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Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 19 februari 2018 
 
Närvarande 
Liv Lunde Andersson (S)  Landstinget, ordförande 
Eva Jonasson (L)  Landstinget 
Lena Frejs   Landstinget 
Monica Björseth  Landstinget 
Eva Lissdaniels  Landstinget 
Kristina Bäckman (M)  Kommunen 
Sofia Söderström (S)  Kommunen 
Annika Larsson  Kommunen 
Gunilla Kapla  Kommunen 
Kerstin Perjos  Kommunen, sekr. 
 
Ej närvarande 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Landstinget 
Jeanette Hjortsberg  Landstinget  
Verone Johansson  Landstinget 
Hans Unander (S)  Kommunen 
Carina Albetsson (S)  Kommunen 
Torbjörn Martinsson  Kommunen 
Anna-Karin Olsson  Kommunen 
Lena Hållmats Bergvik  Kommunen 
 
 
 

1.    Mötet öppnas 
  Ordförande Liv Lunde Andersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Samverkan Barn och unga – Familjens hus 
Projektet ligger på is. Anette Åhlenius som var projektledare slutade under varslet. Ambitionen är 
att starta Familjens hus.  

5. Samverkan vård och omsorg – Samverkan trygg och säker utskrivning 
Lagen om trygg och säker utskrivning trädde i kraft den 1 januari 2018. Verksamheterna försöker att 
få till en fungerande organisation utifrån beslutet. Det är ett nytt arbetssätt för både kommunen 
och landstinget. SUS-gruppen ansvarar för riktlinjerna, de ska utvärderas var tredje månad. 
Överenskommelsen är skriven på ett år. Vårdcentralen i Malung har ett bra samarbete med 
biståndsbedömningen i kommunen. Sitter i lokalerna bredvid varandra, vilket ger ett bra samarbete. 
Malung har haft två stycken samordna individuell plan, SIP, vilken ska upprättas tillsammans med 
brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Landstinget 
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ska sammankalla. MAS informerar om att de haft två incidenter i fredags. De två som blev utskrivna 
hade ingen hemsjukvård och allt var inte medskickat. Från slutenvården ser man positivt på den nya 
organisationen. Tiden på sjukhus har inte ökat, men den har inte minskat heller. Det är bra att samla 
ihop de missar som har gjorts. MAS skriver in i synergin, så att alla kan se. 

 Malung-Sälens kommun har en väldigt liten IT-avdelning och även påverkats av varsel. De har svårt 
att ge service kring de olika systemen. Det är svårt att komma in i SIP-modulen. Det är ibland 
tekniken och utebliven support som sätter käppar för utvecklingen. 

 Kommun och landsting bryter mot lagen varje gång det faxas uppgifter. Vill få till ett system för att 
överföra information. Det är problem när kommunen inte får tillgång till läkemedelslistan i Take 
Care, men kan få tag på den i Pascal. 

6. Rapport från respektive huvudman 

Kommunen 

Skolan har en resurskrävande verksamhet. De har gjort en risk- och konsekvensanalys. Det är läslyft, 
specialpedagoglyft, propåer från riksdagen som kommunen ska hänga med på. Rektorerna ska 
förvalta det som personalen har lärt sig i läslyft m.m. Personalen är trött. Cheferna ska träffa 
socialförvaltningen för samverkan sociala och skola. Orosanmälningarna ökar. Oron i samhället 
märks i både skola och förskola. Resurser behövs från BUP. Köerna till första samtalet hos BUP har 
inte kortats och kompetens saknas. Det är stort fokus på barn och ungdom, BUP och psyk. 

 Har skolan någon kontroll på hemmasittare? Malung-Sälens kommun har två som är hemma helt. 
Leksand har via FINSAM anställt en person via projekt som ska utreda vad man kan göra. Det är bra 
om man kan samarbete och höra vad som kommer fram. FINSAM har tidigare haft inriktning till 
äldre, men man håller på att rikta sig även till tonåringar. 

 HVB-verksamheten krymper och kommunen står med stort boende som man inte har råd med. Det 
är ombyggt och man har ett långt kontrakt. Frågan är vad lokalerna ska användas till framöver? Det 
är nya företag som vill etablera sig i kommunen. Tomter säljs. Ett statligt kontor ska inrättas i 
Malung och kommer att innefatta Skattemyndighet, Pensionsmyndighet samt Försäkringskassan, 
2,5 tjänster. Det jobbas även med frågan att få Lantmäteri till Malung-Sälens kommun. Det finns 
även planer på att bygga en ny förskola i Malung. Lägenheter behövs i Malung. Förskola Hästen 
kommer att byggas ut med tre avdelningar. 

 Kommunen har stora ekonomiska bekymmer och jobbar med att få en ekonomi i balans. Det är 
även viktigt att behålla en samhällsstruktur som är attraktiv för kommuninvånarna. 
Socialförvaltningen ska spara 15-16 mkr. Hur många korttidsplatser, SÄBO m.m. ska kommunen ha? 
MAS tittar på välfärdsteknik. Det finns mycket att göra inom det området. 

 Är det något nytt på gång inom demensboenden? Det finns tre demensavdelningar inom 
kommunen. En översyn av socialförvaltningens hela organisation pågår. Det finns stort behov av 
trygghetsboende.  

 Mötesplatser för människor överhuvudtaget skulle behövas. Det är något man måste tänkta till på. 
Alla olika åldrar behöver mötas. 
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Landstinget                                                                                                     

 Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar tillsammans med bildandet av en region i Dalarna 
2019. De ska ansvara för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, 
kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning. Vad det kommer att innebära vet man inte 
riktigt. Troligtvis kommer det inte att innebära så stora förändringar.  

 Landstinget har anställt en personal för behandling, som sitter vid Malungs vårdcentral och tar emot 
unga upp till 17 år. Landstinget måste bli bättre på närvården och stärka upp där. En utredning 
säger att man ska försöka avhjälpa flera behov inom primärvården. Ungdomsmottagningen är 
inarbetad och fungerar väl. 

 En väg in borde tillämpas. Det finns många som söker vård överallt. Vem ska skicka? Om 
specialistvården ska fungera bör basnivån fungera först. Det är svårt att dra gränser, men man 
börjar hitta vägar. Det är bra om diskussionerna kring detta fortsätter på dessa möten. Man kan 
träffas på möten ibland, men bör nyttja länk mycket mer. 

Vid Mora lasarett rullar det på. Håller på att bygga en ny ambulansstation som ska vara klar i 
sommar. Ska ha en modulbyggnad för mottagning. Klar i april. Inflyttning i maj. Finns en 
fastighetsplan för ny vårdcentral och habilitering. Får svar i november om byggnation får ske. 

 Det är sjuksköterskebrist. En utredning har gjorts. Måste se på vad olika yrken ska göra, 
sjuksköterskor kontra undersköterskor. Viktigt att det finns administrativ personal. Var och en ska 
göra det man är bra på. 

 Ett projekt angående närsjukvård drar igång som pilot i Avesta.  

 Landstinget Dalarna satsar för att utveckla mobila team med vård nära patienterna. Största 
sjukhuset är snart i hemmet. Ska utvärderas och dokumenteras. 

 Det är bra ekonomi i landstinget idag.  

7. Innehåll vid kommande möte 
Trygg och säker utskrivning 
Patientråd 
Innehåll vid kommande möte – maila Lena Frejs (lena.freijs@ltdalarna.se) eller Kerstin Perjos 
(kerstin.perjos@malung-salen.se) 

8. Meddela vid förhinder 
Viktigt att man vid förhinder meddelar detta, landstingets representanter meddelar till Lena Frejs 
och kommunens representanter meddelar till Kerstin Perjos. 

 9. Sammanträdesdagar 2018 
7/5, 1/10, 26/11 

10. Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
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