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Politiska samverkansberedningen kommun – landsting  

  

Plats Insikten, Hedslund 

Datum 2017-04-07 kl. 9:00-12:00 

Deltagare Fredrik Ollén, m 
Inger Eriksson, s 
Lena Freijs 
Liv Lunde Andersson, s 
 
Britt-Marie Essell, s 
Katrin Lohed Söderman, v 
 
Maria Vågbratt 
 
Iréne Sturve 
Gunilla Klingh 
 
Sophia Adler 
 
Frånvarande 
 
Joanna Stridh, c 
Marielle Welander Lindgren 
Britt-Marie Kullerback 
Lena Fröyen 
Jeanette Hjortsberg 
 
 
 

Ordförande 
Socialutskottet 
Områdessamordnare Landstinget 
Ordförande i Hälso- och 
sjukvårdsberedningen Västra 
Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Landstingsrepresentant 
 
Verksamhetschef vårdcentralen 
 
Folkhälsostrateg 
Verksamhetschef Stöd och 
omsorg 
Sekreterare 
 
 
 
Bildningsutskottet 
Enhetschef Psykiatrin Rättvik 
Rektor särskolan/elevhälsan 
Socialchef 
VC Öppenvårdspsykiatrin 
 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Ollén öppnade mötet 

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Gicks igenom. Därefter till handlingarna. 

4. Rapport från folkhälsostrateg 

Rapporten om relationsvåld är inlämnad. Man uträttade mycket med små 

medel både internt och externt och det blev mycket uppskattat. 

På gång: 

Brottsförebyggande och drogförebyggande arbete – Våga Hjälpa. 

Överenskommelse med polisen. Arbetet fortgår. 
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Mest aktuellt i folkhälsoarbetet är att det ska fasas ihop med FN:s globala 

mål. Det ska skapas en ny folkhälsostrategi till nästa Folkhälsoråd i maj.  

Man arbetar mycket för att få kommuninvånare i rörelse. Barn och unga 

måste komma ut i rörelse. Vardagsmotionen är viktig. Se bilaga 1. 

5. Samverkan vård och omsorg 

Utskrivna patienter. Betalningsansvarslagen (BAL) ersätts med en ny lag 

från och med nästa årsskifte, vilket blir ett paradigmskifte i samverkan: det 

finns idag brister i förtroende mellan kommuner och landsting. Den nya 

lagen innebär att kommun och landsting ska skriva ett slags 

överenskommelse. Detta har påbörjats inom Region Dalarna. Ett av 

landstingets krav är att man har ett behov av att det fungerar på likadant sätt i 

de 15 olika kommunerna.  

Ett nytt lokalt samverkansavtal mellan psykiatrin, socialtjänst och 

primärvård gällande beroendmottagning har skrivits under. 

Lena Freijs och Maria Vågbratt pratade om att Hemsjukvårdens (HSV) och 

landstingets samverkan fungerar mycket bra. Inte så många inskrivna i HSV 

just nu: 22 stycken jmf med över 100 tidigare. Freijs säger att man i länet ser 

att det är stor variation på antalet inskrivna i HSV, vilket visar att patienterna 

inte får en jämlik vård över länet. Mycket allvarligt och man ser över detta.  

6. Samverkan barn och unga 

Maria Vågbratt informerar om att ett nytt samverkansavtal måste skrivas 

mellan socialtjänst, skola, vårdcentral och samtalsmottagning för barn och 

unga. Viktigt att alla vet sin funktion och att alla representanter kommer till 

samverkansmötena. 

Inger Eriksson undrar varför man inte har en anti-mobbningsgrupp som 

arbetar för utsatta unga i skolan. Många av de så kallade hemmasittare som 

finns i kommunen kan vara unga som inte vågar gå till skolan av rädsla för 

mobbning. 

7. Rapport från respektive huvudman 

Gunilla Klingh informerar. 

 Personalförsörjningen är ett stort problem. Mycket oroväckande. Få 

som har sökt sommarjobb på alla områden. Bland annat kommer man 

att minska antalet korttidsplatser som åtgärd. Blir bara 8 platser i 

stället för 13. Man har undersökt och tror att det ska vara hållbart. 

  Man försöker jobba mer i samverkan med skolan. 

 IFO har en mycket hög arbetsbelastning. Nya målgrupper: nyanlända, 

personer som inte klarar av sitt föräldraskap.  

Ordföranden informerar. 

 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporterade i höstas om problem 

på Ungdomens hus, vilket gjorde att man stängde ner huset. Nu har 

man rekryterat ny personal och nya riktlinjer har gjort att det har 

blivit bättre. Föräldrar ska kontaktas i ett tidigt skede om deras barn 

är i fokus för problem. 
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 Man har i Socialutskottet börjat se över arbetet med anhörigstöd. I 

Ludvika har man en form av rekreationsgåva för de som är mest 

anhörigstödstyngda i kommunen. Till exempel en hotellvecka- 

/weekend. Det tittar man på nu i Rättvik. Det skulle inte bli särskilt 

kostsamt.  

 Turisthotellet och Fyra Hästar stänger ner sina asylboenden för under 

kommande månader. 

 Tre lite större byggnadsprojekt startar upp i kommunen som kommer 

att generera både hyres- och bostadsrätter. 

 Ett mer djupgående integrationsarbete ska nu påbörjas under våren. 

 Ordföranden berättar att han har lagt på förslag att man ska se över 

kommunens samtliga råd. Det bör bli mer klara syften och mål och 

mer verkställighet – inte bara information.  

 Inför utsikterna om ett Familjens hus i kommunen: 11/5 åker en 

kommundelegation till Gagnef för att titta hur man gör där. 

 Inom Finsam Nedansiljan har man tagit upp att det behövs en person 

som ska arbeta med de så kallade hemmasittarna. 

Vågbratt informerar. 

 Vårdcentralens reception ska göras handikappvänlig.  

 Parkeringen. Nu har byggnadsnämnden tillsammans med 

landstingsservice sett över hur man kan göra för att kunna bygga ut. 

Arbetet fortgår. 

 Maria Vågbratt ska träffa  kommunens personalchef Anna Nises 

Borgström för att disktuera hur man kan få till ett bra samarbete 

gällande kommunanställda sjukskrivna. 

 Ambulansen har flyttat. 

 Den digitala vårdcentralen, Min vård, har visat sig vara mycket 

uppskattad.  

 Vi klarar bemanningen, men inte utan stafettläkare. Det är stort tryck 

och det är svårt med vikarier. Oro inför sommaren. 

Lena Freijs informerar. 

  Personalbristen inom alla verksamheter är påtaglig.  

 Mora lasarett har vid två tillfällen haft inne praoelever i åk 8 för att i 

ett tidigt stadium väcka intresse för att arbeta inom vården. En 

studiebesöksvecka med olika ”prova-på-aktiviteter”. Man vill visa 

roliga, spännande delar av vården. Lena efterfrågar en kontaktperson 

inom skolan som hon kan erbjuda detta till för Rättviks 

åttondeklassare. Ordföranden tittar på det. 

 Det har varit några påfrestande veckor på Mora lasarett. En bil 

började brinna i ambulanshallen, vilket skapade ett omfattande 

krishanteringsarbete. Sedan påverkades man mycket bussolyckan 

utanför Sveg.  
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Liv Lunde Andersson informerar. 

 BB i Mora. Man har aldrig sagt att man ska lägga ner BB, men det 

finns inte nog med läkare. 

 När man gör utredningar om diagnoser hyr man in terapeuter som gör 

utredningarna mycket snabbt. Man ser över detta och ska skapa ett 

remissförfarande och man ska inte själv kunna göra en egen 

vårdbegäran. 

 Barnmorskor och ett visst antal specialistsjuksköterskor ska kunna få 

studera med ersättning.  

Maria Vågbratt informerar. 

 Personer inom rehabilitering som tränar på vårdcentralen är 

förbehållna detta. Man får inte komma dit och träna om man inte har 

medicinska vårdinsatser.  

Britt-Marie Essell informerar. 

 Patientrådet ordnade en temakväll om artros i höstas vilken var 

mycket uppskattat. Snart kommer en ny temakväll om diabetes i maj 

i Leksand på Visir. Kommunerna Rättvik och Leksand turas om att 

ha dessa temakvällar. Finns en pärm på vårdcentralen Rättvik med 

kontaktuppgifter till ledamöterna i Patientrådet. Man är välkommen 

med tips. 

8. Övriga frågor 

 Viktigt att anmäla sin frånvaro till Polsam-sammanträdena. 

9. Innehåll vid kommande möte 

 Till nästa möte kommer Elisabeth Johansson på besök och informerar 

om Anhörigstödet Bukettens verksamhet.  

10. Mötets avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

Underskrift av mötets sekreterare 

 

 

Sophia Adler 
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Bilagor 

Bilaga 1 Välkommen till Mora lasaretts PRAO 2017 

Bilaga 2 Artikel från Dagens Nyheter om vikten av fysisk aktivitet 


