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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 Barn & Unga 

 
- BUP 

Avdelningschef för Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, informerar om att man just nu har ett 

tufft läge på BUP i och med att mycket personal har bytts ut då många har slutat. 

Avdelningschefen svarar även på frågor och berättar om hur man arbetar med olika typer av 

ärenden på BUP, bland annat gällande vem som ska skicka ansökan till BUP. Kurator från 

BUP kommer att ta kontakt med kommunen och vårdcentralen för att tillsammans upprätta en 

rutin så att samarbetet mellan BUP, primärvård och kommun blir så bra som möjligt. 

 
- Uppföljning LÖK barn & unga 

Tillförordnad biträdande enhetschef för individ- och familjeomsorgen informerar om att den 

lokala överenskommelsen avseende barn och unga inte är framtagen än. 

5. Samverkan Vård & Omsorg 

 
- God & Nära Vård 

Kommunchef informerar om bland annat: 

- Region Dalarnas lanseringskonferens för God och Nära Vård i Dalarna och första 

träffen för arbetsgruppen som ska utarbeta en handlingsplan för Nära vård Vansbro. 

- En inventering ska göras av vilka områden kommunen och vårdcentralen samverkar 

kring idag som en grund för att ta fram en handlingsplan kopplat till Nära vård 

Vansbro. De samverkansöverenskommelser som är beslutade ska även inkluderas i den 

övergripande handlingsplanen för Nära vård Vansbro liksom handlingsplanen för 

suicidprevention. 

- Ett arbete ska även göras för att tydliggöra vad God och nära vård är i Vansbro 

kommun. 
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6. Rapporter 

 
- Corona, vaccination 

Regionråd informerar om att från och med den 2022-10-01 får alla över 18 år boka 

påfyllnadsdos 4, samt att påfyllnadsdos 5 kommer längre fram. 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om att spridningen av Covid-19 fortgår samt att 

vaccinationen fortsätter på vårdcentralen. 

 
- Återinläggningar, undvikbar slutenvård 

Områdessamordnare informerar om att samverkan mellan slutenvården, vårdcentralen och 

Vansbro kommun har fungerat bra och att man inte haft någon större problematik med 

utskrivningsklara. 

Tillförordnad sektorchef för äldreomsorg informerar om att man har jobbat mycket med trygg 

hemgång och att kommunen under nästa år kommer att ha färre särskilt boendeplatser. 

 
- Nuläge respektive huvudman 

Kommunchef i Vansbro informerar om bland annat: 

- Rekrytering av sektorchef för äldreomsorg. 

- Tandläkarsituationen i Vansbro 

- Arbetar med att få till ett bra integrationsarbete. 

- Ansträngd ekonomi, främst inom individ- och familjeomsorgen. 

Tillförordnad sektorchef äldreomsorg informerar om bland annat: 

- Arbete pågår med ombyggnationen av särskilt boende på Bäckaskog. 

- Arbetssättet inom äldreomsorgen förändras med specialistteam inom hemtjänsten, 

trygghetsboenden, bättre nyttjande av välfärdsteknik samt utveckling av anhörigstödet. 

Sektorchef lärande informerar om bland annat: 

- Politiskt antagen föräldrastödsplan med olika insatser för att stötta föräldrar. 

- Fokus på att få ner problematisk skolfrånvaro. 

- Kommunen har lex Maria-anmält elevhälsan och ser nu över organisationen och 

rekryterar personal. 

- Arbete pågår inom DUNA-projektet (Delegationen för Unga och Nyanlända till arbete) 

med etableringen för nyanlända som läser på SFI för att uppnå bättre mående. 

Sektorchef social omsorg informerar om bland annat: 

- Arbete med att få ungdomar i sysselsättning genom projektet Slussen, kopplat till det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

- Utmaningar inom individ- och familjeomsorgen, bland annat betydande ökning av 

ärenden inom funktionsvariation. 
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Regionråd informerar om bland annat: 

- Länsplanen för transportinfrastruktur är på väg upp för beslut. 

- Långa operationsköer och fler som söker vård nu än innan pandemin. 

- Ambulansstation i Vansbro. 

Områdessamordnare informerar om bland annat: 

- Ombyggnationer och personalbrist vid Mora Lasarett. 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om bland annat: 

- Ultraljudsprojekt tillsammans med Leksands vårdcentral. 

- Arbete pågår med suicidprevention. 

- Vårdcentralen behöver fler läkare. 

7. Innehåll vid kommande möte 

Nästa möte är fredagen den 25 november 2022 kl. 13.00 – 15.00. 

Följande punkter kommer att tas upp vid mötet: 

- Uppföljning av verksamhetssystem inom vården i kommunen och regionen för 

rapportering av avvikelser 

- Strategin ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion” kopplat till LUPP (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) 

- Uppföljning av rutin för bättre samverkan mellan kommun, primärvård och BUP 

8. Övriga frågor 

Nall Lars-Göran Andersson (S) lyfter frågan om regional utveckling, bland annat inom 

kollektivtrafik och infrastruktur. Rådet diskuterar att det finns andra beredningar för 

samarbeten mellan kommun och region som hanterar den typen av frågor, såsom Beredningen 

för Dalarnas utveckling (BDU). 

Nall Lars-Göran Andersson (S) lyfter frågan om att hemsjukvården är bristfällig i delar av 

kommunen. Regionråd informerar om att avtalet om hemsjukvård håller på att ses över. 

Områdessamordnare lyfter frågan om verksamhetssystem inom regionen och kommunen för 

rapportering av avvikelser. Områdessamordnare och sektorchefer inom äldreomsorg och social 

omsorg ser över det, och avrapportering sker vid kommande möte för Polsam. 

 


