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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.15- 16.30 

Politiker Sune Hemmingsson (C), ordförande Säters kommun 
Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna 
Ann-Britt Grünevald (S), Landstinget Dalarna 
Kajsa Lena Fagerström (S) Landstinget Dalarna 
 

Övriga deltagare Ingalill Frank, förvaltningschef 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef Hälso- och sjukvårdsenheten, §§ 41–54 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Malin Lilja Altörn, Folkhälsoplanerare, §§ 41–54 
Susanna Berglund, verksamhetschef Psykiatrin Landstinget Dalarna, §§ 41–54 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, §§ 41–54 
Anna Lassbo, verksamhetschef vårdcentralen, Landstinget Dalarna, §§ 41-54 
Malin Alanentalo, avdelningschef BUP 
Katarina Svensson-Flood, barnmorska Ungdomsmottagningen 
Ulf Månsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, § 54 
Benita ”Bengan” Berg, chef elevhälsan Säters kommun, § 54 
 

Utses att justera Ann-Britt Grünewald 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 41-54 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Ann-Britt Grünewald  
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SvB § 41 
 
 
Justering av protokoll 
 
Ann-Britt Grünewald, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
______ 
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SvB § 42 
 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från dagens sammanträde delges Socialnämnden i Säters kommun och  
Hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna. 
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SvB § 43 
 
 
Samverkan runt barn - Individ- och familjeomsorgen, Elevhälsan, Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) och Ungdomsmottagningen 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Alanentalo, avdelningschef BUP, Katarina Svensson-Flood, barnmorska Ung-
domsmottagningen, diskuterar samverkansformer. 
Eva Jondelius, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen och Benita Berg, chef Elev-
hälsan är inbjudna men kunde inte närvara. 
 
Ungdomsmottagningen 
Katarina informerar att under hösten har Ungdomsmottagningen inte kunnat vara i Säter 
p.g.a. sjukskrivning. Ungdomar har istället fått söka till och har fått hjälp i Borlänge. 
 
Kommun och BUP 
Kommunen har haft möte med BUP och dessa möten har lett till ett förbättrat samarbete. 

Diskussionerna visar att det är ett högt tryck med ungdomar som mår dåligt både hos BUP, 
vårdcentralen och att den psykiska o-hälsan kryper ned i åldrarna. 
Tidiga insatser är viktiga för att fånga upp och förebygga psykisk o-hälsa. 
Skolan har en viktig del i frågan då ungdomarna tillbringar en stor del av sin vakna tid där. 
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SvB § 44 
 
 
Familjecentral 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussionsfråga: 

• Kan en familjecentral vara en hemmaplanslösning? 
• Finns andra lösningar? 

 
Nya majoriteten i landstinget har ett uppdrag att det ska finnas en familjecentral i varje kom-
mun. Grunden för en familjecentral är en öppen förskola vilket Säters kommun inte har. 
 
Frågan diskuterades även på presidiemöte barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden 
den 14 november. 
 
Bakgrund 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen lyfte vid sammanträdet den 26 
september 2018, frågan om behov och planer för tillskapande av en familjecentral i Säters 
kommun.  
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SvB § 45 
 
 
Närsjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande, lyfter frågan om behov av närsjukvårdsteam. 

Diskussion om samverkan mellan kommun och landsting: 
• Kan vi ha en variant av närsjukvårdsteam i Säter? 
• Hur ser det ut i andra kommuner/regioner? 
• Kan vi samarbeta med andra kommuner? 
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SvB § 46 
 
 
Sammanträdesdatum 2019 
 
Ärendebeskrivning 
Till följd av att Landstinget Dalarna upphör och ersätts av Region Dalarna har omorganisat-
ioner skett och samverkansberedningarna kommer inte att fortsätta i nuvarande form nästa 
år.  

Intentionen är att samverkan ska fortsatta även om sammansättningen är oklar. 

Förslag till sammanträdesdatum och beredningsdatum 2019: 
Beredning - torsdagar Kl. Sammanträde - onsdagar Kl. Plats 
den 31 januari 13.15 den 20 februari 13.15 Kommunstyrelsens 

sammanträdesrum 

den 25 april 13.15 den 22 maj 13.15 Kommunstyrelsens 
sammanträdesrum 

den 29 augusti 13.15 den 25 september 13.15 Fullmäktigesalen 

den 31 noktober 13.15 den 27 november 13.15 Kommunstyrelsens 
sammanträdesrum 

 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut 
Datumen för 2019 fastställs enligt ovan.  
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SvB § 47 
 
 
Tematräff 2019/befolkningsträff hösten 2018 

Uppdrag 
Malin Lilja Altörn, Folkhälsoplanerare och Lillan Magnusson utses till arbetsgrupp att han-
tera befolkningsträff 2019 enligt förslag. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
Återrapport från tematräff om säkerhet i vardagen har genomförts onsdagen den 10 oktober 
på Coriandergården. Ca 30 personer kom till tematräffen. 

 
 
Medborgardialog i Avesta den 29/11 
Per-Inge Nyberg informerar om Medborgardialogdag om psykisk hälsa i Avesta den 29/11, 
kl 14:00-18:00. På kvällen, kl 18.00, är det föreläsning av Daniel Mendoza, grundare av Good 
News Magasin. ”Föreläsning kommer att handla om en uppväxt kantad av extremt våld, 
grova övergrepp och mörker. Men också av hopp, framtidstro och massor av kärlek.” 
 
Förslag till tematräff våren 2019 
Exempel som lagts fram från projektsamordnare Lillan Magnuson för projektet stärka biblio-
teket är ”Teknik i vardagen för äldre”.  
 
Förslaget har presenterats för KPR som tillstyrkt förslaget till tema. KPR vill att det genom-
förs 3 tematräffar vid tre olika tillfällen fördelat på de tre olika kommundelarna, ex. Corian-
dergården i Säter, Församlingsgården i Gustafs och sockenstugan i Stora Skedvi. Det krävs 
att lokalerna för träffarna har teknik som möjliggör temat. 
Förslag är att träffarna sker inom en två-veckorsperiod under april månad: 

• 24 april Gustafs 
• 25 april Stora Skedvi 
• 8 maj i Säter 

Förutom förslag från Lillan vill pensionärsorganisationerna även lära sig att använda sig av 
tjänster på 1177. 
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SvB § 48 
 
 
Information om nya Region Dalarna 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare, informerar om nya Region Dalarna. 
 
Landstiget Dalarna försvinner vid årsskiftet och blir Region Dalarna. Region Dalarna tar 
även över en del av Länsstyrelsen ansvar.  
En regiondirektör ska utses. Landstingsfullmäktige byter namn till regionfullmäktige och 
landstingsstyrelsen byter namn till regionstyrelsen. Landstingsråden kommer att kallas reg-
ionråd. 
 
Regionen ansvarar för uppgifter som regional utveckling och tillväxt, kollektivtrafik och pla-
nering av infrastruktur, kultur och bildning samt hälso- och sjukvård och tandvård. 
Regionen ska till exempel samordna utvecklingsinsatser och samverka tillsammans med 
andra aktörer inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, besöksnäring, folkhälsa, 
arbetsmarknad och utbildning. 
 
De lokala hälso och sjukvårdsberedningarna ska läggas ned vilket innebär förändrad politisk 
representation från landstinget i samverkansberedningen.  
7 regionråd har utsett av Landstinget/regionen och planering/förväntningen är att någon av 
dessa kommer att delta vid mötena i Säters samverkansberedning.  
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SvB § 49 
 
 
Bårhus 
 
Uppdrag 
Lena Karlsson får i uppdrag att till nästa möte med samverkansberedningen informera 
Landstingets färdiga utredning angående bårhus. 
 
Personuppgiftsansvar 
Säters kommun betalar idag hyran för bårhuset men även landstinget nyttjar lokalen för än-
damålet. Bårhuset är obemannat och det är begravningsbyråerna som har nyckel och lämnar 
och hämtar kroppar.  
 
På bårhuset förvaras listor med personuppgifter om de avlidna. Listorna används av begrav-
ningsbyråerna som antecknar personuppgifter på den avlidna som läggs in för förvaring och 
uppgifterna bockas av vid avhämtning. 
Den myndighet som ansvarar för den avlidna personen ansvarar även för personuppgifterna 
på dessa listor.  

Listan ligger framme i bårhuset och frågan hur listorna ska hanteras på ett säkert sätt kvar-
står. 

Landstingets översyn av bårhus 
Lena Karlsson har tidigare informerat att ett arbete pågår inom Landstinget att se över an-
vändandet av bårhus. Det finns en ny utredare insatt men i dagsläget har Lena ingen mer in-
formation. 
 
Bakgrund 
Frågan om ansvar för bårhuset har behandlats i samverkansberedningen under 2017 till följd 
av att en ny begravningsbyrå har efterfrågat vilka rutiner de har att följa.  

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 och be-
gravningsbyråerna har fortsatt att använda bårhuset för de som avlidit i det egna hemmet. 
Även öppenvårdspsykiatrin har använt sig av bårhuset. 
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SvB § 50 
 
 
Aktuellt inom primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Anna Lassbo, chef vårdcentralen, informerar om aktuell situation. 

• Verksamheten jobbar långsiktigt med läkarfrågan 
• Man utökar samtalsmottagningen med mer personal utifrån att behoven har ökat 
• Rehabavdelningen är fullbemannad 
• En apotekare kommer till vårdcentralen en gång per vecka och tar patienter 
• En dietist kommer att börja på vårdcentralen 
• Influensavaccineringen är i gång och går att boka via webb-bokning 
• Även provtagning kan komma att bokas via webb-bokning  
• Nya vårdgarantin börjar den 1 jan som innebär att du ska få en medicinsk bedöm-

ning inom 3 dagar. Detta ska även kunna ske via telefon. 
• Verksamhetsutvecklare finns som just nu tittar på hur en hälsoplan ska se ut 
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SvB § 51 
 
 
Information Social hållbarhet 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation. 
 
ANDTS 
Länsstyrelsen kommer att samordna alla sina nätverk, ex ANDTS, COPE o.s.v. under en 
samverkansform FAS. 
 
BRÅ 
Lägesbild tas fram från varje kommun avseende hot och våld, droganvändning o.s.v. och 
skickas in till Länsstyrelsen. 
Just nu är det mycket buskörning i Säter men annars ganska lugnt. Polisen finns i Säter på 
tisdagar och under dessa stunder kommer medborgare fram till polisen och informerar om 
buskörningarna. 
 
COPE 
Föräldrastödsutbildningen som var planerad under hösten blev inställd p.g.a. för få anmälda. 
 
Jämställd hela tiden 
Kommunerna försöker nå ut i frågan till så många anställda som möjligt via en webbutbild-
ning. Viss utvärdering har gjorts som visar att projektet har slagit väl ut. 
 
Folkhälsoplanerare/enhetschef 
From 1 januari kommer Malin att arbeta som enhetschef för den nya fritidsenheten. Vissa 
frågor från folkhälsoplanerartjänsten kommer att ligga kvar på Malin.  
Titeln/tjänsten som folkhälsoplanerare kommer att tas bort. 
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SvB § 52 
 
 
Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell 
situation. 
 

• Influensavaccinationer pågår 
• Digitala signeringslistor har tidigare införts inom hemtjänsten och nu även inom sär-

skilt boende 
• Verksamheten har en vakant nattjänst som för tillfället bemannas med vikarie ef-

tersom man vid tidigare annonsering inte har fått några sökande. Man kommer åter 
att utannonsera tjänsten. 
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SvB § 53 
 
 
Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Susanna Berglund, verksamhetschef Vuxenpsykiatrin informerar. 

• Verksamheten har stor brist på psykologer och psykoterapeuter 
• Det kommer även att bli brist på arbetsterapeuter pga föräldraledighet 
• Man försöker bli mindre beroende av stafettläkare 
• En ST-läkare är rekryterad 
• Lag om samordnad utskrivning från slutenvården träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2019 
• Antalet unga vuxna patienter ökar  
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SvB § 54 
 
 
Ungdomsmottagningen 
 
Uppdrag 

1. Ingalill Frank, förvaltningschef socialförvaltningen och Ulf Månsson, förvaltnings-
chef barn- och utbildningsförvaltningen, får i uppdrag att lösa lokalfrågan. 

2. Katarina Svensson-Flood, barnmorska Ungdomsmottagningen och Benita ”Bengan” 
Berg, chef för elevhälsan, får i uppdrag att hitta sätt att göra ungdomar i Säter med-
vetna om Ungdomsmottagningen. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vi dagens sammanträde diskuterar bl.a. Katarina Svensson-Flood, barnmorska Ung-
domsmottagningen, Ulf Månsson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, och 
Benita ”Bengan” Berg, chef för elevhälsan, följande frågor: 

• Lokaler samt öppettider– optimal placering och öppettid för att gynna besöksvänlig-
heten 

• Marknadsföring – hur ska Ungdomsmottagningen göras känd för eleverna 
 
Lokaler 
Lokalen bör vara centralt belägen med en ”anonym/privat” ingång. Gärna i anslutning till 
Klockarskolan men inte på skolan. Bör även finnas en gyn-stol och tillgång till vatten. 
 
Marknadsföring 
Ungdomsmottagningen har gått ut med information om verksamheten på digitala informat-
ionsskärmar på skolorna.  
Katarina kommer gärna ut och informerar om verksamheten både på skolor och ex. till id-
rottsföreningar. 
 
Information från Katarina 
Under hösten har Ungdomsmottagningen inte kunnat vara i Säter på grund av sjukskrivning. 
Ungdomar har istället fått söka till och har fått hjälp i Borlänge. Från mitten på december 
kommer man åter att ha mottagning i Säter. 
De flesta som besöker Ungdomsmottagningen går på gymnasieskolan. En satsning i Säter 
bör därför vara mot högstadieelever. 
 
Bakgrund 
Ulrika Andersson, avdelningschef Ungdomsmottagningen har på samverkansberedningen 
kommun/landsting den 26 september informerat att det är få besök på Ungdomsmottag-
ningen när den är öppen i Säter. Den kurator som har suttit där har inte haft något besök 
alls. 
Ulrika har nu tagit kontakt med rektorn på Klockarskolan för att bli inbjuden till nästa för-
äldramöte för att informera om att Ungdomsmottagningen finns. 
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