Minnesanteckningar från POLSAM Malung-Sälens kommun 2015-03-09
Närvarande
Carina Albertsson (S)
Niclas Knuts
Torbjörn Martinsson
Kerstin Sandgren
Sofia Söderström (S)
Kristina Bäckman (M)
Kurt Podgorski (S)
Robert Hagström (S)
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M)
Liv Lunde Andersson
Lena Freijs
Matts Lindgren
Mona Enqvist
Karin Lübeck

Ordförande för mötet
Socialchef Malung-Sälens kommun
Skolchef Malung-Sälens kommun
MAS
Barn och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Landstinget Dalarna
Landstinget Dalarna
Ordförande hälso-och sjukvårdberedningen
Områdessamordnare
Verksamhetschef Vårdcentralen Malung
Sekreterare
Centrum mot våld

1. Mötets öppnande
Ordförande för mötet Carina Albertsson önskar oss alla välkomna och öppnar mötet.
2. Fastställande av föredragningslistan
Med några ändringar i ordningen av punkterna så fastslås dagordningen.
3. Centrum mot våld – Karin Lübäck
Karin Lübäck från familjerådgivningen i Mora redovisar utvecklingsprojektet ”Centrum mot våld”.
Älvdalen, Mora, Orsa och Malung-Sälens kommun har gått med i projektet.
Socialnämnderna i kommunerna som är med i projektet ska arbeta fram en organisation och
utveckla sammarbetet mellan kommunen och Landstinget Dalarna gällande våld i nära relationer.
Projektet startade i november 2014 och ska avslutas i maj 2015. I april-maj 2015 ska projektet
slutredovisas med förslag till organisation för ett Centrum mot våld. Se bilaga 1.
Kommunerna har sökt mera pengar från Socialstyrelsen för att kunna ge mera resurser för arbetet i
projektet.
Synpunkter
Det behövs inte en ny organisation utan samarbetet mellan kommunen och Landstinget Dalarna.
behöver utvecklas.
Det ska också finnas tid för att hålla igång detta.
Karin Lübäck tar gärna in sypunkter.
Projektet handlar om kompetens och samverkan inom våld i nära relationer.
För att veta mer om projektet http://ATV-stiftelsen.no
Bra böcker och rapporter om ämnet
Handbok om Våld av socialstyrelsen
Mening med våld av Per Isdahl
Föreskrifter och allmänna råd – socialtjänst SoSFS 2014:4
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4. Ordförande i POLSAM 2015
Mötet valde Liv Lunde Andersson till ordförande för POLSAM 2015. Landstinget Dalarna och
kommunen turas om att välja ordförande för ett år i taget.
5. Folkhälsa
Ewa Malmqvist som är folkhälsosamordnaren i Malung-Sälens kommun redovisar genom Kerstin
Sandgren.
 Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” där frågor skickats till 1800 invånare i alla
dalakommuner är sammanställda.
http://www.ltdalarna.se/PageFiles/31297/H%C3%A4lsa%20p%C3%A5%20lika%20villkor%2
0-%20Dalarna%202014%2020150119.pdf




Öppna jämförelser – folkhälsa har kommit. Sammanställningen läggs med som bilaga
http://www.ltdalarna.se/PageFiles/5549/Delredovisning%20%c3%96J%20Folkh%c3%a4lsa
%202014.pdf
Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner kommer inte att arrangera Hälsovecka
2015. En hälsomässa kommer att planeras om det finns intresserade deltagare/arrangörer.
Fredagen den 13 mars klockan 14.00-17.00 är BRåMS samordnare för en välkomstträff i
Lillmokyrkan för nya Malungsbor. Cirka 20 aktörer från offentligheten, församlingar,
föreningar och ideella organisationer medverkar.

6. Verksamhetsutredning kommunen
Kerstin Sandgren MAS redovisade projektet. Slutrapporten är inlämnad till socialnämnden.
Malung-Sälens kommun har en stor ökning av äldre. Därför behövs det ett samarbete inom
kommunen för boende för äldre. Demensplatserna är väldigt få i kommunen. Man tittar även på ny
teknik för att man ska kunna bo hemma längre när man blir äldre.
7. Rapport från respektive huvudman
Landstinget Dalarna
Matts Lindgren: Verksamheten flyter på ganska bra. Vi hade 300.000 kronor plus 2014. Vi är
fullbemannade med sjuksköterskor och annan personal.
Lena Freijs: Under skid VM ökade trycket på Falu lasarett och de hade två fulla avdelningar med
utskrivningsklara patienter. Malung-Sälens kommun är bäst i länet på att ta hem utskrivningsklara
patienter. Kommunerna och Landsstinget Dalarna måste samverka mera för att kunna ta hem
patienterna till respektive kommun. Malung-Sälens kommun har ett bra sammarbete med Mora
lasarett. Malung-Sälens kommun har beredskap över helgerna för att ta emot utskrivna patienter.
Se bilaga 2
Bristen på sjuksköterskor på Mora lasarett är stor och konsekvensen av detta är att man har stängt
17 vårdplatser och flera kan bli aktuella.
Kommunen
Niklas Knuts: Inom individ och familjeomsorgen pågår ett arbete med kvalitetsystem. En samverkan
mellan barn- och utbildningsnämnden och barn-och ungdomspsykiatrin
Torbjörn Martinsson: Arbetet med överenskommelsen med socialnämnden ska vara klart i maj, där
vi ska ha klart vem som gör vad och när. Det har öppnats en mottagningsenhet på Centralskolan för
nyanlända barn och ungdomar. En allmän förskola har öppnats 3 timmar / dag 2015-03-09 för
barnen som är födda 2008-2011 från asylboendet på Skinnargården.
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8. Övrigt
 Temakvällar
Liv Lunde Andersson vill att ett samarbete mellan Landstinget Dalarna och Malung-Sälens
kommun angående temakvällar där Landsstinget kan ordna föreläsare och kommunen håller
med lokal m.m


Videolänkskonferenser
Kommunen är glad över konferensrummet och utrustnings som kommunen får hyra av
landstinget vid videolänkskonferenser för att underlätta vid vårdplanering och konferenser.
Kommunen har även en sådan anläggning i Resurscentrum i Malung. Man sparar mycket tid
och pengar med dessa hjälpmedel.

9. Kommande möte
 Nästa möte är den 11 maj klockan 10.00-12.00 Vårdcentralen Malung, administrations
sammanträdesrum.
 Habiliteringen kommer
 Styrdokumentet för Polsam
 Kommande möten är 2015-09-14 samt 2015-11-30

Bilagor till minnesanteckningarna
1. Centrum mot våld i norra dalarna
2. Statestik över antal utskrivningsklara dagar
3. Delredovisning ÖJ Folkhälsa 2014
4. ÖJ – Folkhälsa 2014

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

