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Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 9 maj 2016 
 
Närvarande 
Liv Lunde Andersson (S)  Landstinget, ordförande  
Robert Hagström  Landstinget  
Lena Frejs   Landstinget 
Verone Johansson  Landstinget 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Landstinget 
Verone Johansson  Landstinget 
Monica Björseth  Landstinget 
Matts Lindgren  Landstinget 
Kurt Podgorski (S)   Kommunen 
Sofia Söderström (S)  Kommunen  
Kristina Bäckman (M)  Kommunen 
Niklas Knuts   Kommunen 
Annika Larsson  Kommunen 
Kerstin Perjos  Kommunen, sekr. 
 
Ej närvarande 
Torbjörn Martinsson  Kommunen 
Carina Albertsson  Kommunen 
Jeanette Hjortsberg  Landstinget  
 
 

1.    Mötet öppnas 
  Ordförande Liv Lunde Andersson önskar alla välkomna och öppnar mötet. 

2. Fastställande av föredragningslista 
Godkändes 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Samverkan Barn och Unga 
Socialchefen redogör för samverkan barn och unga. Det har varit styrgruppsmöten med HAB, BUP, skola och 
socialtjänst. Den lokala överenskommelsen ska vara klar till den 16 juni 2016. Bedömningen är att bara en 
konsultationsgrupp behöver vara kvar efter att överenskommelsen är påskriven. Arbetet fortskrider och 
fungerar bra. Konsultationsgruppen ska jobba mot enskilda ärenden. Mallar ska tas fram. HAB tar ett större 
ansvar just nu och det är positivt.  

5. Flyktingsituationen 
Kommunen: Malung-Sälens kommun har mellan 500-600 asylsökande i nuläget. Polisen har varit 
runt till alla boenden, utom Bondasgården för att under två timmar ge information. Det är viktigt att 
få till en fungerande skolgång. Det är stora påfrestningar personallt. Gymnasiet har ökat med 100 
personer. Förskola och grundskola är fyllda. Inga tomma lokaler finns. Det är mycket jobb och 
många synpunkter som kommer in. Ett informationsmöte har hållits på Orrskogen. 
Befolkningsökningen i kommunen 2015 har inte berott på flyktingsituationen, kanske det påverkar 
under 2016. 
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 Landstinget: Det är många besök hos läkare. En del har problem att passa bokade tider. Det största 
problemet är de många avbokade tiderna som tar tid från andra besökare. Det personella har ej 
ökat. Större problem med boende i ytterkanterna, ej Skinnargården. Det fungerar bra i Lima och 
Bondasgården. Vid akuta besök blir det problem med språket och tolkar.  

 Det skulle behövas vardagsintegration, exempelvis värderingsövningar i skolan. Det är positivit över 
lag i kommunen gällande flyktingarna. 

6. Statistik utskrivningsklara  
Lena Frejs redogör för statistik gällande utskrivningsklara patienter. I höstas presenterade läkarförbundet en 
utredning där man bland annat konstaterade att antal betalningsfria dagar, idag fem vardagar, kan behöva 
kortas samt att helgdagar bör räknas in. Viktigt att få ett flöde på patienterna, så att de kommer hem till 
kommunerna. Flera kommuner har problem att ta emot. Mora och Falun har stora problem. Landstinget 
kallar till vårdplanering, vilka insatser som behövs i hemmet etc. per telefon eller vid möte. Bättre 
kommunikation behövs mellan landsting och kommun. Inom psykiatrin är det 30 dagar som gäller.  

 Mas säger att kommunen har problem då patienter skickas hem när de är färdigbehandlade, men 
sjuka, eftersom kommunen inte har några läkare. Kommunen tar över mer och mer vård gällande 
sjuka. Kommunen har inte kompetensen. Mas ansvar är att se till att patienten får den vård de 
behöver.  

 Problem med hierarkin inom sjukvården, sjuksköterska kontra läkare. Det är en balans som måste 
lösas. Patienten ska inte märka något. Det måste vara en dialog hela tiden. Måste se så de äldre får 
det så bra som möjligt. 

7.  Sommarsituationen 
Inom landstinget ser situationen bra ut för att vara sommar. Landstiget minskar ner på personal, 
men tar in lite vikarier. Lasarettet drar ner personal och sköterskebristen blir mer kännbar under 
sommaren. Förhoppningsvis blir det samma antal platser som förra sommaren, ungefär 92.  

Det händer en del aktiviteter i kommunen under sommaren, bl.a. dansbandsveckan och O-ringen, 
vilket kan kräva en hel del resurser. 

 Inom kommunen är det svårt att få personal under sommaren och det är konkurrens om vikarierna. 
Malung-Sälens kommun har 30 arbetstillfällen utlysta. Socialförvaltningen försöker att styra om till 
en avdelning med de som är mest sjuka samt hitta andra lösningar. 

8. Rapport från respektive huvudman 
Kommunen 
Det är brist på bostäder i kommunen och det pratas om att bygga nytt. Kommunen arbetar aktivt 
med integration. Det börjar bli en rejäl utmaning vad gäller kompetensförsörjning. Tio 
pensionsavgångar per år inom vården. Läget är akut vad gäller personalsituationen. Kommunen blir 
tvungen se på alternativa lösningar, särskilt inom vård och omsorg, titta över platsantal och öppna 
trygghetsboende/seniorboende. Det är viktigt att vård och omsorgen fungerar. De stora 
överkostnaderna inom socialförvaltningen beror till största del på dyra barnplaceringar. En 
prioriterad uppgift är ”Barnens hus”. Socialchefen och för- och grundskolechefen har uppdraget att 
arbeta fram ett förslag i frågan. Ska försöka att behålla en bra grund- och gymnasieskola. 

 Psykiatrin 
Det är tufft inom psykiatrin. Det saknas mycket personal och de går ner på halv personalstyrka. De 
får inte ta in bemanningspersonal. Söker undersköterskor. De ska hålla öppet vissa dagar i veckan. 
Brist på läkare, vilket ger långa väntetider. 
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 Landstiget 
Bygget av en helikopterplatta börjar idag och den ska vara klar vid årsskiftet. I Malung och Sälen 
fungerar allt bra. Läkarbemanningen är bra, bäst i hela Dalarna.  

9. Innehåll vid kommande möte 
Flyktingsituationen 
”Familjens hus/Familjecenter” 
Kompetensförsörjning ssk 
Övriga frågor 

10. Vecka 29 
Kurt har varit på möte med BROMS. Frågor togs upp angående vecka 29, då det kommer många 
människor till Malung och många är ungdomar. Det är ovisst med polisnärvaron under veckan då 
polisen har en ny organisation, med färre poliser på plats. Frågor på mötet gällde bland annat om 
vårdcentralen kan hålla extra öppet och om det finns ambulans på plats. Ett stort ansvar kring 
dansbandsveckan ligger på arrangörerna och det finns ett bra dokument angående deras ansvar. 
Orvar tar med dessa frågor. 

 I Sälen är det O-ringen 23-29 juli 2016 och det händer mycket kring detta arrangemang som kräver 
resurser. 
 

11. Nästa möte  
19 september kl. 10-12 
 

 

 

 

 

 
 


