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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.15-15.30 

Politiker Sune Hemmingsson (C), ordförande Säters kommun 
Hans-Göran Steneryd (S), ersättare Säters kommun 
Leo Thorsell (M), ersättare Säters kommun 
Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna, §§ 29-35 
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Owe Ahlinder (C), Landstinget dalarna 
 

Övriga deltagare Ingalill Frank, förvaltningschef 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef Hälso- och sjukvårdsenheten 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Malin Lilja Altörn, Folkhälsoplanerare 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 
Anna Ståhlkloo, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Dalarna 
Ulrika Andersson, ungdomsmottagningen Borlänge 

Utses att justera Ann-Britt Grünewald 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 29-40 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Ann-Britt Grünewald  
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SvB § 29 
 
 
Justering av protokoll 
 
Ann-Britt Grünewald, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
______ 
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SvB § 30 
 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från dagens sammanträde delges Socialnämnden i Säters kommun och  
Hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna. 
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SvB § 31 
 
 
Presentation av ny förvaltningschef socialförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av Ingalill Frank, ny förvaltningschef för socialförvaltningen från och med  
1 juni. Ingalill efterträder Paula Jäverdal som har gått i pension. 
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SvB § 32 
 
 
Samarbete mellan individ- och familjeomsorgen och barn- och ungdomspsykia-
trin (BUP) 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen (IFO) och Anna Ståhlkloo, 
verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Dalarna informerar om och diskuterar 
samarbetet. 
 
Utifrån synpunkter från bl.a. IFO har man under våren träffats och diskuterat samarbetet.  
Träffarna bidrar till att få förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar för att klara av 
respektives ansvar som även regleras i upprättade avtal. 
 
När det gäller BUP så är målet att 90% ska få ett besök inom 90 dagar, gäller för all speci-
alistvård. 30% har fått ett besök inom 30 dagar och 42% har fått en behandlingsinsats inom 
samma tidsperiod. Väntetiderna går upp och ned. 
 
På nationell nivå så ökar den psykiska ohälsan.  
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SvB § 33 
 
 
Rapport från samarbetet angående förebyggande barn- och ungdomsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Westrin, chef för elevhälsan, har meddelat förhinder och ärendet bordläggs. 
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SvB § 34 
 
 
Ungdomsmottagningen 
 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Andersson, ungdomsmottagningen Borlänge, deltar för att diskutera frågor som: 
• Var ska Ungdomsmottagningen vara placerad geografiskt?  
• Hur ser lokaltillgången ut? 
• Hur ser bemanningen ut på Ungdomsmottagningen i Säter? 

 
Lokaler 
Det är i dag oklart hur lokalfrågan ska lösas. Man funderar även på var lokalerna ska ligga 
geografiskt för att underlätta för ungdomar att besöka mottagningen. 
 
Bemanningen ut på Ungdomsmottagningen i Säter 
Bemanningen är nu fulltalig men den långa kön i Borlänge har gjort att man har prioriterat 
att kuratorn finns i Borlänge. Det finns dock en kurator knuten till Säter men när den har 
suttit i Säter har den inte haft några besök. Man har nu gjort en lösning att kuratorn finns i 
Säter när det finns behov. 
Man har tagit kontakt med retorn på Klockarskolan för att bli inbjuden till nästa föräldra-
möte för att informera om att de finns. 
 
Bakgrund 
På samverkansberedningen den 31 maj informerade Ulrika Andersson, ungdomsmottag-
ningen Borlänge, att verksamheten har haft brist på kurator vilket har inneburit att tillgänglig-
heten i Säter har varit bristfällig. I maj finns en ny kurator på plats och till hösten ska tillgäng-
ligheten bli bättre. Barnmorska har dock varit på plats på mottagningen i Säter enligt avtal. 
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SvB § 35 
 
 
Familjecentral 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen lyfter frågan om behov och 
planer för tillskapande av en familjecentral i Säters kommun.  
 
Frågan diskuteras och kommer att lyftas på presidiemötet Bun-Sn den 14 november. 
Återrapport vid nästa möte den 21 november. 
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SvB § 36 
 
 
Tematräff hösten 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Träffen är planerad till onsdag den 10 oktober på Coriandergården kl. 18.00. 
 
Tematräffen ”Lev säkert i vardagen” bygger på ämnen utifrån broschyr ”Säkerhet i varda-
gen” som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB).  
Malin Lilja Altörn, kommunens folkhälsoplanerare och Lena Forsberg, verksamhetschef 
kommunens hälso- och sjuvårdsteam har i samverkan med Kristina Mellberg, kommunens 
beredskapssamordnare och Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, stått 
för planeringen. 
 
Finns förslag till vårens tematräff? 
Exempel som lagts fram är ”Teknik i vardagen för äldre”.  
 



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedning kommun/landsting 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
Blad 

10 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

SvB § 37 
 
 
Information från primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, informerar enligt mail från Anna Lassbo, vårdcentralchef: 
Läkarnärvaron på särskilt boende under sommaren har fungerat bra men är nu tillbaka till 
tidigare otillräckliga närvaro mot behov hos vårdtagarna på boendet.  
Det finns även språkförbristningar bland läkare. Hur framtiden ser ut är oklar eftersom vård-
centralen inte lyckas rekrytera läkare. 
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SvB § 38 
 
 
Information Social hållbarhet 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation. 

ANDTS 
Föräldramöten har genomförts. Föräldrarna har uppskattat att polis kurator och socialtjänst 
gör detta tillsammans. 

COPE 
Föräldrautbildningen COPE börjar nästa vecka. Tonårsföräldrar är inbjudna denna gång 
men hittills är det få anmälda. 

BRÅ 
Ny överenskommelse är upprättad mellan kommun och polis bl.a. om trygghetsvandringar. 

Nytt medborgarlöfte 
Polisen kommer under hösten att stå i centrala Säter på tisdagar. 

Samling social hållbarhet 
En träff sker den 8 oktober. Malin Lilja Altörn och Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
kommunstyrelseförvaltningen är ditbjudna för att informerar om samverkansutbildningen 
som sker i Säters kommun. 

Jämställd hela tiden 
Alla chefer anställda i Säters kommun är utbildade i jämställdhet och övningar ska hållas på 
arbetsplatsträffar. 

Varmvattenbassängen 
Verksamheten är igång och kommunen håller i tre grupper. 

Befolkningsträff/tematräff  
En träff sker den 10 oktober och kommer att handla om säkerhet i vardagen. 

Seniormässa 
En seniormässa har hållits i Säterdalen i augusti. Kommunens verksamheter var represente-
rade. 
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SvB § 39 
 
 
Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell 
situation: 

• Sommaren har fungerat bra trots lägre bemanning. Sjuksköterskorna har samlats på 
morgonen för att fördela arbetsuppgifter och har sedan varit nåbara på telefon. 

• Verksamheten har börjat med digitala signeringslistor.  
• Verksamheten har en vakant tjänst natt men det är svårt att rekrytera till tjänsten 
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SvB § 40 
 
 
Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, informerar enligt mail från Susanna Berglund, verksamhetschef Psykiatrin 
Landstinget Dalarna: 

• Sommaren har fungerat bra 
• De som har behövt få kontakt med psykiatrin har fått det 
• Patienter har avbokat besök p.g.a. värmen och de dåliga lokalerna i Gylle Borlänge 
• Verksamheten fortsätter med inhyrda läkare 
• Det har varit två uppsägningar av psykologer 
• Samarbete med slutenvården har fungerat tillfredställande 
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