
 Polsam – 11 maj 2015  
Minnesanteckningar 
 
Närvarande: 
Liv Lunde Andersson (S) – Hälso- och sjukvårdsberedningen (ordförande) 
Robert Hagström (S) – Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) – Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Kurt Podgorski (S) – Malung-Sälens kommun 
Carina Albertsson (S) – Malung-Sälens kommun  
Kristina Bäckman (M) – Malung-Sälens kommun 
Sofia Söderström (S) – Malung-Sälens kommun 
Niklas Knuts, Socialchef – Malung-Sälens kommun 
Kerstin Sandgren, MAS – Malung-Sälens kommun 
Gunilla Kapla, Bitr, skolchef – Malung-Sälens kommun 
Lena Freijs, Områdessamordnare – Landstinget Dalarna 
Monica Björseth, Verksamhetschef Vc Sälen-Lima – Landstinget Dalarna 
Verone Johansson, Enhetschef Öppenvårdspsykiatrin – Landstinget Dalarna 
Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare – Malung-Sälens kommun 
 

Inbjudna 
Hanna Gräll och Ulla Runnhols – Habiliteringen, Landstinget Dalarna 
 
 
Habilitering 
Presentation av Habiliteringens verksamhet bifogas. 
 
Utredning om utvecklingsstörning kommer inte att göras av habiliteringen eftersom kommunens 
skolpsykolog kan göra den. Habiliteringen tolkar Skolverkets allmänna råd 2011 som att skolan ska 
göra utredningar om utvecklingsstörning. Kommunen gör inte samma tolkning utan anser att det vara 
ett landstingsuppdrag att fastställa diagnos.  
 
 
Folkhälsan 

 Statistik från bland annat ”Hälsa på lika villkor” och ”Öppna jämförelser i folkhälsa” kommer att 
finnas som underlag när det folkhälsopolitiska programmet ska revideras. Länkar till statistiken 
bifogas. Folkhälsorådet beslutade att i arbetet med revideringen bör fler intressenter från 
kommun och landsting finnas med. Folkhälsosamordnaren återkommer med information och 
inbjudan att delta i en form av referensgrupp.  

 Ungdomsinflytande: Uppföljning av Demokratidagen där ungdomar utifrån 198 synpunkter från 
Demokratidagen prioriterade cirka 25 områden som var viktigast att satsa på. Demokratidag 
2015 planeras till hösten.  

 Ungdomsstrategin ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion” har utarbetats inom Region 
Dalarna. Dalarna behöver ungas drivkraft och kompetens. Ungas idéer och förmåga att se 
samhället med nya ögon är nödvändiga för ett dynamiskt Dalarna. Unga är viktiga här och nu. 
Unga är en tillväxtfaktor. För att Dalarna ska fortsätta att utvecklas behöver vi få fler unga att 
stanna kvar i länet och fler unga behöver flytta hit eller flytta tillbaka”. Strategin bifogas.  

 ANDT – Arbetet med rökfria skolgårdar har gett positivt resultat. Färre personer, vuxna och 
elever, syns röka i skolans närområde. Inför sommarlovet får alla föräldrar till högstadieelever 
ett brev utifrån budskapet ”Tänk om” som syftar till att minska ungdomars drickande och att 
föräldrar är mycket viktiga genom att inte tillåta alkoholkonsumtion. Brevet är undertecknat av 
kommunalråd, respektive rektor och folkhälsosamordnaren. Till hösten genomförs åter 
drogvaneundersökningen på högstadiet enligt Öckerömodellen ”Alla överens -…”. 

 STRADA – trafikskaderegistrering görs på de flesta på akutmottagningar och vårdcentraler. 
Kommunchefen har utsett folkhälsosamordnaren att vara kommens representant och delta i 
möten en eller ett par gånger per år. 

 ”Peppar Peppar – En dag för seniorers säkerhet”. Årets tema är ”Träning och aktivitet”. I 
början av juni arrangerar HSO i samarbete med Landstinget Dalarna Hjälpmedel en 
hjälpmedelspresentation.    



 BRåMS fortsätter i samverkan med integrationssamordnaren arbetet med vardagsintegration. 
Folkhälsosamordnaren ställer frågan om möjlighet att hitta föreläsare som kan prata om 
posttraumatisk stress för personer som deltar i SFI och etableringsgrupper.  

 
Landstingets genomlysning 

 Mål: Hög kvalité och säker vård. I framtiden kan nog landstinget inte erbjuda samma service 
som nu. Vårdplatser, vårdköp, kompetensförsörjning och primärvård ses över. Alla fyra 
divisioner inom landstinget kommer att påverkas. Antalet utbudspunkter diskuteras. Det 
handlar exempelvis på hur många platser ska man utföra operationer samt vilken typ av 
operationer som ska utföras var.   

 Den 18 maj – kommer förslag att presenteras för landstingsstyrelsen. Inget är klart kring 
ÖPV:s verksamhet. Landstingsfullmäktige i juni fattar beslut. Beslut som kommer att påverka 
kommunens verksamhet.  

 
 
Bårhusrutiner 
Kommunens bårhus finns i bara i Malung för närvarande då bårhuset i Lima är stängt av 
arbetsmiljöskäl. Eventuellt behov av ombyggnation aktualiserar frågan om användande och avtal kring 
bårhusen som idag bekostas av kommunen.  
 
Vilket avtal finns kring bårhus i Malung-Sälen? (vid kontroll efter Polsams möte visar det sig att det 
finns inget avtal mellan kommunen och landstinget angående detta). Utifrån dagens Polsam ska 
frågan om bårhusrutiner aktualiseras i kommunstyrelsen. Eventuellt kan frågan lämnas till 
Välfärdsberedningen inom Region Dalarna.  
 
 
Socialförvaltningen – Niclas Knuts 

 Säkerställa så att vi har verksamhet som är anpassad utifrån rådande behov. Pågår mycket 
aktiviteter både från nationell och regionalt håll inom e-hälsområdet och It området som är 
kopplade till Vård- och Omsorg. 

 Lokalöversyn pågår rent generellt inom kommunen så som inom Socialförvaltningen.  

 Bemanning och tjänsttillsättning inom olika yrkesbefattningar pågår.  

 Styrgrupp med förvaltningschefer kring barn och unga är tillsatt med representanter från 
socialtjänst, skola/elevhälsa, BUP, HAB, första linjens psykiatri. Även arbetsgrupp är igångsatt 
inom samma område. Möten körs som oftast via länk.  

 Vård- och omsorgschef – Jenny Wikstål har tillträtt som Vård- och omsorgschef 1 maj 2015. 

 POSOM – arbetet, att utveckla POSOM- gruppen är inledd och en grund finns nu om något 
inträffar.    

 
 
Kommunen – Kurt Podgorski 

 Effektiviseringsprogram för att spara 16 miljoner kronor har inletts. Kurser o konferenser ses 
över. Förslag på hur kostnadsminskningar för kosthållningen är inledd.  

 Vikariekostnaden ses över och eventuellt kan en högre grundbemanning minska behovet av 
vikarier.  Lokalkostnader ses över. Pensionsavtal för personal kan bli aktuellt. Varsel ska helst 
undvikas. Reservkapital finns inom skogen.  

 En social investeringsfond håller på att skapas från vilken medel kan sökas för förebyggande 
arbete.  

 
 
Barn och Utbildning – Gunilla Kapla 

 Arbetsmarknadskunskap har utvecklats i samarbete med näringslivet.  

 Pris till Barn och Utbildning ”Landets näst bästa skolkommun när det gäller behörighet till 
gymnasiet, sociala förhållanden och trygghet i skolan”. Kommunen är även känd i landet för 
att ha bra äldreomsorg och höga frisktal bland sin personal.  

  
 
  



Samverkan i arbetet kring barn och unga 
Rapport håller på att tas fram 
 
 
ÖPV – Verone Johansson 

 Mycket tid har gått till genomlysningen som påverkat verksamheten. ÖPV får ibland täcka upp 
i Mora när det saknas personal där.  

 Verone är just nu chef i både Malung och Vansbro. Monica återkommer. 
 
 
Vårdcentralen Sälen-Lima – Monica Björseth 

 Av totalt 11 500 läkarbesök skedde 9 500 under vintersäsongen. (Malung cirka 7 900 
läkarbesök under året). På vårdcentralen arbetar 27 personer. Under vintersäsongen 
tillkommer 20 personer. Även om säsongen just avslutats så har planeringen för säsongen 
2015-2016 inletts.   

 

 Ungdomsmottagningen (UM) i Lima fortsätter till hösten den första torsdagen i månaden. 
Årets UM i landet blev ”Morskan på fjället med killmottagning” som är kopplad till 
vårdcentralen.  

 Rehabmottagningen med rekreationsveckor i Tandådalen kommer Monica att ha ansvaret 
över under veckorna 26-39.  

 Hjärtsvikt- och blodtrycksmottagning finns i Sälen. 

 Inga stafettläkare finns i Sälen-Lima, Malung och Vansbro. På Vc Sälen-Lima finns nu bara en 
specialist. Tre ST-läkare, varav två blir klara i slutet av året, är knutna till vårdcentralen. 

  
Temakvällar inom hälsa 
Landstinget planerar till hösten föreläsningar i samarbete med olika aktörer. Folkhälsosamordnaren 
blir kontakt i Malung-Sälen med uppgift att hitta lokaler mm. 
 
 
Innehåll vid kommande möte 

 Lex Maria 

 Barn och Unga 

 Effekter av landstingets sparprogram 

 Hur arbetar man med PTSD? Förslag Christina Östberg 
 
 
Bilaga 

 Habiliteringens presentation 
 
 
Länkar 

 Öppna jämförelser folkhälsa - ÖJ - Folkhälsa 2014  

 Hälsa på lika villkor-HLV - HLV - Dalarna 2014  

 Dalastrategin – ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion” - 
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/dalarna-sveriges-basta-ungdomsregion/  

 Demokratidag 2014 - Demokratidagen 2014 - Dokumentation  

 Prioriteringslista från Demokratidagen - Ungdomars prioriteringar   

 Att vara ung i Malung-Sälens kommun, LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2012 - 
LUPP- rapport 2012  

 
 
 
Nästa möte  
14 september klockan 10 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-159-4.pdf?issuusl=ignore
http://www.ltdalarna.se/PageFiles/31297/H%c3%a4lsa%20p%c3%a5%20lika%20villkor%20-%20Dalarna%202014%2020150119.pdf
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/dalarna-sveriges-basta-ungdomsregion/
http://www.malung-salen.se/download/18.455606ea14bccfd925272856/1426251441552/Demokratidag_screen.pdf
http://www.malung-salen.se/omwebbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/uppfoljningdemokratidagen.5.69646a3b14de5919ad7fdb6.html
http://www.malung-salen.se/omwebbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/uppfoljningdemokratidagen.5.69646a3b14de5919ad7fdb6.html

