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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 15 november 2017, kommunhuset 
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 

Eva Jonasson (L)  Hälso- och sjukvårdsberedningen  

Lars Halvarsson (S)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Susanna Höglund  Verksamhetschef Leksands vårdcentral  

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare 

Helén Norling   Sekreterare  

 

 

Mötets öppnande 

Ordförande Liv Lunde Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Genomgång av närvarande vid mötet 
 

Fastställande av föredragningslista 

  

Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna 

 

 

Samverkan barn och unga:  

 

- Ungdomscentral 

Ett första diskussionsmöte gällande ungdomscentral har ägt rum som sektorschef för lärande och 

stöd Carin Fredlin, avd-chef familj och stöd Zilha Fific, grundskolechef Annica Sandy Hedin och 

verksamhetschef Leksands vårdcentral Susanna Höglund deltagit i. Carin Fredlin har i uppdrag att se 

över referenskommuner, aktuella studiebesök etc. 

 

Till vilket åldersspann en ungdomscentral ska rikta sig är under diskussion. Olika inriktningar kan ha 

olika åldersspann. Landstingets gynhälsa stäcker sig exempelvis upp till 25 år. De ungdomar med 

funktionsnedsättningar behöver vi även ta hänsyn till.   

 

Inför planeringen av en ungdomscentral är det viktigt att se över vilka behov vi kommer att möta 

inför framtiden. Där finns tankar om att gå ut till ungdomarna och ställa frågan. Annica Sandy Hedin 

ska se över formerna för detta.  
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Samverkan vård o omsorg: 

 

- Trygg och säker utskrivning från slutenvård 

 

Ett förslag till länsövergripande samverkan finns framtagen som ska börja gälla från och med 

årsskiftet 2017/2018. Kommunstyrelsen i Leksands kommun har behandlat ärendet med förslag till 

kommunfullmäktige om att anta överenskommelsen. Samtliga länets kommuner måste godkänna 

överenskommelsen för att den ska kunna tillämpas. Godkänns inte överenskommelsen är det den nya 

lagen som får tillämpas. 

 

Största ansvaret i och med den nya lagen ligger hos primärvården. Det är de som ska koordinera alla 

som skrivs ut från slutenvården. 

  

Folkhälsa: 

 

Anhörigveckan 
 

Anhörigveckan genomfördes under vecka 40 med ett bra program. Dock konstateras att 

föreläsningarna hade dålig uppslutning. På måndagen var det bland annat en föreläsning om 

alkoholvanor hos äldre samt på tisdagen en föreläsning om medberoende med Sanna Lundell. 

Föreläsningen om alkohol bland äldre hade aktualiserats av pensionärsorganisationerna, men trots 

detta var det ett fåtal deltagare.  

 

I Sveasalen under helgen, med bland annat utställare och mindre seminarier, var det bättre uppslutning 

men inte fullt tillräckligt. En orsak till detta tros vara tidpunkten. Samma helg var det bland annat 

Rättviks marknad. En utställare som var mycket uppskattad var LD Hjälpmedel. De var själva mycket 

positiva som fick möjlighet att sprida sin information på ett bra sätt. 

 

Att planera och genomföra anhörigveckan har varit positiv då det gäller att samarbeta mellan olika 

verksamheter i kommunen. Man lär av och om varandra, vilket kommer underlätta samverkan 

framöver.  

 

Planeringen är att arrangera anhörigvecka även nästa år. 

 

Synpunkt som uppkom från polsam är att anhörigveckan även bör rikta sig till de yngre. Bland annat 

syskon till barn med någon funktionsnedsättning är en stor målgrupp. Kanske är det möjligt att besöka 

anhörigveckan som en skolaktivitet. 

 

Drogförebyggande arbete   
 

Diskuteras kring åtgärder för att få färre unga i Leksands kommun att vilja prova droger. 

 

Några förslag som kom upp: 

 

- Anordna föreläsningar i skolan   

- Att låta ämnet ingå i som en del i skolarbetet 

- Lära föräldrarna att se signaler som tyder på droganvändning 

- Låta föräldrar berätta om sina erfarenheter. 
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Rapport från respektive huvudman 

 

Vårdcentralen:  

Årets influensavaccinering är påbörjad. Detta är ett prioriterat arbete.  

 

Psykiatrin: - 

 

Kommunen - vård och omsorg:  
 

Sektorns förslag när det gäller nybyggnation av särskilda boenden är att hyresavtalet för Limsjögården 

ska sägas upp i mars 2018 och i etapp ett bygga ett nytt boende vid Tibble med 70 platser, där av 16 

nya platser. Byggnationen ska påbörjas under 2018. Etapp två blir att bygga till och om befintlig 

byggnad på Edshult, 90 platser där av 16 nya platser.  

 

Var hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR-enheten ska lokaliseras kommer att bli en separat 

utredning. 

 

Poängteras kring vikten av att ta hänsyn till betänkandet ”Nära vård” inför en flytt av korttidsboendet 

på Limsjögården. Idag har vårdcentralen dagliga läkarinsatser på korttidsavdelningen. 

 

Kommunen - lärande och stöd:  
 

Ökat barnantal 
Barnantalet ökar igen. Tio nya barn i kö från årsskiftet inom barnomsorgen. Viktigt att byggnationen 

av ny förskola vid Käringberget går enligt planerna.   

 

Tillsyn av Skolinspektionen 
Utifrån intervjuer som Skolinspektionen i samband med tillsyn framkommer att elevhälsan behöver 

stärkas upp vad gäller det förebyggande arbetet. Beslut inväntas från Skolinspektionen. 

 

Stödet till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Fokus på barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att stötta dessa 

barn tidigare och möta deras behov. Mycket handlar om rätt bemötande. Tanken är att de ska finnas ett 

professionellt team om tre pedagoger kring barnen. Personberoendet minskar och barnen får en större 

trygghet.  

 

FINSAM – Grön rehab och ungdomscoach till projektet Fokus 20-25 Leksand Rättvik Gagnef 
Styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund kommer att ta beslut om en förstudie beträffande Grön 

förrehab. Grön förrehab vänder sig till individer som har multipel problematik och inte är redo för 

insatser hos Teamet på Centralen. Tanken är att förstudien ska leda till ett pilotprojekt under  

2018-2019. 

 

Förbundet erhöll medel från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för att 

anställa en ungdomscoach. Ungdomscoachen ska stötta och arbeta med uppsökande verksamhet vad 

gäller bland annat hemmasittare i åldern 20-25 år för att underlätta etablering i arbets- och 

samhällslivet. Även anhöriga ska få stöd. Projektet ska pågå från december 2017 till december 2018.  

 

Tips om film på Youtube om aspberger och autism – boendestödfilmen. 
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Tips om frukostmöte på Moskogen 2017-12-08 med föreläsning av Mr Tourett 2.0. Frukostmötet 

börjar kl 7.30 och föreläsningen kl 8.00. Anmälan via Nedansiljans samordningsförbunds hemsidan. 

 

Tips om pjäsen ”Livet kom så plötsligt” med tillhörande cirkel via ABF. 2017-11-16 kl 18.00 

föreläsare tre tjejer som varit hemmasittare. Lokal ABF.  

 

Landstinget:  

 

Det har varit problem med kirurgen i Falun. Platser har stängts men de är nu åter öppna. I Mora 

fungerar det bra. Arbetet fortsätter med att inte ta in stafettsköterskor.  

 

Nationellt förslag finns att från och med 2019 även ta bort stafettläkare.  

 

Taxi kommer att börja köra liggande transporter på nätterna istället för ambulansen. 

 

Beslut ska tas om budgeten.  

 

Sammanträdestider för 2018: 

 

 

Datum Plats 

21 februari Plenisalen, kommunhuset 

2 maj Vårdcentralen 

19 september Insjön, kommunhuset 

21 november Insjön, kommunhuset 

 

 

Övriga frågor: 

 

Innehåll vid nästa möte: 

Information av ungdomscoach 

Ungdomscentralen  

Folkhälsa 

Rapport från respektive huvudman 

Övriga frågor 

 

Mötet avslutat 

 

 

Nästa möte den 21 februari kl. 10.00 -12.00, lokal Plenisalen, 

kommunhuset. 
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