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1. Mötets öppnande 

Ordförande Stina Munters (C) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Föredragningslistan fastställs. 

 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Inga synpunkter framförs på föregående mötes minnesanteckningar. 

Ordförande återkopplar till punkten avseende familjecentralen vid föregående möte, och 

informerar om kommunstyrelsens beslut 2021-11-23 KS § 196 i ärende KS 2021–01238 

Avsiktsförklaring angående familjecentral i Vansbro: 

Förvaltningen får i uppdrag att omgående påbörja samverkan med Region Dalarna i 

enlighet med de intentioner som kommer att ligga till grund för familjecentralens 

verksamhet. 

Kommunstyrelsen beslutar att Vansbro kommun ställer sig bakom en 

avsiktsförklaring för tillskapande av en familjecentral i Vansbro och att gemensamt 

med Region Dalarna arbeta för att det startas en familjecentral i centrala Vansbro 

senast under 2023. 

Uppföljning görs kontinuerligt i Polsam och i kommunstyrelsen. 

 

4. Folktandvården 

Verksamhetschef för folktandvården Vansbro berättar om nuläget för verksamheten, 

bland annat gällande: 

- Annonserar efter tandläkare 

- Information om bemanning 

- Arbetar efter prioriteringsordningar och utför akuttandvård. Vuxentandvård saknas 

på Folktandvården i Vansbro. 
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5. Ambulans: nuläge nybyggnation 

Sektorchef service och förvaltare på Regionfastigheter Region Dalarna Norra distriktet 

informerar om nuläge avseende byggnation för ambulansen, bland annat gällande: 

- Funktionsprogram 

- Avsiktsförklaring och principer för hyressättning 

- Skissförslag på utformning 

- Konsultupphandling 

- Detaljplan vinner laga kraft i december 2021 

TIDPLAN 

- Projektering vecka 48 2021 – 05 2022 

- Entreprenadförfrågan vecka 6-9 2022 

- Innan tecknande av avtal med entreprenör behöver nytt beslut tas av regionen 

- Byggstart maj-augusti 2022 

- Färdigställande maj juni 2023 
 

6. Samverkan Vård & Omsorg 

- God och nära vård: hur formerar vi det lokala arbetet? 

Kommunchef och verksamhetschef för vårdcentralen presenterar plan för det fortsatta 

arbetet, bland annat gällande: 

• Välfärdsrådet beslutar om plan i februari 2022 – men arbetet behöver komma 

igång i Vansbro kommun 

• SKR genomför ledarskapsprogram för Nära vård – deltagare från Region 

Dalarna centralt och Vansbro kommun 

• Uppstartsmöte genom en workshop – tjänstepersoner från Region Dalarna och 

Vansbro kommun – stöds av resurser från Region Dalarna med uppdrag att 

arbeta med God och Nära Vård 

• Utarbeta en plan för vårt arbete – behov av resurs som stöder arbetet 

Tre uppdrag för ett hälsofrämjande samhälle 

- Strategi för hälsa 

- Nära vård 

- Kraftsamling för psykisk hälsa 

- Suicid: rapport från workshop 

Kommunchef och verksamhetschef för vårdcentralen ger rapport från workshop om 

suicidprevention. Vansbro har ett högt suicidantal, åldern 45–64 år sticker ut i 

statistiken. Vid workshopen diskuterades bland annat vikten av att jobba tillsammans i 

den här frågan, att nå dem som är i riskgrupp och att främja en god kultur, samt vikten 

av att kunna hantera kriser i livet och att få kunskap om vart man kan vända sig vid 

problem. 
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- Projekt bedömningsenhet 

Verksamhetschef för vårdcentralen presenterar statistik för projektet med 

bedömningsenheten (bedömningsbil) för oktober månad 2021. Bedömningsenheten har 

åkt ut på cirka tio larm i veckan. Kvartalsvis kommer man att kunna ta fram statistik på 

hur många inläggningar som kunnat förhindras med hjälp av bedömningsenheten. 

Vidare diskuteras vikten av att nå ut med information om att bedömningsenheten finns 

samt att även psykiatrisjuksköterska skulle kunna åka med bedömningsenheten. 

 

7. Samverkan Barn och unga 

- Ungdomsstrategin 

Diskussion kring Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion 2021-2024 

Kommunchef informerar om att det är många olika nätverk som hanterar ungefär 

samma frågor avseende samverkan barn och unga. Arbetet borde samordnas för att 

samverkan ska bli enkel och effektiv. 

Konceptet ”God och nära vård” är viktigt när det gäller alla samverkansforum. 

 

8. Rapporter 

- Corona, vaccination 

Regionråd informerar om att Folkhälsomyndigheten har återinfört att man ska testa sig 

vid symtom. I Sverige har vi hög vaccinationsgrad och lågt antal på sjukhusen. Antalet 

positiva fall ökar inte särskilt. Det finns nu direktiv för att vaccinationsdos 3 ska ges och 

förhoppningen är att riskgrupper får sin tredje dos före jul. Primärvården är hårt belastad 

och har ett stort uppdrag med vaccineringar, det är även nu som patienterna söker den 

vård man inte sökt under pandemin. Region Dalarna ligger bra till när det gäller att 

vaccinera skolungdomar. Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om att man i 

Vansbro fortsätter vaccineringen både i kyrkans lokaler och på vårdcentralen, man har 

även varit i skolorna och vaccinerat. 

- Återinläggningar, undvikbar slutenvård 

Områdessamordnare informerar om statistik för återinskrivningar, undvikbar slutenvård 

och hemsjukvård inom 30 dagar för kommuner i Dalarna (bifogas 

minnesanteckningarna). 
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- Hemsjukvård statistik inskrivna 

Områdessamordnare informerar om statistik över inskrivna i hemsjukvården vid nästa 

möte. 

Kommunchef framför att det är angeläget att hemsjukvården kommer in i arbetet med 

God och nära vård. 

- Nuläge respektive huvudman 

Kommunchef informerar om bland annat: 

Inom sektor Lärande: 

- Ny elevhälsochef, Elisabeth Hekkala. Jobbar förebyggande och främjande. 

- Beslut om Utvecklingsområden i sektor lärande där Lärmiljöer, fysiska, sociala 

samt pedagogiska, påverkar elevers lärande. 

- Föräldrautbildningar under våren 2022 

- Arbete med Suicidprevention i verksamheten och arbetsgrupp bildas 

- Arbete med hög skolfrånvaro samt kränkningsärenden prioriteras 

- Avsiktsförklaring gällande Familjecentral till beslut. 

Inom sektor Äldreomsorg: 

- Rekrytering av sektorchef för äldreomsorg pågår, annons är ute igen 

- Ombyggnationen av Bäckaskog. Projektledare anställs, det blir en omfattande 

omflyttning av boende som måste fungera på ett bra sätt. 

- Övertagande av Bergheden i Äppelbo som är både särskilt boende och 

hemtjänst, ska vara klart i vår. 

Ordförande informerar om samverkan mellan kommunen och Polisen. 

Regionråd informerar om bland annat: 

- Hälsovårdsnämnden har sammanträde kommande vecka. 

- Utredning om palliativa vården i Dalarna. 

- Redovisning om hur det går med operationer och den uppskjutna vården. 

- Workshop om hur kan vi få fler vårdplatser. 

- Beslut om att införa LOV inom barn- och ungdomspsykiatrin är överklagat och 

har inte vunnit laga kraft. 

- Region Dalarna har skickat ut Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna 

på remiss. 

- IVPA-avtal som gäller året ut. 

- Ekonomin går bra, men det finns stora utvecklingsområden. 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om bland annat: 

- Hög arbetsbelastning på vårdcentralen. Det blir slitsamt att jobba med en 

väntelista som ständigt ökar. 
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- Anställning av läkare från 2021-12-01. Nöjda med bemanningen som 

vårdcentralen har jämfört med tidigare. 

- Vaccinering mot influensa för 65+ och övriga riskgrupper. 

9. Innehåll vid kommande möte 

Information kommer att gå ut om mötestider för 2022. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

11. Mötets avslutning  

Mötet avslutas 

 

 

 

Bilagor: 

193 Undvikbar slutenvård 

194 Återinskrivningar 

424 Utskrivningsklara Vansbro 

 

 


