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Politiska samverkansberedningen kommun - landsting 

  

Plats Insikten, Hedslund 

Datum 2017-09-29 kl. 9:00 – 12:00 

Deltagare Fredrik Ollén, m 
Lena Freijs 
Liv Lunde Andersson, s 
 
Britt-Marie Essell, s 
Maria Vågbratt 
Annelie Granath 
 
 
Britt-Marie Kullerback 
Iréne Sturve 
Sophia Ek 
 

Ordförande 
Områdessamordnare landstinget 
Ordförande i Hälso- och 
sjukvårdsberedningen Västra 
Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Verksamhetschef vårdcentralen 
Verksamhetschef vård och 
omsorg 
 
Elevhälsan 
Folkhälsostrateg 
Sekreterare 

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 

Fallförebyggande gruppen. Stort informationsutskick till 75-plussare i 

kommunen med tips och råd om träning och hur man kan göra för att 

förebygga fallolyckor. Viktigt med vardagsrörelse. Blir fem olika 

utbildningstillfällen för personal inom vård och omsorg. ”Håll dig på benen” 

om fallförebyggande arbete. 

Föreläsning om Hälsa och livsmening 18 oktober Stiernhööksgymnasiets 

aula. 

Nationella kommissionen för jämlik hälsa. Utredning om behovet av en 

folkhälsolag pågår inom hälsomyndigheten. Landets kommuner har besvarat 

en omfattande enkät. Förslaget har varit ute på remiss. Proposition väntas i 

vår. 
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5. Samverkan barn & unga 

Utgår. Ulla Allard kommer vid ett senare möte. 

6. Samverkan vård & omsorg 

Samverkan vid utskrivning 

Lena Freijs 

Arbetet runt den nya lagen Samverkan vid utskrivning från slutenvården 

(som ersätter Betalningsansvarslagen). Innebär ett större ansvar för 

primärvården. Kommer att bli work shops i detta samarbete. 

Överenskommelse som ska skrivas under av samtliga femton kommuner och 

landstingsfullmäktige som rör den ekonomiska aspekten. Den ska nå ut till 

samtliga till årsskiftet. 

Hemsjukvårdsavtalet är under utvärdering.  

Annelie Granath 

Tryggad hemgång (som är en av delarna i den nya samverkanslagen). Det 

finns goda riktlinjer utformade av SkL och det finns därmed god potential 

inom socialförvaltningen att säkerställa en tryggad hemgång för personer 

som ska återgå från slutenvård till sina ordinära boenden. 

Maria Vågbratt 

Utbildning i personcentrerat arbetssätt för personalen. 

Triagering: man kan redan i telefon göra en sortering av patienten så att det 

initialt hamnar hos rätt person, t ex sjukgymnast. 

Stafettläkarbemanningen fortsätter även under våren. 

Fredrik Ollén 

LOB-projektet. Förslag om tillnyktringsplatser (TN) i Dalarna. 

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet utfärdat av Landstinget 

Dalarna, Region Dalarna och Polisen. Till för dem som behöver övervakning 

och där finns möjlighet till läkarvård. Övriga som faller inom LOB (Lagen 

om omhändertagande av berusade personer) hamnar fortfarande i så kallad 

fyllehäkte.  

Finansieringen av tillnyktringsplatserna ska delas lika mellan kommun och 

landsting. Fredrik Ollén anser att man borde betala efter nyttjandegrad i 

stället efter befolkningssiffror som tanken är i dag. 

 

7. Rapport från respektive huvudman 

Lena Freijs 

 det byggs på Mora lasarett efter en ny fastighetsutvecklingsplan där 

det bland annat ska bli enklare för patienterna. 

 Ny ambulansstation i Mora som är tänkt att vara klar till 

januari/februari 2018. 

 Sommarbemanningen har fungerat bra. 

Liv Lunde Andersson 
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 Regionbildningen är den stora aktuella frågan 

 Kollektivtrafiken 

 Ekonomi: Hälso- och sjukvården visar minus, men själva koncernen 

visar plus. 

Maria Vågbratt 

 Parkeringsplatsproblemet vid vårdcentralen. Ännu ingen lösning.  

 

Britt-Marie Kullerback 

 Psykisk ohälsa bland barn och unga. I grundskolan har man ett 

uppdrag där man har haft ett team som träffats regelbundet för att 

utreda ärenden som rör psykisk ohälsa hos barn 0-17 år. Arbetar 

främjande/ förebyggande. Just nu granskar man hög frånvaro hos 

elever. 

 Samverkansarbete mellan socialförvaltningen och barn- och 

ungdomsförvaltningen.  

 Anställt en logoped från BUP. 

 Man skickar inte iväg en elev på remiss förrän man gjort en grundlig 

utredning.  

 Hur ska vår organisation se ut? Man måste börja tidigt, man måste 

sätta tydliga rutiner. 

 Stort tryck på samtalsmottagningen. 

 Ska vara med på anhörigveckan och presentera sig. 

 Ytterligare en kurator anställd och en ny psykolog är på väg in. 

Annelie Granath 

 Sommarbemanningen bättre än 2016. Drog ner på antalet 

korttidsplatser från tolv till åtta och ändå fyllde inte behovet dessa 

platser.  

 Stölder i hemtjänsten under sommaren. Man ser över 

säkerhetsrutinerna. Polisutredning pågår. 

 På väg att införa FUNCA: ett nytt arbetsverktyg gällande 

bemötandedelen inom LSS. Rättvik först ut i länet.  

 Ett HVB-hem läggs ner, Gemenskapen, Utby. Detta på grund av 

minskande behov. 

 Inspektion utförs av arbetsmiljöverket. En nationell satsning. Rättvik 

först ut i regionen. Förekommer brister i vissa lokaler bland annat. 

Enhetschefer har för stora personalområden. 
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Fredrik Ollén 

 Ludvikamodellen om att ge någon typ av rekreationsgåva till 

personer som vårdar anhöriga. Viktigt att lyfta den stora 

samhällsinsats dessa personer gör och erbjuda något som visar på 

kommunens tacksamhet. Elisabeth Johansson har fått i uppdrag att se 

över detta närmare. 

 Ekonomi. Stora underskott inom socialförvaltning och skola på grund 

av rejält minskade migrationsmedel. 

 Våldsbejakande extremism. Man vill arbeta fram en handlingsplan, 

men kunskap saknas. Remissen som varit ute på förvaltningarna 

kommer att återtas och experter från Borlänge kommer till Rättvik 

och gör en dragning för en grupp av olika aktörer inom både 

politiken och förvaltningarna i kommunen.  

8. Övriga frågor/laget runt 

Maria Vågbratt 

 Familjecentral. Öppen förskola är grundpelaren för att starta en 

familjecentral. Problematiskt att fokus ofta hamnar på lokalfrågan i 

stället på innehåll. 

 Virtuellt rum Furudal. Landstinget jobbar vidare med frågan. 

Kommunen har tittat på en lokal på Orestrand.  

9. Innehåll vid kommande möte  

Ulla Allard besök 

10. Mötets avslutande 

 

Underskrift av mötets sekreterare 

 

 

Sophia Ek 


