Malung-Sälens kommun

Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 26 november 2018
Närvarande
Nall Lasse Andersson (S)
Lena Frejs
Katrin Halvarsson
Hans Unander (S)
Lilian Olsson (S)
Kristina Bäckman (M)
Brita Sohlin (M)
Anna-Karin Olsson
Torbjörn Martinsson
Gunilla Kapla
Sofia Söderström (S)
Kerstin Perjos

Landstinget, ordförande
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Landstinget
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen, sekr.

Ej närvarande
Monica Björseth
Verone Johansson
Carina Albertsson (S)
Annika Larsson

Landstinget
Landstinget ÖVP
Kommunen
Kommunen

1.

Mötet öppnas
Ordförande Nall Lasse Andersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

3.

Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

4.

Personliga och pedagogiska hjälpmedel
Agneta Lindvåg Lantz, hjälpmedelskonsulent, är närvarande och redogör f ö r ärendet.
En fråga är vems är ansvaret att tillhandahålla hjälpmedel och vem har kostnadsansvaret?
Landstinget ansvarar f ö r personliga hjälpmedel och skolan (skolhuvudmannen) ansvarar f ö r övriga
hjälpmedel, exempelvis datorer och läromedel. Erbjuder man undervisning f ö r en elev så ska övrig
utrustning, ex. hiss, lyft, dator m.m. erbjudas av kommunen. Anpassningar av ex.
lokalen/arbetsplatsen är kommunens ansvar, medan personligt utprovade hjälpmedel är
landstingets ansvar. Beställaren av hjälpmedel ska betala. Kommunens inköp av hjälpmedel ska inte
vara så specifika utan att de även kan användas av flera. Viktigt att man känner till regelverket kring
hjälpmedel.
Kommunen - ansvarar f ö r personal och elever, anpassningar f ö r att kunna klara arbete och studier
Landstinget - gör bedömningar, utreder, förskriver hjälpmedel, ger stöd, kurser och info
Staten - Ger ut råd och stöd till pedagoger och huvudman. Utformar och rekommenderar läromedel

För att förbättra hanteingen av hjälpmedel bör det utarbetas lokala överenskommelser mellan
landstinget och kommunen. Ny politisk nämnd/organisation ska fatta beslut angående hjälpmedel.
5.

Samverkan barn och unga
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har ett möte kommande onsdag där de
ska inventera lokala förutsättningar och göra en kartläggning angående "En väg in". Familjens hus
består av fyra ben, mödravård, barnavård, öppen förskola/skola och socialtjänst. En familjecentral
är bra, där alla fyra ben finns under samma tak, vilket har visat sig ge positiva effekter.
Frågan ska tas upp f ö r att höra om det finns något politiskt intresse att starta Familjens hus.
Torbjörn vill ha ett tydligt uppdrag hur Familjens hus skulle kunna se ut. Anna-Karin föreslår att en
grupp tillsätts f ö r att diskutera upplägg och metoder. Socialtjänsten ser att ett tidigt stöd är viktigt.
Hans föreslår att e t t studiebesök görs i ex. Mockfjärd och att en grupp startas så snart som möjligt
f ö r att arbetet ska komma igång.
Torbjörn f å r i uppdrag att sammankalla till ett möte angående Familjens hus/familjecentral.

6.

Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan går ner i åldrarna, vilket är oroväckande. Det behövs förebyggande insatser.
Landstinget ska starta ett mobilt team 2019 inom basenheten. De kommer att jobba till kl. 22.00 på
vardagar och kl. 11-18 på helger. De ska kunna komma ut till de behövande på helger.
Det saknas tjänster inom psykiatrin. Hur löser man personalbristen?

7.

Samverkan vård och omsorg - Samverkan trygg och säker utskrivning
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes 2018-01-01.
Landstinget uppger att den har haft mycket god effekt och sedan maj har det skett stor förändring.
Patienterna kommer mycket fortare ut till kommunerna och hemmet. Landstinget är dåligt på att
skriva ut till hemmet, de utskriva kommer till korttidsplatser. Landstinget kan inte skriva u t till
korttidsplatser, det är kommunernas beslut. Landstinget ska jobba hårt med den problematiken
under 2019. Man tar f ö r mycket hänsyn till det medicinska och är dåliga på att se på vad patienten
klarar själv. Hemtjänsten jobbar med omsorg, inte vård.
Julen - Kommunen är beredd att jobba, men är beroende av primärvården. Det behöver bli lika i
både Malung och Sälen. Möte kommer kring detta.

8.

Rapport från respektive huvudman
Kommunen
HVB stänger den sista december 2018. Integrationsavdelningen minskas från två tjänster till en
tjänst. En rektor söks till Lillmons rektorsområde. Öppnar förskoleavdelning i HVB:s lokaler. Kommer
att placera 300 barn i förskola i centrala Malung. Personal och tillstånd klart till 16 januari 2019.
Projekterar f ö r tre avdelningar på Hästen.
Pågår stora förändringar f ö r bättre styrning inom socialförvaltningen. Jobbar hårt med anpassning
av ekonomin. Oroliga f ö r utvecklingen angående missbruk som går ner i åldrar. Barnplaceringar har
minskat. Inom LSS byggs Rubinen ut från fyra platser till sex platser. Socialförvaltningen behöver ha
en god ekonomi f ö r att kunna göra satsningar framöver.
Kommunalrådet säger att den ekonomiska situationen är tuff, men känner att det går åt r ä t t håll.
Det är problem med gymnasieskolan, WDUF, som ligger minus med cirka 17 miljoner. Det förs
diskussion i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående hur gymnasiet ska drivas vidare.
För socialförvaltningen ser det ut att gå åt rätt håll. Lika f ö r skolan, där man tagit bort extra
resurser. I Sälen byggs flygplats och stora pengar satsas på byggnation av vägar.

r'.mal-j

Kommunen jobbar med att få företag till Malung. Idag finns Byggmax och Dollar Store kommer samt
eventuellt någon till. Fastigheten där Tom's bar låg rivs. Bostäder byggs. Hans känner stor oro vad
gäller användning av droger i kommunen. Det kommer att vara en diskussion den 17 december
angående droger, där skola, socialtjänst, polis och företagare är inbjudna. Sofia får i uppdrag att
bjuda in landstinget.
Landstinget
Har haft det t u f f t på vårdcentralen i Malung under hösten, bland annat gällande läkare och
sjuksköterskor. Jobbar med I M M (Institutet för miljömedicin), en grupp träffas varje måndag. I M M
bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor
påverkar människans hälsa. Ungdomsmottagningen är i lokaler som inte är handikappanpassade
och lokalerna ska vara funktionshinderanpassade. Ungdomsmottagningen fungerar bra och är
öppen tisdag kl. 10-18 i Malung och torsdag i Vansbro. Det är fullt. Ser att den psykiska ohälsan
ökar.
Lena säger att landstinget pratar mycket om den nya nära vården. Betänkande hur framtidens
sjukvård ska vara organiserad. Hur kan landstinget stötta kommunerna, exempel är satellitprojekt
och mobilt team som kan åka hem till patienterna. I Särna diskuterar man närsjukvårdsplatser.
Nall Lasse säger att sjukvårdsberedningarna läggs ner. Vad händer med POLSAM, Pensionärsråd,
Tillgänglighetsråd och FINSAM? Blir det centraliseringar? Vet inte vad som kommer att hända med
de minsta vårdcentralerna. Kommer de att privatiseras? Det är stor oro på många plan.
10. Nästa sammanträde
Ingenting klart gällande organisationen kring POLSAM under nästa mandatperiod.
11. Mötets avslutning
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

