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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 2 maj, Limsjögården 
Närvarande   

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

Tintin Löfdahl (KD)  Ordförande i utskottet för lärande och stöd 

Lars Halvarsson (S)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Eva Jonasson (L)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Lena Freijs   Områdessamordnare landstinget 

Carin Fredlin   Sektorschef lärande och stöd 

Ulrika Gärdsback  Sektorschef vård och omsorg 

Susanna Höglund  Verksamhetschef Leksands vårdcentral 

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare 

Ann Lendahl   Integrationscoach 

Sophia Ek   Sekreterare 

 

 

Mötets öppnande 

Ordförande Kenneth Dahlström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Genomgång av närvarande vid mötet 
 

Fastställande av föredragningslista 

  

Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna 

 

 

Samverkan barn och unga:  

- Ann Lendahl, integrationscoach på gymnasiet  

Projektet med en integrationscoach i kommunen startade i augusti 2017 och vänder sig till 

målgruppen 6-19 år med fokus på social integration. Projektet tar slut sista december. Man 

hade identifierat att det är svårt att få med nyanlända under fritidstiden tillsammans med de 

svenskfödda unga. Skolverket har en önskan om att främst svenskan är i fokus i en särskild 

måluppfyllelse. 

Fyra målområden 

1. Kartlägga behoven och önskemålen 

2. Identifiera fortbildningsbehov 

3. På ett övergripande strategiskt plan utveckla integrationsarbetet 

4. Samordning – skapa fungerande bestående kanaler via samverkan mellan skola, fritid och 

framtida arbetsliv. Samarbete behövs mellan 

kommun/föreningsliv/fritidsgårdar/praktik/framtida arbetsplatser. 

Ann har sett att det ofta finns goda idéer, men det rinner ut i sanden. 
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Man vill få en möjlighet att umgås på olika vis med unga svenskar. Ta en fika, promenera 

med mera. 

Det finns ett stort fortbildningsbehov. Det är väldigt svårt och tar tid att komma in i hur ett 

nytt samhälle fungerar. Mustafa Panshiri, polis och föreläsare, har som mål att tala i alla 

Sveriges kommuner om just svårigheterna med att lära sig förstå sitt nya samhälle och hur det 

är att leva i ett sekulärt och demokratiskt land.  

Vikten av att lära ut att svensk lag råder och att den står över andra lagar som till exempel 

religiösa normer och regler. 

Skolhälsan arbetar med att informera och utbilda i tankar om identitet/sexualitet/jämställdhet.  

I augusti 2018 blir det en föreläsning om interkulturalitet via IKURD – Interkulturellt 

Utvecklingscentrum i Dalarna. Thomas Axelsson, verksamhetsledare på IKURD och 

religionsvetare är i kontakt med Ann Lendahl för att hitta någon som kan prata om 

hederskultur. 

Integrationscoachen möter ganska mycket av den så kallade hederskulturen som skapar 

problematik. Behövs utbildning och större kunskap inom detta.  

”Hederskultur i vardagen”, man ser redan hos små barn i förskolan att de vidhåller vissa 

normer hemifrån som går före skolan eller samhällets regler. 

Stort demokratiarbete att genomföra. Man behöver utveckla integrationsarbetet i kommunen. 

Viktigt med samarbete och samverkan med kommunen. Den integrationsplan som finns 

behöver arbetas vidare med. 

På tisdagar i Åkerö gympasal deltar 10-25 tjejer i särskilda ”tjejaktiviteter”, men det finns 

hinder som rör hedersrelaterade motiv som gör att det blir svårt att få med de som egentligen 

vill vara med. Inskränkningar i vardagen. Det blir en krock mellan den patriarkala 

maktstrukturen och det demokratiska tänkandet.  

Syskon skvallrar på varandra om vad man ska äta, vem man får leka med och vilka aktiviteter 

som är de ”rätta”. 

”Killaktivitet” på S:t Persgården på onsdagar. 8 högstadiekillar. Fika, samtal om vissa 

bestämda ämnen. Oerhört givande och de öppnar upp sig alltmer och lär sig om demokratiska 

värderingar bland annat. 

Många av de unga nysvenskarna, främst tjejerna, lever under en enorm stress från sina 

familjer att få höga betyg och en god utbildning. 

Via kulturskolan har man ordnat en dansgrupp på måndagar. Initialt tjejer och killar med 

utländsk bakgrund. Svårt att få till en kontinuitet då vissa bara kommer en gång. 

Man har fått visst gensvar från föreningar och inlotsning har påbörjats. 

I ett särskilt integrationsprojekt, United Sisterhood, försöker man få med nysvenska tjejer och 

bjuder in politiker för att få till bra samarbete och samtal. 

Man behöver bygga gemensamma demokratiska värdegrunder. Skillnad på civilkurage och 

rasism. Man måste vara trygg i de svenska lagarna och reglerna och säga stopp när man ser 

något som inte verkar bra. 

Hälsan bör vara i fokus. Finns mycket att arbeta med. 
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2 maj talade polis Anders Modén vid SFI – kvinnor för sig och män för sig – för att förklara, 

berätta och tydliggöra att svensk lag gäller oavsett vilken kulturell föreställning man kommer 

ifrån. Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen är gällande överallt i vårt samhälle. 

Framtiden 

 Man behöver bygga en värdegrund tillsammans och föra en god dialog  

 Hålla föräldrautbildningar 

 Tydlighet vad som förväntas, tro på att individer har kapacitet 

 ”Alla innanför” = en frisk kommun. Landsbygden kan bli duktig på detta, att se och 

bry sig om alla. 

 Fritidstanke 

 Social hållbarhet 

 

- Ungdomshälsan 

Hur mår våra unga i kommunen? Vi får rapporter om ökande problem med psykisk ohälsa.  

Sjukskrivningar inom elevhälsovården. 

Projektet med arbetsnamnet Ungdomens hus, som är ett utökat samarbete mellan LD 

Hjälpmedel och kommunen, är en tanke inom Leksands kommun, men liknande arbete är 

initierat runt om i länet. Det är ett samarbete mellan landsting och kommuner i hela Dalarna. 

Projektet har sin grund i de befintliga verksamheterna ungdomsmottagning och 

samtalsmottagning barn och unga, där tanken är en utökad riktad verksamhet. 

Arbete pågår med en projektplan för ungdomens hus vilken förhoppningsvis är ska vara klart 

till den 30 maj 2018. Uppdraget kommer från Region Dalarna.  

Efter färdigställande av projektplan kommer arbete med en utökad ungdomshälsa 

intensifieras.  

 

Samverkan vård och omsorg 

 

- En Silviasyster har vidareutbildats i psykisk hälsa bland äldre. Hon får utbilda personal och 

chefer och det pågår just nu. Blir klart till hösten. Har tagits mycket väl emot. Man får bra 

redskap att arbeta utifrån. 

- Trygg och säker utskrivning från slutenvården 

- Brist på korttidsplatser, vilket har gjort att man nu har samlat ihop platserna på Limsjögården 

och några reservplatser på Tibble.  

- Teamet för tryggad hemgång har som uppdrag att bland annat stärka kriterierna för hemgång.  
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- Beroendemottagningen 

Den lokala överenskommelsen mellan kommunen, vårdcentralen och öppenvårdspsykiatrin 

om beroendemottagningen, angiven utifrån den länsövergripande överenskommelsen i Region 

Dalarna, fungerar mycket bra och man har ett gott samarbete. 

Folkhälsa 

 

- Folkhälsomyndigeten har gjort en undersökning om varför ungas psykiska ohälsa ökar. 

Skolstress och arbetsmarknadens krav lyfts bland annat fram som orsaker. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varfor-har-den-

psykiska-ohalsan-okat-bland-barn-och-unga-i-sverige/ 

 

- Den 19 april lade regeringen till slut fram sin proposition God och jämlik hälsa – en 

utvecklad folkhälsopolitik. SKL planerar hålla ett webinarium på innehållet i propositionen. 

Datum ännu ej bestämt. Återkommer om det. 

 

- Delrapport 2 i Samlingens process är nu publicerad och ligger här: 

http://www.regiondalarna.se/rapporter-och-material-samling-social-hallbarhet-dalarna/   

 

- En ny ”Hälsa på lika villkor”-undersökning kommer genomföras 2018. 

 
Rapport från respektive huvudman 

 

Vårdcentralen 

- Problematiskt med personella resurser under sommaren då det blir stor befolkningsökning. 

Man försöker bland annat att så långt som möjligt använda sig av ordinarie läkare. Sommar 

och semestertider är en utmaning i verksamheten. Den ökade befolkningsmängden ger ett 

ökat behov av vårdcentralen med halverade resurser.  

- Vid årsskiftet kommer troligtvis ett nationellt hyroberoende, vilket för Leksands vårdcentral 

skulle innebära att man inte längre använder sig av hyrläkare. Fint samarbete inom 

personalgruppen och man försöker hitta nya arbetssätt för att möta patienten med rätt 

kompetens utifrån behovet. 

- Fokus nu på att arbeta med vuxnas psykiska ohälsa med fler involverade sjuksköterskor. 

Leksands vårdcentral ingår i ett projekt tillsammans med 6 andra vårdcentraler där vi ska 

arbeta på ett annat sätt med gruppen psykisk ohälsa hos vuxna.  

 

Psykiatrin 

Ingen närvaro 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varfor-har-den-psykiska-ohalsan-okat-bland-barn-och-unga-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varfor-har-den-psykiska-ohalsan-okat-bland-barn-och-unga-i-sverige/
http://www.regiondalarna.se/rapporter-och-material-samling-social-hallbarhet-dalarna/
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Kommunen - vård och omsorg  

- Samarbete med bemanningsenheten där man bland annat skapade tydliga regler kring bemanning över 

hela året. Inför sommaren fick alla vikarier från förra sommaren brev före jul om erbjudande att jobba 

i sommar och då även möjlighet till förlängd tjänstgöringstid. Nya - ansökningar har inkommit på en 

annons som ligger ute. 

- Nyanlända har sökt tjänster och de får göra ett språktest. 

- Man har gjort gruppintervjuer i stället för individuella intervjuer för att se hur dynamiken ser ut när 

man sitter i en grupp. Gott resultat. 

- SÄBO och LSS är bemannade inför sommaren. Hemtjänsten har ett par rader till att täcka upp. 

Det ser överlag bra ut inför sommaren. 

- Leksands kommun blev nominerad till årets e-hälsokommun vid mässan. Rättvik vann. 

- Ett digitaliseringarbete pågår för fullt inom sektorn för vård och omsorg. Det handlar om allt ifrån 

iPads och laptops på särskilda boenden, Spotifylistor på boendena, särskilda dockor utrustade med 

högtalare som kan spela lugnande musik för personer med demens, till digitala signeringslistor för 

medicinering och digitala lås inom hemtjänsten.  

- Den nya måltidsordningen på Solhem har gett positiva resultat med bland annat mindre behov av 

lugnande medicin och färre fallolyckor. 

 

Kommunen - lärande och stöd  

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är klar med sin inspektion av individ- och 

familjeomsorgen. Ser ut att bli en fråga om effektivisering. Viss övertalighet inom personal. 

- Man anordnar sommarskola inom grundskolan för att ge möjligheter att komma ikapp och få 

gymnasiebehörighet. 

 

Landstinget 

- Stora bemanningsproblem, framför allt med sjuksköterskor, inför sommaren inom 

slutenvården och främst i månadsskiftet juli/augusti. Även svårt att hitta undersköterskor med 

vårdkunskap. Man har haft ett stort möte för att finna åtgärder till bristen på personal inför 

sommaren. 

- Mora lasarett har fått ny modulbyggnad för att utöka mottagningsdelarna. Man har hittills inte 

kunnat bedriva den mottagning man behöver på grund av brist på lokaler. 

- Ny ambulansstation 

- Ny habilitering och vårdcentral ska byggas inom tre år. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 



Sida 6 av 6 

 

                                                2018-05-02 

 
 

Innehåll vid nästa möte 

 Trygg och säker utskrivning från slutenvården 

 Ungdomshälsan – hur fortgår arbetet? 

 Psykisk hälsa hos äldre (Ulrika Gärdsback) 

 Vad samverkar kommun och landsting kring? 

 

Mötet avslutat 

 

Nästa möte den 19 september kl. 10.00 -12.00, lokal Insjön
                

                 

                

                

  


