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  ÄLVDALEN   2014-09-25 

 

  

 Politisk samverkansberedning 

         kommun – landsting 

  Älvdalen 

 MINNESANTECKNINGAR 

Dag Torsdag 2014-09-25 

Tid Kl 9.00 – 11.30 

Plats Kyrkbacksgården, Särna 

 

NÄRVARANDE 

Kjell Tenn  c Kommunstyrelsen 

Bigitta Sohlberg s Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Roland Dahlström  c Socialnämnden 

Ulla Back-Olsson s Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Lina Håmås   Folkhälsoplanerare 

Anita Nääs   Verksamhetschef Älvdalens VC 

Carin Larnemark  Verksamhetschef Särnas VC 

Lena Freijs   Områdessamordnare 

Norra-Västra hälso- och sjukvårdsomr 

Lars Lisspers   Skolchef 

Maria Särnblad MAS 

Sofia Skogmo vik enhetschef Vuxenpsyk 

 

Frånvarande: Gunnel Bergqvist-Lindqvist Hälso- och 

sjukvårdsberedningen, Elisabeth Fransson, Stefan Linde 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

Kjell hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av föredragningslista 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan för mötet. 
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3. Minnesanteckningar från föregående möte 

 

Samverkansberedningen beslutar  

 

att komplettering bör göras på hemsidan angående ungdomsmottagningen, 

uppdatera med aktuella öppettider. 

att den information som saknas under punkt 5 Hemsjukvården ska kompletteras 

med fullständig mening. Elisabeth har varit inbjuden att informera om 

hemsjukvården och ombyggnationer för pensionärsorganisationerna SPF/PRO i 

kommunen.  

 

4. Frågor från föregående möten 

Se under respektive punkt 

  

5. Beroendemottagning 

Bengt Jonsson, 1:e socialsek och från 1 okt 2014 individ- och familjeomsorgen 

redogjorde för arbetssätt kring missbruk. Ungdomarna är inte drogliberala enligt 

socialtjänsten. Sofia berättar att screening efter Spice påbörjats.  

 

6. Ungdomsmottagningen 

 

Stugan är inte aktuell. Ungdomsmottagningen i Älvdalen är kvar i de gamla 

lokalerna. Lokalfrågan är en akutangelägenhet att hitta en lösning på.  

 

Öppettiderna är 4 timmar per vecka i Älvdalen. Onsdagar kl 14-18 bemannas då 

av barnmorska och undersköterska. Kl 15-17 finns kurator.  

 

Barnmorskan i Idre bedriver ungdomsmottagningen i de lokaler som finns i 

Solängsgården. Kurator går att tidsboka. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att vid nästa möte följa upp denna fråga om ungdomsmottagning med tanke på 

jämlik vård. 

 

 

7. Hemsjukvård 

 

Tillgången till sjuksköterskor är god i kommunen. 

 

Palliativvård ges i hela kommunen. Utmaningar är de långa resorna. 

   

Samverkansberedningen beslutar 

 

att tacka för informationen. 
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8. ”Öppen mottagning”/Rådgivning i Älvdalen. Samverkan Barn- och 

    utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen i Älvdalens kommun och 

    Landstinget Dalarna inkl. Föräldrautbildning  
 

Beroende mottagningen saknar idag en alkoholterapeut. Bengt Jonsson berättar att 

socialsekreterarna idag arbetar med dessa ärenden men att det inte finns någon 

anställd alkoholterapeut att hänvisa till.  

 

Arbetet med öppenmottagning fortgår vilket innebär att arbeta fram en gemensam 

syn på arbetssättet och upprätta en gemensam plan för arbetet.  Olika 

verksamheter deltar/närvarar olika mycket i denna process vilket är en av 

svagheterna för att komma fram till ett hållbart och gemensamt arbetssätt. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att dokumentet som styr arbetet med öppenmottagning uppdateras och får ett 

politiskt beslut på Vad som ska göras. 

Att Lina tar med sig uppdraget att överlämna information till Pege som har den 

sammankallande uppdraget för öppenmottagning.  

 

 

9. Patientrådet i Särna och Älvdalen 

 

Bra representation och fungerar som ett bra forum. Syfte att ha patienten i fokus 

och utveckla verksamheten. Ex synpunkter kommer fram och som nu arbetas med 

som patientsäkerhet på apoteket och trivsam miljö i väntrummet. 4 möten per år. I 

Patientrådet finns 6 personer med (Pensionärsföreningarna, Byaråd, 

Idrottsföreningar, Samverkansrådet för ungdomar, kommunrepresentant från 

Sociala förvaltningen). I Älvdalen jobbar Ungdomarna i samverkansrådet med en 

facebook sida för att få med fler åsikter. Minnesanteckningarna läggs ut på 

kommunens hemsida och är lätt att hitta på första sidan.  

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att ta del av informationen. 

 

 

10. LOV 

Ovisst hur denna fråga kommer att arbetas vidare med efter maktskifte i 

kommunen.  

Samverkansberedningen beslutar 

 

att ta del av informationen. 
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11. Folkhälsoarbetet 

Från 1 aug ligger ANDT frågorna på folkhälsoplaneraren. 

 

Nytt för i år är att en socialriskanalys ska genomföras som del i Risk- och 

sårbarhetsanalysen. Folkhälsoplanaren och Beredskapssamordnaren arbetar med 

denna tillsammans med Orsa och Mora kommun. Modellen kan användas för att 

systematiskt arbeta förebyggande och för att lyfta det främjande och förebyggande 

arbetet samt att används som en analysmodell. Älvdalens arbetsgrupp för detta 

arbete blir i Bråsam.   

 

Övriga aktiviteter och arrangemang: Drogfriskolavslutning genomfördes i hela 

kommunen för niorna. Don´t drink and drive och blås grönt kampanj hade 130 

ungdomar som klarade alla 5 blåsningar vid Idre Yran v 28 och Motor och musik 

v32. Material från kampanjen ”Tänk om” har skickats/delats ut till alla 

högstadieföräldrar. Hälsoveckan arrangerades i år tillsammans med 

Malung/Sälens kommun och hade ca 100 aktiviteter att erbjuda. Peppar Peppar: 

seniordag om Lev Livet, friskare, säkrare och längre genomförs 1 oktober. 

Skolorna i Älvdalens kommun genomgår ett arbete med att skapa rökfria 

skolgårdar. Det är ett arbete som Länsstyrelsen kommer att göra tillsyn på. 

Arbetet ligger väl i fas med det som planerats. 

 

Inom folkhälsomålet för Barn – och ungas uppväxtvillkor finns följande 

aktiviteter/arrangemang: 

ABC-kurs (föräldraträff med ledare) genomfördes under våren med goda vits ord 

och stort engagemang från de föräldrar som deltog. Höstens omgång blev snabbt 

fullbokat och det fanns inte plats för alla som var intresserade. Ny omgång i 

Särna/Idre blir till våren. Förskolan har utbildat två av sina pedagoger för att 

arbeta med dessa föräldraträffar. Utbildning av Pedagog-connect är i fullgång i 

Älvdalen. Det är en del i arbetet med att skapa en rödtråd för stödet kring barn och 

deras föräldrar och de som möter barn och unga genom uppväxten. Liknande 

upplägg ska finnas i de närliggande kommunerna. Syftet med konceptet är att 

säkra kompetensen i området.  Familjenätet erbjuder föreläsning om 

spelberoende.  

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att ta del av informationen.  

 

 

12. Rapport från respektive huvudman 

LANDSTINGET 

Anita Nääs  

Sommarbemanningen var svår. Det har varit tufft. Sjuksköterskorna är det tufft. 

Brist på läkare svårt att få hyrläkare.   

 



 5 

Asylsökande blev en ny grupp som fick vård under tre veckor. De som kommer 

som asylsökande ska erbjudas vård som inte kan anstå. Barn och gravida ska 

erbjudas vård. En mobilgrupp med samlad kompetens ska upprättas i Dalarna som 

kan möta denna målgrupp.  

 

Lena Freijs  

Sommarbemanningen: färre sängplatser har varit öppna. Sommaravtal för 

personalen märks nu utifrån att många av de anställda förskjuter sin semester. 

Sjuksköterskor saknas. Rehab och stroke, 61:an har neddragna vårdplatser. 

Utbyggnad startad nu och förväntas vara klart 2016. 

 

Carin Larnemark 

Personalstyrkan under sommaren har varit ansträngd. ST-läkare kommer att finnas 

på plats. Tidigare läkare fungerar som handledare. Rekrytering av läkare är svårt. 

Apoteket får utökande öppettider. Vardagar kl 8.30-17 lunchstängt 1 timme. 

 

Sofia Skogmo 

Stafettläkare fungerar bra utifrån att det är samma läkare som återkommer. 

Arbetar med gruppverksamheter. 

 

Bigitta Sohlberg 

Efter arbete sker nu utifrån valet. Beslut om en ambulanshelikopter som ska köpas 

in och bemanna Mora Lasarett. Den kommer att vara ett komplement  

 

Ulla Back-Olsson 

Medicinska ex stroke. Bemanning på ambulanshelikopter ska rekryteras vid 

årsskiftet. Ska vara igång 1 sep 2015. 

 

KOMMUNEN 

Erfarenheter från sommarens asylmottagning. 

Enheten för arbete och utveckling har ett samarbete med arbetsförmedlingen och 

två arbetscoacher är anställda. 

Verksamhetsansvarig för LSS och kommunpsykiatrin blir från 1 okt Ifo-chefen 

Bengt Jonsson.  

Förvaltningschef för socialaförvaltningen blir Elisabeth Fransson från 1 jan 2015. 

 

Lars Lisspers 

Nya rektorer på plats. Planerar för den nya skolan. Sättet att se på utbildning. Ny 

chef för elevhälsan är Melker Brodin. Bussarna har inte fungerat det har varit 

katastrof.  

 

Maria Särnblad 

Arbetet har flutit på bra över sommaren. Personalen har haft känningar av den 

läkarbrist som vårdcentralen haft. 

 

Kjell Tenn 
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I början av november byts den politiska majoriteten.  

Fastighetsunderhållet har varit eftersatt nu sker ventilationsarbete. Skalskydd och 

utbyggnad av kommunhuset är i fullgång. Den nya gemensamma receptionen 

kommer att innebära en samverkan med olika verksamheter som polis, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen. Målet är att medborgarna snabbare ska få 

service och bli slussande till rätt kompetenser. 

Inriktningsbeslut att påbörja skolbygget 2015. Ny skolbyggnad och därmed riva 

den gamla. 

Biblioteket i Idre kommer att få en halvtidstjänst. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att ta del av informationen. 

 

13. Innehåll vid kommande möte 

Kontakta Lena eller Lina om det finns önskemål om punkter på 

föredragningslista. 

 

14. Övriga frågor och mötets avslutning 

 

Finsam ska arbeta med målgruppen de som står långtifrån arbetsmarknaden.  

 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

 
 

 

 
 

 


