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SvB § 25 
 
 
Justering av protokoll 
 
Anna Lassbo, chef vårdcentralen, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens pro-
tokoll. 
 
______ 
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SvB § 26 
 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från dagens sammanträde delges Socialnämnden i Säters kommun och Hälso- och 
sjukvårdsberedningen Södra Dalarna. 
 
 
______  
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SvB § 27 
 
 
Information om förebyggande barn- och ungdomsarbete 
 
Ärendebeskrivning 
Vi samverkansmötet den 30 maj fick Monica Bergman, avdelningschef primärvården och 
Anette Westrin, chef för elevhälsan, i uppdrag att återkomma med svar på hur Säters kom-
mun i samverkan med landstinget arbetar för barn med psykisk ohälsa. 
 
 
Rapport 

• Anette Westrin redovisar för trapp-modellen som elevhälsan, Första Linjen (samtals-
mottagningen) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetare efter. Samverkan 
mellan parterna fungerar bra. 

• Anna Lassbo, chef vårdcentralen, informerar att primärvården har startat upp inter-
net-KBT för ungdomar/unga vuxna. 

• Anna Lassbo informerar att en psykolog är med på föräldramöte på Klockarskolan 
 
Hope for life 
Anette Westrin informerar om Hope for Life som är en självstärkande grupp för ungdomar i 
ålder 12-13 år, åk 6-7. Syftet är att stärka sin självkänsla och få prata om sådant man tycker är 
viktigt och om hur man vill vara. 
Gruppledare är Dolma Gustafsson, Legitimerad psykolog på samtalsmottagningen Barn och 
unga i Säter och Helena Carlsten, Kurator på mottagningen Nyckeln. 
 
Bakgrund 
Ulla Allard, projektledare i primärvården, Landstinget Dalarna, informerade den 30 maj om 
projektet ”Psykisk hälsa barn och unga”. Syftet med projektet är att skapa goda förutsätt-
ningar för en funktionell och tillgänglig vård och omsorg. 
 
 
Bilaga 
Rapport Samtalsmottagningen 
 
Samverkansberedningens beslut 
Rapport skickas till Ulla Allard. 
 
 
______ 
 
 
Delges 
Ulla Allard 
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SvB § 28 
 
 
Ansvar vid bårhuset 
 
Ärendebeskrivning 
Ansvarsfördelningen för bårhuset i Säter diskutera. Frågan initieras av Lena Forsberg, verk-
samhetschef för kommunens hälso- och sjukvårdsteam. 
 
Bakgrund 
Kommunen har de senaste åren stått för hela hyran för bårhuset i Säter sedan landstinget har 
meddelat att de inte längre är med och betalar hyran. Inga nya rutiner har tagits fram utifrån 
att kommunen betalar hela hyran utan begravningsbyråerna har fortsatt att använda bårhuset 
för de som avlidit i det egna hemmet och även öppenvårdspsykiatrin har använt sig av bår-
huset. Begravningsbyråerna och öppenvårdspsykiatrin borde istället ha använt sig av bårhu-
set i Borlänge. 
 
Situationen har uppmärksammats i och med att en ny begravningsbyrå har undersökt vilka 
rutiner de har att följa. 
 
 
 
Samverkansberedningens beslut 

1. Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, undersöker hur man gör i 
Gagnef samt hur man hanterar frågan inom psykiatrin.  

2. Återrapportering vid nästa möte. 
 
 
______ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN 
Samverkansberedning kommun/landsting 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-07 
Blad 

6 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

SvB § 29 
 
 
Tillnyktringsplatser 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti att teckna avtal om tillnyktringsverksamhet mel-
lan Dalarnas kommuner och landstinget Dalarna. 
Ett förslag ligger nu från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige om att finansieringen för 
2018 ska ske inom socialnämndens befintliga budgetram. 
 
Förslag om tillnyktringsplatser 
Förslag om tillnyktringsplatser är en del i LOB-projektet som är ett samverkansprojekt mel-
lan landstinget, kommunerna och polisen. Syftet med projektet är att öka den medicinska 
säkerheten i omhändertagandet av berusade. 
Arbetet har nu kommit så långt att det nu handlar om att få till ett beslut inom landstinget 
och länets 15 kommuner om att vara med och tillskapa tillnyktringsplatser i Dalarna från och 
med 1 januari 2018. En arbetsgrupp utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och ett förslag 
till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Förslaget har skickas för beslut 
till landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsernas ordförande i Dalarna. 
 
Bakgrund 
2014 beslutade Regeringen att fördela 35 miljoner kronor årligen mellan åren 2014–2016 till 
länen/regionerna för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete för att förbättra 
stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertaganden av berusade personer. Arbetet innebar 
att landsting och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa lös-
ningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt Lag (1976:511) om om-
händertagande av berusade personer m.m. (LOB). 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen och läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 30 
 
 
Samverkan mellan kommun och landsting i missbruksfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
Kommun och landsting har antagit en länsövergripande överenskommelse om samverkan 
inom missbruks- och beroendevården. 
I överenskommelsen anges gemensamma mål och ansvarsområden samt kommunens re-
spektive landstingets ansvar för insatser. 
 
Sune Hemmingsson, ordförande, önskar parternas redovisning för hur de arbetar utifrån 
överenskommelsen. 
 
Information 
Gudrun Engström Larsson, 1:e socialsekreterare, informerar om rutiner i arbetet utifrån 
överenskommelsen. Verksamheten upplever att samverkan med öppenvårdspsykiatrin och 
primärvården är god. Även med missbruksenheten i Borlänge.  
 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar att en lokal överens-
kommelsen om missbruk som är under arbete. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen och läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 31 
 
 
Brister i samverkan med slutenvårdspsykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsteamet, informerar om skrivelse till 
verksamhetschef psykiatriska kliniken Säters sjukhus avseende brister i informationsöverfö-
ring från klinik till kommun. Kommunen önskar ett möte för att se över rutinerna. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen och läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 32 
 
Återrapportering om verksamheten vid varmvattenbassängen 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, informerar om bassängverksamheten. 
 
Information om verksamheten finns på internet: https://varmbad.sater.se/ 
Här finns kontaktinformation och möjlighet att boka tider online. 
Det kommer även att anordnas grupper för vattengymnastik som omfattar 10 tillfällen. 
 
Avgifter för besök i bassängen enligt följande: 

• 60 kr/gång för besökare  
• 600 kr för 10-kort 
• 600 kr/timme för föreningar 

 
Bakgrund 
Landstinget kommer inte att förlänga kontraktet avseende bassängverksamheten på Skön-
viksområdet.  
Det är istället beslutat att kommunen ska ta över bassängverksamheten. Landstinget kommer 
inte att ha någon inblandning i verksamheten. 
Kommunen planerar att kunna öppna verksamheten under hösten. Verksamheten kommer 
att pågå i två år för att sedan utvärderas Utvärderingen kommer att ligga till underlag för be-
slut om verksamheten ska fortsätta. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
 

  

https://varmbad.sater.se/
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SvB § 33 
 
 
Anhörigvecka 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, informerar om den anhörigvecka som kommunen planerar 
att anordna. Det kommer bl.a. att hållas kostnadsfria föreläsningar under kvällstid. 
 
Bakgrund 
Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhö-
rigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Dagen instiftades på initiativ 
av Anhörigas Riksförbund 2005 och har blivit en succé. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 34 
 
 
Forum för intresseorganisationer 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, informerar om socialförvaltningens önskan att utöka sam-
verkan med frivillig/intresseorganisationer. Förvaltningen vill i arbetet skapa ett forum för 
samverkan. Ett inledande möte kommer att ske den 25 september för att höra vad de olika 
organisationerna kan bidra med. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 35 
 
 
Framtidens behov av hälso- och sjukvård samt omsorgsinsatser för äldre 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet äldre kommer att öka dramatiskt under de närmaste åren. Vad har kommun och 
landsting för plan för att tackla framtidens behov av vård och omsorg? 
Både kommun och landsting informera att man i dag sitter med i olika forum som hanterar 
frågan. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 36 
 
 
Tematräff 
 
Ärendebeskrivning 
Det blir en tematräff om demens i Avesta den 10 oktober.  
Föreläsningen anordnas av bl.a. Säters kommun och sjukvårdsberedningen i Södra Dalarna. 
Viss information kommer även att finnas på de olika vårdcentralerna i Avesta, Hedemora, 
Långshyttan och Säter under hela veckan. 
 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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Information om arbete med social hållbarhet 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar: 

• Föräldramöte kommer att hållas med föreläsning om den digitala världen 
• Cope föräldrastöd utökas till att även erbjudas till tonårsföräldrar 
• BRÅ – trygghetsvandringarna fortsätter 
• Medborgarlöfte – polisens samverkan med medborgarna fortsätter 
• Nätverk för brottsförebyggande arbete pågår 
• Matspanarna fortsätter – 5-åringar besöker gårdar 
• Barnkonventionen och sommararbetande ungdomar fortsätter 
• Samling för socialhållbarhet – första delrapporten är klar 
• Projekt pågår i kommunen om jämställdhet där bl.a. chefer får utbildning i frågan 
• Arbete med tematräffar fortsätter 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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Information från primärvården 
 
Ärendebeskrivning 
Anna Lassbo, chef vårdcentralen, informerar om: 

• Situationen under sommaren 
• Internet-KBT för ungdomar som har startat upp 
• Ungdomsmottagningen i Säter  
• Appen ”Min vård” 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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Information från kommunens hälso- och sjukvårdsteam 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetsområdeschef hälso-och sjukvårdsteamet, informerar om: 

• Situationen under sommaren 
• Förstärkning av ytterligare en sjukgymnast 
• Samverkan med primärvården runt demensvård 
• Hemsjukvården tenderar att få flera inskrivna 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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Information från psykiatrin 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, områdessamordnare Landstinget Dalarna, informerar om psykiatrin: 

• Bemanningen är ganska okej, dock brist på psykologer 
• Internt arbete med att förbättra tillgängligheten pågår 
• Beroendeenheten startas upp 
• Lokalproblem 

 
 
Samverkansberedningens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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SvB § 41 
 
 
Kommande möte 2017 
 
Ärendebeskrivning 
Samverkansberedningen har följande möten inbokade under 2017: 

Torsdag den 9 november kl. 13.15  
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