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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 20 januari 2015, vårdcentralen 
 

Närvarande 

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

Sakarias Winberg (KD)   Ordförande i utskottet för lärande och stöd 

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare   

Lena Freijs   Biträdande områdessamordnare 

Liv Lunde Andersson (S)  Ordinarie landstingsrepresentant 

Lena Törnfelt  Verksamhetschef Leksands vårdcentral 

Marielle Welander  Enhetschef öppenvårspsykiatrin, Leksand 

Barbro Stamnäs  Sekreterare 

Lena Lorenz   Avd. chef ordinärt boende och LSS 

Teresia Karlsson  E-hälsosamordnare 

Hilda Nääs   Elev Åkerö skola årskurs 8 

Ali Haidari   Elev Leksands gymnasium IMS 

Julia Daniels   Elev Åkerö skola årskurs 8 

Clara Klint   Elev Åkerö skola årskurs 8 

 

 

Föredragningslista 

 

 Mötets öppnande: Ordförande Kenneth Dahlström hälsar välkommen och förklarar 

mötet öppnat. 

 

 Fastställande av föredragningslista. 

 

 Föregående mötesanteckningar lästes upp. 

 

 Teresia Karlsson informerar om Trygg hemgång: se bilaga 1 

 

 Statistik: gällande utskrivningsklara dagar. Lena Freijs ta fram uppgifter från tidigare 

år för att jämföra olika månader. Senaste uppgifterna se bilaga 2 

 

 Rapport från hälsoplaneraren Lena Ryen-Laxton: Eleverna som är med idag 

tycker att det är viktigt med bra kamrater, bra skolmiljö och att man har något att göra 

på fritiden. De vill ha information om droger nu, när det skrivs och ryktas så mycket 

om t.ex. Spice, inte i årskurs nio då det ingår i läroplanen. Eleverna tycker att dom har 

fått en bättre förståelse om vad man gör i kommunen. Lena berättar om 

Drogförebyggande handlingsplan bilaga 3, Hälsa på lika villkor bilaga 4 och 

Folkhälsouppföljningen bilaga 5. 
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 Rapport från respektive huvudman  

 

 Kommunen, Kenneth: Ett demenscentrum planeras på Edshult. Tryggad hemgång 

fortsätter. Ombyggnaden av Limsjögården, blir ett nytt modernt boende. Förslag om 

gruppbostäder för unga med funktionshinder. De bostäder som finna att erbjuda idag 

är inte attraktivt för unga. 

 

 Kommunen, Sakarias: Svårt att få tag i socialsekreterare flera konsulter inhyrda. 

Klart med 8 platser på Majorshagen för tidigare missbrukare.  

 

 Lena Törnfelt, vårdcentralen: Under skid-VM i Falun har Leksand en extra jourlinje 

för att hjälpa till om det behövs. Hoppas på en Familjecentral i Musikskolans lokaler. 

Ny annonsering gällande psykolog. Saknar 4 st. läkare. Största kostnaderna är för 

stafettläkare.  

 

 Lena Freijs, landstinget: Stor personalbrist framförallt på sköterskesidan. Det 

innebär stängda vårdavdelningar. Uppdragsutbildningar och utlandsrekryteringar i 

Holland för att få tag i personal. Höjda OB för personalen. 18 februari ny tillfällig 

vårdcentral på Lugnet i Falun 

 

 Marielle Welander, psykiatrin: Många nya patienter. Ingen brist på sköterskor. 

Läkare finns alla dagar i veckan. Vårdcentralen och psykiatrin önskar starta en 

integrerad missbruksgrupp.  

 

 Mötestider 2015:  
             3 mars   Plenisalen, Leksands kommun 

           12 maj     Vårdcentralen 

           15 september Plenisalen, Leksands kommun 

           17 november Vårdcentralen 

 

 Innehåll vid nästa möte: 

       

 Marielle förklarar skillnaden mellan Psykisk sjukdom och Psykisk ohälsa. 

 

 Folkhälsoplaneraren  

 

 Beroendemottagning 

 

 Statistik 

 

 Rapport från respektive huvudman. 

 

 Region Dalarnas svar på frågan ang. palliativ service i kommunen 
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 Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

NÄSTA MÖTE DEN 3 MARS 13.00 -15.00  PLENISALEN, LEKSANDS 

KOMMUN  
 

Bilaga: 1 Tryggad hemgång, 2 Utskrivningsklara dagar, 3 Drogförebyggande handlingsplan 

4 Hälsa på lika villkor 5 Folkhälsouppföljning. 

 


