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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 

Ärendet gällande statistik psykisk ohälsa utgår. Tas upp på nästakommande 
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 17 november 2014 

Tid Kl. 9:00-12:00 

Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset 
    
Närvarande    

    
Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen 
Per-Anders Westhed c Kommunstyrelsen 
Sigvard Axbom dsp Ersättare landstingsrepresentant  
Hans Unander s Ordf hälso-o sjukvårdberedningen 
Robert Hagström S Ersättare landstingsrepresentant 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Mia Johansson   Folkhälsoplanerare 
Elisabeth Hekkala  Verksamhetschef vård och omsorg 

Matts Lindgren  Verksamhetschef Vansbro vårdcentral 
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4. Rapport folkhälsoplanerare 

Med anledning av problem med rökning vid Vansbro utbildningscentrum finns 
behov av att revidera nuvarande policy om rökfri arbetstid med tillhörande 
riktlinjer för att öka förutsättningar att klara lagkrav med rökfria skolgårdar.  

En gemensam arbetsgrupp Vansbro kommun och Vansbro vårdcentral har 
startats som fortsättning på seminariet Sundare barn. 

 

Samverkansberedningen beslutar  

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

5. FINSAM 

Verksamhetschef Ritva Pettersson informerar om FINSAMs verksamhet. 
Bilder bifogas minnesanteckningarna. 

Samverkansberedningen beslutar 

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

6. Välfärdsrådet 

Förslag att välfärdsrådet upphör vid årsskiftet och att välfärdsrådets arbets-
uppgifter behandlas av andra befintliga organ. Ett förslag är att folkhälsofrågor 
kommer att läggas som ett tema under utskottet leva bo, vid vissa möten in-
bjuds landstingsrepresentant. Beslut i frågan på kommunfullmäktige 17 no-
vember. 

Samverkansberedningen beslutar 

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

7. Mötestider 

Föreslagna datum för 2015: 

16/3, 18/5, 28/9, 16/11 

Tiden är alltid kl. 9.00-12.00 

Förslaget är att föreslagna mötestider fastställs på första mötet 2015. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t mötestider för Polsam 2015 beslutas på nästa möte. 
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8. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget - lokalt 

Högt tryck på vårdcentralen har lett till vårdkö och det pågår ett arbete för att 
hitta lösningar. Bidragande orsaker är bristande egenvård samt ökade insat-
ser inom specialistvård. Bemanningen är tillgodosedd. Rekrytering av psyko-
log till första linjens vård för barn pågår. 

En sjuksköterska utbildas för att arbeta med risk-och missbruk i Vansbro och 
Malung. 

Monica Frisén slutar som enhetschef för ÖVP i Vansbro i mitten av januari, 
ny enhetschef ÖVP blir Sofia Skogmo. 

Landstinget – centralt  

Stor personalbrist. Neddragning av vårdplatser på grund av sjuksköters-
kebrist. Det är svårt att rekrytera och läget är oroväckande. Åtgärder på bred 
front pågår. 

Fortsatt arbete med ombyggnation av Mora lasarett med ett nytt vårdblock. 
Förarbetet beräknas bli klart under 2015 för byggstart 2016. 

Kommunen 
 
Enligt periodprognos per augusti beräknas ett överskott motsvarande 1,3 
mkr. 
Kommunfullmäktige beslutar idag budget och strategisk plan för 2015. 
 
Arbete pågår för en gemensam gymnasieskola med Malung-Sälen. 
 
Ett arbete kring västerdalsbanan pågår tillsammans med Malung-Sälen. 
 
Vansbro kommun har fått information kring förestående omorganisering av 
polisdistriken. 
 
Beslut kring drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från 2016-04-01 
ska fattas av kommunfullmäktige. 
 
Det finns ansökningar och planer på att starta ett asylboende i gamla Nås-
hemmet i Nås. 
 
Nytt avtal för att öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Ett HVB-
hem är under iordningsställande i Vansbro och beräknas klart till årsskiftet. 
 
Flextrafik för resa till Mora beräknas starta 7 januari 2015 och man kommer 
att kunna vara på lasarettet kl 10.00, återresa kl 15.00. Önskvärt att besöks-
tider på Mora lasarett planeras och anpassas till dessa busstider.  
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Samverkansberedningen beslutar 

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

 

9. Innehåll vid kommande möte 

 Statistik psykisk ohälsa – nuläge 

 Ungdomsmottagning 

 

Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs. 

 

10. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga. 

 

 

11. Mötets avslutning 

 

Detta är sista Polsam för nuvarande mandatperiod. Ordföranden tackar för 
uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. 

Hans Unander kommer ej att kunna fortsätta som representant i Polsam och 
tackar för gott samarbete.  

 

 

Nästa sammanträde för Polsam är den 16 mars 2015 kl 9 -12. 


