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Närvarande:  

Anette Eriksson s Kommunstyrelsen (ers för Peter Egardt) 

Birgitta Sohlberg s Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Anders Björklund s Barn- och utbildningsutskottet 

Stefan Linde   Kommundirektör 

Lina Håmås   Folkhälsoplanerare 

Ann-Marie Eriksson  Chef Barnomsorgen tom punkt 6 (ers för Lars Lisspers) 

Elisabeth Fransson  Chef vård- och omsorgsförvaltningen 

Carin Larnemark  Verksamhetschef vårdcentralen Särna 

Anita Näs   Verksamhetschef vårdcentralen Älvdalen 

Lena Freijs Områdessamordnare Norra-/västra hälso- och 

sjukvårdsområdet 

Pege Andersson Utvecklingsstrateg (från punkt 5) 

Susanne Björklund kultursekreterare Älvdalens kommun 

  

  

 

 

1. Mötets öppnande 

Anders Björklund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Presentationsrunda.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen beslutar att fastställa föredragningslista för mötet.  

 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från samverkansberedningen den 2015-03-19 gicks igenom. Lägges 

till handlingarna. 

 

4. AME – Björn Tegnér 

Björn Tegnér, enhetschef arbetsmarknad, presenterade organisationen för Arbete och 

utveckling, ny enhet under samhällsutvecklingsavdelningen från 2015. Syftet med 

verksamheten är att få långtidsarbetslösa i sysselsättning och förhoppningsvis att de så 

småningom ska kunna komma in på den öppna arbetsmarknaden. Ungdomar erbjud en kurs, 

”unga till arbete”, man jobbar med olika projekt, har egna arbetsmarknadscoacher och man 

samarbetar med bl a länsstyrelsen och arbetsförmedlingen. 

 



Björn säger att man ser tydliga samhällsvinster i form av färre vård- och omsorgsinsatser för 

dessa personer och att de känner ett större välbefinnande. 

Samverkansberedningen tackar för informationen. 

 

 

5. Rapport folkhälsoplanerare 

Lina Håmås presenterade resultat av en enkätundersökning, ”Hälsa på lika villkor” för 2014, 

som Folkhälsomyndigheten och SCB står bakom. Undersökningen har genomförts varje år 

sedan 2004. 1800 enkäter skickades ut i Älvdalens kommun. Man fick in 908 svar. 

Åldersgruppen är 16 – 84 år. Enkäten omfattar 88 frågor om bl a fysisk och psykisk hälsa, 

tandhälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning och sociala 

relationer. 

Man kan konstatera att negativa siffror oftast är kopplade till låg utbildningsnivå. 

Rapporten bifogas dagens minnesanteckningar. 

 

6. Ensamkommande flyktingbarn – Mathias Jones 

Mattias Jones, integrationschef i kommunen, informerade om hur den verksamheten 

fungerar. Älvdalens kommun tar emot flyktingfamiljer och ensamkommande barn. Mathias 

berättade att kommunen kommer att få tvångsanvisningar av ensamkommande barn.  

Det är privata asylboende på gång att starta i kommunen. Mathias säger att här är 

kommunen med och etablerar kontakt med dessa.  

Mathias vill att gymnasiet, S:t Mikaelsskolan, ska arbeta för att integrera flyktingar i ”vanliga” 

klasser, vilket inte sker idag. 

Det är viktigt att rätt information om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn 

når ut till kommuninvånarna. Det behövs dialog. Viktigt att hitta bra forum för detta. Att 

informera på föräldramöten kan vara ett sätt. IFO är också en viktig aktör. Mathias tar gärna 

emot tips om lämpliga forum för information. Förslag kan lämnas till Lina Håmås. 

Migrationsverket gillar Älvdalens ”tänk” i fråga om mottagande av asylsökande. De ser 

Älvdalens som tänkbar kommun i pilotprojekt för integrationsboende (senior-nyanlända-

ungdomar).  Krav på kommunen är att det kan ställa mark till förfogande. 

Samverkansberedningen tackar för informationen. 

 

7. SBU – samverkan barn och unga 

Det råder oklarheter om rutiner för hur HAB jobbar med barn och unga med psykisk ohälsa. 

Det är viktigt med strukturer och rutiner för att kunna göra bra insatser. 

Samverkansberedningen beslutade att bjuda in HAB till möte med styrgruppen för barn och 

unga. 

 

8. Landstingets genomlysning 

Landstinget brottas med stora ekonomiska problem, f n ska 300 miljoner sparas. En 

åtgärdsplan är presenterad. Beslut kommer att fattas i landstingsfullmäktige i juni. 

Försämrad service befaras. Skogsgläntans rehab är nedläggningshotad. Lena Freijs säger att 

åtgärderna är en anpassning till framtidens vård och vårdbehov. 

Pege Andersson uttrycker oro för att psykiatrimottagning kommer att försvinna från 

Älvdalen. Det är planerat att samordningen för psykiatrin ska placeras i Mora och att man 

därifrån kommer att åka ut till andra orter, t ex Älvdalen. 

 



9. Rapport från respektive huvudman 

Lena Freijs informerar om att man i sommar kommer att ha 82 vårdplatser öppna på Mora 

lasarett, ungefär lika som förra sommaren. Normalt finns 127 vårdplatser. Stafettsköterskor 

kommer att anställas. Sjukvårdsupplysningen 1177 kommer att vara stängd i 4 veckor. 

Anita Näs informerade om att på Älvdalens vårdcentral kommer en läkare att gå i pension. 

Man ska spara in på stafettläkare. En tjänst som samtalsterapeut är vakant. En sjuksköterska 

har sagt upp sig. Patientrådet i Älvdalen har vid olika tillfällen informerat om sin roll. En enkät 

har också lämnats ut. 

Från Särna vårdcentral berättar Carin Larnemark att bemanningen inför sommaren är god. 

Elisabeth Fransson meddelade att bemanningen inom kommunens vård- och omsorgsförvalt-

ning ser bra ut inför sommaren. 

Stefan Linde informerade om att det nya kontaktcentret öppnar den 8 juni. Tanken är att 

man ska kunna serva kommuninvånarna på ett bättre sätt än vad som sker idag. 

Skolan kommer, som tidigare år, att arrangera en drogfri, hemlig resa för kommunens 

avgångselever i åk 9. 

Lina Håmås informerade om att ungdomsmottagningen har flyttat till nya lokaler i 

Swedbankhuset. 

 

10. Innehåll vid kommande möte 

Folktandvården. 

BUP/HAB. 

 

11. Övriga frågor 

Carin Larnemark tog upp frågan om behov av akutplats vid Särna äldreboende. I vissa fall 

finns behov av att ha patient kvar över natt. Frågan lyftes till landstingsstyrelsen 2013. Där 

fick man svar att det är upp till kommunen och landstinget att lösa tillsammans. MAS + 

sköterskor på äldreboendet ser att det är möjligt. 

Elisabeth Fransson svarar att de resurserna inte finns idag. Det är hemsjukvården eller 

hemtjänsten som ska ta hand om dessa patienter.  

Beslutades att frågan tas upp på nästa möte med Polsam vilket blir den 24 september,  

kl 9-12 i Särna. 

 

12. Mötets avslutning 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 


