
Anteckningar vid möte med POLSAM 2018-02-23 

 

 
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 11.30 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf  Utskottet för omsorg 
 Hans Sternbro S Utskottet för omsorg 
 Mattias Scandola  Verksamhetschef lärande,  

tf verksamhetschef omsorg 
 Mikael Thalin  Kommunalråd 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
 Maria Tapper  Landstingsrepresentant 
 
Övriga: Lotta Hedin   Sekreterare 
  
 
 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 
Föregående minnesanteckningar 2017-11-24 
Ordförande går igenom anteckningarna och lägger dem till handlingarna. 
 
Kommunalrådets punkt 
Ekonomin visar ett högt resultat, mottagandet av ensamkommande och integration lämnar 
ett ganska stort överskott. 
Om man ser framåt så kommer skatteprognoserna att skrivas ner och läget blir tufft. 
Ett beslut är taget om att ensamkommande som fyllt 18 år, får bo kvar under asylprocessen. 
Det har varit ett möte på Lillåhem angående ombyggnaden av Lillåhem. Vissa omflyttningar 
av boende måste göras för att ombyggnaden ska kunna genomföras. Trygghetsboendet 
måste tömmas. 
Det var ett Brå-möte i går. Bilden från polisen säger att det är mycket lugnt just nu. Sanna 
Mjösberg informerade om tankar kring att jobba mer med att minska våld bland ungdomar. 
Det är svårt för polisen att säga hur problemet med droger se ut. 
Vad gäller Inlandsbanan så pågår ett arbete med infrastrukturen. Nästa vecka kommer 
beslut att tas i region Jämtland och Härjedalen, om buss 46 som ersatte inlandsbanan, om 
att teckna avtal om att fortsätta med bussen. 
 
 
 



Folkhälsa 
- Samling Social Hållbarhet 
God och jämlik hälsa för ett hållbart Dalarna. Dalastrategin – Dalarna 2020 beskriver 
människors lust, vilja och skapandekraft som drivkraften för en hållbar tillväxt. När 
skillnader i hälsa och livsvillkor växer i befolkningen hämmas denna drivkraft. Mot 
bakgrund av detta har arbetet i ”Samling för social hållbarhet i Dalarna” inletts. Detta är ett 
samarbete mellan Region Dalarna, landstinget, högskolan länsstyrelsen samt Dalarnas 
kommuner. Samlingens syfte är att underlätta styrning och ledning för ett hållbart Dalarna. 
(www.regiondalarna.se) 
Samlingens fyra temaområden: 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 för alla. 

 
Samverkan Barn & Unga  
Frågan om familjens hus är återremitterad till kommunens utredningsgrupp som får se över 
var, när, hur. 
SBU (Samverkan Barn och Unga) fungerar bra. Man träffas varannan vecka. På gång till 
våren är att utbilda personal i att tidigt hitta barn som behöver hjälp. En sammanslagning av 
ungdomsmottagningarna är på gång. Man kommer att tillsätta en processledare för detta. 
En stor mottagning i Mora och filialer i Orsa och Älvdalen. 
 
Finsam 
Det var ett Finsammöte i går. Under fjolåret var det 67% av de som varit kopplade till 
Finsam som har kommit ut i arbete eller studier.   
 
Samordnad beroendevård 
Fungerar bra. De lokala rutinerna har reviderats. Där deltar en sköterska från vårdcentralen, 
en person från specialistpsykiatrin och alkohol/drogterapeut från omsorgen.  
Bättre rutiner för drogscreening behöver tas fram. 
 
Samverkan Vård & omsorg 
      – Trygg och säker utskrivning från slutenvården      
Varit igång sen 8/1. Riktlinjer finns och ska revideras var tredje månad. Landstinget tycker 
att på det stora hela fungerar det bra. Regelbundna möten med kommunen. Kommunen 
tycker inte att det fungerar bra.  
 
Rapport från respektive huvudman 
Lärande: Man stärker upp för elever med avvikande beteende. 
Omsorgen: Anna-Lena Hållmats har gjort en genomlysning av IFO för att se över 
kostnaderna. Hon har kommit fram till att det är dålig öppenvårdsstruktur, 
försörjningsstödet här högt och stora kostnader för konsulter. Fokus finns på 
patientsäkerhet.  
Landstinget: Ombyggnad av Mora lasarettet pågår. Ekonomin för Landstinget har gått bra. 
170 miljoner ska användas till bl cancervården. Riktade pengar finns till förlossningar.   
83 miljoner satsas på personal i Dalarna. Tittar på ev andra former av arbetstider. Utredning 
av Mora BB pågår. Kirurgen i Falun uppnår bara 38 % av det man ska. Kirurgen i Mora 
fungerar bra, man avlastar Falun. Kollektivtrafikens överföring till Landstinget, ganska bra. 



Regionsbildning rullar på. Tittar över möjlighet att införa 20 nya platser på kirurgen i Mora.  
Man är bekymrad över flyget, om trafikplikt försvinner så fungerar inte ambulansflyget 
(gäller inte helikoptern). 
Förslag att bygga ett nytt mottagningshus. Ny ambulansstation blir klar i sommar. 
Nära Vård, ett pilotprojekt i Avesta. 
Vårdcentralen: Läkarbemanningen ser bra ut för 2018, troligtvis klarar man det utan 
hyrläkare. Två tidigare hyrläkare har nu anställning. 
 
Innehåll vid kommande möte 
Beslutar att bjuda in alkoholterapeut Mikael Stridsberg. 
 
Övriga frågor 
Frågan om parkeringsplatser vid vårdcentralen har pågått flera år. Landstinget tillsammans 
med kommunen, Anita Nääs och Mattias Scandola tar kontakt med ägaren. Kan också ta 
hjälp av Mats Johansson på Landstingsfastigheter. 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


