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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 17 november, Vårdcentralen  
Närvarande 

Liv Lunde Andersson (S)  Ordförande Hälso – och sjukvårdsberedningen 

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

Lars Nyberg   Sektorschef lärande och stöd 

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare 

Barbro Stamnäs  Sekreterare 

Eva Jonasson  (Fp)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Lena Freijs   Områdessamordnare 

Susanna Höglund  Verksamhetschef Leksands vårdcentral 

Mariella Welander  Enhetschef öppenvårdspsykiatrin 

 

Föredragningslista 

 

Mötets öppnande: Liv Lunde Anderson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föregående mötesanteckningar lästes upp. 

 

Landstingets genomlysning: Följa upp sparförslagen. Beslut tas nästa vecka gällande 

besparingar. Mora lasarett IVA drar ner två vårdplatser. Förslag på operationer kvällar och 

helger. Totalt dra ner på ca 65 vårdplatser inom landstinget. Personalminskningar genom 

naturliga avgångar på totalt 600 personer till 2019. 

 

Familjecentral: Lars Nyberg informerar att inget besked kommit från landstinget. Liv 

kommer att jobba för att få svar förmodligen nästa vecka. Kostnaden för familjecentralen 

kommer att ligga på ca 450 000 kr per år tom. 2020. 

 

Rapport från vårdcentralen: Bemanningen på vårdcentralen är i linje med vad som ska vara 

för alla yrkeskategorier förutom på läkarsidan där antalet specialistläkare är ungefär hälften, 

detta pareras till del med hjälp av pensionerade läkare, utbildningsläkare och en stafettläkare. 

Nyanlända asylsökande erbjuds ett hälsosamtal, där prioriterar vi barnen först och främst. Alla 

barn har även rätt till sjukvård på samma sätt som våra svenska barn. De vuxna har rätt till 

den vård som inte kan anstå. 

Vi ska erbjuda hälsosamtal inom två veckor vilket inte är eller har varit möjligt i rådande 

situation. Situationen kompliceras då det råder brist på tolkar. 
 

Rapport gällande psykiatrin: 1 december flyttar hela mottagningen från Leksand till 

Rättvik. En dag i veckan kommer det finnas möjlighet att träffas i Leksand. Läkare, 

psykologer och sköterskor finns i Mora. 
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Kommunen: Kenneth Dahlström informerar om tryggad hemgång som har funnits i några 

veckor och verkar fungera bra. När det gäller Limsjögården är frågan om det ska byggas nytt 

eller renoveras. Det är stora kostnader vilket man än väljer. Utökning av hemsjukvården på 

gång, fler vill bo hemma. Ny medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) är Teresia Karlsson 

från och med 1 november 2015. 

 

Kommunen flyktingmottagande: Lars Nyberg informerar om antalet anlända till 

kommunen. Idag har vi 100 personer på boende i Siljansnäs. Just nu är det viktigaste att de får 

tak över huvudet. Det är svårt att få tag i personal främst till skolorna. 

 

Folkhälsoplaneraren: Lena Ryen-Laxton informerar om folkhälsan. Utskick gällande 

mående och hur det är att bo i Leksand sker till ungdomar i åttonde klass och de som går i 

andra ring. Ungdomarna får svara på frågor och sedan ska det sammanställas och utvärderas. 

Mer information vid nästa möte. Det finns ett regionalt samarbete inom folkhälsan som 

fungerar bra. Förslag om att informera och ”peppa” nyanlända om kost och hälsa.  

Lena kommer att vara kvar på 50 %.  

 

Tidplan 2016   8 mars Plenisalen, Kommunen 

               10 maj   Vårdcentralen  

   20 sept   Kommunen, lokal Insjön 

              15 nov   Vårdcentralen 

 

 

 Innehåll vid nästa möte: 

       

 

 Rapport från folkhälsoplaneraren 

 

 Landstingets genomlysning 

 

 Statistik utskrivningsklara 

 

 Familjecentral 

 

 Rapport från respektive huvudman 

 

 Övriga frågor 

 

 

 

 Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

NÄSTA MÖTE DEN 8 MARS I KOMMUNHUSET, PLENISALEN 

 


