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Protokoll

Datum

Polsam

2022-04-20

Plats och tid:

Mentalvårdsmuseet, onsdagen den 20 april kl
13.00-15.35

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
Pernilla Lausch, VC i Säter
Mursal Isa, ordförande kultur och
bildningsnämnden - via telefon

Utses att justera:

Susann Berger

Justeringens plats och tid:
Paragrafer:

9-15

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Susanne Berger

Justerandes sign

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

Polsam

Sammanträdesdatum:

2022-04-20

Datum för anslags uppsättande:
Datum för anslags nedtagande:
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 9 Justering av protokoll
Beslut
Susann Berger utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 10 Mentalvårdsmuseets nedläggning
Beslut
Informationen och debatten läggs till handlingarna.
___________

Ärendebeskrivning
Mentalvårdsmuseet, numera måendets museum, instiftades av Region Dalarna och har
funnits sedan 1987 som museum Kultur- och bildningsnämnden gav ett uppdrag för
drygt ett år sedan om att undersöka hur verksamheten skulle kunna utvecklas.
Kultur- och bildningsnämnden beslutade den i februari i år att säga upp avtalet med
fastighetsbolaget med avsikten att det skulle omförhandlas med bolaget för att hitta en
ändasmånsenlig lokal kopplat till den psykiatriska verksamheten i Säter. Museet skulle
även utgå från mobila utställningar runt om i Dalarna.
Anledningen till uppsägningen av avtalet var att arbetsmiljön för medarbetarna skulle
förbättras samt även öka tillgängligheten. Lokalfrågan har diskuterats i 10 år
Viktigt med samarbete och dialog mellan Säters kommun och Regionen för att
utveckla och göra Skönviksområdet attraktivt. Ett samverkansmöte är planerat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 11 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från 2022-02-09 som läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 12 Familjecentral/samverkan vårdcentral
och Säters kommun
Beslut
Polsam ger arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta utredningen utifrån dagens rapport
om samverkan vårdcentral och Säters kommun.
__________

Ärendebeskrivning
Redovisning från arbetsgruppen - samverkan vårdcentral och Säters kommun om
familjecentral.
Vilka samverkansformer finns idag:
•
•
•

Barnmorskor har kontakt med kommunsjuksköterska och socialtjänsten
SBU (psykologi) har kontakt med grundskolorna, gynmasieskolor och
socialtjänsten
BHV och Barnläkare har kontakt med elevhälsan, förskolans specialpedagoger och
socialtjänsten

Lägesrapport hur en öppen förskola kunna se ut idag.
En öppen förskola en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till
barn som inte är inskrivna i förskola, samt förälder, dagbarnvårdare eller annan vuxen
som har ansvar för medföljande barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en
pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen.
Verksamheten är i allmänhet avgiftsfri.
Summering
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Barn födda 2020: Majoriteten får placering på förskola.
Barn födda 2016-2019: 98 % av Säters kommuns barn går på förskola
11 % har 15 timmars vecka på förskola, övriga har minst halvtid.
Vår bedömning är att det finns tillräckligt med aktiviteter för de familjer som
önskar delta i aktiviteter.
En öppen förskola ökar kostnaderna för BUN.
Vår bedömning är att det inte finns tillräckligt med barn utan placering för att
starta en Öppen förskola-verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 12 forts
Arbetsgruppen föreslår att en utökning av samverkan mellan Säters kommun och
vårdcentralen genom att en socialsekreterare finns på plats hos mödravårdscentralen
en dag i veckan. Förslaget skulle innebära att arbetstiden används på ett effektivare
sätt samt inte medföra några utökade kostnader.

Bakgrund
Region Dalarna har tagit fram en strategi för familjecentraler. Region Dalarna har
ambitionen att medverka till att familjecentraler ska införas i länets alla kommuner.
I en familjecentral bör verksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, kommunal
öppen förskola och socialtjänsten förebyggande verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 13 Yrkeshögskoleutbildningen skötare inom
psykiatrisk verksamhet
Beslut
Frågan återupptas på kommande sammanträde.
__________

Ärendebeskrivning
Yrkeshögskoleutbildningen skötare inom psykiatrisk verksamhet på Skönviksområdet
kommer att läggas ner. Utbildningen kommer i framtiden att genomföra digitalt i en
annan form och byggas ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 14 Kollektivtrafiken
Beslut
Frågan läggs till handlingarna.
____________

Ärendebeskrivning
Region Dalarna ändrade förra hösten linje 371:s turer runt Säter till beställningstrafik.
Linjen är nu återinrättad och kallas numer linje 60.
Ordförande meddelar att han är nöjd med Regionens beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Polsam § 15 Diskussion om hemskrivning från
lasaretten
Beslut
Läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Patienter finns i dagsläget kvar på lasarettet då finns inga lediga platser inom
socialnämndens verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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