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Älvdalen       

Politisk samverkansberedning 

Minnesanteckningar 

 

Dag:  Torsdag 29 november 2018 

Tid:  09.00 – 11.50 

Plats:  Loftet, Älvdalens kommunhus 

 

Närvarande:  

Kjell Tenn (c)   Kommunalråd 

Stefan Linde   Kommundirektör 

Anette Eriksson (s)  Ordförande i vård- och omsorgsutskottet 

Maria Eriksson (s)  Ordförande i barn- och utbildningsutskottet    

Lars Lisspers  Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  

Elisabeth Fransson  Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 

Maria Särnblad  Verksamhetschef/MAS  

Lina Håmås   Folkhälsostrateg  

Bigitta Sohlberg (s)  Ordförande i norra hälso- och sjukvårdsberedningen 

Mari Rustad (s)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Lena Freijs   Områdessamordnare 
Anita Nilsson Nääs Verksamhetschef vårdcentralen Älvdalen  

Carina Källström (m)  Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Gunnar Olsson  Finsam 
Carin Larnemark  Verksamhetschef vårdcentralen Särna 
Jeanette Hjortsberg  Verksamhetschef psykiatri 
Marcel Jacobs   Enhetschef Psykiatriskt mottagningsteam Mora 
Anna-Karin Olsson  Enhetschef individ- och familjeomsorgen  
Lena Dahlquist  Sekreterare  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Kjell Tenn (c) hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen fastställer föredragningslistan för mötet. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna och 

eventuella frågor tas upp under respektive punkt på dagens dagordning. 

 

4. SBU - samverkan barn och unga 

Elisabeth Fransson går igenom den lokala överenskommelsen för ”Samverkan barn och 

unga”. Det är ett lokalt avtal om samverkan mellan kommunen och landstinget. Anna 

Norin från individ- och familjeomsorgen ingår nu i gruppen från socialtjänsten. 

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning för förskolan som heter ”Liten 

och trygg”. Med hjälp av materialet kan man göra pedagogiska övningar med barn i 
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förskolan om känslor och rättigheter och personalgrupperna kan få ökad kunskap och 

diskutera hur man kan uppmärksamma utsatta barn. I styrgruppen barn och unga nästa 

vecka kommer man att ta upp detta material. 

 

Lars: I skolan har vi blivit bättre på att i ett tidigare skede anmäla och be om hjälp av 

socialtjänsten.  Vi ser tydligt trender, bland annat i den årliga LUPP-enkäten och genom 

utvecklingssamtal, att en del mår sämre. Rätt insatser på rätt nivå, gör vi det idag?  

 

Kjell: En annan problematik är barnens fritid och vad som händer där. 

Det är viktigt att barnen förbereds inför livet efter skolan.  

 

Lina: Elevenkäterna tar reda på både vad pedagoger och elever tycker så man ser 

utvecklingen över tid. VI måste också arbeta med att informera om vad det finns för 

möjligheter att söka hjälp om man behöver. 

 

Anita: Just nu klarar vi av att möta de barn och unga som behöver samtalsstöd och en 

rekrytering är på gång. 

 

Lena: BUP arbetar i team och i grupper. Bemanningen ser bättre ut idag än på många år. 

 

Kjell: Skolsköterska, hur har det gått med det? 

 

Lars: Vi har just nu inte möjlighet att anställa någon. 

 

Elisabeth: Jag är inbjuden till ett möte om en mobil ungdomshälsa för att se hur vi ska 

kunna medverka i det.  

Lena: Ungdomshälsan är ”ett paraply” och under finns bland annat ungdomsmottag-

ningarna. Ungdomshälsan ska vara ”en väg in” för ungdomarna. 

Avtal är nu på gång mellan landstinget och kommunerna. Landstinget ska se till att det 

finns kurator på ungdomsmottagningarna medan kommunerna ska stå för kostnaderna. 

 

Lars: Jag deltar i träffar där skolcheferna möts tillsammans med landstinget. Den 12 

december är det länsträff och då kommer bland andra kommuncheferna att delta. 

Det saknas just nu personal men inte pengar för detta projekt. (Bilder bifogas 

anteckningarna.) 

 

5. Finsam 

Gunnar Olsson har i efterhand inkommit med en rapport från Finsam: 

Den statliga finansieringen är lägre än tidigare år inför 2019. Budgetmässigt med övriga 

parters finansiering blir det en förändring från tidigare totalt 4 miljoner till 2,8 miljoner. 

Diskussioner kommer att föras med försäkringskassan och Dalarnas samordningsförbund. 

Finsam Norra Dalarna kan inte finansiera projekt och insatser i den utsträckning som 

planerats att göra under 2019. 
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6. Samverkan vård och omsorg/SUS   

Elisabeth: Nya betalningsansvarslagen kom i januari och det har gått bra för 

Älvdalen.  

Kjell: När det gäller träning och äldre så har landstinget haft ett träningsrum på 

Furuvägen som nu är borttaget/ska tas bort, vilket är tråkigt. 

Anita: Den träning som ska bedrivas i Landstingets lokaler får inte konkurrera med 

andra aktörer.  

Maria Eriksson: Finns det ingen öppning? 

Lena: Ta en diskussion med gymmet som finns i Älvdalen. En idé är att de kan 

erbjuda dagar som är speciellt riktade till äldre.  

Anita: Det blir ett större fokus på friskvård om man inte går och tränar hos 

Landstinget. 

Elisabeth:  Med så många äldre så borde företagarna tänka om och erbjuda mer 

som är speciellt riktat till dem. 

Lina: Man kan också gå hos Älvdalens atletklubb.  

 

Närsjukvårdsplatser i Särna 

Diskussioner pågår mellan Älvdalens kommun och landstinget där man 

undersöker möjligheten att öppna några närsjukvårdsplatser i Särna för patienter 

som behöver omvårdnad med ett begränsat antal åtgärder under några dygn. 

Maria Särnblad: I Sveg har de fyra platser avsedda för dessa patienter. De har 

tyvärr ingen kontinuitet av läkare och patienterna blir ofta kvar för länge på dessa 

platser.  

Lena: Vi ser mycket positivt på detta och det ska vara tydligt vilka patienter det 

handlar om.  

Särna vårdcentral står i en ombyggnadsfas. Det är för trångt som det är nu. Allt 

högre krav ställs på primärvården och i samband med det bör vi tänka på det 

gemensamma behovet. Uppföljningsmöte kommer att hållas.  

Elisabeth: Vi har också stora behov av ombyggnation på Särna äldreboende och 

behöver höja kvaliteten på lokalerna. Vi är också positiva till detta samarbete. 

Maria Särnblad: Det är svårt att ordna detta snabbt men på något års sikt ska det 

kunna förverkligas. 

Elisabeth tipsar om delbetänkandet ”God och nära vård – En primärvårdsreform” 

(SOU 2018:39). 

 

7. Psykisk hälsa/Suicid/Droger 

Elisabeth: Från 2019 ska kommunens betalningsansvar även gälla de personer 

som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård. Antalet vårdplatser har stadigt minskat i 

den psykiatriska slutenvården från 1973. Elisabeth har deltagit i en konferens med 

SKL den 6 november i Borlänge. Bilder därifrån bifogas anteckningarna; ”Ett 

nationellt perspektiv på samverkan vid utskrivning från sjukhus”.  

Elisabeth: Vi måste bli bättre på att göra SIP:ar. Då får vi bra planer. Så fort vi har 

ett samtycke från patienterna kan vi göra mycket mer. 

  

Lina: Viktigt att jobba med suicidfrågor på bred front med kyrkan, olika föreningar 

osv. Vi behöver tänka mötesplatser för att äldre inte ska behöva uppleva att det 

är ensamma. Strategier för att klara livskriser behöver diskuteras. Lina visar bilder 

om suicid från möte, bifogas. Bl a nationell forum. 
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Lars: I skolan tar vi upp genusfrågor. Det tar lång tid att ändra mönster.  

Länk från Lars om förebyggande och barnkonventionen, bilder. Och hur man kan 

jobba med barnkonventionen. Bra. ”Tio lektioner om barns rättigheter”.  

https://unicefbutiken.se/produkt/tio-lektioner-om-barnets-rattigheter/ 

 

Anita: Vi har tydliga rutiner för hur vi ska arbeta med suicidfrågor. 

 

Anna-Karin: Vi ser äldre med missbruk. De kan ha sökt primärvården. Vi på 

individ- och familjeomsorgen vill få bättre samverkan med vården i dessa frågor. 

Dessa ärenden finns och de är lite svåra att hantera. Viktigt att veta vem som gör 

vad och vi behöver göra en plan för dem. Inte säkert de tar till sig av en 

behandling och att det därför inte är ett alternativ. 

 

Lina har kontaktats av Hanna Jönsson som ska arbeta med den länsövergripande 

samordningen för suicidprevention och hon arbetar med att ta fram en 

handlingsplan som ska vara klar under våren 2019. Hon är intresserad av att höra 

hur Älvdalens kommun arbetar med dessa frågor. Lina kallar ihop till ett möte 

med lämpliga personer för en träff. 

 

Lena F har fått en rapport från psykiatrin. 

Här kommer lite information om vad som är på gång inom psykiatrin i norra och västra 

Dalarna inför POLSAM möte:  

Rekrytering inom samtliga yrkeskategorier pågår, vi har anställt: En överläkare psykiatri, 

psykologer, sjuksköterskor, skötare, socionom, enhetschef, en ST läkare i psykiatri. 

Bemanningsläget ser bättre ut än på länge och vi hoppas kunna bli oberoende av hyrläkare 

under 2019.  

Vi har anställt en sjuksköterska som ska ansvara för de psykiatriska patienterna i 

Särna/Idre/Älvdalen, samtal pågår med vårdcentralerna i de områdena om att bygga upp en 

samarbetsmodell för att ge mer nära vård  

Vi planerar att starta ett mobilt team inom basenheten i början av 2019, tanken är att de ska 

finnas på plats till 22.00 på vardagar och mellan 11-18 på helger. Vi önskar även här att 

fördjupa vårt samarbete med akuten på Mora lasarett samt de vårdcentraler som finns i vårt 

område. 

Vi har en ekonomi i balans och samtliga förändringar ryms inom budgeten  

 

8. Social hållbarhet 

Lina beskriver bakgrunden till det treåriga projektet ”Social hållbarhet” och 

målsättningen för åren 2016–2018. En målsättning är att ge alla barn en bra start i 

livet, goda förutsättningar under tiden i skolan och goda förutsättningar till egen 

försörjning. Projektet drivs av Region Dalarna med förankring i länet där alla 

kommuner är med liksom landstinget, länsstyrelsen, Region Dalarna och 

Högskolan Dalarna. Vi måste gå hand i hand och många frågor behöver knytas 

ihop.  

https://unicefbutiken.se/produkt/tio-lektioner-om-barnets-rattigheter/
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4 rapporter kommer att skrivas. Rapport 1 och 2 är klara, vi väntar nu på rapport 3 

som kommer att handla om egen försörjning. 

 

9. Rapport från respektive huvudman 

Lena: Hälso- och sjukvårdsberedningarna kommer att läggas ner vid årsskiftet och 

tanken är att Polsam ska förstärkas. Deltagarna i Polsam har känts ojämlika vilket 

nu ska rättas till. Vilka landstingsråd som ska ansvara för norra och västra delen är 

inte bestämt ännu. Polsam kommer att fortsätta men i annan form.  

Mari: Vi vet inte om de nya vet hur mycket arbete det har varit i hälso- och 

sjukvårdsberedningarna. Hoppas också på svar snart. 

 

Kjell: För kommunen i stort försöker vi komma till rätta med ekonomin och 

försöker att åtgärda detta på två år. Det handlar om 32 miljoner som ska sparas. 

Skola, vård och omsorg ska vi hålla hög kvalitet på. Älvdalen är en besvärlig 

kommun eftersom den har tre tätorter.  Norra kommundelen utvecklas mycket 

med Himmelfjäll och Fjätervålen t ex. Anläggningarna har behov av många 

säsongsarbetare som ofta inte skattar i kommunen. Åre kommun har löst det med 

att säsongsarbetarna inför varje säsong (före 1 november) skriver sig i kommunen 

för att inte kommunen ska gå miste om skatteintäkterna. 

 

Elisabeth: Vi behöver nu hantera att vi inte kan öppna fler platser som vi planerat 

på grund av det ekonomiska läget. Vi ligger topp ett i Öppna jämförelser och det 

kanske vi inte kan göra de kommande åren utan vi får sänka ribban. Men alla ska 

få en skälig vård. 

Maria Särnblad: Det är viktigt att arbeta förebyggande i samverkan med de 

demenssjuka. Där finns mycket att göra med nutrition osv. De dementa kan vara 

hemma längre om omsorgen startar tidigt. 

Elisabeth: Vi fick ett helt andra perspektiv på samarbete mellan kommunens tre 

tätorter under branden i somras. Samarbetet fungerade mycket bra. 

Anita: Vi behöver samla våra resurser och ta hjälp av civilsamhället och 

egenvården kommer att vara viktig i framtiden 

 

Maria Eriksson: Det är tungt och utmanande i skolan just nu. 

 

Lars: Det är utmaningar hela tiden skolan har fått 2,8 miljoner från Skolverket det 

senaste året och istället för att resa till utbildningar har utbildarna har kommit till 

kommunen istället. Sista utbildningen blir våren 2019. VI utbildar för att ge 

eleverna det bästa stödet vi kan ge dem. Förutsättningarna för att det ska bli bra 

framöver är goda. 

Mer idrott och förebyggande verksamhet ska vi ha i skolan och ser med tillförsikt 

på framtiden. 

Öppna jämförelser kommer 6 december för skolan. I dagsläget ligger vi bra till.  

Anette: Tråkigt med sparkraven men vi måste tro på det vi gör ändå. Tror på 

framtiden ändå. Älvdalen är en fantastisk kommun. Länk hos Lina från Lars. 

 

Mari: Jag får försöka hitta en ny roll i opposition i Landstinget och jobbar på 

framåt.  
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Anna-Karin: Individ- och familjeomsorgen arbetar på bland annat med att få till 

bättre samverkan med olika aktörer. Ifo är bra bemannat just nu.  

 

 

10. Innehåll vid kommande möte 

Lena hör av sig om hur de nyvalda vill jobba med Polsam. 

 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor idag. 

 

12. Mötet avslutas  
Mötet avslutades. Inga datum för kommande möten är bestämda. 

 


