
Anteckningar vid möte med POLSAM 2015-03-20 

 

 
Plats och tid: Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 -– 12.10 
 

 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Socialutskottet 
 Håkan Yngström C Socialutskottet 
 Gunilla Elings-Friberg S Socialutskottet 
 Jan Lovén  C Barn- och utbildningsutskottet 
 Anna-Karin Olsson  Tf skolchef 
 Gunnar Olsson  Finsam 
 Birgitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Maria Tapper S Landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen C Landstingsrepresentant 
 Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 Anders Becker  Enhetschef AME 
 Karin Lübeck   Familjerådgivare 
  
 
 

 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 

Presentation och genomgång Styrdokument 
Alla deltagare presenterar sig. 
Ordförande går igenom styrdokument för POLSAM. Syfte med samverkansberedningen är att skapa 
förutsättningar för bra samordning i gemensamma vård- och välfärdsfrågor. 
Styrdokumentet ska användas under denna mandatperiod.  
 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 

Föregående minnesanteckningar 2014-11-28 
Ett extra BRÅ-möte har varit. 
 

Folkhälsorapport 

Punkten utgår. Lyfts vid nästa möte. 
 

Finsam 
Gunnar Olsson informerar om Finsam. Start har skett under hösten 2014. Finsam är egen juridisk 
person. Finansieras 50% staten, 25% Landstinget resten av kommunerna.  
Siktet är inställt på deltagare från öppenvårdspsykiatri. Finsam står på tre ben: Teamarbete, 
samverkansinsatser och kompetensutveckling/projektutveckling.  
 

 



Centrum mot våld - Karin Lübeck 
Våld i nära relationer ökar. 
Karin Lübeck, familjerådgivare informerar om Familjefrid som ligger inom familjerättens ram. 
Hon informerar om ett projekt som syftar till att hitta en struktur för arbetet med att utveckla 
samhällets insatser när det gäller våld i nära relationer.  4 kommuner och landstinget.  Målet är att 
ta fram ett underlag med förslag till ett kompetenscentrum mot våld som kommunerna ska ta ett 
beslut om.  
 

Ungdomsmottagningen 
Information om ungdomsmottagningarna. 
 

Livsstilsmottagning - samordnad beroendevård i Orsa 
Drivs av landstinget och socialtjänsten. Arbete pågår. 
 

Missbruk/droger 

En uppföljning har skett. Veronica Renman, socialsekreterare besökte POLSAM i november 
2014. Veronica bjuds in till kommande möte för att informera om dagsläget när det gäller 
missbruk/droger. 
 

Rapport från respektive huvudman 
Landstinget: Dålig ekonomi, en stor genomlysning av hela verksamheten är på gång. Stor 
sköterskebrist. På Mora lasarett är 17 vårdplatser på medicin stängt. Utskrivningsklara, efter fem 
vardagar utgår betalningsansvar för kommunerna. Ett lagförslag finns att ändra detta till tre 
kalenderdagar. 
Vårdcentralen: Bemanning för sommaren god, läkarsituationen 1,5 tjänst tillsatt ska vara 4, 
hyrläkare finns nu. 23 april är det vårdcentralens dag, öppet hus 16-19. 
Politiskt: Det blåser runt ekonomin. Ett nationellt stopp för stafettläkare skulle behövas.  
Jourtandläkare på Mora lasarett kommer att försvinna.  
Kommunen: Ny politisk organisation, Socialförvaltningen öppnar ett nytt serviceboende 1 maj. De 
personer som ska bo där kommer att ha boendestöd. Svårt att rekrytera socialsekreterare. Ett 
kvalitetsarbete pågår inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Man tittar också över organisationen.  
 

Innehåll vid kommande möte 
 

Övriga frågor 
 

Mötets avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 
 


