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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 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att fastställa föredragningslistan för mötet med justeringar.  
 

Dag Måndagen den 14 mars 2016 
Tid Kl. 9:00-12:00 
Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset 

    

Närvarande    
    

Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen 
Stina Munters C Ordf kommunstyrelsen  
Liv Lunde Andersson S Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen 
Nall Lasse Andersson S Landstingsrepresentant 
Oscar Fredrikson  Kommunchef 
Lena Freijs  Områdessamordnare 
Erik Wallander  Verksamhetschef utbildning och arbete 
Elisabeth Hekkala  Verksamhetschef vård och omsorg 
Mia Johanson  Folkhälso- och ungdomssamordnare 
Matts Lindgren  Verksamhetschef vårdcentralen Vbo Mlng 
Jeanette Hjortsberg  Verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin 
Verone Johansson  Enhetschef Öppenvårdspsykiatrin  
Kristin Hellberg  Praktikant 
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3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna. 

4. FINSAM 
Ritva Pettersson, verkställande tjänsteman Finsam Västerdalarna och Stefan 
Eriksson, handläggare, informerar om Finsam och målen för verksamheten. 
Anslaget för 2016 är 2068 tkr. För coachning och planering av åtgärder på 
individnivå har samtliga förbundets parter i samverkan tillskapat ett för de båda 
kommunerna gemensamt Finsamteam. Under 2016 finns 3 personer som jobbar 
för förbundet, totalt 1,7 tjänst, och 2 personer som är adjungerade från 
öppenvårdspsykiatrin och arbetsförmedlingen 

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
och i åldern 18-60 år, under minst 1 år har haft ekonomiskt stöd från 
Arbetslöshetskassa/sjukpenning/sjukersättning/försörjningsstöd, eller någon 
annan form av samhällsstöd. Undantag från 1-årsregeln gäller dock för dem som 
är upp till 30 år. De som är aktuella hos minst 2 myndigheter. 
 
Antalet deltagare som är i behov av utredande insatser har ökat under åren. Et 
finns i dagsläget ingen kö till Finsam inom målgruppen. 
 
Det finns även en möjlighet för kommunerna att söka projektmedel från Finsam. 
 
Mer information finns att läsa på hemsidan:  www.finsamdalarna.se 
 

 

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

5. Folkhälsa 

Det pågår ett regional arbetet ”Samling för social hållbarhet i Dalarna”. 
Region Dalarna kommer efter behandling av frågan att lämna en 
rekommendation till kommunerna i länet att ställa sig bakom intentionen. 
 
Mia rapporterar läget och vad som pågår utifrån nuvarande 
folkhälsopolicy. Ett särskilt arbete pågår med att ta fram en särskild 
genomförandeplan för införande av ANDT med barn och unga i fokus. 
 
Stina rapporterar om pågående arbete utifrån Dalastrategin om  
 
Samverkansberedningen beslutar  
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

 

http://www.finsamdalarna.se/
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6. Flyktingfrågor 
Primärvården och folktandvården är de mest belastade verksamheterna 
inom landstinget med anledning av flyktingsituationen. I nuläget är 
påfrestningen något lägre och hanterbar. 
 
Tillströmningen av ensamkommande barn har gett ett tillfälligt andrum. 
Situationen i skolan och IFO är ansträngd men hanterbar. Det är särskilt 
svårt att rekrytera lärare och socialsekreterare. 
Ett tredje HVB-hem är i uppstartsskede vilken leder till att belastningen på 
nuvarande boenden lättar. 
 
Oscar informerar om planer på att omorganisera vissa verksamheter inom 
förvaltningen. Enligt planen ska IFO läggas under vård oh omsorg och slås 
samman med biståndshandläggare. 
 
Förstärkning av kuratorstöd planeras inom IFO och skolan för att möta 
behov hos ensamkommande barn. Utbildningsinsatser för lärare, 
handläggare och annan berörd personal kring bemötande av barn och 
människor i kris. 
Inetrationsenhet under uppstart för samordning av flykting och 
integrationsfrågor. Chef för integrationsenheten är på plats.  
 
Samverkan med landstinget kring folkhälsoarbetet i integrationsarbetet 
efterfrågas från kommunen. 
 
I dagsläget finns mellan 200 - 300 asylsökande och ca 100 
ensamkommande barn totalt inom kommunen med privata aktörer 
inräknat. 

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

 

7. Samverkan barn och inga 
Inledande diskussioner har hållits och arbetet är uppstartat. Möte har även 

genomförts med HAB och BUP.  



 
Elisabeth Hekkala VANSBRO 2016-03-14 
 
 

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

8. Ungdomsmottagning 

Det pågår ett länsövergripande arbete kring ungdomsmottagningar och 
landstinget önskar att man har ett gemensamt arbete kring frågan.  
Vansbro kommun och ytterligare en kommun har en 20-årsgräns för 
ungdomsmottagningen vilket avviker från övriga kommuner som har 24 år. 
Landstinget ser ett bekymmer med olika åldersgränser. 
Ungdomsmottagningen hade 266 besök under 2015 fördelat på 114 
individer. Ungdomsmottagningen är öppen en dag per vecka. Landstinget 
bemannar med barnmorska och läkare och kommunen kurator. Kommunen 
behöver se över både lokalen och bemanning. Lokalen är inte 
tillgänglighetsanpassad.  
 
Samverkansberedningen beslutar 
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

9. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget 

Strokeavd och rehab/geriatrikavd på Mora lasarett har slagits samman, 16 
av 20 platser är öppna. En helikopterplatta är under uppförande på Mora 
lasarett och planeras vara klar till årsskiftet. 

Inom öppenvårdspsykiatrin pågår ett förändringsarbete utifrån 
landstingets genomlysning. De ekonomiska målen är uppnådda men med 
konsekvenser för patienter och på arbetsmiljö. Det råder personalbrist, 15 
personer saknas vilket medför prioriteringar. Akutteam finns på plats i 
Mora. Utredningsteamet har pga personalbrist inte kommit i gång. Svårt 
att rekrytera sjuksköterskor. 

Vårdcentralen har varit hårt belastade med anledning av 
flyktingsituationen. Från och med maj finns 0,5 tjänst läkare i tillsatt. 
Läkarbemanningen kommer att lösas med stafettläkare så länge. 

Kommunen 

Innevånarantalet har fortsatt öka. Resultatet för 2015 blev ett överskott på 
ca 9 mkr. 

Ett projekt ”Trygg hemgång” planeras starta i vår med syfte att möjliggöra 

en trygg hemgång efter en sjukhusvistelse med stöd av utökade insatser i 

hemmet samt trygghet till vårdtagaren och dennes närstående 
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Samverkansberedningen beslutar 

Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. 
 

10.  Innehåll vid kommande möte 

 Resultat LUPP-undersökning 

 Resultat drogvaneundersökningen 

 Samverkan barn och unga 

 Ungdomsmottagning 

 Utvärdering Polsams - styrdokument 

 

Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs. 

11.  Övriga frågor 
Ingen övrig fråga. 

12.  Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Nästa sammanträde för Polsam är den 16 maj 2016 kl 9 -12. 
 


