
POLSAM MORA 

 

POLSAM 

Datum: 2018-04-20 
Tid: 9-11 
Plats: Mora lasarett, Seldingerrummet (plan 9) 
 
Närvarande: Malin Höglund (M) - ordförande, Birgitta Solberg (S)-ordförande hälso- och 
sjukvårdsberedningen, David Örnberg V), Christina Bröms (C), Rose-Mari Bogg (C) För- och 
grundskolenämnden, Lena Frejis, Områdessamordnare,  Hans Nibon, enhetschef Arbete och 
Utveckling, Camilla Mangs, Bitr, verksamhetschef Mora Vårdcentral, 
Kerstin Sandgren MAS 
 
Ordförande POLSAM: Malin Höglund (M) 
Sekreterare: Kerstin Sandgren 
 

 
Mötets öppnande 
Ordförande Malin Höglund hälsar välkommen. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Godkänns. 
 
Föregående mötes minnesanteckningar 
Godkänns. 
 
Folkhälsofrågor 
Utgår 
 
Samverkan Barn och Unga 

- Familjecentral/Camilla Mangs 
  

Planerad öppning är flyttad till september på grund av att lokalerna inte är fullt 
tillgängliga ännu.  
En arbetsgrupp jobbar med planeringen för inflytt 
 

- Skolhälsovården/Rosie Bogg 
 
Skolhälsovården flyttar in i Familjecentralens lokaler då deras lokaler finns tillgängliga 
redan nu 
 

- Skolan/Rosie Bogg 
Man har haft en temavecka på gymnasiet  ”Kärleken är fri” om bland annat 
könsstympning, många olika aktörer deltog. Högstadiet kommer att ha en liknande 
aktivitet. 
 
Vinäs samverkansskola 
Det har varit få barn under hösten. Barnen som går i Vinäs hör till en skola och har en 
rektor. Samverkan sker med socialförvaltningen men man vill knyta eleverna närmare 
till skolan. Man arbetar idag även med sk. hemmasittare. 
Man har planer på att bedriva verksamheten andra lokaler när verksamheten förnyas, 
elevhälsans lokaler i Morkarlby blir tomma och är ett alternativ. 
 



Samverkan vård och omsorg 
- SIP och SUS 

SIP arbetsgruppen (en del av den arbetsgrupp som arbetar med SUS frågor och 
revidering av SIP)  har tagit fram ett förslag till revidering av SIP-riktlinjen som ev. kan 
tas i chefsnätverket i början av juni. 
 
Första ekonomiredovisningen gällande SUS ska göras vid chefsnätverket 27 april. 
 

Finsam 
Utgår 
 
En dörr in/Hans Nibon 
En dörr in är en del av Arbete & Utveckling. 
Viss verksamhet finns kvar vid Fridhemsplan, men alla ska så småningom flytta till UC 
(Utvecklingscenter) så att alla verksamheter samlas på ett ställe. 
Många nya ärenden väcks varje vecka, 337 deltagare är inskrivna i ”En dörr in” och går 
genom en coach till olika aktiviteter eller praktik. 
 
När man får tillgång till alla lokaler planeras ett större café och systuga. 
 
42 personer finns idag på Extratjänster, ett anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för att 
erbjuda nyanlända anställning. Tjänsterna finns inom Arbete & Utveckling, äldreomsorgen 
och inom skolan. 
 
Rapport från respektive huvudman 
För- och grundskolan/Rosie Bogg 
I Våmhus byggs en ny förskola som ska vara klar i slutet av 2018 
 
Man processar ny högstadieskola. Utredningen har fått fram 4 olika alternativ 

1. Slå ihop de två nuvarande högstadieskolorna och bygg en ny skola centralt 
2. Slå ihop de två nuvarande högstadieskolorna och bygg på 

gymnasieskolans område 
3. Slå ihop de två nuvarande högstadieskolorna, bygg på gymnasieskolans 

område med vissa lokaler gemensamt 
4. Behåll de två nuvarande skolorna och renovera dem 

 
Tillgänglighetsarbetet fortsätter, en rapport kommer. 
 
Tekniska har presenterat en upprustningsplan för skollokaler och skolgårdar 
 
Hälso- och sjukvårdsberedningen/Birgitta Sohlberg 

- Budgetutfallet för landstinget var bra 
- Många nybyggnationer på gång på lasarettet, det satsas mycket på Mora 
- En utrednings om förlossningen i Mora är tillsatt 
- Flygplatsen i Mora är stängd vilket innebär problem för bl.a. ambulansflyget men 

även för t.ex. näringslivet i området. 
 
Kollektivtrafiknämnden/David Örnberg 
Dalatrafik ska spara 55 miljoner i första skedet. Detta kommer att drabba Mora i form av 
ändrade turer, indragna turer, mindre bussar osv. 
 
Landstinget/Lena Freijs 
Ögonkliniken flyttar in på bottenvåningen i en modul första maj, viss verksamhet från 
medicinmottagningen flyttar in på övervåningen. 
Den nya ambulansstationen skall vara klar för inflytt i sommar. 



Förslag till ny byggnad för vårdcentralen och habiliteringen ska tas upp i fastighetsnämnden i 
slutet av april. 
 
Vårdcentralen/Camilla Mangs 
Man jobbar med projektet ”Oberoende hyr” för att minska antal hyrläkare och bli mer 
oberoende. Man ser på arbetssätt och flöden och att använda rätt kompetens på rätt plats. 
 
Beroendesamverkan: Bedrivs med Öppenvårdspsykiatrin och socialtjänsten i lokaler vid 
Fridhemsplan 
 
Kommunen/Malin Höglund 
Ny tf. socialchef i Mora är Marie Ehlin 
 
Arbetet med LOV sätts igång nu med mål att vara klart innan årsskiftet. 
 
Innehåll vid kommande möte 
Rapport om arbetet med Familjecentral, ev. kan nästa möte förläggas där om det är klart 
 
Dalatrafik och en kommunrepresentant bjuds in till nästa möte för att informera om hur 
besparingarna påverkar skolbussar, färdtjänst och sjukresor. 
 
En fråga kom från Inger Skoglund Hassis om vad punkten Kost och motion avser. Punkten tas 
bort från nästa möte. 
 
14 september 2018 kl. 9-11 
 
Övriga frågor 
Inget att tillägga 
 
Mötets avslutning 
Ordförande tackar för mötet 
 
 
 
 
 
Malin Höglund   Kerstin Sandgren 
Ordförande    Sekreterare 
 
 


