Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 30 november 2015
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Annika Larsson
Kerstin Perjos
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Mötet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista
Godkändes

3. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

4. Folkhälsa
Folkhälsoplanerare Eva Malmqvist är inte närvarande och kan redogöra för ärendet.
Kommunalråd Kurt Podgorski redogör för ärendet. Kontraktet angående folkhälsa är uppsagt. Avtalet har
funnits i tio år. Kommer att ingå i BRÅ i någon form. Kommunen vill ha fortsatt kontakt med landstinget i
frågan. Kommunen kommer att titta på hur statistikmaterial ska användas framledes.

5. Samverkan barn och unga
Det ska finnas en styrgrupp, konsultationsgrupp och en arbetsgrupp. Beslut skjuts fram till mars 2016. Det
finns frågor att reda ut angående HAB och specialistkompetens. Kommunen har inte specialistkompetens,
utan endast baskompetens. Utredning och diagnossättning är klart med BUP, men inte med HAB. En
överenskommelse finns som ett arbetsmaterial. Arbetet fortsätter med bl.a. träffar. Jurist är inkopplad via
SKL för att se på avtalet. Kommunen skriver inte på förrän alla frågor är lösta. Får se vid nästa möte vad
jurister kommit fram till.

6. Lex Maria
Lex Maria, skolans ärende tas upp vid nästa möte, då skolchefen ej är närvarande. Det gäller ett elevärende
som HAB har tolkat, legat cirka ett år.

7. Flyktingsituationen
Det finns tre asylboenden i Malung-Sälens kommun, Skinnargården, Vallerås samt Grimsåker. De
ensamkommande barnen har fördubblats, 49 stycken i dagsläget och lokaler behövs. Kommunen behöver
flera människor in i yrkeslivet och kommunen vill försöka skapa goda förutsättningar och få människor att
trivas. En förändring av regelverket kring dessa frågor ska komma.
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På Bullsjöns camping finns i dagsläget ett evakueringsboende. Det är tänkt för boende upp till sju dagar.
Diskussioner förs med Migrationsverket kring detta.
Läget för landstinget är ansträngt. 7 800 flyktingar som landstinget ska ta hand om. Barn ska ingå i den
ordinarie verksamheten. Hälsosamtal sak göras skyndsamt, helst inom två veckor. I dagsläget går det inte.
Prio i dagsläget är barn och unga, vaccinationer och vård som inte kan anstå. Det är tufft, riggar mobila team,
men det finns knappt personal till ordinarie verksamhet. Hälso- och sjukvården är behovsstyrd.
Kommuninnevånarna kan känna av detta.
Kris- och traumaenheten inom psykiatrin håller på att byggas upp.
Det kommer cirka 100 flyktingar per dag till Dalarna.
Problem i skolan då IV-grupperna på gymnasiet är fulla och de integreras i klasserna. De som är placerade
men inte kommunens är inte kända inom landstinget. Det behövs mer information mellan kommun och
landsting. Det är problem gällande socialtjänstlagen, vistelsekommun och sekretess.
Det kommer att bli förändringar gällande LOU, lagen om offentlig upphandling.
Tolkar finns inte att tillgå.
Tittar på en mera öppen förskolevariant i nära anslutning till boendena. Kommunen får endast betalt för barn
över tre år. Det är bra att försöka samla upp föräldrar för att ge information och tips i samband med
exempelvis förskolegrupp.
Vet hur det ser ut idag, men hur ser det ut år 2017?

8. Rapport från respektive huvudman
Kommunen
Niclas: Avtal angående palliativ vård upphör i december 2015 och behöver omförhandlas.
Landstinget köper 25 %. Kommunen ser på vilka arbetsuppgifter de ska utföra eller inte. Måste
säkra kring patienter och personal. Kommunen har stora problem att få sjuksköterskor. Haft dialog
med landstinget.
En skrivelse har kommit angående färdigbehandlade patienter från psykiatrin. Behöver ha möten
för att se över organisation kring detta. Orrmyrgården är enda alternativ idag. 2016 kommer ny
betalningslag om endast tre dagar.
Dosdispensering av läkemedel medför stora kostnader för kommunen. MAS/MAR protesterar.
Frågan ska tas upp i Region Dalarna. Enligt landstinget handlar det om patientsäkerhet. De ser så
många fel i läkemedelsdelningen.
Kurt: Kommunen ser över allt. Driftkostnaderna ska minska. Kärnverksamheten får bra betyg, men
det finns strukturella överkostnader. Kommunen måste hitta en balans som inte drabbar
medborgarna. Kommunen kommer att utnyttja kommande pensionsavgångar för att anpassa
kostymen. En tredjedel av personalen slutar inom en snar framtid. Kommunstyrelsen och
socialnämnden kommer att samverka för att utveckla processer. Skolan har gjort en
verksamhetsutredning. Flyktingsituationen påverkar deras verksamhet. Allt kan ställas på ända.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden står för 80 % av kommunens budget. Skatten
kommer att höjas nästa år med 50 öre, vilket ger 4 mkr. Socialnämnden gör en översyn av sin
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verksamhet för att göra bättre, smartare men ändå med kvalitet. Inom individ- och familjeomsorgen
ser man på lösningar med öppenvård, bland annat förebyggande verksamhet, möta upp tidigare
och hemmaplanslösningar. Öppnande av ”Familjens hus” är ett mål.
Landstinget
Mora ska minska antalet vårdplatser, samt minska personalstyrkan med 600 personer till år 2019,
till största delen med naturliga avgångar. Det kan bli uppsägningar. Det är stor brist av läkare samt
sjuksköterskor. Landstinget ska se på vad uppdraget är och arbeta smartare. De ska minska
nyttjandet av stafettläkare och sjuksköterskor. Avtal angående stafettsköterskor är uppsagt från
årsskiftet, specialistvården behåller stafettsköterskor. Det är meningen att specialistvårdens läkare
ska komma ut till primärvården, gäller från sommaren 2015, men det är svårt att få läkare att åka
ut.
Handikapprådet bör ändras och moderniseras för att även innefatta föräldrar, idrottsföreningar,
elevråd, mödravård, etc.
Ungdomsmottagningen i Lima kommer att stängas. Ska se över hur ungdomarna i Lima ska stödjas i
dialog med skolsköterskan i Lima. Ett annat arbetssätt håller på att ses över. Statistik finns, inga
besök.
Verone Johansson är enhetschef för öppenvårdspsykiatrin i Malung från och med den 1 oktober
2015. Slagit ihop Malung och Vansbro. I Malung finns bara sjuksköteskor. Läkare finns i Mora. I
Vansbro är det öppet en halv dag per vecka för de svårast sjuka. Stor sjuksköterskebrist, saknar två
sjuksköterskor. De saknar psykologer. De håller på att se över nästa sommar för att klara uppdraget.
Målet är att minska stafettläkare. Det är sex stafettläkare idag och de ska ner på tre. Det är svårt att
klara tider. Svårt i hela landet, behovet är stort. Helst ska insats ske snabbt. Det är tufft.
9. Innehåll vid kommande möte
Lex Maria (skolan)
Presentation Finsam
Samverkan Barn och unga - avtal
Övriga frågor
10. Möten 2016
7 mars kl. 10-12
9 maj kl. 10-12
19 september kl. 10-12
14 november kl. 10-12

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

