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Älvdalen       

Politisk samverkansberedning 

Minnesanteckningar 

 

Dag:  Torsdag 16 mars 2017 

Tid:  09.00 – 12.00 

Plats:  Loftet, Älvdalens kommunhus 

 

Närvarande:  

Anders Björklund (s) Ordförande, ersättare för kommunstyrelsens ordförande   

Peter Egardt. Ordförande i kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott. 

Anette Eriksson                        (s)   Kommunstyrelsens vice ordförande (deltar från punkt 4)                       

Mari Rustad                              (s) Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Lena Freijs Områdessamordnare för norra och västra hälso- och 

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

Anita Nääs Verksamhetschef vårdcentralen Älvdalen  

Malin Trapp Enhetschef Psykiatriska Mottagningsteamet i Mora  

Elisabeth Fransson  Förvaltningschef  Vård- och omsorgsförvaltningen 

Maria Särnblad Enhetschef/Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Lars Lisspers Förvaltningschef  Barn- och utbildningsförvaltningen 

Lina Håmås   Folkhälsoplanerare 

Ida Heed   Coach Enheten för Arbete & Utveckling (punkt 4) 

Anna-Karin Olsson  Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (punkt 4-10) 

Lena Dahlquist Sekreterare 

 

 

1. Mötets öppnande 

Anders Björklund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen beslutar att fastställa föredragningslistan för mötet. 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

4. Finsam 

Bigitta: Revisorerna har påpekat att Finsam måste tillsätta en styrgrupp av de aktörer som 

ingår i Finsam (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region). 

Finsam har medlen.  Pengar kan sökas hos Finsam för olika projekt. 

 

Elisabeth: Hur mycket pengar förfogar Finsam över?  
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Bigitta: Budgeten för 2017 är på 3 868´ miljoner kronor för hela Finsam. Av dessa bidrar 

Älvdalen med 144 900 kronor. Det finns 340 000 kronor i projektpengar för 2017. 

 

Ida berättar om sitt arbete som coach inom Enheten för Arbete & Utveckling.  
Just nu är 9 personer inskrivna i Finsam från Älvdalens kommun. Under 2016 var det totalt 14 
inskrivna varav 5 skrevs ut.  
Målet är att de ska stärkas som individer. Individuell planering görs med coaching, 
gruppverksamhet/7Tjugo-Natur, studiebesök, friskvård och arbetsträning (bland annat med 
hjälp av metoden ”Supported Employment”). 
 

7Tjugo-Natur startade den 1 februari -17 och är en metod för personlig utveckling där kursen 

flyttar utomhus till en tentipi vid älvkanten. Den startar med en kurs, därefter får deltagarna 

parallellt med kursen börja arbetsträna och den avslutas sedan med plantsättning inom 

Älvdalens Besparingsskog. 

 

De utmaningar Ida ser är att det är långa väntetider inom vården och att myndigheters 

regelverk kan säga emot varandra. Många som behöver psykiatrisk hjälp får vänta lång tid.  

 

Malin känner igen detta med krockar mellan myndigheter.   

 

Elisabeth: Fler Sip:ar (samordnad individuell plan) måste göras eftersom klienterna upplever 

att de får kartläggas flera gånger. 

 

Anna-Karin: Det är långa väntetider. Det kan gå år, vilket gör att en del måste gå på 

försörjningsstöd. En del behöver komma igång snabbare. Det tycker även klienterna själva.  

 

Anders: Hur ser bilden ut i Älvdalen när det gäller presumtiva deltagare? Når man alla? 

Kommer de frivilligt? 

 

Ida: Det kan vara trögt ibland.  

 

Anita: Beredningsgruppen ska utvecklas till ett mottagningsteam dit man ska kunna söka 

själv och det ska marknadsföras. 

 

Anders: Hur försörjs de när de är i Finsam?  

Ida: De har ofta aktivitetsersättning. 

 

5. Samordnad missbruksvård 

Anita: Vi ska träffas idag för att titta på vår lokala överenskommelse.  Kommun och landsting 

är det som ska träffas.  

Elisabeth/Anna-Karin: Vi har nu avtal med en alkoholterapeut från Nudax-Rehab AB när det 

gäller öppenvård/vård på hemmaplan. Det har fallit väl ut. Deltagarna går in i en behandling. 

Terapeuten kommer en gång i veckan. För att får vara med måste man ha ett beslut från ifo.  
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6. Psykisk hälsa 

Elisabeth: Det blir nu en fortsättning på den länsövergripande prio-satsningen från Region 

Dalarna när det gäller psykisk hälsa. Alla kommuner i Dalarna och Landstinget Dalarna gjorde 

under 2016 en analys av vad varje kommun ska jobba med när det gäller psykisk hälsa. För 

Älvdalens del fokuserades det på psykisk ohälsa för äldre, suicidprevention och 

hemmasittare. 

 

Det har nu kommit en webbenkät från SKL för att följa upp det arbete som gjordes under 

2016. Det handlar mycket om barn/unga 18-24 år. Det är ett stort mörkertal kring 

hemmasittare i Sverige. Många skolor anställer arbetsterapeuter för den här gruppen. 

 

Det kommer att bli ett analysseminarium till hösten och önskemål finns om att ta fram en 

rapport för Dalarna. 

När detta blir aktuellt hjälps vi åt i styrgruppen med inmatningen.  

 

Lena: För Landstingets del är det psykiatrin som ska fylla i dessa uppgifter. 

 

7. Social hållbarhet 

Lina rapporterar från samlingen för social hållbarhet i Dalarna. Det är ett samarbete mellan 

Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget och Högskolan Dalarna. Man samlas kring 

fyra temaområden. Inom varje temaområde arbetar man med åtgärdsförslag.  ”Dalastrategin 

– Dalarna 2020” menar att i en allt mer kunskapsintensiv samhällsekonomi är det människors 

lust, vilja och skapandekraft som är drivkraften för en hållbar tillväxt. Det handlar bland 

annat om att ge barn en bra start i livet och att ge alla förutsättningar till egen försörjning. 

 

8. SBU-samverkan barn och unga 

Konsultationsteam Älvdalen och Särna/Idre: Sedan hösten 2015 finns det två team, ett i 

söder och ett i norr. Syftet är att samarbeta bättre kring komplexa ärenden där fler aktörer är 

eller behöver bli involverade.  Teamet har sett behov av skriftliga samtycken. Nu ska man 

jobba med en samtyckesblankett. Möten hålls var fjärde vecka. Styrgruppen har haft tre 

möten under 2016. 

Exempel på konkreta satsningar: vårdcentralen har förstärkts med en halvtidstjänst, (tjänsten 

delas mellan Älvdalen och Orsa), familjeenheten invigdes i december, en gemensam 

kompetensutveckling har genomförts bland annat om hur man ska få till fler sip:ar för yngre 

barn och om barn från andra länder som är i en asyl-/integrationsprocess. 

 

Under 2017 kommer det bland annat att bli en föreläsning av Anette Sjögren om 

omsorgssvikt och en revidering av den lokala överenskommelsen. 

 

Elisabeth: Väldigt bra att Lina kan hålla ihop dessa möten. 

 

Lena: Ulla Allard ska bjudas in till kommande möte med Polsam. Hon är samordnare för 

mottagningen barn och unga på Landstinget. 

 

Anita: Vi ser en ökad psykisk ohälsa på högstadiet bland flickorna och vill därför lyfta frågan.  

Lars: Flickorna på högstadiet har väldigt höga betyg även jämfört med riksgenomsnittet. Vi 

jobba med frågan.  

Anita: Kanske ska man jobba med föräldrarna? 



4 (6) 
 

Lars: Vi jobbar med detta i föräldrautbildningarna. 

 

9. Ungdomsmottagning 

Anita: Inget nytt att informera om sedan sist när det gäller ungdomsmottagningen. 

Ungdomsmottagningen är öppen: 14.00–17.00 varje onsdagseftermiddag. På plats finns då 

en undersköterska, en barnmorska och en kurator. 

 

10. Samverkan vård och omsorg 

Elisabeth informerar om den nya betalningsansvarslagen som kommer att gälla från januari 

2018 och kommunens tolkningar och frågor kring den. Workshops ska hållas på Region 

Dalarna. Riktlinjer ska tas fram. 

Många tar bort sina korttidsplatser idag.  En riskanalys ska göras av Älvdalens kommun inför 

att korttidsplatserna tas bort.  

Vi behöver träffas lokalt och bland annat göra gemensamma riskanalyser. 

 

Lena: Propositionen som nu ligger ska gälla från 1 januari -18 och handlar om en tryggare 

hemgång. Det handlar om ett trepartssamarbete mellan öppenvården, slutenvården och 

kommunerna. Vi inom landstinget arbetar med rutiner runt detta för närvarande. Vi jobbar 

mot 15 kommuner. Det är viktigt att rutinerna ser lika ut för alla dessa kommuner så vården 

blir jämlik. Det kommer att bli ett möte efter sommaren arrangerat av Region Dalarna för att 

diskutera hur detta ska fungera.  

Vi ska även ha ett möte med landstinget i Södermanland för att höra hur de jobbat med 

detta och personcentrerad vård. 

Modulen för samordnad vårdplanering (SVPL) kommer att finnas kvar men ändras.  

Lena ser en fara i att kommunerna jobbar för mycket med detta var och en innan man är 

överens om ett möjligt gemensamt arbetssätt i den 15 kommunerna. 

 

Lena: På ett möte med Polsam i Leksand förra veckan berättade de att biståndsbedömare 

och arbetsterapeuter börjat med ett förebyggande arbete i form av uppsökande verksamhet. 

Det har fallit väl ut.  

 

11. Rapport från respektive huvudman 

 

Bigitta: 

Budgeten för landstinget gick med 196 miljoner kronor plus för 2016.  
Personer som är 85 + har nu gratis öppenvård i Sverige. 
En ny fastighetsplan är beslutad för Mora Lasarett med planering för stora utbyggnader. 

Helikopterplattan är klar men inte invigd. Helikoptern har i genomsnitt tre ”skarpa” uppdrag 

per dygn. Den gör väldigt stor nytta. Fler och fler landsting vill ingå i detta kommunförbund, 

vilket gör det billigare.  

Fler moduler ska byggas vid lasarettet. 

Familjecentral nu på gång i Mora. 

Den finns nu en digital vårdcentral tillgänglig via appen ”Min vård”. 

Regionbildning på gång. 

Ny ambulansstation är under byggnation i Mora. 

Stora satsningar nu på Mora Lasarett.  
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Elisabeth:  

Det är väldigt pressat just nu när det gäller att lösa bristen på särskilda boendeplatser på 

bästa sätt. 

Vi håller på att ta fram en ny Äldreomsorgsplan tillsammans med bland andra 

pensionärsorganisationerna. 

Det är brist på vikarier inför sommaren. Kommunen deltar i en rekryteringsmässa i Mora den 

24 mars 2017. 

Utbildningarna till undersköterskor behöver ”vässas upp”. Det är viktigt att utbildningarna är 

bra och att eleverna är anställningsbara när de går ut. 

 

Lena: 

På landstinget hade vi en prao-vecka förra året. Ungdomar i årskurs 8-9 erbjöds att praktisera 

inom hälso- och sjukvården. Vi vill visa mångfalden av arbeten som finns med hjälp av 

studiebesök och olika prova-på-aktiviteter m m. 

Vi har ett möte i maj med SYO-konsulterna. Vi vill göra det möjligt för skolorna att skicka 

elever till denna prao.  

 

Lars: 

En handlingsplan för föräldrafrämjande arbete i Älvdalen är nu framtagen och godkänd av 

kommunstyrelsen. Det är nu beslutat att föräldrautbildningarna ska rulla på.  

Det finns ingen familjecentral i Älvdalen. Kommunen och landstinget bär gemensamt det 

ekonomiska ansvaret. Denna handlingsplan ska nu följas så långt möjligt. 

 

Ny skola byggs vilket är bra för arbetsmiljö och studiemiljö för elever och personal. Möbler 

beställs idag. Skolan är inflyttningsklar om ett år. I stort sett följs planen. Fyra enheter ska in, 

med bibliotek och elevhälsa m m. 

 

Ulrika Olsson är nu anställd som studievägledare. 

 

Skolverket har valt Älvdalens kommun som en av 20 kommuner som kommer att få en 

heldag med Skolverket för att bli bättre på att undervisa och möta nyanlända elever. 

Skolverket träffar först skolans chefer, sedan politikerna och längre fram övrig personal inom 

skolan. 

 

Elisabeth:  

Ifo flyttar i mitten av april in i nya lokaler inne i kommunhuset (tidigare postens lokaler). 

Även kommunens ledningsgrupp ska flytta in där. 

 

Malin:  

Det är nu öppet hus en gång per vecka på öppenvårdspsykiatrin. En läkare och sköterska har 

under februari åkt ut på hembesök. De planerar att fortsätta med det.  

Vi jobbar med att få fram en beroendemottagning-/team. Det kommer inte att vara en 

mottagning i Mora utan de kommer att vara utspridda. En person ska anställas med 

kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT).  

Personalläget ser bra ut just nu. Vi blir fulltaliga i juni när det gäller sjuksköterskor.  

För att få en effektivare vårdkedja har vi nu startat ett projekt som syftar till att den 

kompetens som finns ska användas rätt.  
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Anders: Hur ser effektiviteten ut på Mora Lasarett? Arbetar läkare med det som de ska? 

Lena: Ett projekt började titta på detta men på grund av de besparingskrav som kom lades 

det projektet på is. Projektets framtid är nu osäker.  

 

Elisabeth:  

Vi har höga sjuktal bland vår personal. Det har nu vänt men det är små förändringar. Vi 

försöker jobba med tidiga insatser.  

Omvårdnadsbehoven hos brukarna har ökat. En fjärdedel av den service på 6 000-7 000 

timmar månad som ges är nu service resten omvårdnad. Vårdtyngden har förändrats. Nya 

tag med scheman görs.  

 

12. Innehåll vid kommande möte 

Lena bjuder in Ulla Allard till mötet den 4 maj. 

Stående punkter enligt tidigare. 

 

13. Övriga frågor 

Enhetschef/MAS Maria Särnblad, Maria.Sarnblad@alvdalen.se ska läggas till i sändlistan för 

kallelserna i fortsättningen. 

 

14. Mötet avslutas 
Nästa möte blir den 4 maj 2017 i Älvdalen, kl. 09.00-12.00.  

 

 

mailto:Maria.Sarnblad@alvdalen.se

