oj Malung -Salens kommun
Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Säien den 14 november 2016
Närvarande
Robert Hagström (S)
Lena Frejs
Monica Björseth
Verone Johansson
Kurt Podgorski (S)
Sofia Söderström (S)
Carina Albertsson (S)
Maria Eskel
Annika Larsson
Torbjörn Martinsson
Kerstin Perjos

Landstinget, ordförande
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen, sekr.

Ej närvarande
Liv Lunde Andersson
Matts Lindgren
Charlotte Wiberg-Gudmundsson
Jeanette Hjortsberg
Kristina Bäckman (M)

Landstinget
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Kommunen

1.

Mötet öppnas
Ordförande Robert Hagström önskar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

3.

Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

4.

Folktandvården
Verksamhetschef Carina Johansson är närvarande och informerar om folktandvårdens uppdrag.
Bilaga.

5.

Familjens hus/familjecenter
Det har beslutats att förvaltningschefen f ö r barn- och utbildningsförvaltningen, Torbjörn
Martinsson, samt förvaltningschefen f ö r socialförvaltningen, Maria Eskel, ska driva projektet
familjens hus/familjecenter. Eventuellt kan en rockad av skolorganisationen möjliggöra att lokaler
kan frigöras. En utredning har visat att kommunens höga placeringskostnader till 80 % beror på
sviktande föräldraförmåga. Uppdrag kommer att delas ut. Att stärka föräldraförmågan är ett viktigt
uppdrag. Medel f ö r verksamheten ligger direkt under kommunstyrelsen som
omstruktureringsmedel. Det finns en stark vilja att driva fram verksamheten med familjecenter.
Eventuellt kan verksamheten inkludera ungdomsmottagning. När barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsutredningen inleddes var behovet ett annat mot dagens behov, exempelvis vad gäller
lokaler.

6.

Flyktingsituationen
Migrationsverket håller på att skriva om och säga upp avtal. Just nu är det färre som behöver ett
boende än antalet som myndigheten har tillgängligt. Därför avvecklas det antal myndigheten h ä r f ö r
många av. Alla som söker skydd i Sverige har, undertiden ansökan handläggs, rätt att bli erbjudna
ett boende av Migrationsverket. Just nu behöver färre få ett boende ordnat av Migrationsverket.
Fram till och med januari kommer Migrationsverket att avveckla cirka 7 000 boendeplatser.
Migrationsverket gör bedömningen att behovet av boendeplatser fortsätter minska under
åren fram till och med 2020.
Inom Malungshem är det bostadsbrist. Frågan om nybyggnation utreds. Inom äldreomsorgen finns
även behov av senior- och trygghetsboende, en övergångslösning med hjälp av hemtjänst. Nya
medborgare samt ökat behov inom äldreomsorgen ger ökat behov av bostäder.

7.

Rapport från respektive huvudman
Kommunen
Skolan håller på att komma ikapp vad gäller kartläggning. De är trångbodda, även vad gäller
grundskolan. HVB har tappat vad gäller antalet ensamkommande, bl.a. beroende på avslag och
uppskriven ålder. Kommunen försöker att få till ett flöde så att de personer som kommer till
kommunen är redo f ö r vidare studier eller jobb. Positivt f ö r befolkningsutvecklingen om så många
som möjligt kan stanna i kommunen.
Skolan har sökt samarbete med landstinget angående skolläkare. Det är inte klart hur det blir. Har
förlängt nuvarande avtal angående skolläkare. Söker specialpedagog/talpedagog samt personal till
integration. Vill göra gott f ö r de som kommer till kommunen. Vuxenutbildningen går över till VDUF.
Barn- och utbildningsnämnden har antagit lokal överenskommelse om samverkan och samarbete
inom Malung-Sälens kommun avseende barn och unga 0-17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning.
Arbetet med kommunens budget är högsta prioritet. Kommunen har fått extra stöd från Regeringen
bland annat beroende på hur många flyktingar som tagits emot samt behov. Detta möjliggör arbete
med de budgetramar som antogs i maj, med en höjning f ö r SN och BUIM.
Malung-Sälens kommun är huvudman f ö r projektet Dala Valideringscentrum och arbetet fortsätter.
Projektet har arbetat med att skapa förutsättningar f ö r e t t mer långsiktigt arbete med validering i
Dalarna. En viktig del i projektets arbete har varit att föra en dialog med relevanta aktörer i Dalarna
och att skapa en förberedelse f ö r förändring när det gäller valideringsarbetet på kommunal och
regional nivå.
Det satsas i kommunen på fiber och elkraft. Fiberutbyggnaden går bra och intresset är stort. Målet
är att år 2020 ska 90 % ha möjlighet att ha fiber.
Socialförvaltningen fortsätter att omstrukturera verksamheten vid Skålmogården, detta ska vara
klart till den 31 mars 2017. I dagsläget saknar socialförvaltningen SÄBO-platser, korttidsplatser, men
framförallt demensplatser och läget är besvärligt. Behovet av stöd till äldre ökar.
Hemtjänstinsatserna har ökat och i norr har den största ökningen skett, 150 procent på två år.

Landstinget
För Salens del ser verksamheten bra ut, men en läkare har slutat och en ST-läkare har kommit från
Mora, 70 %. Vintersäsongen är en utmaning och kräver mycket personal. Det har anställts tio nya
sjuksköterskor, två medicinska sekreterare och många iäkare. Det är tio läkare som går på schema
varje vecka vid mottagningar vid Lindvallen och Tandådalen, i Malung går en läkare i pension och en
slutar.
Matts Lindgren "Orvar" slutar sin tjänst som verksamhetschef f ö r VC Malung och VC Vansbro och
annons är ute. Han kommer att arbeta som projektledare f ö r Digitala vårdcentralen. Den ska vara i
drift i mitten av januari. Patienten ska kunna sitta hemma och ha videosamtal med läkaren via
mobilen eller datorn och under ett videosamtal kan läkaren exempelvis titta på hudutslag. Startar
med läkare och psykoterapeut. De unga har ett nytt förhållningssätt till tekniken och landstinget
måste hänga med.
Mora lasarett håller på att bygga helikopterplatta och planen är att den ska stå klar i början av året.
Bas psyk: Basenheten saknar läkare, psykolog och terapeuter. I Malung är de fullbemannade. En
läkare kommer en dag per vecka. Ska försöka att få till kontinuiteten. Hittills har de haft samma
läkare som kommer, en stafettläkare.
B.

Mötesplan 2017
Mötesplanen f ö r 2017 antas enligt följande:

6/3, 8/5, 18/9, 13/11
Representant från psykiatrin kan inte närvara vid dessa möten då de har egna möten inplanerade.
9.

innehåll vid kommande m ö t e
Flyktingsituationen
Familjens hus/familjecenter
(Barnhälsovårdsöverläkare, delta vid något möte framöver)

10. Övriga frågor
En hörselinstruktör har anställts av socialförvaltningen, med förordnande under sex månader. Detta
ger en hög kvalitet i äldreomsorgen och de som behöver hjälp slipper långa resor, exempelvis till
Mora.
ViSam - Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Beslutsstödet är ett verktyg
f ö r sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när den enskildes
hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd f ö r att avgöra var den fortsatta vården bäst
ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå
och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. Mora, Orsa och Rättvik är
pilotkommuner. De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad och
sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samarbete över professionsoch organisationsgränserna.
Handlar även om projekt gällande ambulanssjukvård. Rättvik har f å t t till ett bra arbete. Malung och
Sälen vet inget om det här, det beror på att de inte har sett utvärderingen.
11. M ö t e t avslutas
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

