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Närvarande:  

Torsten Larsson (KD) ordförande 
Nils-Erik Edlund (S) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Ulrika Gärds Forsberg (S) kommunstyrelsen 
Nall Lars-Göran Andersson (S) landstingsrepresentant 
Liv Lunde-Andersson (S) ordf. hälso- och sjukvårdsberedning, landstingsrepr. 
Lena Freijs områdessamordnare inom Landstinget 
Ida Döl verksamhetschef vårdcentralen 
Verone Johansson enhetschef psykiatrimottagning 
Marit Andersson skolchef 
Elisabeth Hekkala socialchef 
Sara Beya Brand sekreterare 

 



1. Mötets öppnande 

Ordförande Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs. 

 

3. Föregående mötesanteckningar 

Inga anmärkningar framförs. 

 

4. Suicidprevention 

Skolan och vårdcentralen samarbetar i frågan och kommunen har skickat in en ansökan om 

statliga medel för utbildning av coacher. 

 

5. Kommunala servicepunkter 

Förslag framförs om att utveckla kommunala servicepunkter till ett samarbete mellan 
kommun och landsting för att förenkla för kommunens invånare. Innan landstinget 
engageras bör dock kommunen ha ambitionsnivån avseende kommunala servicepunkter klar 
för sig. 

Nall Lars-Göran Andersson (S) tar frågan vidare för beredning i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

6. Strategi för hälsa 

”Strategi för hälsa” är en överenskommelse om samverkan som samtliga kommuner i länet 
och landstinget skrivit under och arbetar efter under Region Dalarnas ledning. 

Frågan tas upp vid kommande Polsam-sammanträde. 

7. Samverkan vård & omsorg 

Hälsoskola 
Frågan gäller huruvida Migranthälsan från Migrationsverket i Borlänge har varit i Vansbro 

och haft undervisning för nyanlända gällande hur sjukvården i Sverige fungerar och är 

uppbyggd. Ingen vid dagens sammanträde har någon kännedom om detta, då det antagligen 

sköttes av integrationsenheten som numer är avvecklad. 

 



Hemsjukhuset 
Frågan lyftes vid föregående Polsam-sammanträde, och avser samverkan mellan 

ambulanssjukvård, kommunens hemsjukvård och vårdcentralen. 

Hemsjukvården 
Frågan gällande hemsjukvård har lyfts i kommunstyrelsen och uppdrag har getts om en 

löpande uppföljning och redovisning av utvecklingen och vidtagna åtgärder gällande 

samverkan kring hemsjukvården mellan kommunen och landstinget (2018-04-10 KS § 64).  

Möten kommer att fortsätta hållas mellan kommun och landsting. Man bör även följa upp 

med Region Dalarna vilka direktiv som givits till Högskolan Dalarna för utförande av den 

utvärdering som görs i frågan.  

8. Samverkan med barn & unga 

Familjecentral 
2018-04-10 KS § 58 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utarbeta underlag för 

inrättande av en med Landstinget i Dalarna gemensam familjecentral i Vansbro. Underlaget 

presenteras för kommunstyrelsen i juni. 

Arbete pågår i enlighet med uppdraget, bland annat finns en utredning från början av 2000-

talet att ta hjälp av, samt flera andra kommuner där man kommit olika långt i processen med 

inrättande av en familjecentral. 

Frågan avseende familjecentral tas åter upp vid kommande Polsam-sammanträde. 

Första linjens psykiatri 
Samverkansavtal avseende första linjens psykiatri mellan kommunen och landstinget är 

påskrivet. Nu återstår att implementera nya arbetssätt utefter avtalet, vilket arbetas med 

bland annat genom informationsmöten. 

 

9. Rapport från respektive huvudman 

Lena Freijs, områdessamordnare inom Landstinget Dalarna, informerar om bland annat 

följande: 

- Problematik med personalsituationen på Mora lasarett inför denna sommar och 
antalet vårdplatser är färre. 

 

Ida Döl, verksamhetschef för vårdcentralen, informerar om bland annat följande: 

- Personalsituationen ser bra ut inför sommaren på vårdcentralen. Dock saknas 
fortfarande arbetsterapeuter, så man får ta hjälp från Falun. 

 

Verone Johansson, enhetschef psykiatrimottagning, informerar om bland annat följande: 



- Stora personalbrister; i Mora saknas 8 av 10 sjuksköterskor. Under sommaren flyttas 
mottagningen i Mora till lasarettet och mottagningarna i Malung och Rättvik 
bemannas minimalt. 

- Psykiatrimottagningen i Malung-Sälen/Vansbro uppfyller vårdgarantin avseende 
första bedömning, men det är långa väntetider avseende utredningar där man inte 
klarar vårdgarantin och i dessa fall måste man köpa vård från annat håll. 

 

Liv Lunde-Andersson (S), ordförande hälso- och sjukvårdsberedning, landstingsrepresentant, 

informerar bland annat om följande: 

- Ekonomin ser bra ut. 

- Diskussioner om regionen och hur den ska utvecklas, vilka nämnder och styrelser 
som ska finnas. 

- Bristen på tandläkare är ett stort problem. Brist råder i hela länet, men framförallt i 
norra delarna.  

 

Elisabeth Hekkala, socialchef, informerar bland annat om följande: 

- Läget inför sommaren: det är svårt att få tag på undersköterskor och vårdbiträden. 

- Det råder vakanser inom flera områden och rekrytering pågår. 

- Ny hemtjänstchef börjar i juli. 

- 2018-04-24 KS § 77 föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att avveckla 
kommunens hem för vård eller boende för ensamkommande barn, och att 
verksamheten ska upphöra under juni månad 2018. Kommunfullmäktige behandlar 
ärendet 2018-05-28. 

- 2018-04-24 KS § 7 6 antog kommunstyrelsen Riktlinjer för mottagande av 
ensamkommande barn och unga i Vansbro kommun som medför delvis ändrat 
arbetssätt. 

- Uppförande av gruppbostad förväntas vara klart i slutet av oktober 2018. 

- Utredning pågår kring äldreboende då man måste ta höjd för framtida ökning av 
behovet av äldreomsorg. 

- 2017-12-11 KF § 117 gavs uppdrag från kommunfullmäktige att Vansbro kommun får 
inrätta och driva trygghetsbostäder, och arbete pågår med detta. 

 

Torsten Larsson (KD), ledamot i kommunstyrelsen, informerar om bland annat följande: 

- I höst ska kommunen ta ställning i frågan avseende entreprenad på särskilt boende i 
Äppelbo (Berghedens äldreboende). 

- Utmaningar i samverkan med andra kommuner, exempelvis Västerdalarnas 
Utbildningsförbund, arbete med inrättande av räddningstjänstförbund etc. 

 



10. Innehåll vid kommande möte 
Kommande möten: 

2018-09-17, kl. 13.00 i Vansbrorummet 

2018-12-03, kl. 13.00 i Järnarummet 

Vid sammanträdet 2018-09-17 kl. 13.00 i Vansbrorummet, Medborgarhuset, kommer 

följande punkter att behandlas: 

- Hemsjukvård (uppföljning, lokala arbete för samverkan samt utvärderingen av 
hemsjukvården genomförd av Högskolan Dalarna) 

- Familjecentral 

- Första linjens psykiatri 

- Kommunala servicepunkter 

- Strategi för hälsa 

 

11. Övriga frågor 
Skolchef Marit Andersson och verksamhetschef Ida Döl informerar om den kommun- och 

landstingsgemensamma ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen är öppen i 

Malung-Sälen på tisdagar och i Vansbro på torsdagar. Man ser nu över lokaler och 

möjligheten att ungdomsmottagningen uppsöker skolorna. 

Skolchef Marit Andersson informerar om skolverksprojektet Nyanländas lärande som 

Vansbro deltar i. Nyanlända barn och ungdomars mående påverkas av ovissheten kring 

huruvida de får vara kvar i Sverige eller inte. Elevhälsans medicinska insatser har ett stort 

arbete med vaccinationer. 

 

12. Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 


