Minnesanteckningar
POLSAM

2018-12-20

Politisk samverkansberedning
Kommun – Landsting
Vansbro
Minnesanteckningar
Dag: Torsdagen den 20 december
Tid:
kl. 09.00 – 11.00
Plats: Vansbrorummet, Medborgarhuset

Närvarande:
Torsten Larsson (KD)
Ulrika Gärds Forsberg (S)
Nall Lars-Göran Andersson (S)
Liv Lunde-Andersson (S)
Ida Döl
Elisabeth Hekkala
Marit Andersson
Sara Beya Brand

ordförande
kommunstyrelseledamot
landstingsrepresentant
ordf. hälso- och sjukvårdsberedning, landstingsrepr.
verksamhetschef vårdcentralen
socialchef
skolchef
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. Strategi för hälsa
Vid föregåelden Polsam-möte beslutades att man avvaktar genomförandeplan från SKL och Region
Dalarnas vidare arbete i frågan.
Vid dagens Polsam-möte diskuteras hur de frågor som tidigare behandlades av folkhälsosamordnare
ska handläggas i kommunen framöver.

5. Samverkan vård och omsorg
Hemsjukvården
Arbetet fortsätter med att förbättra samverkan mellan landsting och kommun avseende
hemsjukvården. Man tar mycket inspiration av samarbetet i Älvdalens kommun och har
samverkansmöten där man bland annat diskuterar i vilka forum olika problem och
funderingar ska lyftas. Avrapporteringar gällande hemsjukvården ges fortsatt till
kommunstyrelsen, och kommunstyrelsens utskott omsorg har även gjort ett
verksamhetsbesök hos hälso- och sjukvårdsgruppen.
Polsam efterlyser den utvärdering som Högskolan Dalarna har genomfört avseende
hemsjukvården, och socialchef uppdras att försöka få fram den till kommande Polsam-möte.
Hemsjukhuset
I landstinget utvecklas fortsatt det ”mobila teamet”, ett projekt i södra Dalarna som
möjligtvis ska utvidgas. Hur arbetet med detta kommer att fortsätta är oklart med anledning
av de ändrade politiska majoritetsförhållandena i landstinget.

6. Samverkan barn och unga
Familjecentral
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-12-18 § 236 att gå vidare tillsammans med
landstinget för att förtydliga uppdraget avseende familjecentral.
Vid dagens Polsam-möte diskuteras vikten av att ha en gemensam lokal för att möjliggöra
tidiga insatser.
Luppundersökning
Luppundersökningen är genomförd och resultatet kommer att presenteras för Polsam under
våren 2019.
Drogvaneundersökning
Drogvaneundersökningen är genomförd och resultatet kommer att presenteras för Polsam
under våren 2019.
Övrig diskussion avseende samverkan barn och unga
Det pågår en diskussion om att ta fram en ”Ungdomsstrategi”.
Polsam diskuterar ”hemmasittare”, och hur man på bästa sätt hjälper dem.

7. Rapport från respektive huvudman
Ida Döl, verksamhetschef vårdcentralen, informerar om bland annat följande:
-

Två nya ST-läkare börjar på vårdcentralen under våren, även en tandläkare

-

Vårdcentralen kommer att vara i princip fullbemannad från och med våren 2019

-

Införande av en jourmottagning på vårdcentralen har gjort att man kan ta emot
många fler akutbesök

-

Mobilt psykiatriteam i Mora som kan åka ut till patienten

Elisabeth Hekkala, socialchef, informerar om bland annat följande:
-

Det nya LSS-boendet i kommunen invigdes 2018-12-18. Boendet har sex platser, för
tillfället är två inflyttade och det finns tankar om att starta upp korttidsboende för
några av platserna i väntan på fler inflyttningar.

-

Utredningar pågår avseende de särskilda boendena i kommunen. Man ser ett ökat
behov av platser framöver.

-

Arbetsmiljörelaterade problem på individ- och familjeomsorgen. Verksamheten har
varit utan chef sedan i maj 2018. Rekryteringar av fler tjänster än vad man har haft
tidigare pågår för att öka kvaliteten i arbetet.

-

Det lokala/regionala samverkan för utskrivning vid sluten vård kommer att innefatta
även psykiatri från och med 2019, och än finns inga bra rutiner för att hantera detta.

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

Antalet barn som placeras av individ- och familjeomsorgen har ökat drastiskt. Man
försöker hitta familjehemslösningar i kommunen, i de fall det är lämpligt.

-

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-18 § 235 att ungdomar som erbjudits boende
på Kantaren till och med den 2018-12-21 och väntar på beslut om uppehållstillstånd
enligt den nya gymnasielagen ska ges möjlighet till fortsatt boende i väntan på beslut.

-

Malung-Sälens kommun har fattat beslut om likvidation av kommunalförbundet
Vansbro kommun

-

Västerdalarnas utbildningsförbund (kommunalförbund mellan Vansbro och MalungSälens kommun) kommer efter beslut från Malung-Sälen att likvideras.

-

Vansbro kommun ingår från och med 2019-01-01 i kommunalförbund förkommunens
räddningstjänst ansvar, ”Brandkåren Norra Dalarna”

Marit Andersson, skolchef, informerar om bland annat följande:
-

Man är inne i sista fasen av ”Nyanländas lärande”

-

Stor utbildningssatsning på förskolan om språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
och interkulturalitet, en högskolekurs på 7,5 hp.

-

Coachutbildning som ger redskap att samtala med föräldrar och elever, gällande
förhållningsätt och bemötande. Riktar sig till all personal i förskola och grundskola.

-

Arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Viktigt att insatserna får planerad effekt. En
del i kvalitetsarbetet är dialogmöte med politiken, vilket hölls med
kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete och skolledningen 2018-12-13.

8. Innehåll vid kommande möte
Datum för kommande möte är inte bestämt än. Vid föregående Polsam sades att mötestider
2019 skulle vara onsdagar kl. 09.00.
Vid kommande möte kommer följande punkter att behandlas:
-

Redovisning luppundersökning och drogvaneundersökning

-

Familjecentral

-

Psykisk ohälsa

-

Folkhälsoarbetet

-

Samverkansorgan

-

Högskolan Dalarnas utvärdering av hemsjukvård efterlyses

9. Övriga frågor
Verksamhetschef för vårdcentralen Ida Döl informerar om appen ”Min vård” som drivs
av landstinget. Man arbetar för att bemanna ”Min vård” mer, då det finns risk att
patienter använder sig av andra appar vilket kostar mycket för landstinget.
Ordförande Torsten Larsson informerar om att samverkansberedningen (Polsam)
kommer att finnas i varje kommun i Dalarna fortsatt under mandatperioden 2019 –
2022, med tre representanter från landstinget och tre representanter från kommunen.
Polsam diskuterar övriga samverkansorgan och råd, såsom pensionärsråd och
funktionshinder-/handikappråd och patientråd.
Verksamhetschef för vårdcentralen Ida Döl informerar om IMM – integrerad
missbruksmottagning, en samverkan mellan individ- och familjeomsorgen, vårdcentralen
och psykiatrimottagningen.

10. Mötets avslutning
Ordföranden tackar för den här perioden och önskar en god jul och gott nytt år.

