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Politisk samverkansberedning
Kommun – Landsting
Vansbro
Minnesanteckningar
Dag: Fredag den 28 oktober
Tid:
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Plats: Vansbrorummet, Medborgarhuset
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Kommunstyrelsen
Ordf kommunstyrelsen
Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen
Landstingsrepresentant
Landstingsrepresentant
Områdessamordnare
Folkhälso- och ungdomssamordnare
Verksamhetschef vårdcentralen Vansbro
Malung
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 mötesanteckningar
Inga synpunkter.

Samverkansberedningen beslutar
Att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna.

4. Folkhälsa
Policy och riktlinjer för folkhälsoarbetet 2012-2016 med barn och unga i särskilt
fokus löper ut. Folkhälsosamordnaren ska skriva slutrapport för policyn där
nuläge och pågående arbete ska beskrivas.
I juni 2016 inrättades ett lokalt brottsförebyggande råd (Brå). Handlingsplan för
ANDT/Brå innefattar 13 arbetsområden. Handlingsplan och en bild med en
”blomma” som illustrerar de 13 arbetsområdena delades ut. Vid
kommunfullmäktige 161219 ska en verksamhetsberättelse från ANDT/Brå
presenteras.
I det brottsförebyggande arbetet har i september förnyad överenskommelse
med Polisen undertecknats för 2016-2018, denna delades ut för kännedom.
Utifrån överenskommelsen och som ett av de 13 arbetsområdena har ett
medborgarlöfte för Vansbro kommun undertecknats. Medborgarlöfte innebär
att under en tidsbestämd period öka insatserna vad gäller framkomna
problemområden. Fokusområden för detta medborgarlöfte är trafik, frånvaro
av polis och utemiljöer.
Demokratidagen 2016 genomfördes 23 september med tre teman; bemötande
inom skolan, elevinflytande och fritidsfrågor. Uppföljning med kommunledning,
skolledning och elevråden stundar.

Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen. Slutrapport för
folkhälsopolicyn och verksamhetsberättelsen för ANDT/Brå tas med vid nästa
möte.

5. Samverkan barn och unga
Arbetet med samverkansdokument har inte kommit vidare på grund av byte av
berörda chefer.

Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen. Ärendet återkommer nästa möte.

6. Samverkan vård och omsorg
Utskrivningsklara: Möte med Mora lasarett har identifierat åtgärder för att inte
fördröja vårdplaneringsprocessen. Från 1/9 har ett projekt startats: ”Trygg
hemgång” med målet att den enskilde ska kunna återvända till hemmet efter
en sjukhusvistelse på ett tryggt och säkert sätt och därmed bevara möjligheten
att kunna bo kvar hemma.
Lena delade ut statistik över utskrivningsklara Vansbro kommun.
Samordnade vårdplaneringar mellan sjukvården och kommunen behöver öka
förståelsen för respektive parts förutsättningar och svårigheter samt eliminera
riskerna för misstag vid övergångar mellan vårdnivåerna.
Hemsjukvård: För att kommunen och primärvården ska tolka hemsjukvården
på ett bra sätt behövs bättre dialog och ökad samsyn. Fler patienter skulle
kunna vara inskrivna i hemsjukvården.

7. Ungdomsmottagning
Länsgemensamma överenskommelsen är klar och ska gå ut från Region
Dalarna. Kommunen har fortfarande åldersgränsen 20 år och det
rekommenderade är 24 år.

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

8. Styrdokument Polsam
Lena Freijs har reviderat styrdokumentet och detta delades ut. Önskvärt är att
Polsams agenda leder till mer verkstad. Borde bli givna
arbetsuppgifter/arbetsgrupper efter diskussion av de olika punkterna. Polsams

roll borde i ökad grad vara ”påtryckning” ut i den egna verksamheten för att
driva på de frågor som diskuterats.
Samverkansberedningen beslutar
Att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

9. Mötesplan 2017
Mötet föreslår 13 mars, 15 maj, 2 okt och 27 nov. Samtliga datum kl 9-12.

Samverkansberedningen beslutar
Att anta föreslagen mötesplan.

10. Rapport från respektive huvudman
Landstinget

Vid Mora lasarett blir helikopterplattan klar någon gång jan-feb 2017.
Fastighetsplan håller på att färdigställas, många gamla fastigheter och
trångboddhet – förhoppningsvis kan en del nybyggnation komma till stånd.
Närsjukvårdsutredning är inne i beslutskedjan. När den är beslutad behöver
den diskuteras i Polsam.
Öppenvårdspsykiatrin är äntligen fulltaliga och ska satsa på så kallad integrerad
psykiatri. I januari ska psykiatrin överta uppdrag från BUP och HAB.
Slutenvårdspsykiatrin i Säter har stora problem med akut personalbrist.
För vårdcentralen har det varit ett tufft år med få läkare men där personalen
ändå lyckats styra upp verksamheten väldigt bra utifrån förutsättningarna.
Läkarbemanningen har bestått av hyrläkare men av fasta som återkommer.
Matts Lindgren slutar som vårdcentralchef vid årsskiftet och rekrytering av
ersättare pågår.
Nall Lasse informerar om att patientrådet för vårdcentralen nu startat och haft
ett första möte.
Liv Lunde berättar om ekonomiska förbättringar för Landstinget men ännu
återstår mycket arbete. Omorganisering pågår inom politiken som innebär
inrättande av en hälso- och sjukvårdsnämnd från 1 januari 2017 för att avlasta
landstingsstyrelsen, ett förslag är på väg fram. Landstingsrådet Inga-Lill Persson
har ersatts av Gunnar Barke som landstingsstyrelsens ordförande.

Kommunen

Skolinspektionen har varit på besök och gett kraftig kritik till huvudman.
Huvudman behöver flytta fokus till strategiskt arbete vad gäller skolan och få
till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete.
Vård och omsorg har omorganiserats om och Elisabeth Hekkala blir socialchef.
Ny skolchef – Marit Andersson.
Vuxenutbildningen ska senast årsskiftet gå över till VDUF (Västerdalarnas
utbildningsförbund) och AME har gått över till vård och omsorg.
Integrationsenheten ligger direkt under kommunchef. HVB-hemmen står inför
minskad verksamhet med färre barn.
För närvarande är det 6765 invånare i kommunen. Kommunen har genomfört
en ”Träffa Vansbro helg” som var välbesökt. Man behöver verkligen locka hit
människor då brist på arbetskraft råder. Det är även problem med brist på
bostäder.
Integrationsenheten har gjort en satsning på kommunens ungdomar och
föreningar genom att dela ut en check på 500 kr till alla invånare från 0-18 år
som man kan lösa in i en valfri förening som gått med i satsningen. Denna
satsning har fallit väl ut och många föreningar har anslutit.

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

11. Innehåll vid kommande möte


Folkhälsa: Slutrapport folkhälsopolicyn och verksamhetsberättelsen ANDT/Brå



Hemsjukvården



Öppenvårdspsykiatrin



Återkoppling ”Tryggare hemgång”



Samverkan barn och unga

12. Övriga frågor
Kommunens roll i patientrådet behöver förtydligas.

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

