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Politisk samverkansberedning 

Kommun - Landsting 

Vansbro 

MINNESANTECKNINGAR 

 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

På grund av frånvaro stryks punkt 5 om Finsam samt punkt 6 om statistik 
psykisk ohälsa. Ärendena tas upp på nästkommande möte. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t fastställa föredragningslistan för mötet med justeringar.  

 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Inga synpunkter. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t  lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna. 

 

Dag Måndagen den 29 september 2014 

Tid Kl. 9:00-12:00 

Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset 
    
Närvarande    

    
Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen 
Sigvard Axbom dsp Ersättare landstingsrepresentant  
Robert Hagström S Ersättare landstingsrepresentant 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Mia Johansson   Folkhälsoplanerare 
Elisabeth Hekkala  Verksamhetschef vård och omsorg 
Erik Wallander  Verksamhetschef utbildning arbete 
Matts Lindgren  Verksamhetschef Vansbro vårdcentral 
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4. Rapport folkhälsoplanerare 

Av kommunens mål för folkhälsa framgår att följa folkhälsodata. Mia föredrar 
exempel från Kalmar län hur de har arbetat med kartläggning och analys för 
att ta fram en folkhälsoprofil. 

Frågan kommer at lyftas i folkhälsoplanerarnas länsnätverk. 

Två seminarier har hållits på temat hälsofrämjande livsstil. Seminarierna rik-
tade sig till föräldrar/allmänhet kostpersonal, lärare och personal från vård-
centralen. Föreläsare var föräldraföreningen Sundare barn. Föreläsningen 
utgick från socialstyrelsens rekommendationer. Seminarierna var välbesökta. 
Mia ser behov av ett fortsatt arbete mellan kommunen och landstinget på te-
mat. Förslag finns att tillsätta en gemensam arbetsgrupp kommun-
vårdcentral. 

 

Samverkansberedningen beslutar  

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen.  

5. Distriktssköterskemottagning i Nås 

Samtal har hållits mellan vårdcentralen och kommunen. Inga förslag klara. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

6. Ungdomsmottagning 

Länsgemensamma överenskommelsen har inte varit upp för beslut i Vansbro 
kommun. Eventuellt kommer det förslag på ändring av överenskommelsen. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

7. Sysselsättningsverksamhet 

En kartläggning och inventering av nuläget inom kommunens sysselsättnings-
verksamheter har genomförts. De verksamheter som berörs är arbetsmark-
nadsenheten, AME, unga till arbete, daglig sysselsättning enligt LSS, dagcen-
ter, och den dagliga sysselsättningsverksamheten för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, Fenix. 

Den fortsatta planeringen är att ta fram en gemensam målbild för arbetet och 
att ta fram en modell för Vansbro kommun. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 
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8. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget - lokalt 

Läkarbemanningen är täckt.  

Landstinget – centralt  

Sommaren har på det stora hela fungerat bra. Det var perioder med överbe-
läggning men tack vare förskjutna semestrar har det gått att lösa. 

Ny vårdbyggnad planeras på Mora lasarett. Behovet från de olika klinikerna 
sammanställs och byggstart är planerat till 2016. Den planerade byggtiden är 
2-3 år. 

Kommunen 
 
Demokratidagarna har genomförts på gymnasieskolan och högstadiet. Re-
flektionerna har varit positiva. 
Delårsrapport och budgetprognos är på gång. 
Det finns en politiks enighet om att LUPP och drogvaneundersökningar enligt 
Ökerö-modellen ska fortsätta. 
Den nya räddningsstationen är invigd. 
Mottagandet av ensamkommande flykting barn är i gång. Ett HVB kommer 
att startas i en av Stiftelsen Vansbrohems fastigheter i Vansbro. 
Kommunstyrelsen har efter propå beslutata om att öka mottagandet av flyk-
tingar från 20 till 35 per år. 
Vansbro kommun har lagt in en beställning om anropsstyrd trafik för anslut-
ning till buss i Kättbo till Mora. 
Kommunfullmäktige har att besluta om hur den kommande politiska organi-
sationen ska se ut. 
Det har uppmärksammats att folkhälsofrågor lyfts både i välfärdsrådet och 
Polsam. Ställningstagande om det föranleder någon förändring kommer. 
Frågan om drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 
april 2016 måste beslutat innan årsskiftet. 
 
 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

 

9. Innehåll vid kommande möte 

 Medelstilldelning FINSAM Västerdalarna. Hur se förslag om förändrad me-
delstilldelning ut? Verksamhetschef Ritva Pettersson bjuds in. 

 Statistik psykisk ohälsa – nuläge 
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 Ställningstagande välfärdsrådet 

 

Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs. 

 

10. Övriga frågor 

Sociala risker 

Kommunens säkerhetssamordnare har sammanställt en risk och sårbarhets-
analys. Det prioriterade området har varit ohälsotalet och psykisk ohälsa 
bland unga kvinnor. Välfärdsrådet kommer att arbeta vidare med resultatet. 
Kommunen har samarbetat med landstinget i risk och sårbarhetsanalysen. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

 

11. Utvärdering av mötet  

Lågt deltagande vilket även påverkade temafrågorna i dag. Bra information 
och intressanta ärenden. Förslag att stryka punkten kring utvärderingen. Bra 
om det blir ett ställningstagande gällande välfärdsberedningen. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t punkten Utvärdering av mötet utgår. Om det blir nya ledamöter med an-
ledning av valresultat ska frågan lyftas igen. 

 

12. Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. 

 

Nästa sammanträde för Polsam är den 17 november 2014 kl 9 -12. 


