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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 42 
 
 
Länsövergripande överenskommelse om Ungdomsmottagningar 
 
Ärendebeskrivning 
En länsövergripande överenskommelse om länets ungdomsmottagningar har tagits fram. 
Lena Karlsson informerar att man fortfarande inte är överens om den övre åldersgränsen i 
överenskommelsen. Ansvariga tittar åter på överenskommelsen för att få en samsyn i frågan 
bland kommunerna. 

Syfte 
Syftet med lokala avtal mellan landstinget och länets kommuner är att reglera och att stärka 
samverkan kring driften av ungdomsmottagningarna. Överenskommelsen ska tydliggöra 
samarbetets omfattning och former samt parternas ansvar. 

Mål 
Mål med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för att kunna planera och genom-
föra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser av god kvalitet och med god till-
gänglighet. Målet är att stärka ungas identitetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk, 
social och sexuell hälsa. En del i att främja sexuell hälsa är att förebygga oönskade gravidite-
ter och sexuellt överförbara infektioner. 
 
 
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 § 43 
 
 
Ungdomsmottagningen i Säter 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen och Anette Westrin, 
chef för elevhälsan informerar.  

• Lokalfrågan 
Eva Jondelius informerar att socialförvaltningen tittar på olika alternativ när det gäl-
ler lokalfrågan. 
Bygglovet för nuvarande moduler går ut 2017 och kommer troligtvis inte att för-
längas. 
Frågan väcks om man kan samverka med landstinget i frågan och finna lokaler ute 
på Skönviksområdet. Karin Andersson, vårdcentralchef informerar att det i tidigare 
överenskommelser står att ungdomsmottagningen ska vara skild från övriga sjukvår-
den. 

• Sjunkande besökssiffror 
Anette Westrin informerar att hon diskuterat problematiken med sjunkande besöks-
siffror med skolsköterskan. De tror att öppettiderna i Säter kan vara ett problem då 
ungdomarna inte hinner till mottagningen innan bussar går hem efter skolans slut.  
Även mottagningens placering har diskuterats. 
Skolsköterskan och barnmorskan har ett bra samarbete och har en ungdom akut be-
hov av barnmorska och inte kan vänta, så får ungdomen komma ut direkt.  

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Kommun och landsting får i uppdrag att tillsammans hitta en lösning runt ungdomsmottag-
ningen gällande tillgängligheten. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 44 
 
 
Rapport från Första Linjen – Samtalsmottagningen barn och unga (SBU) 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Westrin, chef för elevhälsan och Karin Andersson, vårdcentralchef informerar om 
arbetet med SBU. 
 
Den psykiatriska vården för barn och unga är dålig i övriga Dalarna. Det finns ingen sam-
ordning mellan verksamheterna.  
Eftersom samarbetet i Säter fungerar bra mellan skola, ungdomsmottagning, skolläkare, 
elevhälsa o.s.v. har Karin Andersson har bjudit in kommunerna till Säter för studiebesök.  
 
Det finns förbättringspunkter för SBU men utifrån de resurser som man har fungerar verk-
samheten bra. Man kommer nu även att satsa mer på att arbeta med förebyggande insatser. 
 
 
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 § 45 
 
 
Ensamkommande barn – situationen Säter  
 
Ärendebeskrivning 
Boende 
Abbe Ronsten, kommulanråd, informerar: 
• Älvan är fullbelagt (utökat från 24 till 32 platser) och ca 20 ungdomar är placerade i 

familjehem/HVB-hem. 
• Kommunen har för närvarande dialog med landstinget om lokaler på Skönviksområ-

det om ca 36 platser. En utmaning blir att rekrytera personal som motsvarar behovet. 
• Som en tillfällig lösning i avvaktan mer permanenta bostäder har man ingått avtal om 

vandrarhemmet, 6-8 platser. 
• Nytt fördelningstal för Säters kommun är 83 from 2016. 

 
Vårdcentralen 
Karin Andersson, vårdcentralchef, informerar att man på vårdcentralen har två sjuksköters-
kor för hälsoundersökningar. De hinner med alla. 
 
Psykiatrin 
Susanna Berglund, verksamhetschef Psykiatrin, informerar att mottagningen i Borlänge ska 
öppna en kris- och traumamottagning (från 15 år) med hela länet som upptagningsområde. 
 
 
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 § 46 
 
 
Aktivitetsplanering för ensamkommande barn 
 
Ärendebeskrivning 
Anita Klaar, biträdande boendechef för våning 2, boendet Älvan, informerar om aktiviteter 
för ensamkommande barn. 
 
Det viktigaste är att pojkarna får ett tryggt och säker boende och att de känner att de har ett 
hem.  
Integrationen i samhället är nästa viktiga punkt, att de får kontakt med andra svenska ung-
domar och kommer ut i samhället. 
Man försöker utifrån pojkarnas intressen hitta en förening som passar. Personal hjälper till 
att förmedla kontakt och hitta rätt. 
 
Föreningsverksamhet 
I dag deltar pojkarna i olika sportklubbar som ex. fotbollsklubb, volleybollsklubb, bågskytte 
klubb, gymnastikförening, basketklubb osv. 
Man försöker även få igång någon form av dansaktivitet. 
 
Verksamheten undersöker också om det finns någon form av kulturverksamhet som pojkar-
na kan delta i. När det gäller utövande av religion så hittar pojkarna själva till önskat sam-
fund. 
 
Kommunen hjälper pojkarna med ett s.k. aktivitetsbidrag för att de ska kunna vara med i 
olika föreningar. Bidraget är 500 kr/termin. Tanken är att aktivitetsutövandet ska ligga på en 
normalnivå för en ungdom och ett hinder för pojkarna är just avgifterna som kan vara höga. 
 
Fysisk aktivering 
Alla pojkar får ett gymkort som även inkluderar simning. Detta bidrar till att alla pojkar trä-
nar regelbundet. 
Diskussioner pågår med skönvikshallen om att få i gång ngn form av simträning. 
 
Verksamheten försöker hitta aktiviteter under helger och lov för att pojkarna även då ska ha 
någon form av sysselsättning, ex utflykter, tid i sporthall, skridskoåkning m.m. 
 
 
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 § 47 
 
 
Hälso- och sjukvård inom Integrationen 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar: 

• Sverige har ett stort inflöde av flyktingar med över 10 000 – 12 000 varje vecka. 
• Ledningen har möten för att överblicka och samordna.  
• Det är ansträngt överallt och svårt att hitta/skapa boendeplatser och familjehem. 
• Det är svårt att hinna med hälsoundersökningarna och man försöker därför få till en 

enklare variant.  
• Problem med transport och adresser då flyktingar blir flyttade och uppgifter inte 

hinner bli uppdaterade. 
• Svårigheter att erbjuda alla hälsoundersökningar eftersom landstinget inte alltid blir 

informerade om personer som är placerade på HVB-hem. 
• Hälso- och sjukvårdsteam har skapats som åker ut och kolla barnens hälsa.  
• Tolkförmedlingen hade 3600 uppdrag under oktober. De går nu ut med en vädjan 

att man försöker samordna sina förfrågningar om tolkar. En dialog med förmedling-
en är bra. 

Karin Andersson, vårdcentralchef, informerar: 
• Den ökande flyktingströmmen kan innebära att det blir längre väntetider på vård-

centralen 
• Telefonsamtalen har ökat vilket har lett till att telefonväxeln har brakat ihop. En 

schablonersättning kommer att betalas ut till landstinget. 
• Alla flyktingar ska erbjudas vaccinationer ex. tbc. Ett problem är att det finns en 

väntetid på svaret och när svaret kommer kan personerna vara flyttade. Det finns 
snabbtester som skulle kunna användas men de är slut. 

Abbe Ronsten, kommunalråd, informerar: 
• Hotellet har avtal med Migrationsverket om ett s.k. genomströmningsboende. Me-

ningen är att flyktingarna ska stanna i ca 7 dagar för att sedan få flytta till ett mer 
permanent boende som tagits fram av Migrationsverket. Kommunen kan bli inblan-
dad om det t.ex. finns barn med som saknar vårdnadshavare eller om misstanke 
finns om att barn far illa.  

• Kommunen planerar för att hitta boende för eventuella flyktinganvisningar. Det kan 
bli svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal till boendet. 

 
 
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 § 48 
 
 
Ny överenskommelse Samordnad Individuell Plan (SIP) 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna informerar om en ny överens-
kommelse om SIP (lag sedan 2010). 
 
 
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 § 49 
 
 
Ansvarsfrågan HSL/SoL 
 
Ärendebeskrivning 
Ansvarsfrågan mellan landstinget och kommunen vid bl.a. upprättande av Samordnad Indi-
viduell Plan (SIP) diskuteras. Exempelvis vem som har vilket ansvar i gemensamma ärenden. 
 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar att den ”myndighet” 
som ser behovet ska kalla till en SIP. Det är viktigt att båda parter kommunicerar med 
varandra och tar kontakt med rätt personer. 
 
 
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 § 50 
 
 
Gemensamma tematräffar kommun/landsting - Tematräffar 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare landstinget Dalarna, informerar från tematräffen om 
demens på Coriandergården den 10 november som hade över 70 besökande. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Frågan om tematräffar 2016 lyfts den 25 februari 2016. Deltagarna ska till dess fundera på 
tänkbara teman. 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 51 
 
 
Aktuell information från primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Andersson, vårdcentralchef, informerar: 

• Arbetssituationen är under kontroll. 
• Personalstyrkan är fullbemannad, förutom när det gäller läkare och då finns stafett-

läkare. 
• Tillgängligheten för besökare är god (inom 7 dagar) 
• Många listar sig tillbaka. 
• Remisfritt från och med nästa år, vårdbehovet ska styra. 
• Medicinska prioriteringar kommer att göras om trycket ökar till följd av flykting-

strömmen 
• Man kommer att satsa på förebyggande hälsovård 
• Bassängen ska stängas i slutet på 2016. Den hålls öppet fram till dess. 
• Karin går i pension i början på nästa år. 

 
 
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 § 52 
 
 
Aktuell information från kommunens hälso- och sjukvårdsteamet 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef kommunens hälso- och sjukvårdsteam, informerar 
om aktuell situation. 
 
Det specialiserade palliativa teamet från Borlänge har tidigare fungerat bra men nu har ngt 
hänt och konsekvensen blir att man fått fler patienter till hemsjukvården. Det kan komma att 
leda till att de resurser som hemsjukvården har i dag inte kommer att räcka till. 
Konsekvens för patienter blir att vården får kostnader mot om man får insatser från det pal-
liativa teamet som är kostnadsfritt. 
 
Problemet ska lyftas till chefsnätverket Region Dalarna för diskussion om hur situationen ska 
hanteras. Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker, meddelar att problemet även ska lyftas på po-
litisk nivå. 
 
 
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 § 53 
 
 
Aktuellinformation från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Susanna Berglund, verksamhetschef Psykiatrin, informerar: 

• Verksamheten har bra bemanningen med bra kontinuitet 
• Man håller på att rekrytera en sjuksköterska 
• Samtalsbyrån kommer att flytta sin verksamhet till Psykiatriska Mottagningen i Gylle, 

Borlänge i och med årsskiftet 2015/2016 
• Slutenvården har väldigt hög beläggning, verksamheten tittar på problemet 
• Psykiatrin har varit slarvig med att ta ut rätt avgifter men nu stramar man upp ruti-

nerna och arbetar efter regelverket. Man har kontakt med RSMH i frågan.  
 
Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker, informerar: 
Beslut har tagits om att stänga Oasen ute på Skönviksområdet. Verksamheten går back med 
ca 1 milj. kr varje år. Abbe Ronsten, kommunalråd, har fått bollen att kontakta intressenter 
för att se vad som kan göras för att behålla verksamheten öppen. Oasen gynnar patienter på 
öppenvårdspsykiatrin, slutenvården m.fl. 
 
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 § 54 
 
 
Landstinget sparförslag 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar om landstingets spar-
förslag som landstingsfullmäktige ska besluta om den 23-24 november. 
 
Landstinget Dalarnas kommande sparpaket ”Vägen till ett välvårdat Dalarna” är tänkt att 
minska landstingets kostnader med 330 miljoner kronor.  
 
 
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 § 55 
 
 
Överenskommelse och reglemente om samverkansberedningens uppgift och roll 
 
Ärendebeskrivning 
Samverkansberedningen kommun/landsting har översänt förslag till ”Överenskommelse om 
samverkansberedningens uppgift och roll” för fastställande av socialnämnden i Säter och av 
hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna. 
 
Återrapportering från kommun och landsting 
Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden, informerar att överenskommelsen är anta-
gen av socialnämnden. 
Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker,  informerar att överenskommelsen kommer att lyftas 
på Hälso- och sjukvårdsberedningens nästa sammanträde. 
 
 
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 § 56 
 
 
Sammanträdesdatum för år 2016 
 
Sammanträdesdatum 

• Torsdag den 25 februari, kl. 09.00-12.00 
• Torsdag den 26 maj, kl. 09.00-12.00 
• Torsdag den 8 september, kl. 09.00-12.00 
• Torsdag den 10 november, kl. 09.00-12.00 

Plats: Meddelas i kallelsen 
 
 
Beredningar 

• Tisdagen den 4 februari, kl. 13.15 
• Tisdagen den 10 maj, kl. 13.15 
• Torsdagen den 16 augusti, kl. 13.15 
• Torsdagen den 20 oktober, kl. 13.15 

Plats: Socialchefens rum, Rådhuset Säter 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
De föreslagna datumen fastsälls. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Södra Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SvB § 57 
 
 
Information från kommunalrådet 
 
Ärendebeskrivning 
Abbe Ronsten, kommunalråd, informerar att kommunfullmäktige kommer att fastställa lo-
kal- och bostadsplaner.  
I arbete med planerna har man tittat på bl.a.: 

• Bristen av bostäder 
• Behov av flyktingboenden 
• Verksamheternas behov av förändringar, många verksamheter är spridda och man 

vill försöka få en samordning 
• Hur kan man frigöra lokaler som egentligen är bostadslokaler 
• Utökning av platser på särskilt boende - nya lokaler eller befintliga? 
• Lokalresusrsen som finns är ute på Skönviksområdet. 

 
Abbe menar att det kan bli stora förändringar för att frigöra och effektivisera. 
 
 
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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