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Dag: Måndagen den 17 september
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Närvarande:
Torsten Larsson (KD)
Stina Munters (C)
Nall Lars-Göran Andersson (S)
Liv Lunde-Andersson (S)
Lena Freijs
Yvonne Danielsson
Marit Andersson
Oscar Fredriksson
Sara Beya Brand

ordförande
kommunstyrelsens ordförande
landstingsrepresentant
ordf. hälso- och sjukvårdsberedning, landstingsrepr.
områdessamordnare inom landstinget
äldreomsorgschef
skolchef
kommunchef
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. Kommunala servicepunkter
Vid föregående Polsam-möte sades att Nall Lars-Göran Andersson (S) skulle ta frågan vidare
för beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Föreningarnas engagemang avseende kommunala servicepunkter har diskuterats på
kommunbygderådet. Även säkerhetssamordnare är inblandad, gällande krisberedskapen. På
patientrådet har uttryckts ett starkt önskemål om att de kommunala servicepunkterna ska
fungera som det är tänkt. Vid dagens Polsam-möte diskuteras virtuella hälsorum, någonting
som praktiseras i Furudal i Rättvik.
Det behövs fortsatt dialog om utveckling av de kommunala servicepunkterna.

5. Strategi för hälsa
Region Dalarna arbetar fortsatt med överenskommelsen om samverkan, ”Strategi för hälsa”.
Polsam avvaktar genomförandeplan från SKL och Region Dalarnas vidare arbete i frågan.

6. Samverkan vård och omsorg
Hemsjukvården
Avrapporteringar gällande hemsjukvården ges kontinuerligt till kommunstyrelsen. Antalet
möten mellan landsting och kommun ökar under hösten. Diskussioner om bland annat
läkemedelspatienter, vårdbegäran, tröskelprincipen samt hur hemsjukvården fungerar på
andra platser.
Polsam avvaktar utvärderingen som Högskolan Dalarna genomför innan man åter tar upp
frågan.

Hemsjukhuset
Hemsjukhuset är en samverkan mellan läkare från landstinget och sjuksköterskor från
kommunen som tillsammans besöker patienterna i deras hem. Ett delbetänkande gällande
den nära vården är utskickad på remiss från SKL, landstinget skriver nu sitt remissyttrande på
utredningen som gjordes innan sommaren.

7. Samverkan barn och unga
Familjecentral
2018-09-04 KS § 157 beslutade kommunstyrelsen att ärendet avseende familjecentral
remitteras till kommunstyrelsens utskott omsorg att bereda frågan vidare med stöd av
kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete.
Första linjens psykiatri
Samverkansdokument är upprättat och nu under påskrift.

8. Rapport från respektive huvudman
Marit Andersson, skolchef, informerar om bland annat följande:
-

Ungdomshälsan: samverkan mellan representanter från landstinget och kommunen,
som ska leda till att berörda ungdomar ska kunna träffa en person som hänvisar
vidare till olika instanser.

-

Ungdomsmottagningen: Vansbro har ett bra samarbete med Malung-Sälen. Öppet
för alla ungdomar två dagar i veckan. Bemanningen består idag av en barnmorska, en
sjuksköterska och en beteendevetare.

-

Logopeder istället för specialpedagoger i skolorna har gett goda resultat.

-

Saknas riktlinjer för hantering av hjälpmedel i skolan, exempelvis gällande vem som
ska bekosta och vem som ska prova ut.

Liv Lunde-Andersson (S), ordförande hälso- och sjukvårdsberedning, landstingsrepresentant,
informerar bland annat om följande:
-

Man har köpt in nya ambulanser, varav en med flerbädd.

-

Mobila vårdteam har lett till färre patienter på vårdmottagning.

-

Regionfrågan har diskuterats, framtiden känns oviss.

-

Svårt att få tag i tandläkare.

Nall Lars-Göran Andersson (S), landstingsrepresentant, informerar om bland annat följande:

-

Två tandläkare på gång till Vansbro, rekryterade utomlands och kommer antagligen
att tillträda sina tjänster i mars 2019.

-

Patientråd förra veckan, låg närvaro från vårdcentralens sida.

-

Läkarbemanningen på vårdcentralen i Vansbro har blivit bättre.

-

Det har gått bra under sommaren, man har kunnat åtgärda det mest akuta.

-

Diskussion på sjukvårdsberedningen om den stora mängden samverkansmöten i olika
konstellationer.

Lena Freijs, områdessamordnare inom Landstinget Dalarna, informerar om bland annat
följande:
-

Man var orolig inför sommaren, då Mora lasarett hade färre antal vårdplatser än
tidigare, men det har gått över förväntan bra. Inga perioder med
överbeläggningsproblematik, kommunerna har tagit hem sina patienter i tid (se
bilaga)

Yvonne Danielsson, äldreomsorgschef, informerar om bland annat följande:
-

Stor korttidsenhet som har haft överbeläggningar samt högre tryck på hemtjänsten.

-

LSS-boende snart klart, inflyttning beräknas till sista oktober.

-

”Fjärrsyn” ska påbörjas under hösten.

-

Funktionsprogram för vård- och omsorgsboende ska ut på remiss igen, beslut
beräknas fattas i kommunstyrelsen 2018-10-16.

Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande, informerar om bland annat följande:

-

I årskurs 7 på Smedbergsskolan jobbar man extra mycket med lärmiljöer utifrån tre
olika perspektiv: pedagogisk, social och fysisk lärmiljö. Skolans ambition är att skapa
trygghet och tydlighet så att alla ska kunna utvecklas så mycket som möjligt.

-

Drogvaneundersökning och LUPP-undersökning är på gång.

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

-

Komplikationer har uppstått med anledning av den så kallade ”gymnasielagen”.
Kommunstyrelsen har 2018-09-04 KS § 159 fattat beslut i frågan, men mycket är
fortfarande avhängigt juridisk prövning i Migrationsdomstolen samt nya direktiv från
regeringen.

9. Innehåll vid kommande möte
Vid sammanträdet 2018-12-03 kl. 13.00 i Vansbrorummet, Medborgarhuset, kommer
följande punkter att behandlas:
-

Strategi för hälsa

-

Hemsjukvården

-

Hemsjukhuset

-

Drogvaneundersökning

-

LUPP-undersökning

-

Familjecentral

-

Plan för mötestider 2019 (onsdagar kl 09.00)

10. Övriga frågor
Landstingsrepresentant Liv Lunde-Andersson (S) rapporterar att man vid tolk- och
hörselrådets senaste möte noterade att Vansbro kommun inte har någon
hörselinstruktör.

11. Mötets avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

