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Politisk samverkansberedning
Kommun - Landsting
Vansbro
MINNESANTECKNINGAR
Dag
Tid
Plats

Måndagen den 16 maj 2016
Kl. 9:00-12:00
Vansbrorummet, Medborgarhuset

Närvarande
Torsten Larsson
Stina Munters
Liv Lunde Andersson
Anki Evoldsen
Nall Lasse Andersson
Oscar Fredrikson
Lena Freijs
Erik Wallander
Elisabeth Hekkala
Mia Johanson
Matts Lindgren
Verone Johansson
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Kommunstyrelsen
Ordf kommunstyrelsen
Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen
Landstingsrepresentant
Landstingsrepresentant
Kommunchef
Områdessamordnare
Verksamhetschef utbildning och arbete
Verksamhetschef vård och omsorg
Folkhälso- och ungdomssamordnare
Verksamhetschef vårdcentralen Vbo Mlng
Enhetschef Öppenvårdspsykiatrin

1. Mötets öppnande
Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av föredragningslista
Samverkansberedningen beslutar
Att fastställa föredragningslistan för mötet.

3. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga synpunkter.
Samverkansberedningen beslutar
Att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna.
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4. Folkhälsa
LUPP
Genomgång av resultatet av LUPP-undersökningen.
Resultatet har lett till tre identifierade utvecklingsområden; bemötande inom
skolan, elevinflytande/elevråd och fritidsfrågor. En populärversion av rapporten
finns på kommunens hemsida.
http://www.vansbro.se/sites/default/files/lokal_uppfoljning_av_ungdomspolitike
n_-_vansbro_kommun_2015_002.pdf

Drogvaneundersökning
Genomgång av resultatet av drogvaneundersökningen 2016 som bygger på Ökerömetoden. Det viktiga är jämförelsen av det egna resultatet mellan åren. Generellt
är resultatet bättre är föregående år.

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

5. Samverkan barn och unga
Fördelningen mellan BUP, habiliteringen och vårdcentralen har
tydliggjort. Träffar mellan kommunen och landstinget har påbörjats. Föroch grundskolechef är rekryterad och kommer att ingå i arbetet.
Samverkansdokument är ej klart.
Samverkansberedningen beslutar

Att tacka för informationen. Ärendet återkommer nästa möte.

6. Ungdomsmottagning
Det länsgemensamma överenskommelsen har omarbetats och kommer att
behandlas av direktionen på Region Dalarna. Förslaget kommer sedan att
komma till kommuner och landsting för beslut. Lokalt i Vansbro finns
behov av att se över ungdomsmottagningen med anledning av en ökad
verksamhet.
Landstinget framför ett önskemål om att kommunen höjer sin åldersgräns
till 24 år.
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

7. Styrdokument Polsam
Uppföljning av styrdokument för Polsam. Minnesanteckningar från Polsam
publiceras på landstingets hemsida. Av diskussionen framkommer önskemål om
förtydligande/tillägg. Det bör bli mer tydligt uttalat att utvecklingsområden
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identifieras och att en plan för fortsatt arbete tas fram samt att
minnesanteckningar från Polsam delges respektive styrelse.

Samverkansberedningen beslutar

Lena Freijs ges i uppdrag att sammanställa diskussionen och revidera dokumentet.

8. Rapport från respektive huvudman
Landstinget

Statistik kring utskrivningsklara delges. Önskemål finns från landstinget
att patienten kan återgå till kommunen tidigare, innan debiteringsbara
dygn inträder.
Mora lasarett kommer att ha samma antal platser öppna som föregående
sommar. Kirurgkliniken kan komma att stänga ytterligare någon plats i
slutet av sommaren
Öppenvårdspsykiatrin planerar att stänga mottagningen vissa dagar under
sommaren. Skör bemanning.
Vårdcentralen har en halv läkartjänst besatt och täcker upp behovet med
stafettläkare. Inget förändrat öppethållande under sommaren men en läge
bemanning.
Kommunen

Ungdomar bjuds in att få del av resultatet från LUPP-undersökningen.
Planer finns på att inrätta ett ungdomsråd om det finns ett intresse från
ungdomarna.
Satsning på bidrag till föreningar kring integrationen.
Beredskapsdagar i länet hade tema väpnat våld i skolan. Föreläsning till
personal inom skola och sociala verksamheten kring hur man bemöter
personer som genomgått kriser inom integrationsområdet planeras
genomföras i höst.
I samverkan med Polisen genomförs en enkät undersökning om hur man
öka tryggheten inom kommunen.
Svårt med rekrytering av semestervikarier både på omvårdnads personal,
sjuksköterskor och biståndshandläggare. Ingen planerad förändring av
verksamheten i sommar.
Svårt med rekrytering av kuratorer och behöriga lärare inom skolan samt
personal som kan ge stöd på modersmål.
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.
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9. Innehåll vid kommande möte


Samverkan barn och unga



Samverkan äldre
i. Utskrivningsklara
ii. Hemsjukvård
Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs.

10. Övriga frågor
Ingen övrig fråga.

11. Mötets avslutning
Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat.

Nästa sammanträde för Polsam är den 3 oktober 2016 kl 9 -12.

