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Närvarande:  

 

 

  

Torsten Larsson KD Kommunstyrelsen  
Stina Munters  C  Ordf kommunstyrelsen   
Nall Lars-Göran Andersson S Landstingsrepresentant  
Liv Lunde Andersson S Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen  
Oscar Fredriksson  Kommunchef Vansbro  
Lena Freijs  Områdessamordnare  
Ida Döl  Verksamhetschef vårdcentralen  
Elisabeth Hekkala  Socialchef punkt nr. 5 
Marit Andersson  Skolchef punkt nr. 6 
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 

Den länsgemensamma överenskommelsen om ungdomsmottagningar har an-
tagits i Vansbro kommun, och den övre åldersbegränsningen har beslutats till 
det rekommenderade 24 år. 

 

4. Folkhälsa 

Folkhälsopolicy och verksamhetsberättelse ANDT/BRÅ 

Folkhälsopolicy och verksamhetsberättelse för folkhälsoarbetet föreligger, och 

redovisades för kommunfullmäktige vid sammanträde den 2016-12-19.  

Beredningen har tagit del av handlingsplanen och redovisning av arbetet från 

2016 och diskuterar framtida upplägg av BRÅ- och ANDT-planer. 

 

5. Samverkan vård och omsorg 

Hemsjukvården 

Elisabeth Hekkala, socialchef, informerar om hemsjukvården i Vansbro kom-
mun. Det finns behov av samverkan gällande hemsjukvården. Högskolan Da-
larna gör en utvärdering av hemsjukvårdsavtalet mellan kommun och lands-
ting. 

Tryggare hemgång 

Elisabeth Hekkala, socialchef, informerar om tryggare hemgång; som förhopp-
ningsvis ska leda till att de flesta ska kunna gå direkt från sjukhus till sitt hem, 
och inte utan behov tas till korttidsenheten. 



6. Samverkan barn och unga 

Marit Andersson, skolchef, informerar om samverkan mellan kommun och 
landsting inom området barn och unga: 

- Första linjen psykiatri; samarbete mellan individ- och familjeomsorg, vård-
central och kommunen genom skolan. Finns arbetsgrupp på gång gällande 
detta. 

- Information om föräldrautbildningen Cope 

- Samtal kring familjecentral 

Diskussion kring folkhälsoperspektivet; att definiera vad som är folkhälso-
frågor och var ansvaret för detta ska ligga är inte alldeles enkelt. 

 

7. Rapport från respektive huvudman 

Lena Freijs, områdessamordnare, lämnar rapport från Landstinget: 

- PRAO på Mora lasarett erbjuds i dagsläget elever från Mora, Orsa och Älv-
dalen; om intresse finns kan även elever från Vansbro erbjudas denna möj-
lighet. 

Lämnar även rapport från öppenvårdspsykiatrin: 

- I dagsläget är psykiatrin fullbemannad, men kommer att ha begränsat öp-
pethållande i sommar. Vårdkoordinator samordnar och bokar läkartider. 

 

Ida Döl, verksamhetschef, lämnar rapport från vårdcentralen i Vansbro: 

- Vårdcentralen har beviljats statliga medel för att anställa rehabkoordinator. 
Tanken är att en heltidstjänst ska delas mellan Vansbro och Malung. 

- Vakanser inom barn- och ungdomspsykiatrin 

- Hoppas på fler fasta anställningar med hjälp av primärvårdslyftet 

 

Oscar Fredriksson, kommunchef, och Stina Munters, kommunalråd, lämnar rapport 
från Vansbro kommun: 

- Missbruksproblematik kvällstid på Medborgarhuset 

- Folkhälsoarbetet fortsätter i kommunen, bland annat genom föreläsning 
om psykisk ohälsa, satsningen på fritidscheckar är förlängd samt arbete 
med folkhälsa på skolan 

- Pågående utredning gällande särskilt boende 

- Hängbron mellan Träkol och Saltvik är avstängd på grund av säkerhetsskäl 



- Asylboendet vid Nåshemmet stänger i april (vecka 15) 

- Kommunen påbörjar avveckling av HVB-hemmen 

8. Innehåll vid kommande möte 

Nästa sammanträde är tisdagen den 2 maj kl. 09:00, och följande punkter kommer 

att behandlas: 

 Öppenvårdspsykiatrin 

 Trygg och säker hemgång 

 Styrdokument för POLSAM 

 Länsregion 

 Familjecentral 
 

9. Övriga frågor 

Information om servicepunkter 

Information om patientråd 

 

10. Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. 


