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1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan framställs. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Inga synpunkter framförs på föregående mötes minnesanteckningar 

4. Samverkan Vård & Omsorg 

 
- God & Nära Vård 

Kommunchef informerar om att Vansbro kommer allt besluta om Strategi med målbild 

och färdplan för God och nära vård i Dalarna 2022–2030 vid kommunfullmäktige den 

20 juni. 

 
- Avvikelser, Synergi 

Regionråd informerar om att systemet Synergi används för avvikelserapportering i 

Region Dalarna och samtliga kommuner i Dalarna med undantag för Vansbro. För att 

kunna frångå det manuella arbetssätt man har idag behöver även Vansbro börja 

använda samma system som regionen. 

Tillförordnad biträdande sektorchef för äldreomsorg informerar om att 

verksamhetssystemet inom äldreomsorg ses över. 

5. Samverkan Barn & Unga 

 
- Familjecentral 

Ordförande meddelar att avsiktsförklaring avseende familjecentral tecknades den 

2022-05-13 mellan kommunen och regionen. 

Ambitionen är att under 2023 samlokalisera verksamheterna som är berörda, det vill 

säga mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, socialtjänstens 

förebyggande insatser och samtalsmottagning för barn och unga. 

Arbetsgruppen som jobbar med familjecentralen tar med sig frågan hur 

familjecentralen kan samverka med civilsamhället. 

 
- Ansvarsfördelning BUP och socialtjänst 

Punkten flyttas till nästa möte. 
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- VIB – Very Important Babies 

Very important babies (VIB) är ett arbetssätt/en samverkansmodell för ett helhetsstöd 

till familjen, med planering under och efter graviditet för föräldrar och barn. 

Samverkande parter är mödrahälsovården (MHV), barnhälsovården (BHV), individ- 

och familjeomsorgen (IFO) och öppenvårdspsykiatrin. Andra aktörer kan kallas vid 

behov. 

Beredningen diskuterar hur överlämnandet från VIB till sektor lärande ser ut. 

 
- Uppföljning LÖK barn & unga 

Samtliga kommuner i Dalarna har beslutat om Länsövergripande överenskommelse 

om samverkan för barn och ungas hälsa. Det behöver även tas fram en lokal 

överenskommelse om barn och ungas hälsa. I Vansbro är den lokala uppföljningen 

inte framtagen än. 

Punkten tas med till nästa möte. 

6. Rapporter 

 
- Corona, vaccination 

Regionråd informerar om att smittspridningen pågår och att det fortfarande finns 

inlagda patienter med covid. Det är viktigt att fortsätta vaccinera. Åldersgruppen 

+65 har börjat få en fjärde dos. Folkhälsomyndigheten varnar för ny mutation. 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om vaccinationsläget i Vansbro. 

 
- Återinläggningar, undvikbar slutenvård 

Regionråd informerar om att det behöver göras ett omtag avseende hur man gör 

utskrivningar från sjukvården. 

Beredningen diskuterar att högt antal korttidsplatser kan leda till tidigare 

utskrivningar från slutenvården. 

Beredningen diskuterar närsjukvårdsplatser och att ha med det i planeringen 

framöver i och med pågående ombyggnation av Bäckaskog. 

7. Nuläge respektive huvudman 

 
Kommunchef informerar om bland annat: 

- Påbörjat arbete med Strategisk plan 2023-2026, som kommer att beslutas i 

september. Inför 2023 kommer det att bli svårare ekonomiskt med anledning 

av minskade intäkter, stora behov i verksamheterna och ökade 

pensionskostnader. 

- Arbete pågår med krisberedskap, bland annat med krigsplaceringar 

- Boendeplatser förbereds för flyktingar 

- Näringslivsforum den 2022-05-12 
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Sektorchef lärande informerar om bland annat: 

- Inom elevhälsan arbetas med att anställa behörig personal. En Lex Maria-

anmälan har gjorts med anledning av för lite personal inom elevhälsan. 

- Föräldrautbildningar för föräldrar till tonåringar har varit välbesökta 

- Hög elevfrånvaro 

- Elevhälsan ska se över resultatet från LUPP-enkäten utifrån sitt perspektiv 

(LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

- Framtagen handlingsplan för suicidförebyggande arbete 

Tillförordnad biträdande sektorchef äldreomsorg informerar om bland annat: 

- Byggnation av särskild boende vid på Bäckaskog pågår 

- Sommarvikarier 

Sektorchef social omsorg informerar om bland annat: 

- Stor ökning på efterfrågan av insatser inom funktionshinder såsom daglig 

verksamhet 

- Fokus på effektivitet och proaktivt arbetssätt inom individ- och 

familjeomsorgen. Kulturförändring mot ett salutogent förhållningssätt. 

- Situationen i Ukraina kan snabbt leda till stora förändringar 

Verksamhetschef för vårdcentralen Vansbro informerar om bland annat: 

- Krisplanering med anledning av kriget i Ukraina och pandemin 

- Läkarbemanningen och rekrytering i glesbygd 

- Lång vårdkö 

- Suicidpreventionssamarbete med kommunen 

- Bedömningsenheten och förhoppning om att den blir förlängd 

- Patientrådet behöver representanter från fler grupper 

Regionråd informerar om bland annat: 

- Regionen gör en satsning på forskning 

- Bemanning inför sommaren 

- Regionplan och budget inför kommande år 

- Förslag till hjälpmedelsavgifter och införande av högkostnadsskydd har 

skickats ut till kommunerna i Dalarna att fatta beslut om 

- Very Important Babies (VIB) är ett projekt som pågått i ett år 

Kommunchef informerar om byggnationen om ambulansstation samt 

tandläkarsituationen. 
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8. Innehåll vid kommande möte 

- Ansvarsfördelning mellan BUP och socialtjänst 

- Lokal överenskommelse Barn och unga 

Kommande möten under hålls följande dagar och tider 2022: 

23 september kl. 13.00-15.00 

25 november kl. 13.00-15.00 

9. Övriga frågor 

 - Bussar från centrum till vårdcentralen 

Fråga har uppkommit om bussar från centrum i Vansbro till vårdcentralen. 

Vansbro kommun tar med sig frågan till aktuell handläggare. 

 


