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Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 9 september 2015 
 
Närvarande 
Anna Kers Hagberg (MP)  Landstinget, ordförande  
Robert Hagström  Landstinget  
Hans Unander (S)  Landstinget 
Monica Björseth  Landstinget 
Matts Lindgren  Landstinget 
Lena Freijs   Landstinget  
Kurt Podgorski (S)   Kommunen 
Sofia Söderström (S)  Kommunen  
Kristina Bäckman (M)  Kommunen 
Torbjörn Martinsson  Kommunen 
Eva Malmqvist  Kommunen 
Niklas Knuts   Kommunen 
Jenny Wikstål  Kommunen 
Annika Larsson  Kommunen 
Kerstin Perjos  Kommunen, sekr.    
 

1. Mötet öppnas 

2. Fastställande av föredragningslista 
Godkändes 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Folkhälsa 
Folkhälsoplanerare Eva Malmqvist redogör för det pågående arbetet med drogvaneundersökningen gällande 
årskurs 7-9. Den senaste redovisningen gav ett positivt svarsresultat, bland annat har rökningen minskat. 
Barnen är oroliga för föräldrars alkoholvanor, speciellt för pappornas vanor. Det är få som har testat 
narkotika på högstadiet. Gymnasieskolan har arbetat med att hitta metoder för att förhindra narkotikabruk. 
Polisen har inga problem med narkotika. Länsstyrelsen har tagit initiativ till ett förebyggande arbete, en 
strategisk grupp och en operativ grupp. VAMAS och Malungs elnät i samarbete med alkoholhandläggaren har 
genomfört ”Varannan vatten” under dansbandsveckan tillsammans med feriearbetande ungdomar. 

Den 16 november genomförs en demokratidag på Orrskogen för årskurs sex till och med gymnasiets 
sista år, med bland annat tema hälsa och stress. 

LUPP genomförs vart tredje år och ingår i Dalastrategin, det gäller sex olika områden, bland annat 
skola, fritid, arbete och framtid. Kommunerna och landstinget kommer att ställa sig bakom. 

Folkhälsorådet arbetar för att skapa hälsosamma vanor och levnadsvillkor för kommunens invånare. Ett 
prioriterat område för rådet är att skapa jämlika förutsättningar för en god hälsa och därmed minska 
skillnaderna gällande ohälsa.  Prioriterat är ”Äldres hälsa – Bättre balans, Goda vanor för en friskare vardag 
och hälsa”.  

På grund av besparingar är det oklart hur länge folkhälsoplanerarens funktion finns kvar. 
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5. Landstingets genomlysning 
Landstingets budget för 2016 omfattar 7,7 miljarder. Skatten blir oförändrad. Det har föreslagits ett 
sparpaket på 130 miljoner. Landstinget säger att de har resurser för att bedriva en god hälso- och sjukvård. 
Vårdcentralerna blir kvar, det är filialerna som tas bort. 

Psykiatri 
Det finns en oro för att psykiatrin ska flyttas från Malung. Vansbro kommer att slås ihop med Malung, men 
det kommer att vara öppet en dag i vecka i Vansbro. Läkarkompetens kommer att finnas i Mora. Akutteam 
finns i Mora och de åker ut för att göra vårdintyg för svårt sjuka patienter. 

6. Samverkan barn och unga 
En konsultationsgrupp har kommit igång bra. De har en psykolog med. Den stora nöten att knäcka är 
samarbete med HAB, då roller tolkas olika, läget är låst. Det är exempelvis problem gällande 
sekretesslagstiftningen, olika kulturer inom olika förvaltningar. 

7. Lex Maria  
Lex Maria, skolans ärende tas upp vid nästa möte. Det gäller ett elevärende som HAB har tolkat, legat cirka 
ett år. 

8. Hur arbetar man med PTSD? 
PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, är ett symtom i ett månade. Ex. gällande flyktingarnas traumatisering. 
Vilka resurser finns att tillgå i Malung-Sälens kommun? Hur kan man få hjälp på ort och ställe? 
Allt är inte specialistpsykiatri. Barn får samma vård som vuxna får. Det är den som söker som ska ha vården. 
Det är inget problem att få tolk. De från Syrien kan oftast engelska. 

Lena Frejs får i uppdrag att ta med någon från landstinget angående flyktingsituationen. 

9. Rapport från respektive huvudman 
Kommunen 
Kurt P: Majoriteten föreslår skattehöjning med 50 öre. Oppositionen föreslår varsel. 
Befolkningsminskning i kommunen. Många arbetar i Norge, cirka 400 och skattar i Norge. 
Kommunen har strukturella överkostnader. 35-40 miljoner i besparingar. 580 mkr nettobudget. 
Varsel kan inte uteslutas.  

Socialnämnden har en orealistisk ram. Barn- och utbildningsnämnden har det tufft. Socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden tar 80 % av driftbudgeten.  

Kommunen ser över arvoden, administration och om verksamheter kan läggas ner. Kommunen 
behöver flera medborgare. Årlig befolkningsminskning med cirka 100 personer, vilket ger 4-5 
miljoner mindre i skatteintäkter. Det har varit ökat barnafödande första halvåret. 

Vill få igång validering. Rekrytering in i arbetslivet. Det känns som om landet inte har nog med yngre 
människor. 

Flygplatsen i Sälen kan ge många arbetstillfällen.  

Kristina B: Oppositionens åsikt är inte skattehöjning. Minskad befolkning kräver att kommunen 
anpassar kostymen. 

Niclas K: Socialförvaltningen gör en genomlysning av hela förvaltningen, bland annat IFO, hemtjänst 
LSS. Socialförvaltningen genomför förändringar angående nyttjande av resurser på ett effektivt sätt, 
vilket även kommer att ge besparingar på sikt. Enligt kommunplan 2025 kommer geografiska 
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utmaningar inom 10 år att behöva planeras för. Det är svårt med rekryteringar vad gäller 
sjuksköterskor och socialsekreterare.  I dagsläget är ändå personalläget tillfredsställande. 
Ohälsotalen ökar inom socialförvaltningen. Otrygghet bland personalen, behöver bättre 
arbetsförhållanden. Det är en ökning av ohälsotalen i hela landet, kan bero på stigande ålder. 

Torbjörn M: Svårt med rekryteringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ser över utbildning 
för den egna personalen. Det är stort tryck på stödinsatser, trots goda skolinsatser. Flera barn och 
ungdomar kan hanteras i kommunen. Diskussioner pågår angående hemmaplanslösningar, 
resursskola och föräldrastöd. Det är svårt att rekrytera specialpedagoger och skolsköterskor. 

Gymnasiesamverkan med Vansbro pågår och kommer att vara i full gång från hösten 2016. 

Landstinget 
Matts L: Läkarbemanningen i Malung är bra, men de är trångbodda. Ekonomin är god. Måste se till 
att distansutbildningen blir kvar. Läkarutbildning pågår i Örebro, klar vid nyår. Då Malung har fast 
bemanning kommer de att få ta emot elever. 

Monica B: Har fina lokaler som de ryms i. Läkarbemanningen ser bra ut. Mottagningen går plus. Just 
nu är det tufft då filialmottagningen stängt i Lima och flyttats till Sälen.  Akutmottagningen utökas 
12 december till 23 april, kl. 08.00-20.00 varje dag under högsäsong. Det arbetar nio läkare varje 
vecka i Sälen. 

Tandådalens rekreationshotell stänger, vilket ger 2 miljoner i besparing.  

Monica F: Stora förändringar inom psykiatrin. Vansbro och Malung slås ihop från och med 1 
oktober. En sekreterare kommer till Malung, övriga har sagt upp sig. 

Ett utrednings- och behandlingsteam kommer att starta 1 oktober. Monica F kommer att jobba i 
Mora. Där är det brist på lokaler och eventuellt kommer moduler att sättas upp. Det är tufft, det 
händer mycket. 

10. Innehåll vid kommande möte 
Lex Maria (skolan) 
Samverkan barn och unga 
Landstingets genomlysning 
Folkhälsa 

11. Nästa möte 
Nästa möte är den 30 november 2015 kl. 10.00–12.00, vårdcentralen Malung, administrationens 
sammanträdesrum. 

 

 

 

 

 
 


