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SvB § 1 
 
 
Rapport från samarbetet angående förebyggande barn- och ungdomsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, informerar att ett styrgruppsmöte kommer att ske 
måndag den 27 februari. 
 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 2 
 
 
Ungdomsmottagningen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Säter har godkänt den länsövergripande överenskommelsen om ung-
domsmottagningar.  
Utifrån den har Landstinget Dalarna, Borlänge kommun och Gagnefs kommun tillsammans 
med Säters kommun tagit fram ett lokalt avtal som reglerar ansvar, kostnader och form för 
verksamheten. Socialnämnden i Säter har beslutat att teckna avtalet. 
Säters kommun uttrycker att det är mycket bra att avtalen är klara så att ungdomarna kan få 
stöd och hjälp med sina frågor/problem. 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 3 

Överenskommelse och reglemente om samverkansberedningens uppgift och roll 
 
Ärendebeskrivning 
Överenskommelse och reglemente om samverkansberedningens uppgift och roll lyfts för 
genomgång inför samverkan 2017. 
 
Fortsatt hantering  
Vilka beslutsbefogenheter har hälso- och sjukvårdsberedningen respektive socialnämnden? 
 
Samverkansberedningen beslutar att socialnämnden och Södra Dalarnas hälso- och sjuk-
vårdsberedning vid nästa sammanträde redogör för sina respektive uppdrag och ansvar. 
 
 

Bilaga 
• Överenskommelse och reglemente om samverkansberedningens uppgift och roll 

  



 Gäller fr.o.m. Ersätter Framtaget av 

 1 (3)  2015-11-01 - Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna 
   Anette Wikblom, socialchef Säters kommun 
 

 

Överenskommelse och reglemente om 
samverkansberedningens uppgift och roll 

1. Parter 
Säters Kommun, Landstinget Dalarna. 

Syfte 
Överenskommelsen ska främja en övergripande samverkan mellan kommun 
och landsting inom gemensamma vård- och välfärdsfrågor i syfte att 
säkerställa en säker och effektiv vård, främja folkhälsoarbete och utveckla 
effektiva insatser till brukare med insatser från båda huvudmännen. 

2. Samverkansberedningens uppgifter 
Samverkansberedningens arbete sker i nära samarbete med Region 
Dalarna, den lokala hälso- och sjukvårdsberedningen och kommunens 
sociala nämnd. Samverkansberedningen är en beredning som arbetar på 
uppdrag av Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna och 
socialnämnden. 
 
Samverkansberedningen ska arbeta med att utveckla kunskap om 
hälsoläget i befolkningen samt behovet av hälso- och sjukvård och andra 
samhällsinsatser som främjar folkhälsan. 

I samverkansberedningens uppgifter ingår 

• Att vara ett beredningsorgan för gemensamma vård- och 
välfärdsfrågor i Säter 

• Att främja samverkansprojekt mellan landsting, kommun och andra 
aktuella aktörer.  

• Samverkansberedningen verkar för goda relationer med 
frivilligorganisationer och andra intressenter i vård- och 
välfärdsfrågor.  



 Gäller fr.o.m. Ersätter Framtaget av 

 2 (3)  2015-11-01 - Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna 
   Anette Wikblom, socialchef Säters kommun 
 

3. Huvudsakliga fokusområden 
• Svårt sjuka äldre 
• Barn och unga 
• Missbruk och beroende 
• Psykiatri/funktionshinder 
• Folkhälsa 

4. Arbetsformer 
Samverkansberedningen har fyra möten per år. 

Politisk representation 
Kommun; Socialnämndens presidium (ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e 
vice ordförande, samt 2 ersättare) 

Landsting; Ordförande och två övriga utsedda från Hälso- och 
sjukvårdsberedningen samt ersättare. 

En gång per år kallas kommunstyrelsens ordförande och sjukvårdens 
landstingsråd. 

Samverkansberedningens representanter skall vara valda av sin 
organisation eller nämnd. 

Mandatperioden sammanfaller med de kommunala valen. 

Tjänstemän 

Kommun: Socialchef och kommunchef samt adjungerade tjänstemän 

Landstinget: Områdessamordnare, Verksamhetschef primärvården, 
Verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin samt adjungerade tjänstemän 

Ordförande 
Ordförandeskapet innehas av socialnämndens ordförande. Ordförande 
ansvarar för dagordningen. 

Sekreterare 
Sekreterare utses av kommunen. Sekreterare ansvarar för kallelse och 
minnesanteckningar. 

5. Sammanträden 
Samverkansberedningen ska inför varje kalenderår upprätta en mötesplan. 
Ordföranden respektive vice ordförande kan vid behov påkalla extra 
sammanträden. 



 Gäller fr.o.m. Ersätter Framtaget av 

 3 (3)  2015-11-01 - Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna 
   Anette Wikblom, socialchef Säters kommun 
 

6. Kallelse och föredragningslista 
Kallelse och föredragningslista skickas ut senast en vecka före 
sammanträde. Sekreterare ansvarar för uppgiften. 

Punkter till dagordningen anmäls till sekreterare senast 14 dagar innan 
planerat sammanträde. 

7. Budget 
Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möten och andra 
gemensamma aktiviteter. 



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedning kommun/landsting 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-23 
Blad 

5 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

SvB § 4 
 
 
Tematräff under våren 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, har anordnat föreläsningen ”Hjärnstark: hur motion 
och träning stärker din hjärna”. Föreläsningen hålls på Folkets Hus i Säter den 11 maj. Under 
dagen hålls två föreläsningar för kommunanställda. Klockan 18.00 är föreläsningen öppen 
för allmänheten. 
 
Kommunen kommer denna gång att anordna föreläsningen i egen regi. Till hösten kommer 
samarbetet med landstinget att återupptas.  
 
Till kommande möte uppmanas att ta med förslag på tema och föreläsare till hösten. Då 
kommer även datum att planeras in. 
 
 

Bilaga 
• Information om föreläsningen 

  



                                                                                                                                                                                                                                               
   
                                                                        
 
 
 
 
      

 

Postadress: Kommunkansliet, Rådhuset, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Rådhuset, Säter 
Tfn: 0225 – 55 000  │  Fax: 0225 - 517 92  │  E - post: kommun@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

SÄTERS KOMMUN 

KOMMUNKANSLIET  

Föreläsning 
Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra 
på dig! Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa hjärngympan som finns, bättre än sudoku, 
korsord och alla tänkbara kosttillskott tillsammans. 
Man vet i dag att hjärnan är enormt föränderlig. Det bildas ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar skapas 
och försvinner. Allt du gör, till och med varje tanke du tänker, förändrar din hjärna lite grann. Och det gör i 
allra högsta grad även motion och träning. När du rör på dig blir du inte bara piggare och mår bättre, det 
påverkar också koncentrationen, minnet, måendet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med 
din personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till 
exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt omkring dig. Och alla som rör på sig får de här 
fördelarna, barn, vuxna och gamla. 
I Hjärnstark visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hälsa på recept, vilka 
mekanismer i din hjärna som omvandlar promenaden eller löprundan till inget mindre än en mental 
”uppgradering”. Du får lära dig vad det beror på och du får konkreta tips på hur du ska röra på dig för att 
uppnå alla positiva effekter som forskningen har kunnat visa. 
 

Anders Hansen , överläkare i psykiatri. 
”Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna”. 

  

Föreläsningar på Folkets Hus torsdag 11 maj kl 10,14 och 18, ca 90 min inkl frågor./Malin Lilja Altörn 
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SvB § 5 
 
 
Återrapportering om bassängverksamheten på Oasen 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, informerar i frågan. 
Samhällsbyggnadsbolaget är ny ägare av fastigheten. Kommunen kommer att träffa ägarna 
för att diskutera ett eventuellt hyreskontrakt avseende bassängverksamheten.  
 
Träning för äldre 
60-70 äldre personer har introducerats på styrketräningsmaskinerna på Skönvikshallen. De 
flesta maskiner kommer att förnyas.  
 
Bakgrund 
Landstinget kommer inte att förlänga kontraktet avseende bassängverksamheten på Oasen.  
Säters kommun håller på att undersöka om verksamheten kan vara kvar i privat regi alterna-
tivt om kommunen själv kan ta över verksamheten. 
 
Kommunen håller på att jobba i frågan och två alternativ finns: 

• Kommunen driver bassängen – under förutsättning att men hittar privata medfinan-
siärer (föreningar och företag) 

• Bassängen stängs – då kommer man att se över om ngt i stället kan erbjudas i Skön-
vikshallen  

Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, ansvarar för frågan i kommunen. 
 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 6 
 
Information Social hållbarhet 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om aktuell situation. 
 
Social hållbarhet Dalarna 
Säter är med i projektet Syftet är byte av kunskaper och erfarenheter. Fyra temaområden är 
framarbetade: 

1. Ge alla barn en bra start i livet 
2. Ge alla barn och unga goda förutsättningar under tiden i skolåldern 
3. Ge alla förutsättningar till egen försörjning 
4. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen 

Säter är pilotkommun i arbetet. Man kommer även att lyfta in samverkanskompetens.  
Johan Hallberg, läkare/strateg hälsa och hållbar utveckling, kommer till Säter i maj för att 
träffa och informera kommunens förtroendevalda. 
 
Jämställt hela tiden, är ett annat projekt Säters kommun är med i. Förvaltningscheferna har 
utbildats och så småningom ska alla anställda i kommunen få utbildning. Även de förtroen-
devalda ska få utbildning. 
 
ANDT 

• Polisen kommer att bjudas in till föräldramöten under hösten istället för att anordna 
föräldrakvällar.  

• Användningen av e-cigaretter ökar bland högstadieungdomarna.  
• Länsstyrelsen i Dalarnas län och Landstinget Dalarna bjuder in till en halvdagsut-

bildning på Scandic i Falun den 29 mars - ” Hur farligt är tobak, vattenpipa, e-ciga-
retter och snus?”. 

• Landstinget håller på att utarbeta lokala riktlinjer avseende riskbruk. 
 
Föräldrastöd 
En ny grupp i cope-utbildning börja till hösten. 
 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
Trygghetsvandringar har genomförts under hösten och fortsätter under vården 
 
Barnkonventionen 
Ett förslag ligger om att Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2018. 
Utbildning kommer åter att ske i barnkonventionen under sommaren för ungdomar. Ungdo-
marna kommer sedan att sprider kunskapen till barn i årskurs 5. 
 
Interna hälsoarbetet 
Kommunen arbetar med uppföljning av förr årets arbete. Man tar en arbetsgrupp (kommu-
nanställda) i taget. 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
______ 
Delges: Socialnämnden i Säters kommun och Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen 
Södra Dalarna  
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SvB § 7 
 
 
Avtal om läkartid på Särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsteamet och Anna Lassbo, vårdcentral-
chef, informerar i frågan. 

• Avtalet, som är från 2013, bör ses över. Parterna är överens om att översynen av avta-
let kan påbörjas och man bör väga in erfarenheterna från den kommande översynen 
av hemsjukvården i det nya avtalet. 

• Lena Forsberg informerar att behovet av läkarmedverkan inte är uppfyllt. Man kom-
mer nu att registrera alla behov som enligt kommunens bedömning inte blir tillgodo-
sedda. 

• Träffar sker och man försöket komma fram till olika lösningar.  
• Lena Karlsson informerar att en Närsjukvårdsutredning pågår som kan innehålla en 

del förslag på nya sätt att arbeta. Syftet med utredningen är att stärka hemsjukvården 
och vårdcentralerna. Även en utvärdering av hemsjukvården är på gång (görs av Hög-
skolan Dalarna). 

• Anna Lassbo informerar att under 10 veckor i sommar kommer en geriatriker som 
kommer att jobba mot kommunens särskilda boenden. 

 
Ärendets hantering 
Ärendet lyftes på samverkansberedningen 2016-02-25 och har sedan dess återkommande 
varit upp för rapportering.  

2016-05-26 rapporterade Anna Lassbo, verksamhetschef vårdcentralen och Lena Forsberg, 
verksamhetsområdeschef kommunens hälso- och sjukvårdsteam att man har en planering för 
hur man ska gå vidare. 

Samverkansberedningen ville dock snabba på frågan och beslutade om följande steg i den 
fortsatta hanteringen: 

• Steg 1 - Per-Inge Nyberg, landstingspolitiker, tar med sig och prioriterar frågan 
• Steg 2 - Gemensam skrivelse till kommun och landsting 

 
2016-11-10 informerade Monica Bergman, avdelningschef vårdcentralen, att svårigheten med 
läkarbemanning kvarstår trots annonseringar. Landstinget har erbjudit kommunen stafettlä-
kare vilket kommunen har tackat nej till eftersom man vill att patienten ska ha en kontinuitet 
i kontakten med läkare. 
 
Anette Wikblom, socialchef, informerade att det på kommunens särskilda boenden fortfa-
rande brister i ex. läkemedelsgenomgångar och vid vård i livets slutskede. 
 
Bakgrund 
Det finns en lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunal hälso-och sjukvår-
den i Säter. Överenskommelsen reglerar former för och omfattning av insatserna. Parter i 
överenskommelsen är Vårdcentral Säter och Säters kommun. 
Överenskommelsen undertecknades 2013-08-23. 
 
 
     Forts. 
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SvB § 7 forts. 
 
 
Enligt överenskommelse är kommunen berättigad ca 80% läkartjänst till särskilda boenden 
(SäBo), hemsjukvården och korttidsboende. Socialförvaltningen anser inte att Vårdcentral 
Säter uppfyller läkartiden enligt överenskommelse. Vårdcentralen har via mail redovisat att 
avsatt läkartid för kommunens Hälso- och sjukvård uppgår till 20%. 
 
 
______ 
 
 
Delges: Socialnämnden i Säters kommun och Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen 
Södra Dalarna  
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SvB § 8 
 
 
Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om aktuell 
situation: 

• Verksamheten tittar på hur man ytterligare kan utveckla samverkan mellan sjukskö-
terskorna inom kommunen och på vårdcentralen. Ett förslag är att man träffas tre 
gånger per vecka för att överrapportera ärenden som ska in i hemsjukvården. 

• Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) har vidareutvecklats till en nationell plan. 
Vi är med i ett pilotprojekt som ska vara klart till hösten. 

• Inskrivningen till hemsjukvården har åter ökat efter att under hösten ha minskat. 
• Verksamheten har inga vakanta tjänster. Eventuellt kommer det att bli en sjukskriv-

ning längre fram. Lena kommer då att kontakta Anna Lassbo för eventuellt köp av 
tjänst. 

• Sommarplanering pågår 
 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB § 9 
 
 
Aktuellt inom primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Anna Lassbo, chef vårdcentralen, informerar om aktuell situation. 

 
• Varmvattenbassängen stängde sista december men vattnet kommer att vara kvar till 

och med mars i år. 
• Träningshallen stängs för allmänheten och ska användas endast för behandlingar. 
• Man tittar på om kan starta upp träningsgrupper för personer med psykisk ohälsa. 
• En utbildad läkare från Kroatien kommer att börja arbeta som läkarassistent under 

våren. Två ytterligare läkarassistenter kommer att arbeta under sommaren. 
• Sjukintyg skrivs av numer av bl.a. sjuksköterskor t.o.m. dag 7. 
• Vårdcentralen får besök av Hälsovalsenheten den 15 mars. Personal kommer att 

bjudas in. 
• Vårdbegäran mellan landsting och kommun har inte fungerat helt tillfredsställande. 

Man tittar på lösningar. 
• Man arbetar med Primärvårdslyftet – syftar till att höja kvaliteten inom primärvården 

och bryta hyrläkarberoendet 
• Verksamheten tittar på hur man ska nå ut med information till medborgare om vart 

man vänder sig vid akut sjuktillstånd. I första hand ska man ringa 1177, under varda-
gar till vårdcentralen mellan kl. 7-17, på kvällar och helger vänder man sig till akuten. 

• Digital vårdcentral ”Min vård” har startat upp. Med appen Min vård kan patienten 
välja att träffa Landstinget Dalarnas läkare och sjukgymnaster digitalt via videosam-
tal som ett alternativ till ett fysiskt besök på sin ordinarie vårdcentral. 

 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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SvB p 10 
 
 
Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, läser upp information via e-post 
från Susanna Berglund, verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin. 
 
Lena informerar vidare: 
• Svårt med rekrytering av psykolog och psykoterapeuter 
• Jobbar med väntelistor 
• Det pågår ett arbete om samarbetsavtal öppenvårdspsykiatrin och primärvården, även 

mellan öppenvårdspsykiatrin och kommunen  
• Ekonomin är stabilare än den varit. Besparingsarbetet kommer att fortsätt men det 

handlar då inte om så stora åtgärder.  
• Frikort kommer att skötas elektroniskt 

 
 
Förslag till Samverkansberedningens beslut 
Man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
______ 
 
Delges 
Socialnämnden, Säters kommun 
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna 
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