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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 20 september 2017, kommunhuset 
Närvarande 

Liv Lunde Andersson (S)  Ordförande Hälso- och sjukvårdsberedningen 

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

Eva Jonasson (L)  Hälso- och sjukvårdsberedningen  

Lars Halvarsson (S)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Marielle Welander Lindgren  Psykiatrimottagning Rättvik 

Susanna Höglund  Verksamhetschef Leksands vårdcentral  

Carin Fredlin   Sektorschef grundskolan 

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare 

Lena Freijs   Områdessamordnare 

Ulla Allard   Landstinget 

Anna Sjöberg   Centralen 

Barbro Stamnäs  Sekreterare 

Eleonora Lindby  Sekreterare  

 

Mötets öppnande 

Liv Lunde Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Presentation av mötesdeltagarna. 

 

Fastställande av föredragningslista  

  

Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna 

 

Samverkan barn och unga: Ulla Allard, Landstinget 

Informerar om projektet Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa  

Se bilaga 1. 

 

Samverkan vård o omsorg, trygg och säker utskrivning från slutenvården 

Överenskommelsen gällande pengar är i princip klart. Utarbetade riktlinjer är på gång och utarbetas i 

höst.  

 

Folkhälsa: 

Ny enkät skickas ut i höst gällande ungdomars hälsa. ANDT coacher är utbildade.  

Anhörigmässan är vecka 40.  

 

Rapport från respektive huvudman 

 

Vårdcentralen:  
Sommaren har varit jobbig svårt att klara av att vara turistort och ha ledig personal.  

Dietist är anställd på 10 % det är särskilt bra för vissa grupper främst KOL patienter. 

Digital vårdcentral i Dalarna startade för att avlasta personalen. Bör marknadsföras bättre. 

Startat gruppverksamhet med öppen samtalsterapi. 
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Psykiatrin:  

Bra sommar. Fullbemannat på personalsidan nio sjuksköterskor och en läkare på plats varje vecka. 

Marielle slutar och efterträdande chef är troligen tillsatt. 

 

Kommunen Vård och omsorg:  

Sommaren har inte varit bra det har varit kommunikations missar så personal har själva avbrutit 

semester, jobbat dubbla pass och blivit beordrad avbruten semester. Personalen har varit helt 

fantastiska. En utredning för att titta på vad som gick fel har påbörjats. I budgetarbetet ska det satsas 

på psykisk ohälsa.  

 

Kommunen Lärande och stöd:  
Familjecentralen blev invig i sommar. Önskemål om en ungdomscentral. Skolorna är igång och enbart 

2 tjänster skall tillsättas. Barnantalet har ökat i kommunen. Det verkar som att det är mycket droger i 

omlopp, lätt att få tag i. Alla måste samarbeta för att förhindra ökandet av droger. Kommunen tar hem 

våra ensamkommande som är placerade i andra kommuner. 

 

Landstinget:  

Sommaren har varit bra 

 

Anna Sjöberg informerade om Centralen 

Remiss för att få komma dit. Se bilaga 2 

 

Övriga frågor: 

Inga övriga frågor 

 

Bilagor 

1 Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa 

2 Centralen – samverkande insatser 

 

Innehåll vid nästa möte: 

Samverkan 

Folkhälsa 

Rapport från respektive huvudman 

Övriga frågor 

 

Mötet avslutat 

 

Nästa möte den 15 november kl. 10.00 -12.00, lokal Insjön, 

kommunhuset. 
 

 

  

                

                 

                

                

  


