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Plats och tid: Digitalt möte via Teams 
onsdagen den 28 september kl 13.00-14.00 

Beslutande: Mats Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande Säter 
Hans Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen Säter 
Sune Hemmingsson (C), ordförande i Socialnämnden  
Crister Carlsson, (M) regionråd Region Dalarna 

Övriga deltagare: Milis Snell, Sociala sektorn, sekreterare 
Lena Karlsson, områdessamordnare 
Marita Skog, kommundirektör 
Inga-Lill Frank, sektorchef sociala sektorn 
 

Utses att justera: Sune Hemmingsson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 16-21 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Mats Nilsson 

Justerande    

   

Sune Hemmingsson   

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

Organ: Polsam 

Sammanträdesdatum: 2022-09-28 

Datum för anslags uppsättande:  

Datum för anslags nedtagande:   

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Polsam § 16 Justering av protokoll 

Beslut 
Sune Hemmingsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

__________ 
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Polsam § 17 Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll från 2022-04-20 som läggs till handlingarna. 
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Polsam § 18 Tilläggsavtal om kollektivtrafik 

Beslut 
Ärendet återupptas på nästa Polsam-sammanträde när ärendet har behandlats i 
behöriga instanser. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Dalarna har arbetat fram tilläggsavtal rörande kollektivtrafiken i Dalarna. 
Tilläggsavtalet är ett komplement till nu gällande avtal. 

Avtalet kopplar mot avtalet om skatteväxling och reglerar ansvarsförhållanden inom 
ramen för kollektivtrafiken. Syftet är även att förtydliga frågor som varit oklara sen 
skatteväxlingsavtalet ingicks. Avtalet gör dessutom anspråk på att beskriva ett framtida 
arbetssätt mellan region och kommuner som präglas av samverkan. 

Kommunfullmäktige i Säter kommer att behandla ärendet den 29 september 2022. 
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Polsam § 19 Information Mentalvårdsmuseet 

Beslut 
Ärendet återupptas för information på kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Crister Carlsson (M) regionråd Region Dalarna har fått information från Isa Mursal, 
ordförande för kultur- och bildningsnämnden, att beslutet om nedläggning inte längre 
gäller. Frågan om Mentalvårdsmuseets utformning kommer nu att utredas en gång till 
i samverkan med Säters kommun. 

Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Säter, informerar att nuvarande 
hyresavtal för lokalerna är uppsagt. 

Bakgrund 
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 i Region Dalarna beslutade den 17 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.  
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Polsam § 20 Rapport Familjecentral 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef Sociala sektorn, informerar att framsteg har gjorts i 
samverkan mellan Säters kommun och Vårdcentral. I dagsläget är inte någon öppen 
förskola med i samverkan. 
Arbetsbelastning inom barn- och ungdomsgruppen på individ- och familjeomsorgen 
(IFO) är dock hög och det har inte varit någon framgång i arbetet med att få till ett 
nytt möte med BVC/MVC. Frågan är fortfarande aktuell men just nu i stiltje.  

Den samverkan mellan parterna som diskuteras är inte en traditionell familjecentral 
utan en verksamhet som bygger på nuvarande resurser och samverkan. Någon 
gemensam lokal är inte aktuellt i dagsläget men exempelvis så skulle socialsekreterare 
från barn- och ungdomsgruppen IFO, kunna finnas på plats på vårdcentralen (VC) en 
gång/vecka. VC har samtyckt till idén.  

Samverkan kommer så småningom att förankras i ett samverkansavtal med en 
beskrivning av parter och verksamhet samt ansvarsfördelning. 

Samverkansformer 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 

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. 

På sitt sammanträde 2022-04-20 gav Polsam arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta 
utredningen utifrån redovisad rapport om samverkan Vårdcentral Säter och Säters 
kommun. Arbetsgruppen föreslog 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.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Polsam 2022-09-28 8 (10) 

Polsam § 21 Rapport om utbildningar på Skönvik 
inom psykiatrisk verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Crister Carlsson (M) regionråd Region Dalarna, informerar att verksamheten planerar 
för kompetensutveckling för personalen. Utvecklingsenheten undersöker möjlighet till 
specialistutbildning inom psykiatri. Inga planer finns i dag att flytta utbildningen till 
annan ort. 

Bakgrund 
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. 

Bilaga 
E-post från Jeanette Hjortsberg 
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Polsam § 22 Aktuellt läge inom kollektivtrafiken 

Ärendebeskrivning 
Crister Carlsson (M) regionråd Region Dalarna informerar:  

• Drivmedelspriser och räntor, som är avtalsbundna, har blivit markant höjda. 
Regionen räknar på ett underskott med ca 120 milj. kr. för kollektivtrafiken i 
år. 2023 beräknas att gå ännu sämre. 
Förvaltningen tittar på förslag till åtgärder för att minska underskottet. 

• Appar för köp av biljetter har legat nere. 
• SJ kommer inte att förlänga avtal om tåg i Bergslagen  
• Behov finns att se över tåg-linjer som inte är frekvent använda 
• Agenda 2030 behöver tas hänsyn till. 
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Polsam § 23 Information laget runt 

Ärendebeskrivning 
Information laget runt: 

• Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på Sociala sektorn i Säter 
• Pågående arbete med en Kvinnojour i Säter 
• Kostnader för Utskrivningsklara i Säters kommun 
• ECT-enheten kommer att vara kvar i Säter. 
• Arbetet med God och Nära Vård 
• Behov av flytt av nästa Polsam-sammanträde 
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