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1. Mötets öppnande 

Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
Vi har nya representanter och gör en presentationsrunda. 
 

2. Fastställande av föredragningslista 
Ärendet gällande statistik psykisk ohälsa utgår. Tas upp på 
nästakommande möte. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att fastställa föredragningslistan för mötet med justeringar.  
 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna. 

Dag Måndagen den 16 mars 2015 
Tid Kl. 9:00-12:00 
Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset 

    

Närvarande    
    

Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen 
Liv Lunde Andersson S Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen 
Nall Lasse Andersson S Landstingsrepresentant 
Elisabeth Rooth Eriksson  Kommunchef 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Mia Johansson   Folkhälsoplanerare 
Elisabeth Hekkala  Verksamhetschef vård och omsorg 
Matts Lindgren  Verksamhetschef Vansbro vårdcentral 
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4. Rapport folkhälsoplanerare 

Den 6:e lokala drogvaneundersökningen genomfördes under vecka 11.  
Kommunen har, som en del i kommunens arbete med 
ungdomsdelaktighet, valt att för första gången ansöka om att delta i 
enkätundersöknigen LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken.  
 
Samverkansberedningen beslutar  
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.  

5. Hälsa på lika villkor 

Samverkansberedningen delges en övergripande bild av resultatet från 
enkätundersökningen gällande hälsa på lika villkor. Resultatet har 
sammanställts i en länsövergripande rapport. 2014 gjordes ett utökat 
urval i Dalarnas län vilket har gett ett kommunresultat, nästan hälften 
besvarade enkäten. Några resultat som lyfts fram är: 
- Ett tydligt samband som identifierats är lägre hälsa och låg 

utbildningsnivå.  
- Länets äldre har ett lägre socialt deltagande än övriga landet.  
- Mer än en 1/3 av länets unga män har ett riskbruk av alkohol mot 1/4 i 

landet. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

6. Ungdomsmottagning 

Inget nytt har hänt i frågan. 
Samverkansberedningen beslutar 
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

7. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget - lokalt 

Bemanningen är i nuläget täckt, även på läkarsidan. Vårdbehovet är stort 
och det pågår arbete för att möta behovet, bland annat ser man över 
möjligheter till att kunna erbjuda sjukgymnast som förstakontakt för vissa 
grupper. 

Utvecklingsarbete kring diabetesbehandling pågår. 

En samtalsterapeut/psykolog har anställts. 
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Landstinget – centralt  

Skid-WM, influensatider och samtidigt ett stort antal medicinskt 
färdigbehandlade föranledde en ansträngd situation på lasaretten. 

Statistik från antal medicinskt färdigbehandlade från Vansbro delges. 

Betalningsansvarslagen håller på att ses över. Förslaget innebär färre 
dagar innan betalningsansvar infaller, lokala överenskommelser kring 
samverkan föreslås. Utredningen pekar bland annat på att vi behöver bli 
bättre på att vårdplanera kring patienterna. 

Sköterskebrist inom landstinget. På Mora lasarett är 17 vårdplatser på 
medicin stängda pga sköterskebrist, inom kirurgkliniken är läget skört. 

Landstinget gör genomlysingar av verksamheterna som underlag till 
åtgärder för att få budget i balans. 

Kommunen 

Resultatet för 2014 blev ett överskott på 10,2 mkr.  

Antalet innevånare fortsätter att minska och kommer att påverka 
kommunens budgetförutsättningar. Behovet av investeringar för 
upprustning av kommunens fastigheter är stort, bland annat Söderåsens 
äldreboende. 

En samverkan med Malung-Sälen kring gymnasieskola pågår  

Bredbandsutbyggnad är beslutat och påbörjas. 

Samråd kring en ny LIS-plan, som behandlar bland annat strandnära 
byggnation. 

Utredning pågår kring möjlighet till samverkan mellan 
sysselsättningsverksamheterna Dagcenter, Fenix och AME. 

Utredning pågår för inrättande av gruppboende enligt LSS. 

Nuvarande avtal med Adium omsorg AB kring entreprenaddrift av särskilt 
boende och hemtjänst i Äppelbo löper ut per 31 mars 2016. Beslut i 
kommunfullmäktige om att genomföra en ny upphandling för fortsatt 
entreprenaddrift. Arbete med framtagande av förfrågningsunderlag pågår. 

Kommunfullmäktiges strategiska plan innehåller prioriterade till 
kommunstyrelsen, bland annat uppdrag till anpassa verksamheten till 
tilldelad budgetram, fokus på skolans resultat, utveckla kommunen e-
tjänster och följa upp folkhälsopolicyn. 

Möjlighet finns nu med flextrafik för anslutningsbuss till Mora. Vid tre 
tillfällen under januari och februari har detta nyttjats. Annonsering om 
flextrafik kommer att gå ut. 
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Migrationsverket förhyr lägenheter av stiftelsen Vansbrohem och har 
flyktingmottagning på flera platser i kommunen. Det finns signaler om att 
det lämnats in anbud från entreprenör som avser starta 
flyktingmottagning på Nåshemmet. 

HVB-hem med plats för 19 boende har inrättas för ensamkommande barn. 

Samverkansberedningen beslutar 
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

8. Innehåll vid kommande möte 

 Statistik psykisk ohälsa 

 Suicidförebyggande arbete i Älvdalens kommun 

 Patientråd 

 Tematräffar 

Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs. 

9. Övriga frågor 

o Justerad mötesplan 

Polsam den 28/9 flyttas till den 29/9 kl 9 – 12. 

o Tematräffar 

Hälso- och sjukvårdsberedningen har i uppdrag att öka sin medborgardialog 
genom tematräffar i kommunerna och önskar ett samarbete med kommunen 
kring bland annat lokaler och affischering. 

o Politisk representant för folkhälsoarbetet 

Lena Freijs återkommer med information om representant. 
 

10.  Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Nästa sammanträde för Polsam är den 18 maj 2015 kl 9 -12. 
 


