
Anteckningar vid möte med POLSAM 2015-11-27 

 

 
Plats och tid: Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 11.45 
 

 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Socialutskottet 
 Gunilla Elings-Friberg S Socialutskottet 
 Jan Lovén  C Barn- och utbildningsutskottet 
 Berit Ekepil-Mörtberg  Socialchef 
 Linda Andersson  Folkhälsoplanerare 
 Gunnar Olsson  Finsam 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Maria Tapper S Landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen C Landstingsrepresentant 
 Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 
Övriga: Helena Berglund  Samtalsmottagning barn/unga 
 Lotta Hedin   Sekreterare 
  
 
 

 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 

Föregående minnesanteckningar 2015-09-11 
Ordförande går igenom minnesanteckningarna. Angående parkeringsplatser vid 
vårdcentralen/Orsagården får ordförande i uppdrag att undersöka detta. 
Minnesanteckningarna lägges till handlingarna. 
 

Folkhälsorapport / folkhälsoråd 
Linda Andersson, folkhälsoplanerare har lämnat in ett förslag om att folkhälsorådet ska ligga under 
POLSAM. Hon har också lämnat ett förslag till kommunalrådet om en politikerutbildning ”Folkhälsa 
är politik” 
 

Finsam 
Gunnar Olsson informerar om det allmänna läget gällande teamarbete och samverkansinsatser. 
2015 års budget är ca 4,6 milj. Teamet har tagit emot 40 klienter, av dessa 40 har 14-18 st gått från 
försörjningsstöd till annan försörjning. Boendestödet är mycket bra.   
Gunnar informerar också om ett projekt ”Gröna jobb” som ägs av skogsstyrelsen. Projektet är 
uppdelat i 4 steg och syftar till att bryta negativa mönster för att i slutändan i steg 4 ge en utbildning 
inom skogen.  



 
Samordnad beroendevård 
Samordningen fungerar bra tycker personalen på vårdcentralen, arbetet är igång bra. Samordning 
sker med socialförvaltningen och öppenpsykiatrin. En utvärdering bör göras. 
 

Samverkan Barn & Unga 
Helena Berglund, samtalsmottagningen beskriver hur samverkan ser ut och hur insatser kan gå till.  
De arbetar i ett konsultationsteam som består av representanter från elevhälsan, BVC, 
socialförvaltningen och Helena själv. 
 

Hemsjukvård 
Från vårdcentralens sida önskar man att samverkan skulle fungerar lite bättre. Socialchefen bjuds in 
till nästa samverkansmöte. 
 

Flyktingsituationen 
Socialförvaltningen kommer att ta över ansvaret från gemensamma myndighetsnämnden gällande 
ensamkommande barn/unga. 
Fortsatt arbete pågår med att hitta möjligheter att ta emot fler ensamkommande barn/unga. 
Stort tryck på vårdcentralen också. 
Ett evakueringsboende ska öppnas med ca 40 platser. 
Anita Nääs vill gärna vara med i gruppen som finns i kommunen runt flyktingar. 
 

Rapport från respektive huvudman 
Landstinget: Sparpaketet togs nu i veckan, 320 milj ska sparas. Mora lasarett klarar sig bra. 
Flyktingfrågan tar mycket tid. Slutbetänkande kommer i mars angående Regioner. Temakvällar om 
 bl a stroke och hjärtinfarkt har varit, fler kommer. 
Socialförvaltningen: Förvaltningen flyttar till andra lokaler, IFO till gamla brandstationen, staben till 
kommunhuset. Vi ser över att vi jobbar på rätt sätt. Kostnaderna för försörjningsstödet minskar. 
Barn och utbildningsförvaltningen: En ny skolchef har börjat sin anställning. En genomgång av 
förskolan är påbörjad. Gamla biblioteket blir skola. 
 

Innehåll vid kommande möte 
Mikael Thalin, kommunalråd bör kallas/inbjudas till POLSAMs möten därför tar vi med en ny punkt 
på dagordningen: 
Kommunalrådets punkt 
 

Övriga frågor 
Ett förslag till mötesplan för 2016 antogs. Datumen är: 
11 mars, 27 maj, 30 september och 2 december. Tider: kl 9.00 – 12.00. 
 

Mötets avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 
 


