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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.15-15.30

Politiker

Sune Hemmingsson (C), ordförande Säters kommun
Johan Fredriksson (M) Säters kommun
Susanne Berger, oppositionen Region Dalarna .

Övriga deltagare

Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef Hälso- och sjukvårdsteamet
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef
Malin Lilja Altörn, chef Fritidsenheten
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna
Ann Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Marie Olsson, samordnare ungdomshälsa Region Dalarna

Utses att justera

Rådhuset Säter, 2019-06-13 kl. 08.00

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Stig Eriksson
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

Johan Fredriksson

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 1

Beslut om namn samt justering av protokoll
Beslut
1. Enligt förslag från ordförande Sune Hemmingsson, ändras den tidigare benämningen samverkansberedning kommun/ landsting till Politisk Samverkan kommun/landsting.
2. Johan Fredriksson, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 2

Delgivning av protokoll
Protokoll från dagens sammanträde delges Socialnämnden i Säters kommun, samt till Regionstyrelsen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 3

Ungdomshälsa
Ärendebeskrivning
Marie Olsson, samordnare Ungdomshälsa, redovisar för uppdraget och hur arbetet ser ut.
Ungdomshälsa i Dalarna riktar sig till åldersgrupperna 13–25 år och är en samverkan mellan
kommun och Region Dalarna.
Målet är att alla ungdomar ska få likvärdig och jämställda insatser för att uppnå en god hälsa.
Ungdomshälsan ska arbeta på ungdomens uppdrag i hela sitt sammanhang på ett hälsobefrämjande sätt.
Vara en del av första linjen för bedömning och behandling av psykisk ohälsa.
Främja ungdomars sexuella, fysiska, psykiska och psykosociala hälsa.
Vara lättillgängliga och erbjuda tidiga insatser för ungdomar och deras närstående och särskilt
beakta riskgrupper.
Det finns två projektledare i länet Marie Persson och Marie Olsson.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 4

Ungdomsmottagning i Säter
Uppdrag
Ordförande önskar få en hållbar lösning för ungdomsmottagningen presenterad vid nästkommande politiska samverkans möte i september. Ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med verksamhetschefen för individ och familjeomsorgen, chefen för ungdomsmottagningen, samt chefen för elevhälsan redovisa ett hållbart helhetsförslag.
______
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen informerar om arbetet med att försöka hitta lokaler i Säter för Ungdomsmottagningen.
Bakgrund
Det är i dag oklart hur lokalfrågan ska lösas. Man funderar även på var lokalerna bör ligga
geografiskt för att underlätta för ungdomar att besöka mottagningen.
Tidigare har Ulrika Andersson, avdelningschef Ungdomsmottagningen informerat att det är
få besök på Ungdomsmottagningen när den är öppen i Säter.
Nuläge
Lena Öjehagen ny avdelningschef på ungdomsmottagningen Dalarna Mellersta meddelar /
mail att ” Vad gäller ungdomsmottagningen så har mottagningen i Säter och Gagnef legat
nere i några månader, men vi återkommer med nya tag till hösten. Vi håller på att diskutera
möjliga arbetsformer i Gagnef och återkommer när vi har ett förslag som vi även kan använda oss av i Säter.
Delges
Förvaltningschef socialförvaltningen
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Chef elevhälsan
Chefen för ungdomsmottagningen
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Utdragsbestyrkande
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PolSam § 5

Information Social hållbarhet
Ärendebeskrivning
Malin Lilja Altörn, chef för fritidsenheten informerar om hur arbetet med folkhälsa/socialhållbarhet ser ut i dag då Malin har en ny tjänst som enhetschef för Fritidsenheten.
Kommunen kommer inte att nyanställa någon ny folkhälsoplanerare. En del av de tidigare
arbetsuppgifterna följer med Malin i den nya tjänsten. Bland annat arbetet med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) Brotts förebyggande Rådet, Barnkonventionen
(som blir lag från 2020.) Samverkan över och mellan förvaltningar och huvudmän är en avgörande faktor för att ”lyckas” med det sociala hållbarhets arbetet.
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PolSam § 6

Presentation av Susanne Berger från oppositionen Region Dalarna
Ärendebeskrivning
Presentation av Susanne Berger från oppositionen Region Dalarna.
Representerar socialdemokraterna inom Region Dalarna. Rollen är ny för Susanne som tidigare har erfarenhet från kommunpolitik och ska tillsammans med Crister Carlsson, regionråd, samverka med Säters kommun.
Upplever att den politiska samverkan kommun/landsting är något oklar, vad gäller mandat,
representation och frågor.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sn § 7

Överenskommelse om samverkansberedningens uppgift och roll
Uppdrag
Ingalill Frank, förvaltningschef, Lena Karlsson områdessamordnare Region Dalarna får i
uppdrag att i samverkan med Crister Carlsson, Susanne Berger, Region Dalarna och Sune
Hemmingson socialnämnden ta fram en samverkansöverenskommelse avseende Politisk
samverkan Säter.
______
Ärendebeskrivning
Inför organisationsförändringen samverkans beredning till PolSam behöver överenskommelsen för samverkan ses över och uppdateras.
Bakgrund
Landstinget Dalarna har gått över till att bli Region Dalarna. I och med detta har det blivit en
del förändringar i mötesstrukturen mellan region och kommun. Exempelvis så finns inte
längre samverkansberedningarna kvar. Dvs det har inte valts några landstingspolitiker för
samverkan med kommuner. I stället finns nu PolSam (politiks samverkan) och landstingsråd
har olika kommuner som sitt ansvarsområde för samverkan.
Crister Carlsson, regionråd, samverkar med Säters kommun.
Delges
Ingalill Frank, förvaltningschef Socialförvaltningen
Lena Karlsson områdessamordnare Region Dalarna
Crister Carlsson, regionråd Region Dalarna
Susanne Berger, oppositionen Region Dalarna
Sune Hemmingson, socialnämnden

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 8

Patientråd
Ärendebeskrivning
Pensionärsorganisationerna har via Kommunala Pensionärsrådet ställt frågan om hur patientråden fungerar nu när Landstinget Dalarna har övergått till Region Dalarna.
Susanne Berger svarar:
Det finns inget uppdrag av nya majoriteten i Region Dalarna att inrätta patientråd. Det är
varje lokal vårdcentrals ansvar att inrätta ev. patientråd. Lena Karlsson tar med sig frågan till
VC Säters verksamhetschef Anna Lassbo.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 9

Bårhuset
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson, områdessamordnare Region Dalarna, informerar om hur långt Regionens
(tidigare Landstingets) utredning om användandet av bårhus har kommit.
Nuläge
Lena Karlsson informerar om att Carl Gummesson utredare på Region Dalarna, har kartlagt
bårhus i hela länet och kommer att lägga ett förslag på arbetsordning. Lena eftersöker svar
från Region Dalarna på vem som är ansvarig för samverkan kring denna fråga och att detta
först måste klarläggas intern inom Region Dalarna.
Ordförande menar att nuvarande situation där kommunen bär hela kostnaden inte är acceptabel och ser fram emot ett besked i frågan vid kommande möte i september.
Bakgrund
Frågan om ansvar för bårhuset har behandlats i samverkansberedningen under 2017–2018
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 begravningsbyråerna har fortsatt att använda bårhuset för de som avlidit i det egna hemmet.
Även öppenvårdspsykiatrin har använt sig av bårhuset.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 10

Nära vård
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson, områdessamordnare Region Dalarna, informerar om arbetet med nära vård
där avsikten att flytta vården så långt möjligt är närmare patienterna.
Nuläge
Målet med begreppet Nära Vård är att patienten får en god nära och samordnad vård och
omsorg som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både
med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Nära vård är ett begrepp som är under utveckling. Lokalt har en planering påbörjats för att
se hur den Nära vården kan utformas i Säter.
Ludvika, Hedemora och Avesta har igång ” mobila team.” Falun planerar för det under sommaren i samverkan med kommunens hemsjukvård.
Oftast sker läkarkontakterna digitalt, men många av läkarna ar specialiserade och kanske inte
alltid har den helhets kunskap om patienten som krävs inom hemsjukvården. Borlänge kommun har avtal med Region Dalarna om att kommunen upplåter en plats på kommunens
korttidsenhet för inläggningar direkt via landstinget.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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PolSam § 11

Information från primärvården
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson områdessamordnare, informerar om aktuell situation och hur planeringen ser
ut för inför sommaren på VC Säter.
VC Säter har en god planering inför semesterperioderna, 2 st läkarassistenter samt 1 underläkare kommer att arbeta i sommar. De bemannar med hyrläkare som vanligt och har i år
även en geriatriker-hyrläkare till kommunens särskilda boende för äldre och hemsjukvård/verksamheten för funktionsnedsättning.
I höst påbörjas ett utvecklingssamarbete som är finansierat av SKL, där VC Säter tillsammans med kommunen, psykiatrin och patienten ”teamsamverkar ”och utvecklar förmågor
genom metoden Esther- SimLab.
VC ska utveckla konceptet ” Patientkontrakt” tillsammans med kommunen och invånare.
Syftet är att öka delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning mellan dem som är i
behov av vård och omsorg och de som ger den.
Från 2019-01-01 så började vårdgarantin, bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal
att gälla och VC Säter uppnår 91%. I Region Dalarna uppnår de 85%. VC telefontillgänglighet är 98-99% i genomsnitt. Från hösten 2019 kommer VC att ingå i projektet ”Bastjänstgöring Pilot”, där de kommer att samarbeta med Avesta lasarett, detta är något som kommer att
ersätta AT för läkare på sikt.
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Utdragsbestyrkande
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PolSam § 12

Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam
Ärendebeskrivning
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell
situation.
Det kommer att finnas tillgång till läkare under hela sommaren, för kommunens särskilda
boenden och hemsjukvård, tack vara en återkommande vikarierande läkare som vistas i Säter
sommartid. Kommunen har tillgång till sköterskor och paramedicinare i sommar, men behöver delegera till berörd personal inom SäBo och hemtjänsten, för att arbetsfördelningen ska
bli optimal.
Inom hemtjänsten är rekryteringsläget inför sommaren bekymmersamt, anledningen är att
det råder en stor brist på vikarier, som dels är utbildade och har körkort. Inom särskilt boende och verksamheten för funktionsnedsättning ser situationen något bättre ut.
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PolSam § 13

Information från psykiatrin
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson, områdessamordnare, informerar.
Psykiatrin har fått ny divisionschef inom psykiatrin, Janette Hjortsberg.
I Falun kommer avd 60 och 65 att vara öppna under sommaren. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har fortfarande svårt med tillgängligheten, även om köerna har reducerats något.
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PolSam § 14

Kommande sammanträden
Följande sammanträder kvarstår under 2019:
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Beredning - torsdagar

Kl.

Sammanträde

Kl.

den 29 augusti

13.15

den 25 september

13.15

den 31 oktober

13.15

den 27 november

13.15

Utdragsbestyrkande
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