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SvB § 42 
 
 
Justering av protokoll 
 
Leo Thorsell, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
______ 
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SvB § 43 
 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från dagens sammanträde delges Socialnämnden i Säters kommun och  
Hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna. 
 
 
______ 
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SvB § 44 
 
 
Rapport från samarbetet angående förebyggande barn- och ungdomsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Westrin, chef för elevhälsan, rapporterar om arbetet med samtalsmottagningen. 
Verksamheten fungerar mycket bra och det är bra sammanverkan mellan kommunen och 
landstinget.  
 
Det finns ingen kö till verksamheten utan ungdomar kommer in snabbt. Mottagningen ska 
inte direktremittera till BUP, utan det finns en duktig psykolog som kan avgöra när man be-
höver specialistvård.  
Internetbaserad KPT finns nu även för barn och ungdomar. 
Finns även föräldrautbildning, Cope, för tonårsföräldrar. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
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SvB § 45 
 
 
Information från chefen för ungdomsmottagningen i Borlänge 
 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Andersson, chef för Ungdomsmottagningen Borlänge, informerar via telefonsamtal:  
Lokalerna för verksamheten i Säter har sagts upp efter nyår. Det är elevhälsans gamla lokaler 
på Dahlander som ungdomsmottagningen har funnits. Ulrika vet inte hur eller vem som ar-
betar med frågan. 
 
Ungdomsmottagningen i Säter har hittills fungerat bra. De har varit ute i klasser, vid Dahlan-
der och Klockarskolan och informerat om sin verksamhet. Ungdomsmottagningen har haft 
besök av elever från båda skolorna. 
 
Ulrika kommer till samverkanberednigens nästa sammanträde den 14 februari och informe-
rar mer om verksamheten. Det har blivit en ökning av antal ungdomar från Säter som besö-
ker mottagningen. 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Lokalfrågan ska lösas av tjänstemännen. Ska redovisas vid nästa möte. 
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SvB § 46 
 
 
Samverkan mellan kommun och landsting i missbruksfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
Gudrun Engstöm Larsson kan inte närvara och punkten lyfts istället vid vid nästa samman-
träde. 
 
Bakgrund 
Kommun och landsting har antagit en länsövergripande överenskommelse om samverkan 
inom missbruks- och beroendevården. 
I överenskommelsen anges gemensamma mål och ansvarsområden samt kommunens re-
spektive landstingets ansvar för insatser. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Ärandet lyfts vid nästa sammanträde i februari. 
 
______ 
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SvB § 47 
 
 
Framtidens behov av hälso- och sjukvård samt omsorgsinsatser för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet äldre kommer att öka dramatiskt under de närmaste åren. Vad har kommun och 
landsting för plan för att tackla framtidens behov av vård och omsorg? 

Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna och Lena Forsberg, verksamhets-
chef hälso- och sjukvårdsteamet, återrapporterar. 
 
Ny lag om samordning vid utskrivning. Primärvården blir dirigent och utser en fast vårdkon-
takt. Vårdcentraler får nytt ansvar. Vårdcentralen görs mycket förebyggande åtgärder för att 
folk ska vara friskare. De arbetar arbeta proaktivt. Ett pilotprojekt i Avesta gällande nära 
vård pågår. 
 
Anna Nergård, särskild utredare med uppdrag att leda arbetet med att förändra den svenska 
hälso- och sjukvården med en starkare primärvård som mål, kommer till Dalarna.  
 
Landstingets rehabteam kan träna i hemmet. Kommunen har fått en till sjukgymnast för att 
kunna arbeta förebyggande. Pågår mycket förebyggande aktiviteter. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 48 
 
 
Återrapport tematräff om demens 
 
Ärendebeskrivning 
Information om genomförd tematräff om demens. Catarina Lind, demenssköterska kunde 
inte delta.  
 
Per-Inge Nyberg informerade om tematräffen. Det var få deltagare föreläsningen på kvällen, 
fler deltagare på dagen.  
 
Catarina Lind har informerat via mail om att några intresserade från Avesta gav sig till känna 
och anmälde sig att vilja starta upp en demensförening i Södra dalarna vilket också var ett av 
syftena med temadagen. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna 
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SvB § 49 
 
 
Tematräffar 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussion fördes om tematräff under 2018. Önskemål från KPR i Säter har inkommit och 
de önskar föreläsning om läkemedel, övervikt och diabetes. De har också lämnat önskemål 
om att få en träff med landstingspolitiker.  
Per-Inge Nyberg informerade om att de deltar på KPR i Hedemora och Avesta och det fun-
gerar bra. Där har man t.ex. haft Apoteket med på KPR. Landstinget har en stående punkt 
på KPR som handlar om övergripande information. 
 
Förslag på teman som diskuterades, förutom KPR;s förslag var: missbruk/riskbruk och vad 
vill de äldre i framtiden för att kunna känna sig friska, vilka aktiviteter vill de ha.   
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Beslut om tematräff tas i februari och Per-Inge Nyberg kallas till KPR. 
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SvB § 50 
 
 
Sammanträdesdatum 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdatum och beredningsdatum 2018: 

Beredning Kl. Sammanträde Kl. Plats 

Torsdag den 1 februari 13.15 Onsdag den 14 februari 13.15 Kommunstyrelsens 
sammanträdesrum 

Torsdag den 17 maj 13.15 Onsdag den 30 maj 13.15 Kommunstyrelsens 
sammanträdesrum 

Torsdag den 6 september 13.15 Onsdag den 26 september 13.15 Fullmäktigesalen 

Torsdag den 8 november 13.15 Onsdag den 21 november 13.15 Fullmäktigesalen 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
De föreslagna datumen för 2018 fastställs. 
 
 
______ 
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SvB § 51 
 
 
Ansvar vid bårhuset 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, återrapporterar. 
 
Bakgrund 
Frågan om ansvarsfördelning för bårhuset i Säters kommun har initierats av Lena Forsberg, 
verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvårdsteam. 
Samverkansberedningen gav den 7 september i uppdrag till Lena Karlsson, områdessamord-
nare Landstinget Dalarna, att undersök hur man gör i Gagnef samt hur man hanterar frågan 
inom psykiatrin. 
 
Kommunen har de senaste åren stått för hela hyran för bårhuset i Säter sedan landstinget har 
meddelat att de inte längre är med och betalar hyran. Inga nya rutiner har tagits fram utifrån 
att kommunen betalar hela hyran utan begravningsbyråerna har fortsatt att använda bårhuset 
för de som avlidit i det egna hemmet och även öppenvårdspsykiatrin har använt sig av bår-
huset. Begravningsbyråerna och öppenvårdspsykiatrin borde istället ha använt sig av bårhu-
set i Borlänge. 
 
Situationen har uppmärksammats i och med att en ny begravningsbyrå har undersökt vilka 
rutiner de har att följa. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Uppdrag till Lena Karlsson och Lena Forsberg att lösa problemet. Måste tillförsäkra en säker 
förvaring av kroppar. Redovisas i nämnden i februari. 
 
 
______ 
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SvB § 52 
 
 
Brister i samverkan med slutenvårdspsykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsteamet, återrapporterar. 
 
Bakgrund 
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsteamet, informerade vid senaste sam-
manträdet om skrivelse till verksamhetschef psykiatriska kliniken Säters sjukhus avseende 
brister i informationsöverföring från klinik till kommun. Kommunen önskade ett möte för 
att se över rutinerna. Lena informerade om mötet med Mats Carlsson, verksamhetschef psy-
kiatrin, och de kom överens om att inrätta en lokal överenskommelse. Marianne Henriksson, 
MAS, och Lena har skrivit ett förslag till rutin och det kommer att redovisas i början av nästa 
år. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen och läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 53 
 
 
Aktuellt inom primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Anna Lassbo, chef vårdcentralen, informerar om aktuell situation.  
Rekrytering pågår av en sjuksköterska utifrån ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning. 
Ulf Sjögren geriatriker kommer att arbeta i Säter två dagar i veckan. Två fysioterapeuter ska 
rekryteras. En AT läkare börjar nästa vecka. Lokala överenskommelsen skrivs om läkarmed-
verkan. Influensavaccination ska påbörjats. Finns pengar för två hyrläkare under 2018. Di-
gitalvårdcentralen utökas så att den även omfattar sjuksköterskor. Digitala besök gör att det 
frigörs tid. KBT på nätet erbjuds nu för både för barn och vuxna. Det ger snabbare tillfrisk-
ande. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
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SvB § 54 
 
 
Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell 
situation.  
De har fått mera läkartid i och med en ny geriatriker. Kommunen har anställt en ny sjuk-
gymnast. Vaccinerar på särskilda boenden och hemsjukvårdspatienter. 
All personal har varit på utbildning om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slu-
tenvården.   
 
Lena anser att det finns oklarheter gällande hemhabilitering kontra specialisthabilitering och 
vill att frågan tas med vid nästa möte.  
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.  
Frågan om habilitering lyft vid nästa möte.  
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SvB § 55 
 
 
Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Susanna Berglund, Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin kunde inte närvara.  
Lena Karlsson informerar bl.a. om att verksamheten fortsätter att arbeta utan hyrpersonal. 
Väntelistan minskar. Verksamheten köper utredningar, och att det finns överenskommelse 
med primärvården.  
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 56 
 
 
Information Social hållbarhet 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation: 
• Föräldrautbildning, Cope, för tonåringar har startats, 18 deltagare i gruppen. 
• Trygghetsvandring i Mora by.  
• Medborgarlöftet med polisen ej klart än. 
• Utökning av brott, mycket skadegörelse, klotter och snatteri. Polisen kommer att gå ut 

till affärer för att informera om vikten av att polisanmäla. 
• Gatuenheten kommer att informera om vad som görs vid klotter om vad det kostar. 
• Säter deltagit i projektet om Samling för socialhållbarhet och det ska tas fram en utbild-

ning om samverkanskompetens.  
• Alla chefer har fått utbildning ”Jämställd hela tiden” och det blir en webbutbildning till 

alla medarbetare.  
• Varmvattenbassängen fungerar bra, simskola ska startas 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
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