
vård och boende och famil-
jehem ökat. Det har resulte-
rat i höga kostnader, så  
höga att budgeten för verk-
samheten vida överskridits.

Kostnaderna började öka 
2015 och har vuxit under 
2016 och vid årets slut räk-
nade omsorgschefen An-
ders Ludvigsson med ett 
underskott på 4,5 miljoner.

– De höga kostnaderna för 
insatserna är ett allvarligt 
ekonomiskt problem och 
socialutskottet vill åstad-
komma en varaktig föränd-
ring för att få ned kostna-
derna.

Omsorgschefen föreslår 
flera åtgärder, bland annat 
målmedveten och fortlö-
pande rekrytering av famil-
jehem och personal inom 
IFO, som kan rekrytera, ut-
reda och utbildar familje-
hem och kontaktpersoner.

– Det handlar om helt 
nödvändiga placeringar och 
kan röra sig om små barn 
och upp till tonåringar.

– Dessutom behöver IFO 
tillsätta två sjuksköterske-
tjänster. Det råder sjukskö-
terskebrist och det är svårt 
att klara kommunens an-
svar för hälso- och sjukvård.  
Vi begärde 1,2 miljoner, 
men fick avslag på tilläggs-
anslag för både sjuksköter-
sketjänster och en familje-
hemssekreterare. 

Kommunchefen, Ann-The-
rese Albertsson föreslog 
kommunstyrelsen att de äs-
kande tilläggsanslag inte 
skulle beviljas utanåtgärdas 
inom befintlig ram inom 
omsorgen. Så blev också  
beslutet i kommunstyrel-
sen.

– Vår bedömning är att en 
familjehemssekreterare och 
de två sjukskötersketjäns-
terna är så viktiga att vi 
kommer att lösa det inom 
ramen för vår budet och  
göra omprioriteringar. Vi är 
positiva till att vi kommer 
att lösa det, säger Anders 
Ludvigsson.
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