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Minnesanteckningar från Polsam, Malung-Sälen den 26 maj 2014 
 
Närvarande 
Carina Albertsson (S)  Ordförande Kommunen 
Kurt Podgorski (S)   Kommunen 
Ola Olin (S)    Kommunen 
Sofia Söderström (S)  Kommunen 
Hans Unander (S)  Ordförande Hälso-och sjukvårdsberedningen 
Robert Hagström (S)  Ordinarie landstingsrepresentant 
Sigvard Axbom (DSP)  Ersättare landstingsreprentant 
Maria Ståhl   Tf Socialchef 
Kerstin Sandgren  MAS 
Verone Johansson  Öppenvårdspsykiatrin Malung-Sälen 
Monica Björseth  Verksamhetschef Vc Sälen-Lima 
Matts Lindgren  Verksamhetschef Vc Malung 
Lena Freijs   Områdessamordnare Landstinget 
Eva Malmqvist  Folkhälsosamordnare Malung-Sälen 
 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av föredragningslista 

Godkändes 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Genomgångna och godkända 

4. Folkhälsa  

Arbetet med Hälsoveckan 2014, 30 augusti-7 september, är i slutfasen. I år samverkar Älvdalens och Malung-Sälens 
kommuner. Organisationsförändringar gör att Mora och Orsa avstår i år.  
Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” kommer att redovisas av landstinget sent i höst. Enkäten gick till 1 800 
innevånare i kommunen 
 
Magnus Sjödén, Länspolisen, har genomfört tre olika föreläsningar i kommunen om ”Narkotikaläget i kommunen, 
internetdroger och dopning”. Åhörare var dels gymnasieskolans elever och personal, dels för föräldrar på Ungärde 
skola och Centralskolan samt för professionen, dvs. personer som kommer i kontakt med brukare och fd. brukare. 
 
”Tänk om”, kampanjen som vänder sig till föräldrar för att förebygga langning av alkohol, fortsätter. Inför valborg 
fanns information i Malungsbladet och inför skolavslutningen fick alla föräldrar med barn i årskurs 7-9 ett 
sommarlovsbrev med bland annat information att vara uppmärksamma på deras barns vanor. Undertecknare var 
kommunalråd, respektive rektor och folkhälsosamordnaren. 
 
BRåMS, Brottsförebyggande rådet Malung-Sälen inleder arbete med integration i vardagen. Arbetsmetoden sker 
enligt modellen för lokal samverkan i brottsförebyggande arbete som inleds med en inventering. Initialt har 
inbjudan gått till de som i sin yrkesroll kommer i kontakt med integration. Dessutom har Rädda barnen inbjudits. 
 
BRåMS hade på senaste möte ett dialogbesök från Länsstyrelsen för att samtala om sociala risker.  Årets risk- och 
sårbarhetsanalys ska baseras på sociala risker.  
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SMURF, Sälen-Malungs UngdomsRådsFörening, har bildats av sju ungdomar som vill arbeta med att utveckla 
kommunen för ungdomar och för framtiden.  
 
Ungdoms- och demokratiberedningen planerar att genomföra en demokratidag en vardag efter valet. Det kommer 
att i likhet med Mora kommun att ske genom ett Dialogcafé. Förutom ungdomar behöver politiker, chefstjänstmän 
och tjänstmän delta för att genomföra dialogcaféet. Hälsa kommer troligtvis att vara ett ämne som diskuteras så 
vårdcentralernas ledningar kommer att inbjudas att delta.  
 
Peppar, peppar – En dag för seniorers säkerhet planeras även i höst, preliminärt 1 oktober. Vid fjolårets utvärdering 
framkom önskemål att rikta dagen till anhöriga.  
 

5. Vårdgaranti 
90 till första besök + 90 dagar för åtgärd.  
 
Bup har förstärkt vårdgaranti så till ett första besök ska det vara max 30 dagars väntan. Första besöket viktigt för 
vidare prioritering inför nästa besök. För neuropsykiatriska utredningar, NP, har ett nytt team skapats. 
 
Patientvald väntan, sagt att de vill vänta en tid, gör att statistiken kan bli missvisande. 
 
Logoped och Hab – går inte att få fram väntetiden i datasystemet just nu.  
 
Statistik om väntetider lämnades av Lena Freijs. 

6. Distriktssköterskemottagningar 

DSM – Idre. 3 dgr/v, kl. 8-16 som är tidsbestämd. MHV/Öppen mottagning för ungdomar cirka 2 dgr/veckan, BVC 
cirka en dag i veckan. 

Särna har en jourläkarlinje. Tillgänglighet på sköterskor fram till kl. 21. Samarbete angående sjuka äldre finns. 
Ambulansens personal gör bedömning om vidareåtgärder, väntan eller akut besök på Mora lasarett.  

Ett förtydligande av ambulansens uppgifter är önskvärd i hela länet.  

Ambulansens uppgifter tas upp på nästa Polsam. 

 Går det att få en liknande hantering som i Särna även i Malung-Sälen. 

7. Rapport från respektive huvudman  

Platsannons finns om psykologtjänst till första linjens psykiatri. 
BUP inbjuds att komma till Polsam. BUP har lagt en film på landstingets hemsida om verksamheten. 

 
Malung 
Fullbemannad och har fått en ny kurator. Har det bra. Ekonomin följer enligt planen. Hårt tryck på mottagningen. 
Patienter återkommer från sluten-/specialistvården. Svårt med ett första besök inom sju dagar. Inför landstingets 
nya divisionalisering finns förhoppningen om att fördröjning av behandling minskar. Samtal om remisshanteringen. 
Ökat tryck på mottagningar både vårdcentraler och akutmottagningar. Sommarsituationen ser bra ut.  
 
Mora lasarett 
Bekymmer med bemanning inför sommaren. Arbetar kontinuerligt, ex. förskjutning av semestrar. Förhoppning om 
att ha 56 vårdplatser även i år.  
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Ny organisation i landstinget fr o m 1/5. Fyra divisioner har bildats där cheferna är: Ulf Börjesson – öppenvård, Per-
Lennart Ågren – medicin, Tomas Riman – opererande, Per Söderberg - psykiatri 
 
Ombyggnation för att skapa ett nytt vårdblock, inom 5-7år. Permanent helikopterlandningsplats 
 
Sälen-Lima 
Går bra i Sälen. Gott om personal. Saknar en specialist, men har fem utbildningsläkare.  
 
Psykolog på 75% fr.o.m. 1 februari. Högt tryck fundering om utökning av psykologtjänst.  
 
Nyrekrytering av barnmorska. Ungdomsmottagning i Lima öppnar i höst på tisdagar varannan vecka.  
 
Positiva dialogmöten med PRO i Transtrand respektive Lima.  
 
Öppenvårdspsykiatrin 
Hårt tryck. Bra bemanning med läkare (stafett) och övrig personal. Får psykolog en dag/vecka. 
Sommarbemanningen ser bra ut 
 
Missbruk, depression och stress/ångest tycks öka.  
 
Livsstilsmottagningen skulle behöva få patienterna i tidigare skede än nu.  
 
Börjar få en bild av orsaker till att den psykiska ohälsan ökar. Samarbete finns mellan ÖVP och vårdcentralerna. 
Viktigt att skolhälsovården inte minskar. Bra att Ungdomsmottagningen tar samtal 
 
Socialförvaltningen 
Maria Ståhl slutar och rekrytering av ny socialchef pågår. IFO – ny chef är på gång. Socialsekreterare ska förstärka.  
 
Ekonomi – bekymmersamt, placeringar tar stora kostnader. Barn och utbildning och Socialförvaltningen ska hitta 
samarbete kring det. 
 
Vård och omsorg – hårt tryck speciellt i norra kommunen. Verksamhetsutredning inledd för hela vård och omsorg. 
Ha optimal bemanning utifrån behov. Se över enhetschefernas organisation. ÄBIF – Äldres behov i fokus – utgår 
från Öppna jämförelser. 
 
Larminstallationerna ska vara klara till semestrarna.  
 
Sommarsituationen – sköterskor saknas men annars rätt god bemanning. Man har planerat för maximal 
utnyttjande av korttidsplatser på Malungs Vårdhem och Skålmogårdens vårdhem pga. att lasaretten drar ner på 
platser. 
 
Kommun 
Sviktande föräldraförmågan oroar. Rutiner för samarbete mellan kommun och vårdcentraler behöver ses över när 
man känner oro kring föräldraskapet.  

Driftbudgeten behöver minskas inför 2016. 
 
Det skadeförebyggande projektet med att Mosjöfixarna hjälper pensionärer kommer att permanentas. Pensionärer 
och personer med funktionsnedsättning kan utan kostnad få hjälp med enklare arbetsuppgifter av personal från 
kommunens arbetsmarknadsenhet vid Mosjön.  

Trygghetsboende planeras på Kringlan.  

Industrihuset på Normark har invigts och vilket medför att arbetstillfällen blir kvar i Malung. 
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Gymnasieskolan får större lokaler efter ombyggnad på Rosengrens 

Godstransport på Västerdalsbanan planeras 

Stort behov av nyrekrytering när många anställda går i pension inom de närmaste åren. 

Utvecklingen och planeringen i Sälen-området med bl.a. flygplatsen fortsätter Hittills finns 282 miljoner som 
startbidrag från staten. Köpcentra behöver bidra till investeringen. Inga kommunala bidrag till flygplatsen mer än 
marken. VAMAS, Elverket och Malungshem får nya utmaningar i samband med utbyggnaden i området.  
 
Nästa möte 
15 september 
 
 


