
 

  

 

Anteckningar vid möte med POLSAM 2018-11-23 
 
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 9.00 – 11.30 

 

 

 
Närvarande:  
Jan Segerstedt, ordförande  
Mikael Thalin  Kommunstyrelsens ordf 
Ann-Therese Albertsson  Kommunchef 
Hans Sternbro  V.ordf utskottet för omsorg 
Gunnar Olsson  Finsam 
Birgitta Sohlberg        Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Maria Tapper  Landstingsrepresentant 
Gunnar Olsson  Finsam 
Bernt Westerhagen  Ordinarie landstingsrepresentant 
Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
Lena Freijs   Områdessamordnare 
 
 
 
Övriga:  
Anna Erkers   Sekreterare 
 

 
  



 

  

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 2018-09-21 

Ordförande går igenom anteckningarna och lägger dem till 
handlingarna.  

4. Kommunalrådets punkt 

Mikael Thalin informerar om status kring Lillåhemsprojektet. Det är 
beslutat i kommunfullmäktige att bygga ut Lillåhem och uppgradera 
hela byggnaden. Under sommar och hösten 2018 har det dykt upp 
förslag om det är möjligt att göra projektet större för att bygga 
särskilda boenden på Lillåhem. Kommunstyrelsen har gått vidare 
med förslaget och tittar på ekonomiska konsekvenser. Diskussion 
pågår med Orsagården om frågan att göra trygghetsboende. 
Gemensam familjecentral är i dagsläget inte med i utredningen. 

På styrgruppsmötet/utskottet för strategi den 6 november kom det 
fram att ett mer omfattande ekonomiskt underlag måste utföras för 
att det ska kunna tas ett beslut. Underlaget beräknas vara klart i 
slutet av december 2018.  

Fortsättningsvis berättar Mikael att IVO har varit på besök. Det finns 
förbättringsmöjligheter inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

Mikael rapporterar från Brottsförebyggande rådet att det känns lugnt 
gällande brotts-och oroligheter i Orsa. 

5. Folkhälsa 

Lena Freijs får i uppgift att kontakta Johan Hallberg, för diskutera 
möjlighet för utbildningsdag för Orsa kommun. 

Vidare diskuteras social hållbarhet. Förebyggande åtgärder för äldre 
över 80 år, hur man motiverar folk till att motionera samt vad som 
händer med friskvårdssatsningar efter pension. 

6. Samverkan Barn & Unga 

Hans Sternbro informerar att mötet för Samverkan mellan lärande 
och omsorg är uppskjutet. 



 

  

Torsdag den 29 är det samverkansdag/gemensamhetsdag för att 
förebygga bland annat mobbning. 

7. Finsam 

Gunnar Olsson redogör en historisk bild för mandatperioden 2014-
2018. 55 av totalt 75 personer är utskrivna sedan starten. Av de 
som är utskrivna så har 55-60% gått till utbildning eller 
egenförsörjning. Av resterande cirka 40% har en del annan 
finansiering, eller försörjning av försäkringskassan. Framåt sett inför 
2019 har Finsam äskat statligt medel på 2 miljoner. Projektmedel till 
coaching teamet är inte finansierat under kommande period och 
möjligheten att väva in coaching teamet i den dagliga verksamheten 
ses över.  

8. Samordnad beroendevård 

Anita Nääs berättar att samverkan med kommunen fungerar bra. 

Fortsatt problem med att rekrytera personal inom psykiatrivården.  

9. Samverkan Vård & omsorg 

Lena Freijs informerar om trygg hemgång. 

Lokalt här i Orsa har det formaliserats Samverkansmöten, bland 
annat genom chefsmöte för att diskutera rutiner och 
samverkansformer.  

Kontakt mellan Orsa kommun och vårdcentralen fungerar bra.  

10. Rapport från respektive huvudman  

Ann-Therese Albertsson informerar att inom verksamhetsområde 
omsorg så behövs det processer och rutiner. Verksamhetsområdet 
kommer utökas med chefer, bland annat på Orsagården, Lillåhem 
och LSS. 

Det är svårt att rekrytera socionomer och arbetsterapeuter. 
Omsorgen försöker prioritera att delta i samverkan med olika 
nätverk. 

Verksamhetschef för samhälle Birgitta Bogren började i september. 
På Ungdomens hus ökar antalet besökande ungdomar. 

Inom lärande är det lugnt. 
Säkerhetssamordnare Linda Björck kommer flyttas över till direkt 
under Ann-Therese. 

Mora Orsa Älvdalen har en ny grafisk profil.  



 

  

Anställda i kommunen ges möjlighet få lära sig mer om kulturella 
skillnader genom projektet ”Vilka är vi?”. Projektet drivs i samarbete 
med Avesta kommun. 

11. Innehåll vid kommande möte 

- 

12. Övriga frågor 

o Alternativ för POLSAM 

Lena Freijs berättar att Ulf Berg säger att Hälso- och 
sjukvårdsberedningar läggs ner. Landstingsråden ska medverka 
i POLSAM. Hur man ska förstärka och i vilka former man ska 
göra med POLSAM är oklart.  

o Behov av vård och omsorgspersonal 

Hans Sternbro rapporterar statistik från Arbetsförmedlingens 
analysavdelning, gjord 2018-09-10, om behov av vård och 
omsorgspersonal.  
Statistiken visar att i Orsa kommun 2018 är det 11 platser som är 
tomma och i Älvdalen är det 9 samt Mora 69 platser. Prognosen 
för år 2021 förväntas höja till 16 stycken tomma platser i Orsa 
kommun och total 406 tomma platser för Mora, Orsa och 
Älvdalens kommuner. 

o Nya vårdcentralen 
 
Maria Tapper berättar att det är beslutat att budgeten har ökat 
sedan förra uppskattningen, praktisk byggstart för nya vårdcentral 
och habilitering sker nästa år.  

o Hälso- och sjukvårdsberedning 

Birgitta rapporterar från Norra Dalarnas hälso- och 
sjukvårdsberedning som var den 8 november. Psykiatrin saknar 
personal och köerna är långa. Väntetiderna på akutmottagningen 
är låga, i snitt ligger de på 8 minuter. Det är ont om 
parkeringsplatser på Mora lasarett, framförallt när natt- och 
dagpersonal skiftar. 

o Samverkan mellan kommun och landsting 

Mikael Thalin tar upp att samverkan mellan kommun och landsting 
är viktigt. 

o Mobila team 

Lena Freijs informerar om mobila team där läkare och sköterska 
åker hem till patienterna för att förhindra att patienter ska i 
onödan behöva åka till sjukhus, samt förhindra att ambulanser 
blir upptagna i onödan. 



 

  

 

13. Mötets avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

 


