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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 

 

Onsdag 19/9, klockan 10-12, Kommunhuset, konferensrum Insjön 

 
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 lärande och stöd 

Lars Halvarsson (S)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Eva Jonasson (L)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Lena Freijs   Områdessamordnare landstinget 

Marie van Geffen Blomberg  Verksamhetschef HSR/avd-chef ordinärt boende 

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare 

Sophia Ek   Sekreterare 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Liv Lunde Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställdes. Därefter till handlingarna. 

  

3. Föregående minnesanteckningar 

Till handlingarna. 

 

4. Samverkan barn och unga  
 

-  Ungdomshälsan 
Stryks. Ingen närvaro. 

- Ungdomscoach 
Tintin Löfdahl informerar om nästa fas i projektet med ungdomscoach Ami Look. Start efter 

årsskiftet 2018/2019. Nu blir det en ny fokusgrupp: 16 – 20 år.  

Föreslås att man bjuder in Ami Look till nästa Polsam 21/11 för en föredragning om projektet. 

 

5. Samverkan vård och omsorg 

 

- Trygg och säker utskrivning från slutenvården 

Nationellt och i Dalarna har man nått målet att människor är på rätt vårdnivå. Patienter har 

kommit hem snabbare överlag. Men generellt i landets kommuner kan det skilja en del. Det 

största bekymret man upplever är att datumen för hemgång ofta kan förändras av olika orsaker 

och det ställer till en del bekymmer.  
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Det finns även problem rent tekniskt med landstingets system i hur man kan lägga in datum 

och tid för hemgång/utskrivning. 

 I kommunen har man arbetat mycket med att komma tillrätta med att man har för få 

korttidsplatser. 

Statistik från landstinget visar på positiva resultat för Leksands kommun vad gäller 

utskrivningsklara personer. Se bilaga. 

Det har blivit en stor förbättring för patienterna. Vårdplatserna har nyttjats till dem som bäst 

har behövt dem. 

Det som fungerar väldigt bra är SIP:arna. (Samordnad individuell plan.) I Leksand har man 

mycket god samverkan tillsammans med primärvården.  

Rent generellt fungerar den tryggade hemgången väldigt väl. 

Vid årsskiftet ska även psykiatrin ingå i denna samverkan - SUS. Diskussioner förs gällande 

vad som blir kommunens ansvar, men man tror att det kommer att bli en bra samverkan och 

det är mycket viktigt att psykiatrin ingår. 

Det kommer att anordnas utbildningar i SIP-arbete i Leksands kommun vid ett par tillfällen 

under hösten. 

 

- Psykisk hälsa hos äldre 

Det finns tre stycken utbildare i länet inom psykisk hälsa hos äldre, varav en är från Leksand. 

Hon är en så kallad Silviasyster. Hittills har 287 personer i länet utbildats av henne. 

Högskolan Dalarna kommer inom kort att göra en utvärdering av utbildningarna.  

 

6. Folkhälsa 

De prioriterade områdena inom folkhälsan är: Unga, drogförebyggande, tillgänglighet, social 

hållbarhet. 

LUPP-undersökningen är i fokus just nu. LUPP står för lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, och startades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den 

kommer att genomföras under hösten i årskurs 8 och i gymnasiets årskurs 2. Man gör sedan en 

jämförelse gentemot tidigare år. Rapport kommer nästa år. 

 

Länsstyrelsen har en metod där varje kommun har möjlighet att göra en analys kring sociala 

risker. Det innebär att det finns ett antal områden, extremism, organiserad brottslighet, droger, 

etcetera där man rapporterar in i ett enkätsystem varje månad. Även rapport till länsstyrelsen. 

Därmed kan man bland annat säkerställa att resurserna fördelas på rätt områden. Detta startar i 

oktober.  

 

Kommunen har upprättat en BRÅ-grupp som träffas två gånger per år för att ta upp olika 

riskområden och arbeta förebyggande. I gruppen ingår sektorschef för verksamhetsstöd, 

tjänstemän inom skolan, kommunpolis och folkhälsoplanerare. Man behöver jobba med ungas 

självbild, antimobbning, det psykiska måendet. Skolledarna har uttryckt att de vill vara med. 

Alla som jobbar med unga dagligen får möjlighet att delta.  

 

En särskild del som tagits upp i BRÅ-gruppen handlar om den grupp av unga 

nyanlända/ensamkommande som är ”utanför systemet”. De ingår inte i någon asylprocess, är 
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inte skrivna någonstans och har inget fast boende. Varken kommunen eller 

migrationsverket/staten har ett reglerat ansvar för denna grupp av unga, vilket gör den sårbar. 

BRÅ-gruppen tar nu hjälp av integrationscoach Ann Lendahl för att få en samlad bild över hur 

det ser ut i Leksand och hon kommer att avge rapport då detta behöver lyftas politiskt. Hur 

många är de? Vad kan man göra? Etcetera.  

 

7. Samverkan Kommun-Landsting 

På Region Dalarnas hemsida under ”Hälsa och välfärd” kan man se vad samverkansgrupperna 

arbetar med. http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/  

 

8. Rapport från respektive huvudman 

 

-Vårdcentralen 

Ingen närvaro. 

 

- Psykiatrin 

 

Ingen närvaro.  

 

- Kommunen - vård och omsorg  

Nytt särskilt boende i Tibble. Nina Lehtonen är projektledare för detta och 

förhoppningsvis startar byggandet under 2019 och beräknas stå klart kring årsskiftet 

2020/2021. 

Införande av förenklad biståndshandläggning vad gäller enklare insatser såsom hjälp 

med stödstrumpor, ögondroppar, städ med mera. Kunden ansöker själv via digital 

plattform och då gäller beslutet under ett år. Den förenklade biståndshandläggningen 

kommer bland annat att kunna frigöra resurser till insatser som kräver mer omfattande 

biståndsbeslut. Kommer förmodligen införas i kommunen från och med 1/1 -19. 

Anhörigveckan drar igång 3 oktober. Det blir två föreläsningar från 

Demensföreningen och ABF respektive från Attention tillsammans med folkhögskolan 

med flera. Magasin Leksand kommer att annonsera. 

Anhörigstöd vill puffa för om någon kan någon tänka sig att läsa för äldre på särskilda 

boenden. Arbetet är ideellt. Man har ett pågående läsprojekt på biblioteket. 

 

- Kommunen - lärande och stöd  

Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en inspektion av individ- och 

familjeomsorgen (IFO) vad gäller effektivisering. Den är nu klar och man kommer 

inom kort att få en presentation av hur den mer effektiva omorganisationen inom IFO 

nu fungerar. 

Man har haft problem med att inte ha full bemanning på elevhälsan, men nu är det full 

bemanning. Man har även haft problem med det förebyggande arbetet vilket 

skolinspektionen gjorde nedslag på. Under hösten och de närmaste månaderna 

kommer man att få veta om inspektionen är nöjd med de åtgärder som vidtagits. 

http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/
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Just nu är 494 barn inskrivna på förskolan. Leksands kommun har aldrig haft så många 

inskrivna samtidigt och fler står i kö. Det är stora problem. Man tittar överallt efter 

platser. Den långsiktiga lösningen finns i och med ombyggnationen av Pelikanen som 

ska vara klar i vår och det nya bygget av en förskola på Myran, men just nu är det kris.  

Grundskoleutredningen ska vara klar 1/11 och ska tas beslut om från och med årsskiftet.  

Tips om frukostmöte: Tonårspojkars hälsa, 2018-10-23 kl. 7.30–9.00 Lindbergshallen, 

Djurås. 

Föreläsare: Eva Randell, med. dr. och lektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna, 

berättar om sin avhandling “Tonårspojkars hälsa – att hantera emotioner, maskuliniteter 

och subjektiv social status”. Den unga, manliga hälsan upplevs till stor del genom 

känslor och relationer mellan individer och deras sammanhang. Hälsa för tonårspojkar 

handlar om att må och fungera bra i kropp och sinne, och ha tillgång till tillitsfulla 

relationer. 

 

- Landstinget 

Hälso- och sjukvårdsnämnden utreder vidare om BB i Mora. 

Utökad ambulans: Borlänge, Ludvika och en fyrbäddsbil till Mora. Minskat ställtiden 

till Gagnef, men ökat något till Rättvik.  

Samarbetet mellan kommun och landsting vad gäller de så kallade Hälsorummen där 

tillgänglighet för primärvårdspatienter är i fokus. Man ska kunna gå dit och ta ett enkelt 

prov, eller få rådgivning av läkare via Skype bland annat. Det första hälsorummet skulle 

starta med Furudal, men socialtjänsten i Rättvik säger att man inte har personal. Så nu 

ligger allt på is. Tanken är att det även ska komma hälsorum till Björbo och Horndal. 

”Nära vård”-projektet startades upp i våras. Handlar om hur man på bästa sätt kan 

arbeta gemensamt inom specialist-, primärvård och kommun. 

 

9. Innehåll vid nästa möte 

 

Ungdomscoach Ami Look 

Ungdomshälsan – hur fortgår arbetet? 

Mötesplan 2019 
 

10. Övriga frågor 

 

11. Mötets avslutning 

Mötet avslutas. 

 

Nästa möte den 21 november kl. 10.00 -12.00, lokal Insjön
                

                 

                

                

  


