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1. Mötets öppnande 

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

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Inga synpunkter framförs på föregående mötes minnesanteckningar. 

4. Samverkan Barn och Unga  

- Uppföljning LÖK barn & unga 

Ingen information lämnas vid sammanträdet. 

- Strategin ”Dalarna-Sveriges bästa ungdomsregion” kopplat till 

LUPP 

Enhetschef Mia Johansson föredrar ärendet och informerar om det fortsatta arbetet med 

ungdomsstrategin. Bland annat redogörs för följande: 

En kommunal arbetsgrupp har arbetat med frågan som utmynnat i ett antal förslag på 

områden att prioritera. Dessa innefattar: 

• Ökat fokus på hälsofrämjande insatser i skolan. Insatser ska planeras med ungas 

delaktighet. 

• Övergripande samverkansgrupp för barns och ungas hälsa. 

• Ungas inflytande i planering av fritid och kultur. 

• Kontinuerlig kontakt mellan elevråd och kommunledning för ungas engagemang 

i kommunfrågor. 

• Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv och Barnkonventionen. 

• Ungas förutsättningar till utbildning och arbete. 

Ett antal tendenser kan urskönjas i LUPP-resultatet för Vansbro kommuns ungdomar, 

bland annat följande: 

• Andelen som ser positivt på framtiden har ökat sen 2018, både bland tjejer och 

killar. 

• Äldre ungdomar ser gärna att fritidsutbudet utvecklas. 

• Vid en självskattning mår tjejer generellt sett sämre än killar. 

• Många yngre ungdomar rapporterar om våld, mobbning, rasism och sexuella 

trakasserier. 

• Generellt en negativ utveckling avseende känslan att kunna påverka i samhället 

och kommunen. 

• Särskilt yngre ungdomar önskar se att elevrådet får en större betydelse. 
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Vidare redogörs för de områden som den lokala arbetsgruppen sökt konkretisera. 

5. Samverkan Vård & Omsorg 

- God och nära vård 

Verksamhetschef vårdcentralen redogör för pågående arbete med God och nära vård. 

6. Rapporter 

- Uppföljning avvikelser/Synergi 

Tillförordnad sektorchef äldreomsorg informerar om bland annat följande: 

- Kommunens MAS är inte i tjänst. Kommunen har dock fått inloggning och möte 

har genomförts med utbildaren. Bekymren har varit teknisk karaktär. 

- Nuläge respektive huvudman 

Sektorchef lärande informerar om nuläget inom skolan i Vansbro kommun. 

Tillförordnad sektorchef äldreomsorg informerar om bland annat följande: 

- Kommer 1 december tillträda en tjänst som verksamhetsutvecklare. 

- Nuvarande enhetschef för hälso- och sjukvårdsgruppen och verksamhetschef 

HSL tjänstgör som sektorchef under pågående rekryteringsprocess. 

- Tillförordnad MAS under ordinarie MAS frånvaro. 

- Digitala lås har införts i hemtjänsten. Det gäller för samtliga brukare med 

hemtjänst och trygghetslarm. 

- Uppstart gällande trygg hemgång samt specialistteam inom hemtjänsten. I dag 

har kommunen serviceteam men framöver ses ett behov av ett team med 

specialistkompetens både mot demens och mot psykisk ohälsa. 

7. Innehåll vid kommande möte  

Inget noterat avseende innehåll för kommande möte. 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Mötets avslutning 

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar sammanträdet. 

 


