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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING
Kommun – Landsting

Minnesanteckningar 8 mars 2017, kommunhuset
Närvarande
Liv Lunde Andersson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Tintin Löfdahl (KD)
Eva Jonasson (L)
Lars Halvarsson (S)
Ulrika Gärdsback
Lena Ryen-Laxton
Helén Norling
Lena Freijs

Ordförande Hälso- och sjukvårdsberedningen
Ordförande i utskottet för vård och omsorg
Ordförande i utskottet för lärande och stöd
Hälso- och sjukvårdsberedningen
Hälso- och sjukvårdsberedningen
Sektorschef för vård och omsorg
Folkhälsoplanerare
Sekreterare
Områdessamordnare

Mötets öppnande
Liv Lunde Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Fastställande av föredragningslista
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna
Barnhälsovård
Barnhälsovårdsöverläkare Kristin Lindblom informerar via videolänk bland annat om
barnhälsovården och dess uppdrag, samt det barnhälsovårdsprogram (BHV-program) de
arbetar utifrån och som ska vara lika över hela landet.
Presentationen finns som bilaga till mötesanteckningarna.
Familjecentral
Uppstarten av familjecentralen är framflyttad till i maj. Det har varit svårigheter när det gäller
avtalstecknandet men nu återstår endast några få punkter.
Rapport från respektive huvudman
Landstinget - Senaste landstingsfullmäktige behandlade bland annat ägarförhållandet vad
gäller helikoptern samt inköp av två mellanstora helikoptrar. Eventuellt kommer detta att bli
en nationell verksamhet i slutändan. Premiärlandning på helikopterplatta i Mora i måndags
och i Falun förra veckan.
Ekonomiskt ser det bra ut. Landstinget går fortfarande minus men man har hämtat hem
mycket under det senaste året. Sparkrav finns fortfarande.
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Mora lasarett har ett praoprogram där man en vecka under våren, samt eventuellt under
hösten, erbjuder elever i årskurs åtta och nio i Mora, Orsa och Älvdalen att vara på Mora
lasarett och besöka lasarettets olika verksamheter. Detta är ett sätt att marknadsföra
sjukvården och dess yrken. Landstinget vill även erbjuda Leksands kommun möjligheten för
elever att göra praktik på Mora lasarett. Lena Ryen Laxton tar med sig erbjudandet till
praktiksamordnare Kristina Hedman.
Diskussioner förs inom Region Dalarna vad gäller hemsjukvården. Upplevelsen från
landstingets sida är patienterna hamnar mellan stolarna när det handlar om hemsjukvården
och dess insatser. Mycket handlar om tolkningen av avtalet. Det är stora variationer över länet
hur avtalet tolkas och hanteras. Statistiken över de som är inskrivna i hemsjukvården varierar
också över länet. Landstinget vill lyfta att det är viktigt med samverkan i den här frågan och
de behöver kommunernas stöd. Ser en farhåga i och med nya betalningsansvarslagen.
Kommunen informerar att förvaltningscheferna inom vård och omsorg i länet är medvetna om
problemet och frågan diskuterar just nu och ett arbete är på gång.
Psykiatrin – Bekymmersamt när det gäller personal. Just nu är det tre vakanta
sjukskötersketjänster i Rättvik. De får hjälp av Malung samt Moras mottagningar. De
prioriterar de mest akuta insatserna.
Lärande och stöd - Ett 90-tal ensamkommande flyktingbarn finns i Leksands kommun.
Kommunen arbetar utifrån att ta hem de ensakommande flyktingbarnen som varit placerade i
andra kommuner. Det rör sig om ett 30-tal barn. Barnen kommer successivt att tas hem till
Leksand och att detta ska vara klart till sommaren. Några barn kommer av särskilda skäl inte
att tas hem.
I kommunen finns 100-130 flyktingar med egen bosättning. Detta med anledning av att
Migrationsverket har stängt de boenden som de själva inte driver. Med hjälp av frivilliga
insatser inom kommunen har man kunna ordna boende till alla familjer. Några ensamma män
har valt att följa med till den kommun man blivit anvisad till istället.
Inom förskolan är det 54 barn extra i kö. Två nya avdelningar har öppnats. Planering finns
även för ny förskola på Käringberget. Det är framför allt inflyttning som är orsaken till den
extra kön. Framför allt är det unga i 30-40 års åldern från hela landet som valt att flytta till
Leksand. När det gäller nyfödda kommer det att bli en topp i maj-juni. Då kommer 30-35 barn
att födas.
Inom ekonomiskt bistånd ser det normalt ut hittills i år. I slutet av året kunde det anas en stark
ökning av bistånd, men det har planat ut.
När det gäller ekonomin redovisas underskott för 2016 framför allt inom integrationen och
skolan. Varje grundskola har gått med minus. Det handlar framför allt om ökat stöd till elever.
Vid nästa utskott kommer varje rektor att ge en lägesrapport kring detta.
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Diskuteras vikten av att tidigt se behovet av stöd och att hitta en röd tråd för dessa elever.
Viktigt med en bra övergång från förskola till förskoleklass och grundskola samt från
mellanstadiet till högstadiet. Det som bland annat uppmärksammats är att behovet av stöd
behöver utökas eller först upptäcks på högstadiet. Vidare är samverkan en mycket viktig del.
Vid Finsam´s nästa möte ska ärende diskuteras gällande ansökan om medel för att anställa en
så kallad ungdomscoach som ska arbeta med uppsökande verksamhet inriktat mot bland annat
hemmasittare och dess familjer. Här är det viktigt att se över inom vilken verksamhet en
eventuell ungdomscoach ska finnas.
Vård och omsorg - För 2016 redovisar vård och omsorg ett plusresultat för första gången på
många, många år. En bidragande orsak är personalens ökade delaktighet och ett förändrat
arbetssätt.
Ett pilotprojekt med förebyggande hembesök har genomförts i Siljansnäs. 40-50 personer i
åldern +85 har fått erbjudande om hembesök av arbetsterapeut och biståndshandläggare.
Personerna omfattas inte av några insatser från vård och omsorg. Hälften av personerna har
tackat ja till ett hembesök. Hälften av dem har lett till olika åtgärder. Nu har man utökat
erbjudandet till att omfatta personer i åldern +85 inom hela kommunen.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Teresia Karlsson har sett över alla fallolyckor för de som
har insatser i ordinärt boende. Har personen ramlat två gånger under senaste månaden följs
detta upp med hembesök, där man ser över orsakerna och sätter in eventuella åtgärder.
Just nu är det stort tryck på korttidsplatser. För att få en tryggad utskrivning från en
korttidsavdelning kontaktas personerna numera en tid efter hemgång för att se att allt fungerar
som det ska i hemmet.
Kommunerna har i Kommunals avtal fått i uppdrag att se till att erbjuda heltidstjänster.
HR-avdelningen arbetar med frågan. Här är det viktigt att se olika möjligheter, exempelvis att
personalen arbetar en viss procent på annat arbetsställe än grundplaceringen för att komma
upp i heltid.
En äldremässa planeras i oktober med bland annat inriktning på hjälpmedel och träning.
Från och med den 1 september 2017 har Leksandshallen 25 % rabatt för pensionärer 65 år och
äldre. Rabatten gäller för samtliga utbud inom Leksandshallen. Leksandshallen erbjuder
numera anpassade pass för målgruppen. Detta är uppskattat med tanke på att gymmet på
vårdcentralen endast är till för de som har medicinskt behov.
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Övriga frågor:
Folkhälsoplaneraren informerar - Elevhälsoteamet har haft ANDT (alkohol, narkotika,
doping och tobak) som tema. Statistiken visar att det inte är så utbrett i Leksand som i andra
kommunen. På gymnasienivå märker man dock att problem förekommer. Även krogarna
signalerar detta. Ett sätt att jobba med ANDT-frågor är att använda sig av ANDT-coacher.
Länsstyrelsen står för utbildningen. Nästa utbildning är i april och där kommer kommunen att
delta. Kommunen lyfter frågan till landstinget om de även är intresserade.
Vecka 40 planeras en föreläsning inom området alkohol och äldre med temat medberoende.
Detta görs i samverkan med anhörigstöd.
Temakväll om diabetes
Vårdcentralen i Rättvik och Leksands kommer tillsammans att ordna en temakväll under maj
månad. Troligtvis på temat diabetes. Ytterligare information kommer.

Innehåll vid nästa möte:
 Bjuda in Susanna Höglund – psykisk ohälsa bland ensamkommande
flyktingbarn (landstinget bjuder in)
 Bjuda in Teresia Karlsson - uppföljning kring Tryggad hemgång (kommunen
bjuder in)
 Bjuda in Anna Sjöberg - information om Centralen (kommunen bjuder in)
 Rapport från respektive huvudman
 Övriga frågor

Nästa möte den 17 maj kl. 10.00 -12.00, kommunhuset
plenisalen

Bilagor:
1 Presentation av barnhälsovård

