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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Via Teams kl. 13.00- 14.40 

Politiker Mats Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande Säters kommun 
Sune Hemmingsson (C), ordförande i socialnämnden Säters kommun 
Crister Carlsson, (M) regionråd Region Dalarna 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, sekreterare 
Lena Karlsson, områdessamordnare 
Marita Skog, kommundirektör 
Inga-Lill Frank, sektorchef sociala sektorn 

Utses att justera Sune Hemmingsson  
Justeringens  
plats och tid 

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 8-14 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Sune Hemmingsson   
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Polsam p 8 
 
 
Justering av protokoll 
 
Sune Hemmingsson ( C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
______ 
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Polsam p 9 
 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll från 2021-02-10. Protokollet läggs till handlingarna. 
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Polsam p 10 
 
Samverkan mellan myndigheter avseende psykisk ohälsa- diskussion 
 
Diskussioner om svårigheterna att få till stånd samarbete när det gäller barn och unga. Ham-
nar mellan myndigheterna. Sviker de unga för dom får inte den vård man behöver. 
 
Statens institutionsstyrelse, SIS tar emot unga med psykiska problematik. 
 
Vidare diskuteras verksamheterna Fontänhuset, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
Fler i egen försörjning (FiE).  
 
Fontänhuset har tillskapats med stöd och finansiering av Finsam Falun.  
Sociala sektorn Säters kommun har på RSMH ett öppen verksamhet en dag i veckan. 
 
Finns strukturer idag som vi kan arbeta vidare med. 
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Polsam p 11 
 
Information - avgiftsfri kollektivtrafik 
 
Christer informerar om att det är svårt att sätta en summa på vad de olika avgiftsfria avtalen 
för olika kommuner skulle kosta. Det är svårt att veta hur många fler resande det blir. Om 
ökningen av busstrafik sker med 5%  per år så måste en ny upphandling göras. Även ökade 
kostnader för infrastrukturen, garage, administration, kundservice mm. Om en kommun får 
avgiftsfri kollektivtrafik ska alla ha det enligt likvärdighetsbehandlingen. 
 
Avgiftsfri kollektivtrafik kostade ca 4 mkr extra i Avesta.  
 
Busskorten kommer att förändras. 
 
Mats Nilsson (S) kommer att lämna in en officiell prisförfrågan om avgiftsfri kollektivtrafik i 
Säters kommun. 
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Polsam p 12 
 
IVPA – information nuläge 
 
IVPA (I Väntan På Ambulans) utlarmning av räddningstjänst har reglerats i ett samverkans-
avtal på ett år. Kostnaden för Region Dalarna är 1 500 kr per utryckning. 
 
Utvärdering sker om ett år. 
 
RIB-funktionen diskuteras. 
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Polsam p 13 
 
Information nuläge avtal mellan kommunerna och regionen om läkarinsatser på 
särskilda boenden. 
 
Finns inget generellt nytt avtal på gång. 
 
Regionen har idag ett generellt avtal med alla kommuner, Regionen har ansvaret. Ett avtal 
finns för Säter. Det är behovet som styr, antalet timmar är inte reglerat. Det är reglerat vilken 
insats som ska göras. 
 
Det är viktigt att det fungerar med läkarinsatserna på de särskilda boendena. 
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Polsam p 14 
 
Tillnyktringsverksamhet 
 
Ett försöksprojekt mellan kommunen och Regionen avseende en Tillnyktringsverksamhet 
har pågått sedan 2017. Avtalet löper ut i slutet av året om inte förlängning sker. 
 
Staten har tillskjutit medel för att starta upp försöksverksamheten och kommunen har stått 
för 50% av kostnaderna. Tillnyktringsenheter har tillskapats i Falun, Mora och Avesta. 
 
Säter har haft två personer i verksamheten under ett år.  
 
Nu har Välfärdsrådet ställt frågan om fortsättning av verksamheten. Socialnämndens ordfö-
rande och sektorchef sociala sektorn meddelar att de till Välfärdsrådet kommer att meddela 
att Säters kommun inte kommer att finansiera verksamheten i framtiden. 
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