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SvB § 13

Landstinget ”ambulerande verksamhet” för influensavaccinationer 2016
Ärendebeskrivning
Delgivning av skriftligt svar från Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef kommunens
hälso- och sjukvårdsteam och Monica Bergman, vårdcentralen, angående möjligheten till att
landstinget kan finnas ute i någon kommundel för att ge influensavaccin:
”Landstingets filialmottagningar är, efter politiskt beslut, stängda. Vårdcentralen
och kommunens hemsjukvård har en väl fungerande rutin, där patienter som är
oförmögna att ta sig till vårdcentralen, kan få hembesök av kommunens sjuksköterska.”
Bakgrund
Vid samverkansberedningens sammanträde 2016-02-25 lyfte Anette Wikblom, socialchef,
frågan om möjligheten att landstinget kan finnas ute i någon kommundel för att ge influensavaccin. Frågan har aktualiserats som följd av inkomna synpunkter från boende i Stora
Skedvi.
Samverkansberedningen beslutade då att uppdra till Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef
kommunens hälso- och sjukvårdsteam, Monica Bergman, vårdcentralen och Anna Lassbo,
verksamhetschef vårdcentralen, att diskutera frågan och återrapportera skriftligt till SvB den
25 maj.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 14

Återrapportering från gemensamt anordnad tematräff
Ärendebeskrivning
En gemensam föreläsning med temat ”Tunga vikter för en lättare ålderdom” har genomförts
den 17 maj på Folkets Hus i Säter.
Föreläsare var Michail Tonkonogi som på föreläsningen fokuserade på hur man med hjälp av
ålders- och behovsanpassad styrketräning för äldre individer, kan förebygga och behandla de
vanligaste folksjukdomarna.
Föreläsningen besöktes av ca 200 personer, vilket tyder på att intresset är stort. Förfrågan har
kommit in om en fortsättning kan anordnas.
Kommun och landsting kommer att fundera på hur man kan informerar utåt vad man har att
erbjuda äldre i frågan.
Föreläsaren
Michail Tonkonogi har skrivit böcker i ämnet. Boken riktad till äldre heter ”Senior Power
- styrketräning för äldre” och kan hittas på webben:
http://www.sisuidrottsbocker.se/Senior-Power.aspx
Kostnadsfördelning
Aktivitet

Föreläsningskostnad
Annons
Hyreskostnad

Kostnadsansvar

Socialförvaltning och Folkhälsa
Landstinget
Landsting och Folkhälsa

Förslag tema till hösten
• Hur man lever med hjärtsvikt
• Styrketräning för barn (Malin Lilja Altörn har redan bokat in den föreläsningen till
hösten)
Bakgrund
På samverkansberedningen 2016-02-25 fick Lena Forsberg, chef kommunens Hälso- och
sjukvårsteam, Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare och Lena Karlsson, områdessamordnare, i uppdrag att anordna en träff med föreläsare där temat ska handla om träning för äldre.
Samverkansberedningens beslut
• Kommun och landsting ska den 8 september återrapportera vika aktiviteter man
planerar i frågan.
• Den 8 september ska beslutas vad höstens tematräff ska handla om.
______
Delges
Lena Karlsson, områdessamordnare
Anette Wikblom, socialchef
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 15

Avtal om läkartid på Särskilt boende
Ärendebeskrivning
Anna Lassbo, verksamhetschef vårdcentralen i Säter, har inkommit med skriftligt svar i frågan om avtal om läkartid på särskilt boende:
”Arbete pågår för att lösa frågan om utökad läkartid i den kommunala Hälso- och
sjukvården. Ett första möte med Lena Forsberg har ägt rum och vi har en planering för hur vi går vidare.”
Annons är ute nu avseende en geriatriker. Man diskuterar även om man ska köpa tjänsten.
Bakgrund
Det finns en lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunal hälso-och sjukvården i Säter. Överenskommelsen reglerar former för och omfattning av insatserna. Parter i
överenskommelsen är Vårdcentral Säter och Säters kommun.
Överenskommelsen undertecknades 2013-08-23.
Enligt överenskommelse är kommunen berättigad ca 80% läkartjänst till särskilda boenden
(SäBo), hemsjukvården och kortidsboende. Socialförvaltningen anser inte att Vårdcentral Säter uppfyller läkartiden enligt överenskommelse. Vårdcentralen har via mail redovisat att avsatt läkartid för kommunens Hälso- och sjukvård uppgår till 20%.
Ärendet lyftes på samverkansberedningen 2016-02-25 och samverkansberedningen gav i
uppdrag till Lena Forsberg och Anna Lassbo att se över frågan och återrapportera till Samverkansberedningen den 25 maj.

Samverkansberedningens beslut
Återrapportering den 8 september.
______
Delges
Anna Lassbo, verksamhetschef vårdcentralen
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 16

Samverkan kommun och landstinget runt barns psykiska mående
Ärendebeskrivning
Vilka samverkansformera finns mellan kommun och landsting avseende barns mående?
Sune Hemmingsson, Socialnämndens ordförande, föredrar ärendets uppkomst.
Diskussion
Gruppen diskuterar olika sätt att samverka och kalla till möten.
Bakgrund
På presidiemöte Bun/Sn den 29 april, lyfte Ulf Månsson, förvaltningschef Bun, önskemålet
och vikten av att få igenom ett avtal med landstinget om att även skolan får kalla till SIP.
Skolan upplever svårigheter att få kontakt med BUP och HAB.
Enligt lag är det endast socialtjänsten som kan kalla till SIP.

Samverkansberedningens beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ska se över det interna
samarbetet avseende barns mående.
2. Landstinget ansvarar för att se över om en överenskommelse i någon form kan upprättas mellan kommun och landsting i frågan.
______
Delges
Lena Karlsson, områdessamordnare
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 17

Asylsökandes rättigheter till insatser från kommunen
Ärendebeskrivning
Landstinget, främst psykiatrin, har vid flertal tillfällen kontaktat kommunen i syfte att de ska
sätta in insatser från hemtjänst osv till asylsökande.
•
•
•

Paula Jäverdal, biträdande socialchef, informerar om PM från SKL som redovisar
ansvarsområden som kommun, landsting och Migrationsverket har när det gäller nyanlända.
Per-Inge Nyberg och Kajs-Lena Fagerström, landstingspolitiker, informerar om bekymmer med tandhälsa hos asylsökande, främst barn. Tandvården har inte resurser
att hinna behandla alla som har problem med sin tandhälsa.
Paula Jäverdal informerar att avtalet om asylboende mellan stadshotellet och Migrationsverket inte kommer att förlängas efter den 20 september.
Vad som finns i Säters kommun är ett avtal på ett nytt boende, Gustafs bed &
breakfast med 30 platser.

Bakgrund
Landstinget har kontaktat kommunen och bett att ex. hemtjänstinsatser ska sättas in från
kommunen. Kommunen har meddelat att det inte ligger inom deras område.
Bilaga

PM från SKL

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 18

Ungdomsmottagningen
Ärendebeskrivning
Paula Jäverdal, biträdande socialchef, återrapporterar i ärendet.
Förhandlingarna om att Borlänge ska ta över Ungdomsmottagningens verksamhet fortsätter.
Tillsvidare är ungdomsmottagningen kvar oförändrat på Kungsvägen.
Öppenvården stänger två veckor i sommar.
Bakgrund
Samverkansberedningen beslutade 2015-11-19 att ge kommun och landsting i uppdrag att
tillsammans hitta en lösning runt ungdomsmottagningen gällande tillgängligheten.
På samverkansberedningen 2016-02-25 informerade Eva Jondelius att ett förslag är under utformning att Borlänges ungdomsmottagning ska serva både Säter och Gagnef. Ungdomsmottagningen blir då tillgänglig 5 dagar i veckan och det kommer att finnas möjlighet
till tidsbeställning. Det har diskuterats om verksamheten kan komma till Säter efter behov,
eventuellt en bestämd dag, för elever i högstadiet.
Förslaget kan eventuellt komma att verkställas till hösten.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 19

Utveckling av närsjukvården
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar om utvecklingen av
närsjukvården.
En utredning pågår om hur närsjukvården i landstinget Dalarna kan se ut i framtiden. Ex. så
är primärvård lite utbyggd i jämförelse mot specialistvården.
Exempel på åtgärder
De som arbetar med utredningen tittar på olika patientgrupper/diagnosgrupper som kräver
stora resurser och hur dessa resurser kan frigöras för andra grupper. Exempel på åtgärder är
teknikresurser/IT-lösningar, utökat ansvarsområde för specialistgrupper osv.
Målet är bl.a. att förhindra återinläggningar och stärka upp pga läkarresurser.
Arbetet ska vara klart i november.

Samverkansberedningens beslut
Återrapportering den 10 november.
______
Delges
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 20

Information om planering av utökning av platser på särskilt boende
Ärendebeskrivning
Paula Jäverdal, biträdande socialchef, informerar om nuläget avseende planeringen av utökning av platser på särskilt boende (SäBo).
Beslut är taget i kommunfullmäktige om att bygga ett nytt SäBo på 60-65 platser med möjlighet till expansion upp till 100 platser.
Anette Wikblom, socialchef och Andreas Mossberg, samhällsbyggnadschef, har fått i uppdrag att påbörja planeringen.
Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande, informerar att socialnämnden i sin
nämndplan har uttryckt att de vill ha ett boende med optimal funktion avseende teknik, tillgänglighet, bemanning osv.
Bakgrund
Socialnämnden har sedan 2008 påtalat och drivit frågan om behov av utökning av platser på
särskilt boende. Ärendet har under åren behandlats i kommunstyrelsen och under våren 2014
beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen ta fram förslag till en mer långsiktigt plan, en lokal/byggpolicy. Uppdraget har sedan gått över till Andreas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen. I planen ingår utökningen av platser på Särskilt
boende.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 21

Info om ny gruppbostad LSS
Ärendebeskrivning
Paula Jäverdal, biträdande socialchef, informerar om planerna för att bygga en ny gruppbostad enligt LSS. Paula informerar vidare om hur behovet ser ut samt hur omflyttningar i befintliga gruppbostäder diskuteras för optimal matchning.
Förslag är att gruppbostaden ska byggas på Åsen och kommer att bestå av 6 platser.
Byggnationen är planerad att starta till hösten.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum

Blad
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SvB § 22

Aktuellt inom primärvården
Ärendebeskrivning
Monica Bergman, avdelningschef vårdcentralen Säter, informerar om aktuell situation:
• Sommarplanering är klar men man får inte tag på sjuksköterskor. Verksamheten har
istället anställt två läkarstudenter som kommer att arbeta som läkarassistenter med
sjuksköterskeuppgifter.
• Det är även svårt med läkarbemanningen. Till följd av läkarbrist har man specialutbildade sjuksköterskor som har mottagning inom olika områden, ex diabetes, istället
för att ge direkttid till läkare.
• Bassängen stänger vid årsskiftet enligt politiskt beslut. Verksamheten kan komma att
fortsätta om ngn privat alt. kommunen kan ta över verksamheten.

•

Vårdcentralen kommer att börja erbjuda KBT (kognitiv beteendeterapi) via webben.
Eventuellt kan man börja till hösten.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 23

Information från psykiatrin
Ärendebeskrivning
Lena Karlsson, verksamhetschef psykiatrin informerar att psykiatrin håller på att rekrytera
personal till kris och traumamottagning i Borlänge
Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker, informerar:
• Rättspsykiatrin i Säter ”mår bra”. Landstingsfullmäktige kommer till hösten att besluta hur verksamheten ska se ut.
• Allmänpsykiatrin är hårt belastad. Man arbetar med att finna nya lösningar
• Ny chef på avdelning 65
• Öppenvårdspsykiatrin fungerar på ett stabilt sätt. Stöttar med mobila team.
Ann-Britt Grûnevald, landstingspolitiker, informerar att medicindelning vid hembesök, som
det tidigare klagats på, nu fungerar bra enligt möte tillgängligetrådet.
Paula Jäverdal, biträdande socialchef informerar att man håller på med en kartläggning av
kommunens socialpsykiatri.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 24

Information om arbete med Folkhälsa
Ärendebeskrivning
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation.
Social hållbarhet

Plan för social hållbarhet är antagen i kommunfullmäktige och en handlingsplan är på gång.
Ett viktigt arbete är att tydliggöra vad socialhållbarhet är.
Ett länsövergripande arbete pågår med samling för social hållbarhet. Region dalarna och
Landstinget kallar till samarbetsmöten.
Sjuktal

Kommunen arbete med att minska sjuktalen. I arbetet har Malin Lilja Altörn och Therese
Fäldt, HR, träffat och arbetat med personalgruppen lokalservice.
ANDT

Föräldrakväll kommer att ske till hösten. Polisen som tidigare lämnat återbud till att medverka kommer att kunna vara med. I övrigt deltar representanter från skolan samt socialsekreterare.
Matspanarna

Matspanarna kommer att fortsätta 2017
Giftfri förskola

En inventering av hur det ser ut på skolorna är gjord. Nu ska en handlingsplan tas fram.
Stjärnrestaurang

Karin Hedlund har varit här under våren och utbildat kost- och fritidspersonal.
Barnkonventionen

Handlingsplanen är reviderad och antagen. Sommarjobbet med att utbilda barn/ungdomar i
barnkonventionen fortsätter. I år är det dock färre som sökt och man tror att det beror på att
man måste söka genom webbtjänsten Offentliga jobb. Kommunen kanske måste erbjuda
vuxenstöd för att kunna söka sommarjobbet.
Övrigt

•
•
•
•
•

Michail Tongonogi kommer hit till hösen för att föreläsa om styrketräning för barn.
Bassängen på vårdcentralen - Malin har fått i uppdrag att titta på om kommunen kan
ta över verksamheten.
Aktiviteter anordnas för ungdomar i sommar, bl.a. har Ungdomens Hus utökade
öppettider.
ANDT – fler narkotikabrått än tidigare anmälda, fler anmälda brått i nära relationer,
även fler bränder, tendens att droganvändningen bland ungdomar ökar.
Alla ensamkommande ungdomar i 18+ verksamheten har fått jobb i sommar.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 25

Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam
Ärendebeskrivning
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso- och sjukvårdsteamet, informerar:
• Sommarplaneringen är klar. Få sjuksköterskevikarier att tillgå, förstärker upp med
undersköterska
• En långtidssjukskrivning
• Verksamheten har utbildat personal på kommunens särskilda boenden (SäBo) i förflyttningsteknik
• Semestervikarier inom äldreomsorgen har introducerats om HSL-uppdrag
• Lena m.fl. har varit till Göteborg på Svenska demensdagarna
• Samverkan med palliativa teamet går upp och ned, ibland kan det palliativet inte ta
emot patienter som annonseras från kommunen. Dialog pågår om ansvarsfördelningen.
• Vårdplaneringar fungerar bra. Biståndshandläggarna är nöjda.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum
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SvB § 26

Information om kommunens demensvård
Ärendebeskrivning
Catarina Lind, kommunens demenssköterska, besöker samverkansberedningen. Catarina har
arbetat som demenssköterska (100%) sedan september förra året. Catarina arbetade även tidigare i kommunen och då som sjuksköterska. Hon blir klar Sylviasyster i juni. Även undersköterskor i kommunens verksamhet går utbildningen.
Catarina informerar om sitt arbete med demensvården i Säters kommun:
• Catarina arbetar med stöd och handledning till kommunens personal i form av
gruppmöten samt runt speciella fall. Hon arbetar även med stöd till personer med
diagnos samt med anhöriga.
• Samarbetar med biståndshandläggare ex vid hembesök.
• Samarbetet med primärvården fungerar bra. Det är i regel till primärvården man söker sig först när man får problem och innan man får en diagnos.
Ansvaret för utredning och diagnos ligger på primärvården men Catarina bistår med
bl.a. hembesök och tester.
• Planerar utbildning för personal.
• Nätverkar med andra demenssköterskor i Dalarna.
• Lutar sig i arbetet mot bl.a. socialstyrelsens nationella riktlinjer.
• I dagsläget finns ca 50 personer med en demensdiagnos i kommunen.
• Ett förbättringsarbete är att även koppla in arbetsterapeuten i sitt arbete.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum

Blad
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SvB § 27

Offentliggörande av protokoll från SvB
Ärendebeskrivning
Protokollen från samverkansberedningen är nu publicerade både på kommunens och landstingets webbsidor:
Kommunen:
http://www.sater.se/politikochdemokrati/protokoll/samverkansberedningkommunlandstin
g.4.5a3a3ac3153c76a2ca31f0c.html
Landstinget Dalarna:
http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och-protokoll/Lokal-halso--ochsjukvardsberedning/Lokal-halso--och-sjukvardsberedning-Sodra-Dalarna/
Bakgrund
På samverkansberednigen 2016-02-25 fick sekretararen i uppdrag att se till så att publicering
av samverkansberedningens protokoll sker på kommunens och landstingets webbsida.

Samverkansberedningens beslut
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
______
Delges
Socialnämnden, Säters kommun
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samverkansberedning kommun/landsting

2016-05-26

Sammanträdesdatum

SvB § 28

Kommande möten 2016
Sammanträdesdatum

•
•

Torsdag den 8 september, kl. 09.00-12.00
Torsdag den 10 november, kl. 09.00-12.00

Plats: Meddelas i kallelsen

Beredningar

•
•

Torsdagen den 16 augusti, kl. 13.15
Torsdagen den 20 oktober, kl. 13.15

Plats: Socialchefens rum, Rådhuset Säter

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Blad
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