
 

 

 

Rättviks kommun 
Webbplats 

rattvik.se 
E-post 

sociala@rattvik.se 
Organisationsnr 

212000-2171 

Postadress 

795 80 Rättvik 
 
 

Besöksadress 

Golfvägen 1 
795 33 Rättvik 
 

Telefon 

0248-70 000 vx 
Fax 

0248-70 346 
Bankgiro 

469-9179 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 

1(5) 

Datum 

2016-10-07 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Politiska samverkansberedningen kommun - landsting 

 

Plats Insikten, Hedslund 

Datum 2016-10-07 kl 9:00-11:00 

 

Deltagare 

Joanna Stridh, c  Ordförande 

Liv Lunde Andersson, s Ordförande Hälso- och 

sjukvårdsberedningen 

Britt-Marie Essell, s  Landstingsrepresentant 

Iréne Sturve    Folkhälsostrateg  

Maria Vågbratt   Verksamhetschef vårdcentralen 

Lena Freijs    Områdessamordnare landstinget 

Marielle Welander  Enhetschef psykiatrin Rättvik 

Anneli Granath (ers Lena Fröyen) Verksamhetschef socialtjänsten  

Yvonne Cederquist Olsson  Sekreterare 

 

Övrig deltagare 

Tanja Mårtensson   Förbundschef Nedansiljans 

Samordningsförbund 

 

1.  Mötets öppnande 
Ordförande Joanna Stridh öppnade mötet. 

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 

 

3.  Föregående mötes minnesanteckningar 
Gicks igenom. 

 

4.  Rapport från folkhälsostrateg Iréne Sturve 
Iréne informerade om läget vad gäller kommunens arbete inom folkhälsa, 

drogförebyggande arbetet, Våga hjälpa - relationsvåld, Hälsosamt åldrande 

hela livet - Ett gott liv för alla. 
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55+ -mässan har genomförts och den blev en stor succé med ca 600 

besökare. Mässan är inte kommersiell. Den handlar om meningsfullhet; 

social gemenskap, rörelse i vardagen, meningsfull sysselsättning, fritid, 

hantverk, konst. En artikel om mässan finns att läsa på rattvik.se, 

nyhetssidan. Om två år arrangeras eventuellt mässan igen. Flest besökare 

kommer på förmiddagen varför mässan bör öppna relativt tidigt.  

 

Igår var det en föreläsning om fallförebyggande åtgärder. Ca 20 personer 

besökte denna och alla var mycket nöjda. 

 

Idag kommer kommunen och polisen att skriva under 

samverkansöverenskommelsen. I den ingår bland annat Våld i nära relationer 

och det drogförebyggande arbetet. 

 

9 november utbildas 14 nyckelpersoner från äldreomsorgen och LSS - en 

webbutbildning från Socialstyrelsen – Om våld mot äldre. Informationen 

vidareförs till arbetsplatsträffar. Iréne samordnar aktiviteterna inom Våga 

hjälpa! 

 

Familjebehandlarna vidareutbildas inom Våga hjälpa! hösten 2016.  

Linusgruppledare, Conect mm Handledning och stöd bör utvecklas till 

personal på IFO.  

 

Utbildningskonferenser: 

Våga se! Våga förstå! Våga fråga! – en föreläsning om barns upplevelser av 

våld i nära relationer. Rättviks kommunhus torsdagen den 27 oktober kl 

13.00-15.30. 

 

Hur ska vi bemöta dementa personer? – en föreläsning på Rättviks kulturhus 

tisdagen den 11 oktober kl 17-19. 

 

Försvinner och stannar kvar – en föreläsning om att vara ung anhörig till en 

pappa med Alzheimer. Rättviks kommunhus tisdagen den 1 november kl  

14-16. 

 

Information om det drogförebyggande arbetet och Varannan vatten. 

 

Den 25 oktober blir det en konferens om ANDT och källkritik på schemat. 

 

Iréne ingår i kommunens arbetsgrupp för Rättviks kommuns 

hållbarhetsarbete. Iréne är också kommunens kontakt gällande Samlingen för 

social hållbarhet i Dalarna. Mer information om Rättviks hållbarhetsarbete 

finns att läsa på rattvik.se.  

 

Iréne informerade om namnbyte till Tillgänglighetsrådet (f d 

Handikapprådet).  
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Från den 1 januari 2017 införs skärpta tillgänglighetskrav gällande all 

information via IT. Gäller myndigheter och organisationer, ej privata företag. 

Ett problem idag är att protokollsbilagor och scannade dokument ej kan 

”läsas” av synskadade.  

 

5.  Besök av Tanja Mårtensson, förbundschef i Nedansiljans 

samordningsförbund 
 

7 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabinsatser. 

7§ 2 p stödjande samverkan mellan parterna. Detta är 

samordningsförbundets uppgifter.  

 

Tanja informerade om förbundets verksamhet som upplevs vara relativt 

okänd i regionen. Man står inför att utveckla verksamheten och göra fler 

saker. Förbundet består av fyra parter; Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen. Gagnef, Leksand och 

Rättvik är de kommuner som ingår i förbundet.  Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen äger 50 % av de tilldelade medlen. Landstinget 25 %. 

De tre kommunerna får dela på 25 %.  

 

Idag finns 83 samordningsförbund i 244 kommuner och landsting. Flera är 

på väg att starta upp. Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007. 

Samtliga landets kommuner bör vara medlemmar inom en period av 5-6 år.  

 

De olika myndigheterna fyller olika funktioner för individerna. I värsta fall 

hamnar någon person i en gråzon eller i rundgång mellan myndigheterna. 

Detta ska samordningsförbundet motverka.  

 

På finsam.se kan man läsa vad förbundet gör med ganska små medel.  

 

6.  Rapport från respektive huvudman 
Maria Vågbratt informerade om läkarbemanningen som sett ut som tidigare. 

Snart blir en av våra tf-läkare klar med sin specialistutbildning. Idag finns tre 

at-läkare men en slutar 31 oktober. Man är ute i sex månader. En ny kommer 

i maj och en i augusti. Trycket är mycket högt. Vi klarar att minst 95 % av 

befolkningen ska kunna komma fram under dagen. Influensavaccinering 

påbörjas vecka 45. Man vill att alla i befolkningen över 65 år samt gravida 

över vecka 16 ska vaccinera sig. Sommaren på vårdcentralen har varit bra 

och personal har inte behövt flytta på sin semester.  

 

Lena Freijs 

Sommaren på Mora lasarett har gått ihop personalmässigt. 

Överbeläggningen har inte varit så stor men däremot bemanningen p g a 

sjuksköterskebrist och läkarbrist. Detta har varit mycket påtagligt under 
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sommaren. Stor andel av personalen har arbetat extra och skjutit på sin 

semester.  

 

Man ser över fastigheterna. Planen var att bygga ett nytt vårdblock. Detta har 

legat på is men kommit igång igen, man undersöker hur framtiden för Mora 

lasarett ser ut. Har vi läkare? Landstinget arbetar just nu mycket med 

personcentrerad vård, vilket är ett nytt arbetssätt. Personen ska vara i fokus. 

Olika seminarier anordnas inför att arbeta med den metoden.  

 

Liv Lunde Andersson 

Nya landstingsråd Gunnar Barke och Elin Norén.  

 

 

Marielle Welander, enhetschef psykiatrin i Rättvik 

Sommaren har gått skapligt - vi behövde aldrig stänga utan fanns på plats 

och gjorde hembesök. Det gick riktigt bra och uppskattades av både patienter 

och personal. Akutteamet i Mora har i uppdrag att åka ut till de mest sjuka - 

ungefär 580 patienter just nu i Rättvik Leksand. En sjukskötersketjänst är 

vakant. Det kommer att vara svårt med läkare nästa år. För närvarande har vi 

två fasta men ingen av dem arbetar heltid. Hemsjukvård är ett dilemma. Vi 

får inte skriva vårdbegäran på hemsjukvården men det vet inte alla om. 

Kommunen och landstinget måste komma överens i denna fråga. Patient 

med bara psykisk sjukdom har inte rätt att få hemsjukvård och vi 

uppmärksammas nu på detta. Psykiatripatienter som behöver hjälp annan tid 

än 8-17 ska ha medicinexpertis. Vi får inte hjälpa till med det. De kommuner 

som ändå gör så gör fel. Det står i avtalet. I annat fall måste avtalet rivas upp 

och ett nytt skrivas.  

 

Ta hand om de mest sjuka patienterna: 

Varje morgon gås de mest behövande patienterna igenom. Kan vara allt från 

15-20 personer. Via länk görs rond varje torsdag. Detta blir mer patientsäkert 

samt avlastande för personal. De som hamnar på listan blir hela teamets 

angelägenhet. Detta arbetssätt har varit ett projekt som nu ska utvärderas. 

 

Annelie Granath, verksamhetschef socialförvaltningen 

För närvarande har vi ett bra läge vad gäller behovet av socialsekreterare.  

Det största problemet inom socialförvaltningen ligger på vårdpersonalnivå – 

både att få ihop det personalmässigt samt kompetensen. Det har lett till ett 

antal utredningar av mer eller mindre allvarlig karaktär. 

 

Socialförvaltningen har haft en spännande analysvecka med alla våra 

enhetschefer. Vi har fått lära oss hur vi ska ta hand om och använda oss av 

verktygen i Kolada men även mycket kring sjukskrivningar. En utvärdering 

av sommaren har påbörjats. Vårdpersonal sjukskriver sig i mycket större 

omfattning på sommaren och med kort varsel och även ordinarie personal 

har blivit sjuka. 
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Lokalbyten har gjorts på flera håll. Just nu arbetas det mycket med 

rekrytering. Vi har en del vakanser.  

 

Joanna Stridh 

Anhörigstöd Buketten får nya lokaler. 

Medborgarlöftet polisen/kommunen skrivs under idag. 

Ranking företagsklimat gick bra, ranking skolan inte lika bra. 

Sjukskrivningstalen för lärare är höga. Bemanningscenter ska införas även 

inom skolan.  

 

7.  Innehåll vid kommande möte 
Förslag till mötesplan för 2017. Fredagar 9-12 är önskvärt liksom tidigare. 

Lena Freijs gör ett förslag till nästa möte. 

 

Till ett kommande möte i vår kan barnhälsovårdsöverläkare Kristin 

Lindblom delta via länk. 

 

8.  Mötets avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 

 

 

Anteckningar av Yvonne Cederquist Olsson 

 


