
 och  

 

 

Samverkansberedningen (SvB)  2015-02-19 
Kommun och Landsting 

§ 1 Gunnar Barke, landstingsråd och Abbe Ronsten, kommunalråd ............................................... 2 

§ 2 Information om bakgrund och syfte ............................................................................................... 3 

§ 3 Rapport från Samtalsmottagningen barn och unga (SBU) .......................................................... 4 

§ 4 Gemensamma tematräffar kommun/landsting - Tematräffar .................................................... 5 

§ 5 Hälso- och sjukvård inom Integrationen ........................................................................................ 6 

§ 6 Aktuell information från primärvården .......................................................................................... 7 

§ 7 Aktuell information från kommunens HSL-verksamhet ............................................................. 8 

§ 8 Aktuell information från psykiatrin ................................................................................................. 9 

§ 9 Information om arbetet med folkhälsan ..................................................................................... 10 

§ 10 Förebyggande arbete för den äldre befolkningen ...................................................................... 12 

§ 11 Patientråd ......................................................................................................................................... 13 

§ 12 Kommande sammanträdesdatum för år 2015 ............................................................................ 14 

 



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-02-19 
Blad 

1 

 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00 – 12.00  

Politiker Sune Hemmingsson (C), ordförande Säters kommun 
Hans-Göran Steneryd (S), Säters kommun 
Håkan Gustáv (FP), Säters kommun 
Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna  
Kajsa-Lena Fagerström (S), Landstinget Dalarna 
Abbe Ronsten, ordförande kommunstyrelsen 
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Utses att justera Per-Inge Nyberg 
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plats och tid 
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Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 1-12 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Per-Inge Nyberg  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 1 
 
 
Gunnar Barke, landstingsråd och Abbe Ronsten, kommunalråd 
 
Ärendebeskrivning 
Gunnar Barke, landstingsråd och Abbe Ronsten, kommunalråd är inbjudna till dagens sam-
manträde. Gunnar Barke närvarar ej. 
 
Information från de närvarande 
Abbe Ronsten om arbete med: 

• Budget för 2016  
• Utökning av platser för särskilt boende.  
• Intaget på gymnasiet och dess innehåll/utformning ute på Skönviksområdet. 
• Lokalfrågor  

Per-Inge Nyberg: 
• Landstingets ekonomi har dragit iväg. En genomlysning av organisationen är påbör-

jad och ett politiskt beslut ska tas i början av sommaren. 
• Rekrytering till vårdutbildningar är en stor gemensam fråga. 
• Asylmottagning har startat i Hedemora vilket kan lätta trycket på övriga vårdcen-

traler. 

Anette Wikblom:  
• Nytt korttidsboende har öppnat vilket har frigjort 10 SäBo-platser. 
• Utökat avtal om att ta emot fler flyktingar. Lokalfrågan är kvar att lösa. Kommunen 

köper i avvaktan lösning, platser från privata aktörer. 
• Privata aktörer är intresserade av att starta verksamheter i kommunen, bl.a. flyk-

tingmottagning och mottagning för ensamkommande. 
• En demenssköterska på 100% är anställd. Ett team ska byggas upp runt tjänsten. 

 
 
Samverkansberedningens beslut 

1. Man har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
2. Samverkansberedningen bjuder åter in Gunnar Barke till höstens möte med samver-

kansberedningen. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 2 
 
 
Information om bakgrund och syfte 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Wikblom, socialchef och Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, 
informerar om samverkansberedningens arbetsformer och syfte. 
 
Verksamhetsplan 
Anette och Lena har fått ett uppdrag att revidera verksamhetsplanen viket har visat att verk-
samhetsplanen och reglementet inte stämmer överens avseende arbetsformera och syfte.  
Synpunkter hämtas in från dagens medverkande i samverkansberednigen. 
 
Syfte 
Grundsyftet är ett gemensamt samarbeta för en god vård till våra medborgare. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 

1. Uppdraget till Anette och Lena utökas till att även omfatta revidering av reglemen-
tet. 

2. En delrapport ska ske till samverkansberedningen i maj. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 3 
 
 
Rapport från Samtalsmottagningen barn och unga (SBU) 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten 
Verksamheten är nu igång och alla tjänster är tillsatta. 
Det är ett högt tryck på mottagningen just nu vilket kan tyda på att behovet har funnits 
länge. Väntetiden är fyra veckor efter en första akutbedömning. 
 
Man arbetar med tidiga insatser. 
Vad som behöver ses över är hur man ska arbete i förskolan och gymnasiet. Grundskolan 
och grundförskolan ser bra ut. 
 
Ekonomi 
Socialstyrelsen ger bidrag per barn för arbete med Första Linjen. Medlen räcker till en halv-
tidstjänst psykolog. 
 
Redovisning till styrgrupp 
Samverkansberedningen fungerar som styrgrupp för Första Linjen. Rapporter kommer kon-
tinuerligt att ges till styrgruppen.  
Diskussioner förs hur representationen i styrgruppen ska vara gällande samtalsmottagningen 
barn och unga.  
 
Bilaga 
”Reglemente” för Första Linjen. 
 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 4 
 
 
Gemensamma tematräffar kommun/landsting - Tematräffar 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt direktiv från EU-kommissionen ska kommun och landsting anordna så kallade be-
folkningsträffars. 
 

• Hur ser planen ut för 2015? 
• Vem ansvarar för planering och verkställighet? 

 
Diskussioner 
Diskussioner förs hur frekvent de gemensamma träffarna ska vara. 
Man kommer fram till att en arbetsgrupp med representanter från både landsting och kom-
mun ska bildas. Lena Karlsson ska vara sammankallande. 
Önskemål från kommunen är att det ska vara en årlig gemensam temakväll och första ge-
mensamma temat ska handla om demens. Lena Karlsson och Anette Wikblom har ett upp-
drag att bereda en reviderad verksamhetsplan/aktivitetsplan och i den kommer ambitionsni-
vån avseende antal temakvällar att fastställas. 
 
Per-Inge Nyberg tar med sig förslaget till mellersta dalarnas Hälso- och sjukvårdsberedning-
ens kommande möte. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Lena Karlsson och Anette Wikblom presenterar vid sammanträdet i maj förslag på tema på 
höstens temakväll. 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 5 
 
 
Hälso- och sjukvård inom Integrationen 
 
Ärendebeskrivning 
I Hedemora pågår ett pilotprojekt med en asylmottagning. Lena Karlsson, områdessamord-
nare, informerar att Landstinget håller på att titta på om mottagningen ska ta emot asylsö-
kande från hela Dalarna eller endast från den södra delen. 
Beslut om detta tas i landstingsstyrelsen. 
 
Övrigt 
• Vätetiden för en första hälsokontroll på vårdcentralen för de asylsökande är ca två 

veckor. 
• Borlänge har kompetens för att möta upp specialistbehov från psykiatrin. 
• Kommunens sjuksköterskor ansvarar för hemsjukvård och hjälpmedel till de asylsö-

kande. Kommunen debiterar sedan ersättning från landstinget. 
• Man behöver hitta kanaler för att veta vilka asylsökande som finns i kommunen. Migrat-

ionsverket placerar familjer i kommuner utan kommunernas vetskap. Oklart hur regel-
verket fungerar. 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Lena Karlsson och Anette Wikblom och får i uppdrag att ta fram siffror för statistiken för 
asylsökande i Säters kommun. 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 6 
 
 
Aktuell information från primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Andersson, chef vårdcentralen, informerar om aktuell situation: 

• Bokslut för 2014 är klar med ett litet överskott 
• Sedan 2011 har vårdcentralen minskat med sju tjänster; fem sjuksköterskor och två 

arbetsterapeuter 
• Väntetid till vårdcentralen ligger i snitt på 7 dagar 
• Antalet listade ligger stabilt på ca 9 200  
• Samtalsmottagningen barn och unga (SBU) har startat  
• Ny patientlag from 1 januari 2015 vilket innebär at man har trätt att söka öppenvård 

vars om helst i Sverige utan att lista sig.  
• Primärvårdens dag den 23 april – man har ett hälsotema med basprogram och sedan 

kan vårdcentralerna forma sitt eget program 
• Det finns tre fasta läkare på vårdcentralen och det är svårt att få tag på bra stafettlä-

kare 
• En tjänst är konverterad till sjukgymnast så nu finns det fem stycken tjänster. Sjuk-

gymnastiken har en egen öppenmottagning och ingen remiss behövs. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 7 
 
 
Aktuell information från kommunens HSL-verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, vo-chef HSL, informerar om aktuell situation. 
 

• En demenssköterska är anställd på 100%. Ett samarbete med landstinget runt tjäns-
ten ska inledas. 

• Man kommer att behöva rekrytera en sjuksköterska till följd av att en befintlig sökt 
och fått tjänsten som demenssköterska 

• I medlemsrådet för hjälpmedel har man tagit fram underlag för gemensamma avgif-
ter. Ärendet ska upp i hjälpmedelsnämnden och vidare ut på remiss till alla med-
lemskommuner. 

• Det är svårt att få in sökande till långvikariat 
• Kommunens sjukgymnast kan få högre arbetsbelastning till följd av öppnande av ett 

nytt korttidsboende. Även landstinget kan få utökat uppdrag eftersom kommens an-
svar bara räcker sig upp tills sjuksköterskenivå. 

• Lite kontakt med 1177 men man måste i kontakten sitta i den allmänna kön och 
vänta medan andra kommuner har ett eget nummer in. Lena Karlsson och Per-Inge 
tar frågan med sig 

• Palliativa teamet – samarbetet fungerar bra de få gånger man har haft kontakt. 
• Samordnad vårdplanering (SIP) – inbjudan till en samverkansdag i mars där hand-

lingsplanen kommer att följas upp. Lena saknar ett forum där man bl.a. kan disku-
tera och ha en dialog runt ex. brister i läkemedelshanteringen. 
Återrapportering nästa möte 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 8 
 
 
Aktuell information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Susanna Berglund, informerar. 
 

• Mottagning för vuxenpsykiatrin kommer att flyttas till Borlänge 
• Man har utvecklat samverkan med kommunen runt psykisk o-hälsa ex. samverkans-

dokument, SIP-plan osv. 
• Genomlysning av organisationen som skedde i höstas kommer att redovisas för poli-

tiken den 16 mars. 
• Bemanning på mottagningen i Borlänge är till största delen stafettläkare. Man har en 

fast läkare. 
• Inom Rättspsykiatrins har man en pågående satsning för att förbättra rekryteringen 

av personal. 
Sune Hemmingsson betonade att det är viktigt att Säterborna känner att vuxenpsykiatrins 
mottagning i Borlänge även är till för dem. Ett sätt skulle kunna vara att mottagningen heter 
Psykiatriska öppenvården Borlänge/Säter.  
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 9 
 
 
Information om arbetet med folkhälsan 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation. 
 
Barnkonventionen 
Handlingsplanen till barnplanen är reviderad. Förtydligat är vilken artikel som ska diskuteras i 
de olika årskurserna. 
 
Stjärnrestaurangarbete 
Ett övergripande dokument som beskriver begreppet stjärnrestauranghar tagits fram och 
även innefattar äldreomsorgen. 
Dessutom har en handlingsplan för frukost m.m. i skolantagits fram. 
Dokumenten är reviderade och ska ut på remiss. 
 
Matspanarna 
Projektet har fått möjlighet att fortsätta under 2015. Kommunstyrelsen och Barn- och ut-
bildningsnämnden finansierar en varsin del. Tidigare projektetperioden är avslutad och man 
har tagit fram en rapport i bokform.  
Socialförvaltningen är intresserad av ett liknande projekt inom LSS-verksamheten. 
 
ANDT 
• Klockarskolan arbetar aktiv med drogfrågor.  
• Säters kommun blev vinnare av utmaningen 2014 som är en tävling anordnad av 

Länsstyrelden runt rökfrihet och förebyggande arbete. 
• Tobaksambassadörerna på Klockarskolan ska ut i årskurs fem under våren och infor-

merar om tobakens nackdelar. 
• Missbruket bland ungdomar i Säter varierar. Senaste rapporten indikerar att ungdomar 

nyttjar hembränt i större utsträckning. Även doping bland ungdomar har blivit vanli-
gare. 

• Karin Andersson informerar att ungdomar som besöker ungdomsmottagningen ge-
nomgår ett AUDIT-test och det visar att 40% har ett riskmissbruk av alkohol. Öns-
kemål är att man tidigt i skolan även informerar om riskerna med alkohol.  

 
Övrigt 
Malin informerar även om: 

• VM - Kommunen har i samband med VM haft friluftsdagar för ungdomar 
• Kommunskidan - Aktiviteten har pågått under vintern. 
• Familjedag i Säterdalen - På lördag den 21 februari är olika aktiviteter anordnade i Sä-

terdalen. 
• Säterdalen – en del i främjande av fysisk aktivitet.  
• Hälsa på lika villkor – enkät utskickad av landstinget 
• Coope – återträff för föräldrar som gått utbildningen 

 
Forts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 9 forts. 
 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut  

1. Vi nästa sammanträde den 21 maj kommer missbruk att lyftas som en egen punkt på 
dagordningen.  

2. Malin Lilja Altörn får i uppdrag att med berörda kollegor förbereda ärendet. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 10 
 
 
Förebyggande arbete för den äldre befolkningen 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Wikblom, socialchef, inleder diskussionen om hur vi kan bedriva förebyggande arbete 
för den äldre befolkningen. Hur kan vi identifiera behoven? 
Man diskuterar om folkhälsoplanerarens tjänst, som finansieras gemensamt av kommun och 
landsting, kan breddas till att även arbeta med frågor rörande den äldre befolkningen.  
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Malin Lilja Altörn får i uppdrag att vid nästa sammanträde redovisar hur hennes uppdragsbe-
skrivning ser ut. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 11 
 
 
Patientråd 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Nyberg informerar om patientråd som ska finnas på varje vårdcentral i Dalarna.  
Nu ska ett patientråd införas även på vårdcentralen i Säter och rådet ska bestå av ca tio per-
soner. 
Här kan bl.a. chefen för vårdcentralen sprida information och inhämta synpunkter. 
Per-Inge efterlyser förslag på personer som kan sitta med i rådet. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-02-19 
Blad 

14 

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB p 12 
 
 
Kommande sammanträdesdatum för år 2015 
 
 
Sammanträdesdatum 
Torsdag den 21 maj, kl. 09.00-12.00 
Torsdag den 3 september, kl. 09.00-12.00 
Torsdag den 19 november, kl. 09.00-12.00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset Säter  
 
______ 
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