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POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 
 

Kommun – Landsting 

 

Minnesanteckningar 20 september 2016, vårdcentralen 
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)   

Lena Ryen-Laxton  Folkhälsoplanerare 

Barbro Stamnäs  Sekreterare   

Lena Freijs   Områdessamordnare 

Susanna Höglund  Verksamhetschef Leksands vårdcentral 

Tanja Mårtensson  Förbundschef Finsam 

 

Mötets öppnande: Liv hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föregående mötesanteckningar lästes upp. 

 

Tanja Mårtensson, Finsam: Information gällande Finsam se bilaga 1. 

 

Folkhälsoplaneraren: Målet är att bli bästa ungdomsregion.  Lena informerar om LUPP-

enkäten 2015, om tankar att bo kvar eller flytta från Leksand och ungdomars hälsa. Se bilaga 

2, 3, 4, 5 och 6 

 

Familjecentral: Musikskolans tidigare lokaler håller på att byggas om. Inflyttning preliminärt 

våren 2017. Ska rymma BVC, mödravård, öppna förskolan och öppen social verksamhet. 

 

Statistik utskrivningsklara dagar, se bilaga 7. 

 

Rapport från respektive huvudman: 

 

Vårdcentralen: Samarbetet med kommunen fungerar bra. Vaccinationer gällande influensan 

är på gång. 

 

Landstinget. Diskussioner gällande utskrivningsklara dagar se ovan. 

 

Lärande och stöd: 63 barn i kö för plats i förskola. Öppnar nya avdelningar i Insjön och 

Siljansnäs. Gymnasieskolan behöver mer utrymme. Det ska byggas en paviljong. 

Majorshagen blir ett stödboende och Brandmannen blir kvar som tidigare. Skolverket gör 

riktade insatser för nyanlända med individuella former som man söka bidrag för. 
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Vård och omsorg. LSS flyttat till Fiskgatan. Teresia undersöker fallskador inom kommunen 

och följer upp detta. Nytt avtal gällande läkarmedverkan ska skrivas med vårdcentralen. 

Välfärdsmedel används, mer elektroniska listor, systemen ska prata med varandra. Antalen 

hemtjänsttimmar har minskat.  

 

Psykiatrin: Inga problem i Rättvik, fungerar bra. Svåra problem i länet. 

 

Övriga frågor: Diskussion om vilka som ska kallas till Polsam möten. Hem och fundera till 

nästa möte. 

 

Mötesplan 2017: Se bilaga 8 

 

Innehåll vid nästa möte: 

    

 Ev. rapport från folkhälsoplaneraren 

 

 Statistik utskrivningsklara dagar  

 

 Bjuder in Anna Sjöberg till nästa möte, information om Centralen.  

 

 Bjuder in Teresia Karlsson, information om Tryggad hemgång. 

 

 Familjecentral 

 

 Rapport från respektive huvudman 

 

 Övriga frågor 

 

 

 

 

Nästa möte den 8 mars kl. 10-12 i Plenisalen, kommunhuset. 
 

 

 

 

Bilagor:  

               1 Finsam 

               2 Enkät Lupp hälsan 2015 

               3 Resultat Lupp 

               4 UG  

               5 Skillnader 

               6 Livsvillkor 

               7 Utskrivn.klara dagar 

               8 Polsam möten 2017 

  


