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SvB § 1 
 
 
Justering av protokoll 
 
Anna Lassbo, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
______ 
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SvB § 2 
 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från dagens sammanträde delges Socialnämnden i Säters kommun och  
Hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna. 
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SvB § 3 
 
 
Information från Ungdomsmottagningen Borlänge  
 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Andersson, chef för Ungdomsmottagningen i Borlänge och Åsa Lindgren, barn-
morska, Ungdomsmottagningen, informerar om verksamheten. 
 
Personal från Borlänge finns på Ungdomsmottagningen i Säter på tisdagar. På förmiddagarna 
är man i lokaler på Dahlandergymnasiet och på eftermiddagen i lokaler på Klockarskolan. På 
plats finns då en banmorska och en kurator. 
Ungdomsmottagningen har tidigare varit belagd på en avskild plats för att främja anonymite-
ten. Man provar nu istället att lägga mottagningen i samband med en skola. Det främjar de 
ungdomar som går på skolan. Nackdelen är att man eventuellt inte når de ungdomar som 
finns utanför skolan. 
 
Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar upp till 24 år. Under 2017 hade Ungdomsmot-
tagningen 2000 besök fördelat på tre kommuner. 
 
Verksamheten har varit ute i klasserna och presenterat sig och verksamheten. Man har då 
pratat om bl.a. samtycke, könssjukdomar, hbtq (homosexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer) samt ämnen enligt önskemål.  
Verksamheten har även varit ute i olika konstellationer och pratat med föräldrar. Syftet är att 
föräldrarna ska få en förståelse för Ungdomsmottagningens verksamhet så att föräldrar inte 
ska hindra sina barn och ungdomar från att gå dit. 
 
Kuratorn får i dag ta emot ärende av tyngre slag än tidigare. Tidigare handlade det mycket 
om tonårsproblem och kompisrelationer men i dag är det ångest, självskadebeteende, stress 
och sömnsvårigheter och suicidtankar.  
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SvB § 4 
 
 
Rapport från samarbetet angående förebyggande barn- och ungdomsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen och Anna Lassbo, chef vård-
centralen informerar att samarbetet i samtalsmottagningen barn och unga fungerar bra. 
Det finns fungerande rutiner för samarbete men arbetsbelastningen är emellanåt hög. 
Samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin behöver lyftas för diskussion.  
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SvB § 5 
 
 
Samarbete mellan individ- och familjeomsorgen och barn- och ungdomspsykia-
trin (BUP) 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen och Frida Quirynen, avdel-
ningschef barn- och ungdomspsykiatrin Borlänge-Ludvika är inbjudna för att informera/dis-
kutera samarbetet. 
Frida har förhinder att delta på dagens möte och bjuds in till kommande möte den 31 maj. 
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SvB § 6 
 
 
Tematräffar 2018 
 
Våren 
Cecilia Duvberg, psykolog, kommer att tala om återhämtning och hur bristen av återhämt-
ning kan göra oss sjuka.  
Plats och tid: Folkets Hus den 18 april, kl. 18.30 
 
Hösten 
Förslag på innehåll för tema-träff till hösten diskuteras. 
Förslag som läggs fram är MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och kopp-
lingen bl.a. till fallskador. 
 
 
 
Uppdrag 

1. Malin Lilja Altörn och Lena Forsberg får i uppdrag att ta kontakt med Kristina Mell-
berg, risk- och krissamordnare och Lena Karlsson för att planera en träff runt temat 
med en inbjudan till representant från MSB. 

2. Återrapportering i maj. 
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Information om arbete med social hållbarhet 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation avseende: 

• ANDT-arbetet – en viss ökning av droganvändning bland yngre. Soc och Bun sam-
arbetar för att åtgärda situationen 

• Föräldrastöd COPE – möte under hösten 
• BRÅ (Brottsförebyggande rådet) – fler inbrott och stölder sker i kommunen. 

Trygghetsvandringar kommer även att genomföras för företag 
• Medborgarlöfte kommun och polis – Polisen står denna termin i Stora Skedvi, 

utanför Tempo, för att tala med innevånarna 
• Projektet samling socialhållbarhet – utsedd personal i kommunen ska utbilda sig 

i samverkan 
• Jämställdhetsprojekt – alla kommunanställda ska bli utbildade och frågan ska lyftas 

på arbetsplatsträffar 
• Varmvattenbassängen – behov av fler besökare för att ekonomin ska gå ihop. 

Marknadsföringen ska ses över. 
• Skönvikshallens gym – besökarantalet har ökat sedan Utsikten (landstingets gym 

avsedd för sjukgymnastik) stängdes för allmänheten 
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Information från primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Anna Lassbo, chef vårdcentralen, informerar om aktuell situation. 

• Hälsofrämjande arbete – statistik visar att Säter ligger i topp i arbete med hälso-
främjande frågor 

• Minskat hyrläkarberoende – landstinget arbetar med att hitta lösningar för att 
minska anställningen av hyr-läkare 

• Annonsering av två underläkare – svårt då utbildningarna bland läkare från olika 
länder ser olika ut 

• Samordnad utskrivning, ny lag – samarbetet mellan landsting och kommun fun-
gerar bra, tekniken behöver förbättras 

• Matvanor – primärvården i de olika länen har fått dietister anställda 
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Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell 
situation: 

• Annonsering av sjuksköterska – mindre sökande än tidigare 
• Digitala signeringslistor – kommer att införas före sommaren 
• Satsning på utbildning av sommarvikarier – basal omvårdnad, förflyttning m.m., 

20 timmar 
• Utbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom – Annons ute i Sä-

terbladet 
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Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Susanna Berglund, verksamhetschef Vuxenpsykiatrin informerar: 

• Arbetar med att bli mindre beroende av hyrpersonal 
• Under sommaren anställs två vikarierande underläkare 
• Saknar flera psykologer och psykoterapeuter – tjänsterna köps av andra kommuner 
• Utveckling av arbetet med missbruk -och beroende – sjuksköterska och socionom är 

anställda till missbruksteamet 
• Samordnad utskrivning – brister i tekniken 
• Överenskommelse med kommunen har upprättats avseende personer med funkt-

ionsnedsättning 
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SvB § 11 
 
 
Kommande möten 
 
 

Sammanträde Kl. Plats 

Onsdag den 31 maj 13.15 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Onsdag den 26 september 13.15 Fullmäktigesalen 

Onsdag den 21 november 13.15 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
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