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1. Mötets öppnande 

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

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Inga synpunkter framförs på föregående mötes minnesanteckningar. 

4. Samverkan Vård & Omsorg 

 
- God & Nära Vård 

Enhetschef för vårdcentral Vansbro informerar om SKR:s ledarskapsprogram inom God och 

nära vård som inleddes den 2022-02-10 med många deltagare från olika verksamheter. Arbetet 

med god och nära vård går väl ihop med arbetet med suicidprevention och glesbygdsvård. 

Regionråd informerar om Länsgemensam strategi för God och nära vård i Dalarna som ska 

behandlas av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Välfärdsrådet under våren, och 

förhoppningsvis beslutas av samtliga kommunfullmäktige i Dalarna under sommaren. 

5. Samverkan Barn & Unga 

 
- Familjecentral 

Sektorchef lärande lämnar information från styrgruppen för familjecentral i Vansbro kommuns 

möte den 2022-01-27. Styrgruppen består av verksamhetschefer ifrån Vansbro kommun och 

Region Dalarna. Gruppen har haft möte 2021-12-15 och 2022-01-27 gällande uppdraget att 

besluta i övergripande frågor rörande samarbete mellan de olika verksamheterna i en 

kommande familjecentral.  

Vid mötet 2022-01-27 diskuterades flera områden som ska besvaras inom respektive 

verksamhet.  

• Fastighetens utformning  

• Bussar, kommunikation inom Vansbro kommun 

• Beläggning av personal 

• Familjeteam 

• Budget för uppstart 

• Implementering av verksamheten 

• Kyrkans arbete och samverkan 

• Parallella spår under tiden fram till 2023?  

• Information, kommunikation internt och externt.  
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• Inredningsgrupp 

• Planering på kort och lång sikt med projektet (tidsplan för respektive område).  

Inför kommande möte 2022-02-24 kommer fastighetsförvaltningen att bjudas in som ska 

redogöra för ritningar och tidsplan. I samverkan med HR i respektive verksamhet ska risk- och 

konsekvensanalyser för personalgrupper som ska arbeta tillsammans tas fram.   

6. Rapporter 

 
- Corona, vaccination 

Enhetschef för vårdcentralen Vansbro informerar om att man nu vaccinerar på vårdcentralen 

och försöker vara så tillgängliga som möjligt med flexibla tider. 

Kommunchef informerar om att kommunen går ut med information till alla medarbetare om 

vikten av att vaccinera sig, hålla distans och vara hemma när man är sjuk. 

Regionråd informerar om smittläget i regionen samt beläggningen på sjukhus i Dalarna. 

Statistiken över antal smittade kan lätt misstolkas eftersom man inte testar längre. Svårt att få 

bemanningen att gå ihop med stor sjukfrånvaro. 

Kommunchef informerar om att inom kommunen upplevs just nu den mest problematiska 

situationen med sjukfrånvaro sedan pandemin började. 

Regionråd informerar om att på Region Dalarnas webbplats finns information om Covid-19 

och vaccination på olika språk. 

 
- Återinläggningar, undvikbar slutenvård 

Områdessamordnare informerar om statistik avseende återinläggningar vid undvikbar 

slutenvård. I och med att sekretess råder mellan kommunen och regionen försvåras arbetet 

kring dessa individer och möjligheterna att kunna förbättra deras situation i enlighet med 

intentionerna i en god och nära vård. 

 
- Nuläge respektive huvudman 

Kommunchef informerar om bland annat: 

- Pågående rekrytering av sektorchef för sektor äldreomsorg. 

- Kommunen jobbar vidare med suicidpreventionsprojekt. Projektet pågår under året, 

och det är viktigt att det kommer på plats inom kommunen så att arbetet fortlöper även 

efter projekttiden. 

- Läget avseende tandläkare i kommunen 

Sektorchef lärande informerar om: 

- Möte med kommunpolis angående incidenter på Smedbergsskolan 

- Diskussion om BUP och vad kommunen kan förvänta sig av BUP 
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Regionråd informerar om: 

- Hög sjukfrånvaro inom regionen. 

- Från och med 1 januari 2022 förväntas regionens medarbetar kunna uppvisa ett giltigt 

vaccinationsbevis mot covid-19. 

- Regionen har ett gott ekonomiskt resultat för 2021. Överskottet är starkt påverkat av 

bidrag på grund av pandemin. Frånvaro gör det svårt att arbeta upp alla medel. 

- Pågående projekt med ny- och ombyggnationer. 

- Pågående projekt om tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård. 

- Invigning av Ungdomshälsan i Borlänge. 

- Gällande BUP råder svårigheter i hela landet med långa väntetider. 

- Yttrande över nationell plan avseende infrastrukturfrågor. 

- Pågår arbete med ny kultur- och bildningsplan 

Enhetschef för vårdcentral Vansbro informerar om: 

- Bemanning inom psykiatrin. 

- Första kvartaluppföljningen för bedömningsenheten är klar. 

- Problematisk läkarsituation. Jobbar mycket med digitala läkarbesök. 

Områdessamordnare informerar om regional överenskommelse för barn och ungas hälsa. 

7. Innehåll vid kommande möte 

Nästa möte är fredagen den 13 maj 2022, kl. 13.00 – 15.00. Mötet är digitalt. 

Följande punkter kommer att tas upp vid mötet: 

- Ansvarsfördelning mellan BUP och socialtjänst 

- VIB – Very Important Baby 

- Uppföljning av överenskommelse Barn och Unga 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Mötets avslutning 

Mötet avslutas. 

 


