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Plats och tid: Via Teams onsdagen den 9 februari ,  
kl 13.00-14.20 

Beslutande: Mats Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande 
Säters kommun 
Hans Johansson (C ), vice ordförande i 
kommunstyrelsen Säter 
Sune Hemmingsson (C), ordförande i 
socialnämnden Säters kommun 
Crister Carlsson, (M) regionråd Region Dalarna 
Susann Berger (S), oppositionen Region 
Dalarna 

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

Utses att justera: Hans Johansson 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter 

Paragrafer: 1-8 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Hans Johansson   

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Polsam 

Sammanträdesdatum: 2022-02-09 

Datum för anslags uppsättande:  

Datum för anslags nedtagande:   

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Polsam § 1 Justering av protokoll 
 

Beslut 
Hans Johansson (C )  utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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Polsam § 2 Föregående protokoll 
 

Genomgång av föregående protokoll från 2021-09-15. 

Familjecentral – återkoppling från Polsams möte den 2021-09-15, § 18. 

Rapport från konferens tillsammans med Regionen. Konferensen inriktning var lokala 
överenskommelser om barn- och ungas hälsa. Vårdcentralen tog snabbt kontakt och 
till ett möte. 

Vilka behov finns lokalt för att se till att barn -och unga (bra start i livet) för en 
Familjecentral. Börja med att inventera behoven. 

Samverkansarbetet Regionen och kommunen handlar om hela området barn- och 
unga. Familjecentral bygger på den tid då föräldrarna är hemma och är föräldralediga. 
Syftet med Familjecentral är att fånga upp problemen tidigt. 

Formen och innehållet i samverkan, hur stort behov finns det. Inriktningen är att 
starta upp en Familjecentral i Säter. 

Kommunens representanter i den grupp som diskuterar en Familjecentral är Ingalill 
Frank och Stefan Forsmark. 

Återapportering sker på kommande möte i Polsam. 
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Polsam § 3 Läkarmedverkan på SÄBO 
 

Idag medverkar ordinarie läkare på våra SÄBO. Tyvärr har inte digitala möten kunnat 
genomföras. Telefonmöten har däremot genomförts. 
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Polsam § 4 Akutpsykiatrins flytt från Säter till Falun 
 

Beslut finns att akutpsykiatrin ska flytta från Säter till Falun. 

En grupp har tillsatts som utreder hur flytten ska gå till.  Att flytten har tagit tid beror 
på lokalfrågan. I lokalerna i Falun som avses finns verksamhet idag samt att de 
behöver byggas om. Flytten kommer att genomföras. När det kommer att ske finns 
inget svar på idag. 

Ingen flytt av psykiatriavdelningarna. 
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Polsam § 5 Kollektivtrafiken  

Beslut 
Återkoppling av ärendet på kommande möte med Polsam. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Frågan har ställts till kollektivtrafikförvaltningen om att återinrätta linje 371, 
Åsenbussen. Ekonomisk utredning pågår. Något svar har ännu inte erhållits men 
förhoppning finns att det kan lösas. 

Minimikravet från kommunen på Åsenbussen är att det som bor i centrala Säter kan 
åka på besök till Vårdcentralen, sedan ner till centrala Säter för att sen ta bussen hem 
igen. Ca. 4-6 turer per dag. 

Två skrivelser, en från samhällsbyggnadsnämnden och en från kommunala 
pensionärsrådet har lämnats in till Regionen. Säters kommun har inte fått något 
skriftligt svar. En har besvarats via media. 
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Polsam § 6 Ledsagning vid sjukresor 

Beslut 
Uppdrar till Regionen att till kommande sammanträde redovisa reglerna kring 
beställning, ansvar och ekonomiskt ansvar. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Signaler har kommit in till Säters kommun från äldre människor som åker sjukresa till 
lasarettet där det ingår ledsagning men inte fått ledsagning utan blivit avsläppta vid 
ingången. 

De hör då av sig till kommunen om ledsagningen, vilket blir en kostnad får 
kommunen. 

Kontakt har etablerats mellan Säters kommun och Regionen för att lösa detta.  
Diskussion om var ansvaret för beställning av sjukresor ligger. 
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Polsam § 7 Sammanträdesdatum 2022 

Beslut 
Godkänna sammanträdesdatum för 2022. En gång på våren och en gång på hösten 
sker mötet på Rådhuset i Säter. Övriga möten sker via Teams. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag sammanträde: 9/2, 20/4, 28/9 och 9/11 kl 13.00-15.00 
Förslag beredning: 26 /1, 30/3, 7/9 och 26/10 kl 09.00-10.00 
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Polsam § 8 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-
2031 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Dalarna har remitterat regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031 till bl a 
Säters kommun. Regionen vill ha svar senast 31 mars. 

Säters kommun har begärt förlängd remisstid till den 5 april. Regionen meddelar att 
kommunen inte kommer att beviljas förlängd svarstid då Regionen behöver 
sammanfatta och bereda svaren till slutet av april. Måste vara klart i juni för att påbörja 
upphandlingen. 
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