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Närvarande:  

Stina Munters (C), ordf. Kommunstyrelsen 
Anneli Hultgren (C), via länk Kommunstyrelsen 
Nall Lars-Göran Andersson (S) Kommunstyrelsen 
Catarina Willman Kommunchef 
Theres Björklund Aspelin, via länk IFO-chef 
Sofia Jarl (C) , via länk Region Dalarna regionråd 
Anna-Lena Andersson (S), via länk Region Dalarna opposition 
Frida Hellberg, via länk Verksamhetschef vårdcentralen Vansbro 
Lena Freijs, via länk Områdessamordnare 
Sebastian Nilsson-Qvist Kommunsekreterare 
Mikael Granath Kommunsekreterare 
  

 



 
 

 

  



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

 

2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställs. 

 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar, från Polsam 2020-04-30, föredras och godkänns. 

 

4. Samverkan barn & unga 

Familjecentral, rapport nuläge 
Det finns idag inget nytt att rapportera. Avstämning kommer att ske under kommande vecka mellan 

verksamhetschefen för vårdcentralen och socialchefen. 

Samtalsmottagning barn och unga 
Verksamhetschef för vårdcentralen kommer att vid nästa möte ha mer information att lämna i 

frågan.  

Gruppen diskuterar en upplevd svårighet att komma i kontakt med BUP/första linjens psykiatri. 

Det går inte att avvakta på Polsams nästa sammanträde. En träff ska sättas ihop med berörda parter 

för att hitta en lösning i frågan. 

 

5. Samverkan vård och omsorg 

Samsjuklighet, rapport nuläge 
Med anledning av att kommunen önskade en återrapportering hade områdessamordnaren till detta 

möte bjudit in Maria Tjäder. Då hon inte deltar får återrapporteringen ske nästa möte. 

Ordföranden meddelar att frågan kan komma att tas upp på kommunstyrelsens utskott omsorg. 

Frågan tas upp vid Polsams nästa möte. 

Statistik SIP, läkemedelsgenomgång, hemsjukvård 
Kommunchefen har stämt av frågan med kommunens äldreomsorgschef. På grund av nuvarande 

system kan inte kommunen tillhandahålla statistik.  

Verksamhetschefen för vårdcentralen meddelar att det görs årliga genomgångar. SIP:ar uppgår till 5-

6 i månaden. Antalet inskrivna i hemsjukvården är ungefär 10. Det förhållandevis låga antalet beror 

på att det är uppdelat mellan läkemedelspatienter och hemsjukvård. De som har hjälp med 

läkemedel kallas inte hemsjukvård. 

I kommunen kommer en upphandling av nytt system att göras. I kravställningen kommer det då att 

ingå så att man kan ta ut efterfrågad statistik. 



Återinläggningar 
Områdessamordnaren visar presentation  avseende återinläggningar som även kommer skickas ut 

tillsammans med anteckningarna. 

Sammantaget ligger Vansbro kommun på samma nivå som övriga dalakommuner. 

Områdessamordnaren kommer även ta fram statistik på ”undvikbar” och skicka med 

minnesanteckningarna. 

 

6. Innehåll vid kommande möte 

• Familjecentralen 

• Uppföljning kontakt BUP och psykisk hälsa 

• Glesbygd 

• Samsjuklighet och återinläggningar 

• Sippar kring psykiatrin och statistik på det 

• Utvecklingsfrågor, kommunikationer och kollektivtrafik 

• Rekrytering och marknadsföring 
 

7. Övriga frågor 
Regionrådet meddelar att vecka 41 är en informationsvecka om ohälsa. Temat är suicidprevention. 

Ett antal seminarier kommer att genomföras och det kommer att finnas en första hjälpen-utbildning i 

suicidprevention. Det kommer finnas olika inriktningar och vara öppen för alla att delta i. 

För Vansbro kommuns räkning har anhörigsamordnaren varit involverad i frågan. Vecka 42 kommer 

föreningen SPES (Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd). Det har annonserats 

om detta i det lokala annonsbladet. Under vecka 41 kommer även en utställning i Medborgarhuset 

att äga rum, bland annat kommer anhörigstöd att finnas på plats under en dag.  

 

8. Mötets avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 


