
Kallelse Stormöte
Leksands handikappråd pensionärsråd och patientråd

Datum: tisdag 19 september 2017
Tid: kl. 9-12
Plats: Leksands kommunhus, plenisalen

Dagordning: 

1. Mötets öppnande
      Ordföranden Ulrika Liljeberg från handikapprådet och Kenneth Dahlström från
      pensionärsrådet öppnade gemensamt mötet.

2. Val av justerare
Rose-Marie Svanborg valdes till justerare

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Kort presentation deltagare, namn och organisation
Samtliga deltagare presenterade sig kort.

5. Information från kommunens verksamheter, Ulrika Gärdsback, sektors-
chef vård och omsorg 

Ulrika informerade om att ett nytt äldreboende är på gång. Avtalet för avd. 4-5 
på Limsjögården löper ut 2021. Först var det tänkt att Limsjögården skulle 
byggas om, men kostnaden blev för hög. Nu planeras istället ett nytt äldrebo-
ende och i samband med det diskuteras framtida arbetssätt och teknikanvänd-
ning. Eventuellt kan ha avdelning två, som är kommunens vårdavdelning fin-
nas kvar i närheten av vårdcentralen.

Måltidsprojektet på Solhem med en annorlunda måltidsordning, andra tider, ny
matsal och kockar som lagar mat ute bland matgästerna har gett goda resultat
Det kostar mer, men kommunen kommer ändå att se över om det går att göra 
något liknande på andra äldreboenden.  

Kommunen har en gemensam utmaning med Landstinget kring att utveckla 
samverkan om utskrivningsklara. Det handlar om att kommunen snabbare ska
ta hem patienter som är medicinskt färdigbehandlade på lasarettet. Hela regi-
onen arbetar nu för att ta fram ett gemensamt förslag. Primärvården kommer 



att få en viktig del. Idag betalar kommunen om utskrivningsklara personer inte 
tas hem i tid. Detta regleras genom betalningsansvarslagen, 

Kommunen arbetar med tre fokusområden.
Ett område handlar om hur kommunen ska få kompetensförsörjningen att 
räcka till. Hur ska kommunen få fler att söka till arbeten inom vård och omsorg 
och hur ska vi få de som arbetar hos oss idag att vara kvar. 

Ett andra fokusområdena är delaktighet. Hur ska vi få våra kunder, brukare 
och patienter att känna sig delaktiga? Man ska få en plan för sina behov. 

Det tredje fokusområdet är digitalisering. Kommunen har t.ex. testat tillsynska-
mera, fått fiber in på särskilda boenden, läsplattor in på särskilda boenden och
digitala lås istället för nycklar. Digitala lås sköts nu via telefoner, syns inte på 
dörren och gör ingen åverkan på dörren Låsen gör att personal kan åka direkt 
till brukaren utan att först åka till Limsjögården för att hämta nycklar All perso-
nal i hemtjänst och boendestöd har mobiltelefonen som sitt arbetsverktyg. 
Jour har införts på IT-avdelningen dygnet runt, vilket vi i Leksand är först i lä-
net med. Som första kommun i länet skriver vi i NPÖ.

           Det finns en digitaliseringsledare i kommunen.

6. Information från Landstinget, Susanna Höglund, verksamhetschef på 
Vårdcentralen i Leksand

Vårdcentralen är offentligt driven i Leksand och har uppdrag enligt ett hälso-
valsuppdrag. Vårdcentralen får medel efter vad de utför och det finns flera 
kvalitetskontroller.

Landstinget i stort har brist på sjuksköterskor, men inte inom primärvården. 
Däremot har hela primärvården en stor utmaning där det gäller läkarbeman-
ning med mindre än 50 % bemanning.

Från och med den 20 september kommer Leksands vårdcentral att ha en die-
tist, vilket är fantastiskt för de mest sjuka patienterna.

Utökning sker även med en ny rehab-koordinator, som ska vara länk till lite oli-
ka patientgrupper t.ex. patienter med mycket smärta. Fokus ska vara att titta 
på det friska och se vad det är det som patienten klarar och vad skulle kunna 
fungera i ett arbeta och som kan leda patienten till lägre sjukskrivning.

Vårdcentralen utökar även med en samtalsterapeut. Var tredje människa som 
sitter i ett väntrum på en vårdcentral mår så där och skulle behöva stöttning i 
form av en samtalsterapeut. Tidigare finns två på vårdcentralen. Den nya 
tjänsten möjliggöra att det går att ha gruppverksamhet och stötta människor 
innan de mår så dåligt att de blir sjuka så de kan finna egen kraft i förbättrings-
arbetet.

I maj startade en familjecentral tillsammans med kommunen som ligger i gam-
la Musikskolan. De som jobbar där trivs mycket bra. Öppet hus arrangerades 



förra veckan. Barncentrumet, som är för familjer med barn upp till 6 år upp-
skattas av besökare.

Kan nästa utvecklingsarbete var något liknande för ungdomar?

”Min vard” är en digital vårdcentral som kan användas som app. Den startade i
februari och fungerar bra. Med appen nås de som bor i glesbygd och har svårt
att ta sig till vården. Appen gör det också möjligt för Landstinget att konkurrera
med privata vårdföretags appar. En skillnad mellan Landstingets app och pri-
vata appar är att de privata inte har tillgång till Landstingets journaler. Idag är 
det läkare och sjukgymnaster som ingår i tjänsten. Den flitigaste besökaren till 
den digitala vårdcentralen är personer i åldern 45-65 år som bor centralt i 
Falun eller Borlänge.

        
          2019 tas ett nationellt tag med att minska hyrberoende av stafettläkare. 
          För vår del i Dalarna ställer det stora krav på ny organisation.

          Nya vårdgarantiformer är på gång. Personer som ringer en vårdcentral ska
          komma fram på telefon samma dag man ringer och få tid hos läkare inom 7 
          dagar.
         
         Göran Stjärnstedt genomför en utredning om utveckling av närsjukvården-
         I utredningen beskrivs utbyggd primärvård, men att specialistvård görs på få
         ställen i Sverige. Idag lägger Sverige mindre resurser på primärvården jämfört 
         med t.ex. Tyskland andra europeiska länder
   .

        Susanna instämmer med Ulrika Gärdsback att det är en utmaning att hitta 
        kompetens.

        Hälso- och sjukvårdslagenen styr och säger att vi ska lägga tid på de svårast
        sjuka. Det är en utmaning att trycket av de som behöver stöttning
        och har oro. Riktlinjerna säger att vi ska göra stöttningen på telefon, men det 
        verkar inte fungera. Vårdcentralen skulle behöva kunna möta fler personer 
        fysiskt.
        

7. Handikapprådets frågor samt information 

- Varför har vi hörselombud men inte synombud?
Ulrika Gärdsback och Kenneth Dahlström svarar att vi inte har ett synombud för 
att specialkompetens krävs i högre grad och att man kan få denna hjälp av LD 
Hjälpmedel. 

Kenneth tillägger att vi kommer att få en annan hjälpmedelsorganisation. Mer 
kompetens krävs för att hantera de nya hjälpmedel som finns, så vi behöver sam-
arbeta i länet. Syn- och hörsel flyttar till en gemensam anläggning i Borlänge, vid 
Kupolen. Här öppnas en hjälpmedelsanläggning som är öppen för besökare. Lek-
sand och LD-hjälpmedel är med i ett Vinnova projekt. Det är ett statligt utveck-



lingsprojekt om hur vi implementerar de hjälpmedel som tas fram i våra verksam-
heter. Leksands del är läkemedelshantering. 

     De Dövas förening har ett möte med kommunen den 10 oktober med anledning
     av att vi har många döva i Leksand.
     
     Handikapprådet vill lämna en synpunkt till trafikenheten och  
     samhällsbyggnadskontoret att markera med färg vid övergången vid
     Leksandsvägen för att öka kontrasten.

8. Pensionärsrådets frågor

- Pensionärsrådet vill veta vilka byggnationer av bostäder som planeras i kom-
munen. 

    
     Leksandsbostäder bygger bakom Sparbanken, samt vid Snedkanten och vid 
     Sang i Insjön- Det finns även planer, som har överklagats, samt några planer, på
     Käringberget samt vid Hesseborns i centrala Noret. 80 bostäder är beslutade och
     ca 100 överklagade. De flesta är hyresrätter. Kvarteret Stäppan och 
     Åkeröbrofäste kommer att bli bostadsrätter. 
     .
     LBAB har fått uppdrag utifrån äldreberedningen att komma med förslag på plats
     för trygghetsboende i Insjön. Annars är det marknaden som ska ordna detta. På 
     Gropgatan finns tomt nedanför Solvi där en privat byggherre planerar bygga +55 
     8-16 lägenheter, men detta har inte kommit inte igång. Målet är att alla boenden 
     ska vara trygga och tillgängliga, men kanske ett trygghetsboende också ska ha 
     en gemensam lokal. LBAB har en inventering av tillgängligheten. Idag finns 200 
     platser för särskilt boende för personer som har behov av dygnet-runt-hjälp. En 
    sådan plats kostar 600 tkr/år.
     

- Fixarmalte trevlig, men stressad och uteblir, menar pensionärsrådet.
Urika Gärdsback tar med denna synpunkt till organisationen.

- Vad händer med hemtjänstens arbetskläder?
Personalen i hemtjänsten har fått nya arbetskläder. Kläderna har kommit. Nu har 
även klädskåp kommit, så snart ska personalen kunna börja använda sina kläder.
Det är en pikétröja och ett par byxor. 

Hela kommunens vård- och omsorg har bytt tvättleverantör och i och med det 
även lakan, kuddar m.m i slutet av augusti.

- Rutinerna för information till de anhöriga vid personalomsättning av ledning på
äldreboende och rutiner för anhörigträffar på äldreboenden. 

Ulrika Gärdsback ska ta med sig till organisationen att information till anhöriga ska
gå ut om chef för äldreboende byts ut samt att anhörigträffarna ska genomföras 
på alla boenden och att tiderna ska variera så det passar både anhöriga som bor 
nära och som reser till kommunen.



9.Patientrådets frågor

 Ordförande Dagny Martinsson föreslår att det skulle vara bra med färre
 patientrådsmöten och fler stormöten som dagens möte.

 Det behövs fler ledamöter som representerar yngre och barnfamiljer i patientrådet.
 Kanske kan det hjälpa att ha både dag och kvällsmöten.

 Kyrkan har anställt Johanna Vinter för att jobba med unga med psykiska
 funktionshinder. 

10.Information om tillgänglighetsarbetet i kommunen 
 Arbetet med att utveckla Noret är kommunens största tillgänglighetsarbete nu.
 Förutom det har ledstråket bytts ut i bilkioteket och ett nytt ledstråk planeras i 
 simhallens entré.  

 Handikapprådet har en referensgrupp som består av medlemmar från flera
 öreningar som ställer upp med kompetens och synpunkter vid inventering av 
 tillgänglighet i offentliga byggnader och miljöer. 
          
11.Information om Anhörigvecka med mässa v. 40
Katarina Leander informerade om anhörigmässan. Katarina ser att psykisk ohälsa
ökar även i gruppen av anhöriga. Nationella anhörigdagen infaller den 6 oktober 
och nationella anhörigveckan v. 40. Anhörigveckans program är så gott som varje
dag. Annons kommer i Magasin Leksand nästa vecka. På måndagen föredrar  
Sven Andreasson om äldre alkohol och hälsa. På tisdag föredrar Sanna Lundell 
om medberoende. På onsdag samarbetar Vuxenskolan och Kyrkan kring ett 
eftermiddagsseminarium med en jurist som informerar om bank, fullmakter, 
anhörigföreträdarskap, testamenten och personliga ombud. Personligt ombud kan
bli ett indirekt anhörigstöd, god man och förvaltare. På fredag och lördag
arrangeras en anhörigmässa kl. 10-15 i Sveasalen med utställare och små korta
föreläsningar bl.a. LD hjälpmedel, dietist om undernäring, Silvia syster om första
hjälpen vid psykisk ohälsa, kommunens alkohol och drogrådgivare, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster biståndshandläggare, demenssköterska, 
bibliotek och bostadsanpassare.

12.Kort lägesrapport från var och en i rådet

Lena Lisskar och Marita Vidin, PRO Leksand
PRO Leksand kommer att bjuda in till medlemsmöte med underhållning och 
information från bland annat pensionärsråd.

PRO skapar mötesplatser och tillfällen till fysisk aktivitet just nu lingonplockning. 

Pensionärsföreningarna fyller en viktig roll så att pensionärer håller sig friska.

Ros-Marie Svanborg, ABF
ABF kommer att arrangera en studiecirkel om aspberger tillsammans med 
Dalateatern som avslutas med en pjäs den 23 november som heter ”Livet kom så 
plötsligt”.



Träffpunkten på Brandmannen är öppen mellan 14-16. Det är en mötesplats för alla. 
Fler manliga deltagare efterlyses. 11-kaffearrangeras tillsammans med Anhörigstöd 
på tisdagar. Välbesökt dansgympa är det på måndagskvällar på Brandmannen. 
Dans är en mycket gynnsam aktivitet för kropp och huvud.

Majvor Larsson, Reumatikerföreningen 
Reumatikerföreningen erbjuder handbad med varmt paraffin i ABFs lokaler.
Den 18 oktober på St. Persgården är det en föreläsning om gikt med Britt-Marie 
Nyhäll, överläkare reumatologen. Föreningen bjuder på kaffe, tårta och dans på 
Edshult i november och julbord i december.

Ingegerd Angman, SPF
I oktober kommer föreningen ha aktivitet med tema hälsa.

Olle Wikström, PRO Siljansnäs
PRO Siljansnäs planerar vandring med svampexpert, glödstekt sill, en träff i Olsnäs 
med tipspromenad och information om hur Olsnäs ser ut och fungerar idag. 
Föreningen tillämpar samåkning och planerar utflyktsmålen, så att de som kan 
vandra till mötesplatsen gör det och de som vill kan åka bil.Ulrika Liljeberg har bjudits
in till nästa möte. 

Föreningen önskar att åtminstone en distriktssköterska fanns på plats en dag i 
veckan i Siljansnäs. Susanna Höglund, vårdcentralschef svarar att det är mer 
patientsäkert att vård ges på den centrala vårdcentralen.

Louise Johansson, SKPF Nedansiljan
Aktiviteter SKPF planerar är besök hos Jobs hantverk och Clas Ohlson, gemensamt 
möte med Leksand och Rättvik, julbord, januarimöte med tema fallolyckor och 
säkerhet i hemmet samt sommarresa till Estland.

Rosita Borum Halvars, Parkinson föreningen,
Parkinson föreningen träffas en gång i månaden på Vuxenskolan. Medlemmarna 
pratar med varandra och ibland bjuds föreläsare in. Sjukgymnast Lena Andrén 
erbjuder medlemmarna egen gymnastik i missionskyrkan i Rättvik. Lena anordnar 
också trivselaktiviteter. 

En fråga: Ska kyrkan bjudas in till dessa rådsmöten?

Margareta Jobs, Leksands demensförening
Leksands Demensförening ska vara med på anhörigveckan.
Föreningen kommer att starta en anhörigcirkel, bjuda på kaffe och tårta på Edshult 
samt ha en föreläsning under hösten.

Ingvar Edwall och Maja Hellöre, DDF
DDF har haft tolk- och hörselrådsmöte angående tekniska hjälpmedel m.m.
Den 8/10 äger en installationsgudstjänst rum för prästen som ska arbeta med döva i 
Leksand. Prästen har koppling till Västerås stift 30/9 2019. Därefter kommer en 
utvärdering att göras om en ny präst för döva ska etableras på 50 % i Västerås stift 
och 50 % i Leksands församling.



DDF har bjudit in Sveriges Dövas ungdomsförbund som firar 50 år.

Länsmöte arrangeras den 21/10. Länsmöten sker 2 gånger per år, då medlemmarna 
är utspridda i hela Dalarna. 40 medlemmar bor i Leksand.

13. Övriga frågor
Ulrika informerar om att underlag och förslag till budget för kommunen 2018-2020 
diskuteras. De stora dragen är att rätt resurser ska fördelas till verksamheterna efter 
förändringar i antal brukare mm

Den 1 januari tar Landstinget över ansvarig för all kollektivtrafik. Skatten i Leksand 
kommer att sänkas med 47 öre och Landstingsskatten höjas med samma belopp.

Kommunen bygger bostäder och siktar på att bli fler invånare och genom det få 
kompetens samt underlag till verksamheter och handel.

14. Nästa möte
Förslag från Ulrika är att har stormöten 2ggr per år. Nästa möte blir i början på 2018.

Ulrika Liljeberg                          Kenneth Dahlström                 Dagny Martinsson
Ordförande handikapprådet      Ordförande pensionärsrådet  Ordförande Patientrådet

Rose-Marie Svanborg
Justerande
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