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Närvarande:  

Peter Egardt  s Kommunstyrelsen 

Arne Jönsson  s Vård- och omsorgsutskottet 

Ulla Back Olsson s Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Bigitta Sohlberg s Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Anders Björklund s Barn- och utbildningsutskottet 

Lina Håmås   Folkhälsoplanerare 

Mäjt Wik   Verksamhetsutvecklare Norra/västra sjukvårdsområdet 

Elisabeth Fransson  Chef vård- och omsorgsförvaltningen 

Karin Lübeck   projektledare 

Lena Freijs Områdessamordnare Norra-/västra hälso- och 

sjukvårdsområdet 

Anna Karlsson kommunsekreterare Älvdalens kommun 

  

  

 

 

1. Mötets öppnande 

Peter Egardt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Presentationsrunda.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Peter Egardt informerar om att styrdokumentet behöver gås igenom och att val av 

ordförande och val av sekreterare behöver läggas till på dagordningen.  

Elisabeth Fransson vill ta upp rapport från hemsjukvården och regeringsförslaget om nya 

betalningsansvarslagen. 

 

Samverkansberedningen beslutar att med dessa tillägg fastställa föredragningslista för 

mötet.  

 

3. Styrdokumentet 

Peter Egardt går igenom styrdokumentet och syftet med sammanträdena. 

Samverkanberedningen ska, på övergripande politisk nivå, skapa förutsättningar för bra 

samordning i gemensamma vård- och välfärdsfrågor så att detta optimeras för befolkningen i 

Älvdalens kommun.  Minnesanteckningar från mötena ska publiceras på hemsidan och 

mailas till ledamöterna.  

 

Samverkansberedningen beslutar att styrdokumentet gåtts igenom.  



 

4. Val av ordförande och sekreterare 

Samverkansberedningen beslutar att utse Peter Egardt som ordförande och Arne Jönsson 

som vice ordförande.  

 

Ordförande ansvarar för att en sekreterare finns på plats vid möten. Samverkansberedningen 

beslutar godkänna detta.  

 

5. Minnesanteckningar från föregående möte 

Viss komplettering skulle göras angående ungdomsmottagningens hemsida. Öppettiderna 

stämmer inte och hemsidan länkas till landstinget.  

Samverkansrådet beslutar att Lina Håmås och Mäjt Wik får i uppdrag att se till att 

informationen på ungdomsmottagningens hemsida är aktuell.  

 

Patientrådet för Älvdalens vårdcentral söker nya medlemmar.  

 

Vad gäller införandet av LOV här kommunfullmäktige återremitterad frågan till 

kommunstyrelsen. Majoritetetens åsikt är att LOV inte ska införas i kommunen.   

 

Samverkansrådet lägger föregående minnesanteckningar till handlingarna.  

 

6. Rapport från folkhälsoplanerare Lina Håmås 

Lina Håmås redogör för hur folkhälsoarbetet bedrivs i Älvdalens kommun. Kommunstyrelsen 

är det beslutande organet. Kommunen samarbetar mycket med andra kommuner för att få 

en bredare kompetens. KPMG har granskat kommunens folkhälsoarbete och är positiv till 

arbetet som genomförs. Lina arbetar just nu med fem punkter; hälsa på lika villkor, 

folkhälsostrategi, samling för social hållbarhet, social riskanalys som del i Risk- och 

sårbarhetsanalys och SBU (öppen mottagning). 

 

Hälsa på lika villkor är utskickat i 27.000 ex i Dalarna. Det är ett bra verktyg för att arbeta 

med folkhälsa och svarsfrekvensen har varit ok. Kommunerna har olika områden som är 

prioriterade områden. Lina återkommer på Polsam i maj när analysen är klar.  

 

Vad gäller social riskanalys har beredskapssamordnare och folkhälsoarbetare arbetat 

tillsammans i Älvdalen, Mora och Orsa. Man har tittat på utanförskap och livslängd. En styrka 

man kan se med Älvdalen är Bråsam.  

 

7. Ungdomsmottagning 

Mäjt Wik har genomfört en kartläggning av ungdomsmottagningarna i Mora, Orsa, Älvdalen 

och Rättviks kommuner.  Ungdomsmottagningarna väldigt viktiga för ungdomars hälsa och 

de kan tidigt upptäcka hälsorisker. Regeringen har fastställt målområden för hälsa 2008 och 

det är viktigt att se över resursnivåerna så att verksamheterna fungerar som det är tänkt. För 

att få kalla sig ungdomsmottagning måste det finnas kurator, barnmorska och läkare.  Det ser 

väldigt olika ut i kommunerna hur mottagningarna bedrivs. Det är stor skillnad mellan 

riktlinjerna och mottagningen i Älvdalen. Ungdomsmottagningen i Älvdalen är öppen 3 

timmar/vecka. Det finns även en barnmorska i Särna som har ungdoms-drop in.  

 



Det är stora skillnader mellan olika mottagningar, hur ska man arbeta för att få jämlik hälsa? 

Idag finns inget samverkansavtal vilket ger problem under semestertider.  

 

Mäjt presenterar ett förslag innebärande en större mottagning i värdkommunen Mora och 

att övriga kommuner ges filialer. Det ger en resursförstärkning och samverkansvinster. Det är 

ett sätt för att arbeta för jämlik vård och jämlik hälsa. Det är en liten kartläggning som gjorts 

och för att arbeta vidare behövs ett politiskt beslut från kommuner och landsting.  

 

Samverkansberedningen ställer sig positiv till samverkan och vill arbeta vidare med frågan.  

 

8. Centrum mot våld – Karin Lübeck 

Karin Lübeck informerar om våld i nära relationer. Det är ett folkhälsoproblem som inte är 

ovanligt med stora skador för både barn och vuxna, både psykiskt och fysiskt. Barn som 

bevittnar våld får lika stora psykiska skador som barnen som utsätts direkt för våldet. Våld 

ökar risken för tidiga självmord, depressioner och svårigheter i skolan.   

 

Karin arbetar med ett utvecklingsarbete, bekostat av länsstyrelsen, med syfte att ta fram ett 

kompetenscentrum för norra Dalarna. Socialnämnderna för Mora, Orsa, Älvdalen och 

Malung-Sälen har gemensamt ansökt om pengar, det är Mora kommun som står som ägare 

för projektet. Socialstyrelsen har kommit med nya tvingande föreskrifter om hur arbetet med 

våld i nära relationer ska bedrivas och socialtjänsterna når inte upp till dessa. Projektet tar 

slut 2015-06-01. En ansökan om ytterligare pengar från länsstyrelsen har gjorts, besked 

kommer i juni. Ett problem är att kommunerna är små och förslaget är att kommunerna ska 

samordna en tjänst som kvinnofridssamordnare. Det handlar om att få en 

kunskapsorganisation med en kvinnofridssamordnare som håller i arbetet över 

kommungränserna.  Det behövs mer kunskap i kommunerna om hur man bemöter utsatta 

personer. Insatser till barn behöver utvecklas. Det planeras en projektansökan till 

brottsofferfonden för att anställa en barnpsykolog till socialförvaltningarna.  

 

Samverkansberedningen tar del av informationen.  

 

9. ”Öppen mottagning” 

Lina Håmås informerar om SBU tidigare ”öppen mottagning”.  En kartläggning för kommunen 

är gjord under mars 2012. Då var 30 % av barnen i behov av någon form av stöd. Kommunen 

har kallat samverkan mellan kommun och landsting för öppen mottagning och de har arbetat 

tillsammans för att erbjuda barnen stöd. Under hösten 2014 har det tagits fram en 

länsöverskridande överenskommelse som socialnämnden antagit. En styrgrupp bestående av 

förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningschef för skolan, chef för 

elevhälsan och chef för vårdcentralen har bildats. De träffas och tar råd av varandra.  

 

Elisabeth Fransson informerar om ett nystartat projekt som hon och skolchef Lars Lisspers 

kommer att delta i, Alla barn i skolan.  

  

10. Rapport från respektive huvudman 

 

Lena Freijs 

Det är problem med ekonomin. Alla verksamhetschefer har haft dialogmöten för att se vilka 

förändringar som måste göras. Mora lasarett har brist på sjuksköterskor och 17 vårdplatser 



på medicinavdelningen är stängda. Det slår tillbaka på hemsjukvården när patienterna skrivs 

ut för tidigt. Det är stora problem med att patienter vårdas på fel nivå. Regeringens nya 

betalningsansvarslag har trätt i kraft och ställer ett högre krav på landsting och kommuner 

att samverka runt dessa patienter.  

 

Bigitta Sohlberg 

Jourtandläkaren vid Mora lasarett kommer att försvinna och patienter kommer att hänvisas 

till Falun. Det blir väldigt långt för de som bor i Särna/Idre.  

Budget: En oförutsedd kostnad för medicin mot hepatit C vilket kostar 30 miljoner kronor. 

Vad gäller kollektivtrafiken beställer kommunerna mer än de betalar för. Vikande 

skatteunderlag om 35 miljoner kronor. Det finns många frågetecken kring kirurgkliniken i 

Falun som ligger minus 100 miljoner kronor. Det satsas 80 miljoner på sjuksköterskelönerna. 

Det är ett bekymmer att många undersköterskor säger upp sig vid Mora lasarett. Landstinget 

planerar för temakvällar i norra Dalarna. Troligen kommer en helikopterplatta att byggas 

ovanför akuten. Helikoptern kommer att behövas.  

 

Elisabeth Fransson 

Personalen jobbar sig in i nya organisationen. Nya rutiner och arbetsbeskrivningar tas fram. 

Budgetarbetet för 2016 är igång. Det är svårt att rekrytera undersköterskor till Särna/Idre. 

Sjuksköterskor finns.  

 

Peter Egardt 

Det är på gång med ungdomsgårdar i kommunal regi. Kommunen kommer att ha ansvar och 

att ta en betydligt större del av kostnaden.  

 

Ulla Back Olsson 

Psykiska primärvården har gjort en genomlysning över hur de kan arbeta. Finns förslag på att 

minska mottagningarna. En tjänsteman inom psykiatrin ska ta fram ett tjänsteförslag.  

 

Lina Håmås 

KPMG har gett beröm för att det finns lokala varianter av samverkan exempelvis Finsam.  

 

Anders Björklund 

Det är en hög andel elever som behöver särskilt stöd och anledningen är att vården är 

duktiga på att ställa diagnoser. Det belastar ekonomin men skolan arbetar med att få en bra 

organisation kring detta. Melker Brodin leder arbetet.  

 

11. Innehåll vid kommande möte 

Samverkansberedningen beslutar att Lina Håmås bjuder in Björn Tegnér och Daniel Modig till 

nästa möte att informera om sin verksamhet.  Beslut att ha rapport från folkhälsoplanerare 

som stående punkt på mötena. Hälso- och sjukvården har ett stort uppdrag vad gäller hälsa 

för ensamkommande flyktingbarn. Samverkansberedningen beslutar att bjuda in Mathias 

Jones till nästa möte.  

 

Tid för nästa möte är 28 maj 2015 kl. 13-16. 

 


