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Närvarande:  

Stina Munters (C) kommunstyrelsen 
Nall Lars-Göran Andersson (S) kommunstyrelsen 
Catarina Willman Tillförordnad kommunchef 
Anna-Lena Hållmats Bergvik Tillförordnad socialchef 
Marit Andersson Skolchef, punkt 8 
Sofia Jarl (C) regionråd 
Lena Freijs områdessamordnare inom regionen 
Ida Döl Verksamhetschef vårdcentralen 
Sara Beya Brand sekreterare 



1. Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av ordförande 

Stina Munters (C) väljs till ordförande för mötet. 

 

3. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs, med följande tillägg: 

- Rapport från respektive huvudman 

- BUP/Första linjens psykiatri utifrån diskussion vid kommunstyrelsens utskott omsorg 

 

4. Föregående mötesanteckningar 

Inga anmärkningar framförs. 

 

5. Reglemente/styrdokument och arbetsformer 

Styrdokument för POLSAM behöver uppdateras och arbetas om – både med hänsyn till 

ändrat arbetssätt och till ändrade förutsättningar (ex. att ”hälso- och sjukvårdsberedningen” 

som hänvisas till i dokumentet inte längre finns kvar). 

Tf kommunchef och områdessamordnare får i uppdrag att se över andra kommuners 

styrdokument för deras respektive POLSAM och revidera styrdokument för POLSAM i 

Vansbro kommun. 

Reviderat styrdokument presenteras vid POLSAM:s kommande möte. 

 

6. Mötesplanering 2019 

Kommande möten under hösten 2019: 

13 september kl. 13.00 – 15.00 

14 november kl. 13.00 – 15.00 

 

Vid mötet den 13 september bokas mötestider för vår 2020. 

 

 



7. Samverkan vård och omsorg 

Hemsjukvården 

Tf socialchef och verksamhetschef för vårdcentralen redogör för samarbetet mellan region 
och kommun avseende hemsjukvården. Man upplever att det har börjat gå bättre. Det finns 
fortfarande punkter i samverkansavtalet man är oense om, såsom läkemedelspatienter och 
tröskelprincipen. Detta är återkommande problem i hela Dalarna, och därav finns det 
anledning att se över samverkansavtalet. Det är viktigt att ha med sig identifierade problem 
med nuvarande avtal om man ska föreslå en revidering. 

Diskussion kring skatteväxlingen och förbrukningsmaterielkostnader. 

Regionråd och områdessamordnare tar med frågan om revidering av samverkansavtalet till 
välfärdsrådet. 

Integrerad missbruks mottagning – IMM 

Verksamhetschef för vårdcentralen informerar om Integrerad missbruks mottagning (IMM) 

som är en väl fungerande samverkan mellan vårdcentral, kommun och psykiatri. 

8. Samverkan barn och unga 

Skolchef redogör för: 

Drogvaneundersökning: 

Drogvaneundersökningen genomförs varje år, och man upplever att man skulle kunna nyttja 

resultatet av undersökningen bättre om man genomförde den själva istället för att köpa 

tjänsten. 

Diskussion kring utökat jobb med elevrådet och vuxna på byn för att ungdomar ska känna sig 

sedda. 

Familjecentral 

Önskemålet är att så snart som möjligt komma igång och arbeta med frågan; det är 

framförallt lokal som saknas, och även ekonomiska medel. Kommunen äger i första hand 

frågan att hitta en lösning för lokaler och driva frågan vidare. 

Verksamheter som ska vara med i familjecentral: MVC, BVC, IFO och öppen förskola 

Frågan tas upp för diskussion vid kommande POLSAM, då även fastighetschef bjuds in. 

Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen behöver en ny lokal. Ungdomsmottagningen är en samverkan 

mellan kommun och region, och där arbetar sjuksköterska, barnmorska, kurator och läkare. 

Man har samma personal i Malung och Vansbro, och har öppet i Vansbro en dag i veckan och 

en dag i Malung. 



Tidiga samordnade insatser 

Man har beviljats bidrag från Socialstyrelsen för en ökad samverkan mellan skola och socialt 

stöd och omsorg. 

Man behöver hitta en bra samverkan inom familjestöd, såsom COPE och öppna 

föreläsningar. 

Även föräldragrupper inom MVC är viktiga forum. Barnmorskor som upptäcker en risk i 

familjen kan koppla in BVC, socialtjänsten, psykiatri, förskola mm. 

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitik 

Det är inte klargjort hur man ska ta sig an LUPP:ens resultat i Vansbro kommun. Resultatet 

har rapporterats till Demokratiberedningen. 

Demokratidagen har varit en central del av ungdomspolitiken i Vansbro, men har visat sig 

inte vara så uppskattad av ungdomarna. Förslaget är att istället använda sig av elevråden för 

ungdomsinflytande. 

Samverkan mellan skola och socialtjänst 

Samverkan mellan skola och socialtjänst är bra, vilket är av vikt för att lyckas med tidiga 

upptäckter. Situationen på IFO har blivit bättre, men på skolan skulle man önska mer 

insatser av specialpedagog och psykolog. 

9. Rapport från respektive huvudman 

Marit Andersson, skolchef, informerar om bland annat följande: 

- Brist på specialpedagog och skolpsykolog 

- Skolcoacher bland de yngre barnen också, kan hjälpa till med studieteknik mm. 

- Utbildad allt personal i coachande ledarskap 
 

Ida Döl, verksamhetschef vårdcentralen, informerar om bland annat följande: 

- Läkar- och sjuksköterskebemanning på vårdcentralen 

- Bra betyg på bemötande utifrån enkätresultat 
 

10. Innehåll vid kommande möte 

Vid sammanträdet 2019-09-13 kl. 13.00 i Vansbrorummet, Medborgarhuset, kommer 

följande punkter att behandlas: 

- Familjecentral 

- LUPP 



- Styrdokument för POLSAM 

- BUP 

- Samlad barn och ungdomshälsa, regional strategi 
 

11. Övriga frågor 

Nall Lars-Göran Andersson (S) lyfter frågor som diskuterats vid kommunstyrelsens utskott 

omsorgs sammanträde 2019-05-15 gällande hemsjukvården, första linjens psykiatri och BUP. 

POLSAM diskuterar de långa väntetiderna till BUP, vilket antas bero på att BUP har fått en 

ökad arbetsbörda. Organisationen borde därav ses över. 

Vidare diskuteras att FINSAM borde användas i större utsträckning. 

Det framförs även att kommunen inte är involverad i tillräcklig utsträckning när regionen 

rekryterar. 

 

12. Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 

 


