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Älvdalen       

Politisk samverkansberedning 

Minnesanteckningar 

 

Dag:  Torsdag 10 mars 2016 

Tid:  09.00 – 11.15 

Plats:  Loftet, Älvdalen 

 

Närvarande:  

Peter Egardt, ordf. (s) Kommunalråd 

Arne Jönsson    (s) Ordförande i kommunstyrelsens vård- och      

                                                                              omsorgsutskott 

Anders Björklund (s) Ordförande i kommunstyrelsens barn- och utbildnings-     
                                                                     utskott    

Lina Håmås   Folkhälsoplanerare 

Elisabeth Fransson Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 

Lars Lisspers Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen  

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

sjukvårdsområdet 

Gunnar Olsson Finsam (t o m p 3) 

Lena Dahlqvist Sekreterare 

 

 

1. Mötets öppnande 

Peter Egardt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen beslutar att fastställa föredragningslistan för mötet med tillägg av 

två övriga frågor; Fastigheten som inrymmer Särna äldreboende och vårdcentralen i Särna  

bjuds ut till försäljning och ungdomsmottagningen. Det beslutades också att punkten 6 

”Finsam” flyttas till punkt 3. 

 

3. Finsam  

Gunnar Olsson gör en muntlig redovisning av årsredovisningen för Finsam för 2015. 

 

Vidare informerade Gunnar om ett godkänt projekt där socialnämnden i Mora och Finsam 

tillsammans som ska utveckla arbetet med boendestödjare till personer med 

missbruksproblem. En projektledare ska anställas för att utveckla detta arbete utifrån de 

förutsättningar som gäller i glesbygd. Målet är att 5 st. personer som annars skulle ha 

skickats till behandlingshem istället får hjälp på hemorten.  Efter att ha fått denna hjälp är 

tanken att de ska komma till Finsam. Älvdalen och Orsa kommer att bjudas in i detta projekt. 
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Elisabeth Fransson efterlyser statistiken för Älvdalens del för 2015. Hur ser utfallet ut för 

personerna från Älvdalen som ingått i Finsams verksamhet?   Elisabeth Fransson kontaktar 

socialsekreterare Maria Stark för att kalla till ett möte med Finsam om detta. 

 

Finsam har medel för att finansiera en arbetsterapeut i skolan. Lars Lisspers och Gunnar 

Olsson tar kontakt med varandra i ärendet.  

 

Elisabeth Fransson informerar om att det idag finns bra modern teknologi som hjälpmedel 

för att få i väg barn till skolan t ex.  

 

4. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från samverkansberedningen 2015-11-26 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

5. Samordnad missbruksvård 

Integrerad missbrukssamverkan öppnas inom kort i Älvdalen. Samverkansavtal inte påskrivet 

ännu meddelar Elisabeth Fransson. Fortfarande oklart med lokal. Ska vara öppet 1 g/vecka.  

 

6. Psykiatri 

Lena Freijs berättar om hur psykiatrin nu är organiserad i norra Dalarna. Det är mycket svårt 

med bemanningen vilket kommer att bli ännu svårare till sommaren.  

 

7. SBU – samverkan kring barn och unga 

Lina Håmås informerar om att det den 23 mars blir en kompetensutbildningsdag med 

styrgrupp och konsultationsgrupp för samverkan kring barn och unga. 

 

Lena Freijs: Samtalsmottagningen för barn och unga i Älvdalen får en förstärkning på 25 % 

avsedd för de ensamkommande och asylsökande. 

 

Lars Lisspers: Älvdalens elevhälsa kanske kommer att sitta i egna lokaler i framtiden och inte 

på Älvdalsskolan eftersom det är en elevhälsa för hela kommunen. 

 

Lars Lisspers berättar att två föräldrautbildningar enligt Connect och ABC dras igång under 

våren 2016. 

 

8. Flyktingfrågor 

Peter Egardt undrar hur det går med ”vårdcentralen” i Trängslet? Asylsökande har fördelats 

mellan Särna och Älvdalen men Älvdalens vårdcentral har belastats högre. Hur ser 

Landstingets situation ut? Hur klarar man detta? 

 

Lena Freijs: Uppdraget för Landstinget är att alla ska erbjudas hälsosamtal. Hälsosamtalen 

verkar nu vara i fas i Trängslet. Kommande hälsosamtal ska nu ske i Särna och hälsosamtalen 

i Trängslet avvecklas därmed.  

 

Bigitta Sohlberg: Sjukresorna från Trängslet fungerar inte så bra pga. språksvårigheter utan 

det blir ambulans istället t ex vid barnafödande. 
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Lars Lisspers berättar att han nu rekryterat en skolsköterska. Skolan i Trängslet ska också ha 

samtal med eleverna. Där finns nu 160 barn. Skolan söker nu en kurator. Många barn 

behöver hjälp och stöd. 

 

Elisabeth Fransson: Individ- och familjeomsorgen har nu tagit över handläggningen av 

ensamkommande barn > 16 år från Mora från årsskiftet. Målet är att socialsekreterarna är i 

fatt i med utredningarna i april. Inflödet är nu nära noll.  

Förvaltningen har nu två tjänster ute, en som socialsekreterare för barn- och unga och en 

som enhetschef för ifo.  

 

9. Folkhälsofrågor 

Lina Håmås tar upp frågan om suicidprevention: Älvdalens kommun har fått goda vitsord för 

sitt nätverksjobb tidigare med dessa frågor. Ska vi blåsa liv i det nätverket? Det har legat på is 

ett tag.  

 

Peter Egardt: Detta är ett viktigt folkhälsoområde för kommunen. Hur arbetar Landstinget 

med denna fråga? 

 

Lena Freijs: Landstinget har ett stort uppdrag när det gäller detta. Självmordsfall där man ser 

att personen har haft kontakt med Landstinget måste anmälas och utredas.  

 

Peter Egardt: Finns det någon möjlighet att skaka liv i detta nätverk?  

 

Bigitta Sohlberg: Den frågan bör lyftas politiskt. 

 

Peter Egardt tycker att Lina ska prata med förvaltningschef Christina Holback för att lyfta 

frågan i samhällsutvecklingsutskottet och sedan vidare till kommunstyrelsen. 

 

Landstinget tar också med sig frågan. Frågan ska även tas upp på kommande Polsam-möte. 

 

Under februari har frågan om Region Dalarna ska ta på sig ägarskapet för projektet ”Samling 

för social hållbarhet i Dalarna” beretts och beslut tas 18 mars. Dalarnas kommuner kommer 

att rekommenderas att delta. Projektplan kommer att gå ut till kommunerna tillsammans 

med inbjudan till en samling. 

 

Lina Håmås efterlyser ett styrdokument för Polsam. Hittar bara ett diskussionsunderlag. Lena 

Freijs säger att det finns ett styrdokument som togs före denna mandatperiod. Lena skickar 

över det dokumentet så får det tas upp nästa Polsam möte. 

 

10. Rapport från respektive huvudman 

Lars Lisspers:  

Arbetsmiljöverket genomför en nationell inspektion på skolor runt om i landet 2013- 2016. 

Samtliga skolor är nu inspekterade i Älvdalens kommun. Även den psykosociala arbetsmiljön 

ingår i arbetet. 

Nu är beslut taget att ny skola ska byggas i Älvdalen för drygt 190 miljoner. Rivning startar 

inom kort.  

 



4 (5) 
 

Elisabeth Fransson: Det råder nu ett mycket besvärligt rekryteringsläge på 

undersköterskesidan inom förvaltningen. Hur ser det ut inför sommaren på Landstinget när 

det gäller neddragning av platser? 

 

Lena Freijs. För tidigt att säga hur det ser ut till sommaren. Men det kommer att bli kännbart. 

Strokeavdelningen och den geriatriska rehabiliteringsavdelningen, (avd. 72) är sammanslagna 

från 1 januari 2016. Där kommer att finnas totalt 20 platser. 

 

Bigitta Sohlberg: Landstingets helikopter börjar jobba med patienter efter påsk.  

 

Bigitta Sohlberg: Den eventuella regionsammanslagningen är något som får diskuteras 

framöver. 

 

11. Innehåll vid kommande möte  

Psykiatrin får en stående punkt fortsättningsvis. 

Suicidprevention kommer upp som egen punkt även på nästa möte. 

Redovisning av LUPP:en (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), den del som handlar om 

hälsa. 

 

12. Övriga frågor 

Ungdomsmottagningen 

Elisabeth Fransson: Det har kommit centrala pengar från regeringen som ska satsas på 

ungdomsmottagningarna under 2016. Det finns ett gemensamt förslag på hur satsningen ska 

drivas men man är inte överens om åldersgrupperna. Hur långt har det kommit? 

 

Lena Freijs: Man är fortfarande inte överens om högsta ålder på de som ska kunna söka till 

mottagningarna. De flesta kommunerna är med på åldersgränsen 24 år. 

 

Lina Håmås informerar om att det i april är ett styrgruppsmöte där upplägget för hur 

pengarna ska användas ska presenteras. 

 

Elisabeth Fransson: Den lokala ungdomsmottagningen i Älvdalen är mycket sporadiskt öppen 

vilket känns tråkigt eftersom det nu finns mycket ändamålsenliga lokaler. En del av 

ungdomarnas frågor borde även kunna lösas med hjälp av modern teknologi. 

 

Frågan tas upp på nästa Polsam. Anita Nääs och Carin Larnemark får föredra frågan. 

 

Försäljning av fastighet i Särna 

Peter Egardt: Älvdalens kommun har fått en förfrågan om att köpa fastigheten där Särna 

vårdcentral och Särna äldreboende inryms.  Lena Freijs tar kontakt med Landstings-

fastigheter i frågan och undersöker hur avtalet ser ut.  

 

 

13. Mötets avslutning 

Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

14. Nästa möte blir den 2 juni 2016. 


