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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00 – 12.00

Politiker

Sune Hemmingsson (C), ordförande Säters kommun
Hans-Göran Steneryd (S), ersättare Säters kommun
Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna
Kajsa Lena Fagerström (S) Landstinget Dalarna

Övriga deltagare

Anette Wikblom, socialchef
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Marianne Henriksson, MAS, §§ 29-33
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Malin Lilja Altörn, Folkhälsoplanerare
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna
Anna Lassbo, chef vårdcentralen
Abbe Ronsten, kommunalråd
Roland Appelgren, byggkonsult projektledarbyrån, § 29
Bengt Simonsson, Teknikmarknad, § 29
Paula Jäverdal, biträdande socialchef, § 29
Lena Wilstrand, verksamhetsområdeschef LSS/Biståndsenheten, § 29
Therese Fält, HR, § 29
Thomas Geijer, fastighetschef, § 29
Andreas Mossberg, samhällsbyggnadschef, § 29
Pär Jerfström, kommunchef, § 29, §§ 31-39
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorg, §§ 30-34

Utses att justera

Kajsa-Lena Fagerström

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Marie-Louise Snell
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

Kajsa-Lena Fagerström

Utdragsbestyrkande

29-39
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

Sammanträdesdatum
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SvB § 29

Samverkan hälso- och sjukvårdsteamet och vårdcentralen/Teknikutveckling
Ärendebeskrivning
Besök av Bengt Simonsson, Teknikmarknad samt efterföljande diskussioner om utvecklad
samverkan mellan kommun och landsting.
Teknikmarknad
Bengt Simonsson, Teknisk samordnare på användarföreningen för äldreomsorgens teknikutveckling, informerar om:
 Användarföreningen – olika pågående projekt i samarbete med tekniska högskolor
 Den demografiska utvecklingen och dess utmaningar, bl.a. inom äldreomsorgen
 Relevans – modeller och teknik för rätt investering
 Larmcentral 2.0 – en standard för samordnad teknik – utnyttjande av 5G (5G lanseras först i Sverige)
 Tio100 (sjukvård och äldreomsorg i samma budgetprocess), samverkansprojekt mellan kommun och landsting i Norrtälje
Bakgrund
Vi står inför demografiska förändringar, med en snabbt åldrande befolkning och därmed
även ett ökat omvårdnadsbehov. Det ekonomiska utrymmet kommer inte att öka i samma
takt.
Situationen kräver nya lösningar, i detta sammanhang med fokus på samverkan.
Bilaga




Skrivels från Anette Wikblom, socialchef
Presentation från Bengt Simonsson

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2016-07-05

Diarienummer

Besök av Bengt Simonsson, KTH och ansvarig för Teknikmarknad
Bakgrund till dagens besök
Vi står inför demografiska förändringar, med en snabbt åldrande befolkning och därmed även ett ökat
omvårdnadsbehov. Det ekonomiska utrymmet kommer inte att öka i samma takt.
Situationen kräver nya lösningar, i detta sammanhang med fokus på samverkan.
Samverkansberedningen är ett forum där det finns möjlighet för Säters kommun och landstinget att
påbörja samtal kring framtiden.
För att få inspiration har Sune Hemmingsson, Per-Inge Nyberg och Anette Wikblom enats om att bjuda
in Bengt Simonsson KTH. Bengt är ansvarig på Teknikmarknad som är teknisk samordnare inom
Användarföreningen. Användarföreningen består av Sveriges tekniska högskolor och ett antal kommuner,
varav Säter är en. Användarföreningen har en direkt koppling till Socialdepartementets utredare Susanne
Rolfner-Suvanto och Guy Lööv. Förutom spridning av ny teknik görs en nationell satsning kring
”medfinansiering”.
Vidare har vi för avsikt att ordna ett gemensamt studiebesök för samverkansberedningen i Norrtälje för
att studera samverkan mellan landsting och kommun, TioHundra.
TioHundra var från början ett projekt som nu permanentats, där landstinget och kommunen gemensamt
ansvarar för och driver vård och omsorg i Norrtälje kommun.
Föreslagna datum är 25 eller 27 oktober.

Anette Wikblom
Förvaltningschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
Samverkansberedning kommun/landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 30

Datum för studiebesök i Norrtälje
Ärendebeskrivning
Ett gemensamt (kommun och landsting)studiebesök är föreslaget i Norrtälje i syfte att studera samverkan mellan landsting och kommun, s.k. tio100.
Tio100 var från början ett projekt som nu permanentats, där landstinget och kommunen
gemensamt ansvarar för och driver vård och omsorg i Norrtälje kommun.
Besöket
Adress: Estunavägen 14, kommunhuset i Norrtälje.
Datum: den 27 oktober, kl. 13.00 – 16.00.
De som åker på studiebesök är:
 Kajsa-Lena Fagerström, landstingspolitiker
 Ann-Britt Grünewald (ev), landstingspolitiker
 Ytterligare landstingspolitiker (ngn av ersättarna)
 Lena Karlsson, områdessamordnare landstinget Dalarna
 Anna Lassbo, chef vårdcentralen Säter
 Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden
 Håkan Gustav (ev.), 2:e vice ordförande socialnämnden
 Anette Wikblom, socialchef
 Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso- och sjukvårdsteamet
 Pär Jerfström, kommunchef
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samverkansberedning kommun/landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 31

Återraportering om bassängverksamheten på Oasen
Ärendebeskrivning
Landstinget kommer inte att förlänga kontraktet avseende bassängverksamheten på Oasen.
Säters kommun håller på att undersöka om verksamheten kan vara kvar i privat regi alternativt om kommunen själv kan ta över verksamheten.
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, rapporterar hur långt man kommit i ärendet.
Kommunen håller på att jobba i frågan och två alternativ finns:
 Kommunen driver bassängen – under förutsättning att men hittar privata medfinansiärer (föreningar och företag)
 Bassängen stängs – då kommer man att se över om ngt i stället kan erbjudas i Skönvikshallen
Budget för verksamheten, exkl. personal, är 568 000 kr/år.
Samverkansberedningens beslut
1. Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
2. Återrapportering sker vid nästa sammanträde den 10 november
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samverkansberedning kommun/landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 32

Tematräff
Ärendebeskrivning
Samverkansberedningen har att fastställa tema och datum för en gemensam tematräff under
hösten.
Tidigare förslag från Samverkansberedning och kommunala pensionärsrådet:
 Hur man lever med hjärtsvikt
 Kost för äldre för optimalt mående
 Stroke
Kost för äldre för optimalt mående - förslag på föreläsare, Karin Hedlund, Hedemora
Även koppla på företrädare för landsting och kommun. Från kommunen kan man ta med
kosten som lagar mat till äldreboendena.
Samverkansberedningens beslut
Tema:
Kost för äldre för optimalt mående - förslag på föreläsare, Karin Hedlund,
Hedemora
Tidpunkt:
Förslagsvis i november
Ansvariga: Lena Karlsson, Lena Forsberg och Malin Lilja Altörn
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samverkansberedning kommun/landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 33

Avtal om läkartid på Särskilt boende
Ärendebeskrivning
Återrapportering från Anna Lassbo, verksamhetschef vårdcentralen och Lena Forsberg,
verksamhetsområdeschef kommunens hälso- och sjukvårdsteam, hur planeringen ser ut avseende läkartid på kommunens särskilda boenden (SäBo).
Verksamheterna har fortsatta diskussioner men problemet kvarstår till följd av läkarbrist.
Anette Wikblom, socialchef, påtalar att problemet med avtalad läkartid på SäBo måste lösas
skyndsamt eftersom det får negativa effekter för de äldre på boendena.
Anna Lassbo skickar med till politiker att kanske andra kliniker kan ta på sig uppdraget istället för primärvården, ex geriatriska kliniken eller palliativa teamet.
Fortsatt hantering av frågan
Steg 1 - Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker, tar med sig och prioriterar frågan
Steg 2 - Gemensam skrivelse till kommun och landsting
Bakgrund
Det finns en lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunal hälso-och sjukvården i Säter. Överenskommelsen reglerar former för och omfattning av insatserna. Parter i
överenskommelsen är Vårdcentral Säter och Säters kommun.
Överenskommelsen undertecknades 2013-08-23.
Enligt överenskommelse är kommunen berättigad ca 80% läkartjänst till särskilda boenden
(SäBo), hemsjukvården och kortidsboende. Socialförvaltningen anser inte att Vårdcentral Säter uppfyller läkartiden enligt överenskommelse. Vårdcentralen har via mail redovisat att avsatt läkartid för kommunens Hälso- och sjukvård uppgår till 20%.
Ärendet lyftes på samverkansberedningen 2016-02-25 och samverkansberedningen gav i
uppdrag till Lena Forsberg och Anna Lassbo att se över frågan och återrapportera till Samverkansberedningen. 2016-05-26 gavs rapporten att ett första möte har ägt rum och att man
har en planering för hur man ska gå vidare.

Samverkansberedningens beslut
Per-Inge Nyberg återrapporterar den 10 november.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samverkansberedning kommun/landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 34

Ungdomsmottagningen
Ärendebeskrivning
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen informerar om förhandlingar med Borlänge om ungdomsmottagningen.
Man är överens om att landstinget ska ha huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen
Borlänge/Gagnef/Säter. Man väntar endast på att landstingspolitiken ska godkänna huvudmannaskapet.
När det gäller lokaler för ungdomsmottagningen i Säter så har man som förslag elevhälsan på
Klockarskolan. Öppettider kommer att bestämmas efter ”tillgång och efterfrågan”. Det
kommer att vara möjligt att boka tid.
Anette Wikblom, socialchef, informerar att förslag till länsövergripande överenskommelse är
ute på remiss i kommunerna för godkännande i kommunfullmäktige. Åldersgränsen, som
man har haft skilda åsikter om, är enligt överenskommelsen 13-20 år.
Lokalt avtal kommer att skrivas i Säter och lyftas till samverkansberedningen för information.
Bakgrund
Samverkansberedningen beslutade 2015-11-19 att ge kommun och landsting i uppdrag att
tillsammans hitta en lösning runt ungdomsmottagningen gällande tillgängligheten.
På samverkansberedningen 2016-02-25 och 2016-05-26 har rapporterats att ett förslag är under utformning att Borlänges ungdomsmottagning ska serva både Säter och Gagnef. Ungdomsmottagningen blir då tillgänglig 5 dagar i veckan och det kommer att finnas möjlighet
till tidsbeställning. Det har diskuterats om verksamheten kan komma till Säter efter behov,
eventuellt en bestämd dag, för elever i högstadiet.
Förslaget kan eventuellt komma att verkställas till hösten.
Tillsvidare är ungdomsmottagningen kvar oförändrat på Kungsvägen.
Samverkansberedningens beslut
1. Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
2. Återrapport i frågan ska ske den 10 nov.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 35

Aktuellt inom primärvården
Ärendebeskrivning
Anna Lassbo, chef vårdcentralen, informerar om aktuell situation:








Läkarbemanningen består av 2 läkare samt 2 hyrläkare
Distriktssköterskemottagningen har full bemanning
Rehab-personalen kommer att förlora möjligheten att erbjuda hydroterapi när varmvattenbassängen stänger
Första linjen vill utöka med en sjukgymnast
Det kommer en AT-läkare till hösten som stannar ett år
Sommaren har varit bra.
Jobbar med sjukvårdskontakter, ex. specialistsköterskor, psykologer osv. Läkare tas
in mer som konsulter.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samverkansberedning kommun/landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 35

Information Folkhälsan
Ärendebeskrivning
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuellt arbete i kommunen.
ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)
 Polisen har bjudits in till föräldramöte istället för att anordna föräldrakvällar.
 Ny strategi för ANDT på gång:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/
 Ny föräldrautbildning, COPE, kommer att anordnas.
 En trend att användningen av droger minskar på skolorna.
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Jobbar med medborgarlöfte – arbeta mer lokalt för att komma närmare medborgarna. Polisen kommer att arbeta ute med intervjuer i november
Matspanarna
Matspaning för 5-åringar fortsätter.
Giftfri förskola
Handlingsplanen är klar för politiken att fastställa. Inventering genomförd och nu kalkyl över
kostnader kvarstår att ta fram.
Barnkonventionen
Tisdag den 18 oktober kl. 14-17 kommer Maskrosbarn till Folkets Hus i Säter
Social hållbarhet
Samling i dalarna. Samtliga kommuner och landsting är inbjudna. Startar nästa vecka.
Representanter från varje förvaltning ska vara med i arbetet.
Självkänslagrupp
Utbildning i höst för barn i åldern 12- 13 år, årskurs 6 och 7.
Styrketräning för barn
Michail Tonkonogi bjuds in till hösten för att föreläsa om styrketräning för barn.
Arbete med sjuktal
Under våren har kommunen arbetat med lokalservicegruppen. Åtgärder har tagits fram och
man arbetar vidare.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 36

Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam
Ärendebeskrivning
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell
situation.






Sommaren har varit bra trots brist på vikarier till rehab-personalen
Annons ute på sjukskötersketjänst till följd av pensionsavgång.
Annons ute som vik. arbetsterapeut till följd av föräldraledighet
Hälso- och sjukvårdsteamet har startat ett Instagram-konto i syfte att marknadsföra
sig
Demenssköterskan är färdig med sin utbildning till Silviasyster

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

Sammanträdesdatum

2016-09-08

SvB § 37

Information från psykiatrin
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna informerar:





Kris- och traumamottagningen har startat upp
Rekryteringsarbete pågår efter olika personalgrupper
Organisation och arbetssätt håller på att se söver
Utvecklingen av missbruks- och beroendevården ses över

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN
Samverkansberedning kommun/landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-08
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SvB § 38

Övrigt
Anette Wikblom, socialchef, informerar att sommaren har fungerat bra inom kommunens
verksamheter.
Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker, informerar att man även inom landstiget upplevt en
lugn sommar.
Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

