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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 21 februari, kommunhuset 
Närvarande 

Liv Lunde Andersson (S)  Ordförande Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Kenneth Dahlström (C)  Ordförande i utskottet för vård och omsorg 

Tintin Löfdahl (KD)  Ordförande i utskottet för  

Lars Halvarsson (S)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Carin Fredlin   Sektorschef lärande och stöd 

Ulrika Gärdsback  Sektorschef vård och omsorg 

Susanna Höglund  Verksamhetschef Leksands vårdcentral 

Viktoria Björnestad  1:a linjen, psykmottagningen Rättvik  

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare 

Tanja Mårtensson  Förbundschef, Nedansiljans Samordningsförbund 

Ami Look   Ungdomscoach  

Sophia Ek   Sekreterare 

 

 

Mötets öppnande 

Ordförande Liv Lunde Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Genomgång av närvarande vid mötet 
 

Fastställande av föredragningslista 

  

Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna 

 

 

Samverkan barn och unga:  

 

- Ungdomscentral  

 

Susanna Höglund Carin Fredlin  

Satsning på ungdomar i samverkan kommun och landsting - Fokus på ungas hälsa. 

Carin Fredlin och Susanna Höglund har mött ungdomar i högstadiet och gymnasiet:  

Behoven som de ser det?  

Ungdomarna vill ha ett hus som rymmer olika delar som rör ett gott mående och att man ska få god 

vägledning redan från start – ”kloka vuxna”. Finns ett stort behov av starka föräldrar.  

Slutsatsen efter mötet är att man kan göra mycket med befintliga resurser och samordna på ett klokare 

sätt och det man främst behöver är en lokal.  

Ungdomarna var mycket tacksamma över att få göra sina röster hörda.  

 

Förhoppningen är att få ta del av en projektledare i arbetet kring en ungdomscentral.  
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- Information av ungdomscoach 

De senaste två åren har Nedansiljans samordningsförbund drivit ett samverkansarbete med Rättviks, 

Leksands och Gagnefs kommuner.  

Centralen i Leksand tillhandahåller individuellt stöd för att komma in i sysselsättning. Metoden har 

fina resultat och står nu som modell för det samverkansarbete som mynnat ut i satsningen för att få ut 

unga personer som saknar riktning ut mot skola/arbete.  

Ami Look är ungdomscoach och projektledare i projektet som kallas ”Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, 

Gagnef”. I kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef finns ungdomar i åldrarna 20–25 år som varken 

arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Amis jobb blir att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Hon 

ska fungera som coach och ge de här ungdomarna extra stöd att hitta ett jobb eller börja studera. 

Projektägare är Nedansiljans samordningsförbund. Parterna är Gagnefs, Rättviks och Leksands 

kommuner med projektstöd från Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (mucf) 

Projektets syfte är att minska utanförskap – förbättra förmågan till egen försörjning 

 

Den individinriktade delen av ungdomscoachens arbete handlar bland annat om att  

 hitta unga vuxna som inte är i arbete, studier eller annan stödinsats 

 Kartlägga individens behov 

 Göra individuella utvecklingsplaner 

 Stötta anhöriga 

 

Den underliggande problematiken rör främst de unga som är/har 

 Hemmasittare – fastnat hemma 

 Funktionsnedsättning 

 Nyanlända unga vuxna 

 Psykisk ohälsa 

 

Hur sker kontakten? 

 Någon anhörig hör av sig 

 Den unge själv hör av sig 

 Signal från någon myndighet 

 Uppsökande verksamhet 

 Leta i register 

 Marknadsföring i radio, pressen, sociala medier 

 Reklam/samhällsblad 

 Informationsmaterial 

 Kommunens hemsidor 

 Webben – chattfunktion 

 

Antal ”hittade” hittills 

10 personer varav 9 stycken är unga män. Övervägande finns utanför centralorterna i de medverkande 

kommunerna. 

 

Utbildningsnivåer för de unga i coachinginsats 

 Har nästan slutfört sin gymnasieutbildning 

 Saknar gymnasieutbildning ”hemmasittare” sedan 3 och ett halvt år 

 Saknar grundskoleutbildning ”hemmasittare” sedan 5 år 

 På väg in – högskoleutbildning påbörjad men ej slutförd 
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 På väg in – studieuppehåll från folkhögskola 

 

Samverkanspartners i kommunerna 

 Socialtjänsten 

 AME 

 Integration 

 Coachingteam för samordnad rehabilitering 

 Kulturlivet, idrotts- och föreningslivet, kyrkan, andra trossamfund, studieförbund 

 

Man har en förhoppning om att få projektbidrag även för ett fortsättningsprojekt inför 2019 som då ska 

inrikta sig mot gymnasiet: ”Fokus 16-25”. 

 

Samverkan vård och omsorg: 

 

- Trygg och säker utskrivning från slutenvård 

Sektorn för vård och omsorg: Man är just nu inne i en lärprocess och försöker hitta vägar hur man ska 

arbeta. Träffas en gång per vecka för att bland annat göra SIP:ar och stämma av vilka som är inlagda. 

Arbetet fungerar bra överlag. Att sätta preliminärt utskrivningsdatum är något problematiskt, men det 

går allt bättre. 

 

Lena Freijs: samma uppfattning som från kommunen att det är en lärprocess, men det går bra. 

 

Viktoria Björnestad: inom psykiatrin får man inte upp inskrivningsmeddelanden i systemet, vilket blir 

problematiskt då vet man inte om psykiatrins patienter hör till dem som hamnar i primärvården. Då 

krävs mycket arbete för att söka fram denna information. Resursslöseri som sker dagligen. Stor risk att 

patienten skrivs hem utan remiss. I övrigt är det ingen större förändring. Det kommer att hållas ett 

diskussionsforum mellan psykiatrin och den psykiatriska slutenvården där detta kommer att tas upp. 

 

 

Folkhälsa: 

 

Det kommer underlag från senaste Lupp-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)för 

oktober och november. Undersökningen ska bland annat visa resultat på ungdomars upplevelser kring 

oro, trygghet.  

Delaktighet och bemötande är områden som ska utredas djupare. Ny forskning har visat att känslan av 

delaktighet inte ser ut som man tidigare trott – att endast en liten del unga har verkat visa en vilja till 

delaktighet. De nya rönen visar att det snarare rör sig om en vilja att vara delaktig i frågor man känner 

sig berörd av. 

 

Rapport från respektive huvudman 
 

Vårdcentralen:  

 

Primärvården inväntar en utredning från regeringen som blir klar i juli som förhoppningsvis kommer 

innebära mer resurser. Ett större uppdrag ger möjligheter att finna ny personal. 

 

Budget visar plusresultat.  

 

Arbete pågår för att förbättra kontinuiteten mellan vårdpersonal och patienter.  

 

sip:ar
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Man bedriver utbildning för att försöka trygga en god personalstyrka i framtiden. Idag har man 10 

utbildningsläkare.  

 

Psykiatrin:  

Många förändringar på gång inom verksamheten, men i övrigt ser det ut som tidigare.  

 

Stabilt på mottagningen i Rättvik med full bemanning.  

 

Psykiatrin besöker Leksandspatienterna vid dagverksamheten, eller gör hembesök. Avvecklingen av 

Leksandsmottagningen har gjort att antalet hembesök ökat markant.  

 

Kommunen - vård och omsorg:  

Inom LSS genomförs en satsning på brukarna och utveckling på individens behov och anpassning 

därefter.  

Fått uppdrag att bygga ett nytt äldreboende. Ska säga upp kontraktet med Limsjögården som kommer 

att tömmas och ett nytt boende kommer då att dockas på det befintliga i Tibble.  

Korttidsavdelningen räcker inte till i dagsläget och i och med att det inte är någon kö till särskilt 

boende så lägger man in korttidskunder där. 

Det nya måltidsprojektet på Solhem har visat mycket goda resultat och näst på tur är Björkbacken. 

 

Kommunen - lärande och stöd:  

Grundskolerekommendationen och ungdomscentralen är de två stora fokusområdena just nu. 

En stor genomlysning inom IFO startar i dag, onsdag, där man tittar på processer och effektivitet. 

 

Landstinget:  
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – en positiv slutsats är att man 

inte har sett några tendenser på att vårdtiderna blivit längre vilket var en av farhågorna. 

Regionbildningen och vårdnära servicen på kirurgkliniken är två fokusområden. 

 

Övriga frågor: 

 

 

Innehåll vid nästa möte: 

 SUS-lagen avstämning 

 Ungdomshälsan – hur fortgår arbetet? 

 Ann Lendahl, integrationscoach på gymnasiet – Tintin bjuder in 

 Psykisk hälsa hos äldre (Ulrika Gärdsback) 

 

Mötet avslutat 

 

 

Nästa möte den 2 maj kl. 10.00 -12.00, lokal ?? (sekreterare meddelar senare) 
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