Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen den 13 november 2017
Närvarande
Robert Hagström (S)
Monica Björseth
Ida Döl
Annika Larsson
Kristina Bäckman (M)
Carina Albertsson (S)
Kerstin Perjos

Landstinget, ordförande
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen, sekr.

Ej närvarande
Charlotte Wiberg-Gudmundsson
Jeanette Hjortsberg
Verone Johansson
Liv Lunde Andersson
Lena Frejs
Hans Unander (S)
Sofia Söderström (S)
Maria Eskel
Torbjörn Martinsson
Gunilla Kapla

Landstinget
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

1. Mötet öppnas
Ordförande Robert Hagström hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
3. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
4. POSOM-gruppen
Räddningschef Per Hampus är närvarande och redogör för arbetet kring POSOM-gruppen. POSOM,
är en resurs för psykisk och socialt omhändertagande av människor vid allvarliga händelser som
stora olyckor och katastrofer. POSOM är ett krisstöd som startade 1988 efter en allvarlig bussolycka
i Norge. POSOM-grupper finns i norra och södra kommundelen och är organiserade av
representanter från Svenska kyrkan, socialtjänsten, sjukvården, räddningstjänsten samt polisen.
Ansvarig vid utlarmning av POSOM är jourhavande räddningschef vid olyckor som härleds till
räddningstjänst. Polisen ansvarar för utalarmering av händelser där polisen är ansvarig. Då
samhällets egna resurser inte räcker till kan POSOM-gruppen kallas in.
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Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser
som drabbar stora delar av samhället. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som
exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många
människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som
det ska.
Ibland används begreppet ”extraordinär händelse”. Det är en händelse som avviker från det
normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner. Extrem väderlek – som vi sett flera exempel på de senaste åren, kan vara en
extraordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i
samhället som blir lidande. På samma sätt är det med omfattande strömavbrott. Under den kalla
årstiden kan elavbrott drabba hårdare än under sommaren.
POSOM kan även hjälpa till i skolan när det gäller flera personer. Vid dödsfall är det polisen sak att
informera de anhöriga och övriga berörda, en präst kan vara med och eventuellt räddningstjänst,
det kan exempelvis gälla självmord och trafikolyckor, när det ordinarie inte räcker till.
5. Samverkan barn och unga – Familjens hus
Kommunstyrelsen äger projektet Familjens hus. Ärendet tas upp vid nästa möte.
6. Samverkan vård och omsorg – Samverkan trygg och säker utskrivning
Diskussion kring det framtagna förslaget angående länsövergripande överenskommelse mellan
Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna. Överenskommelsen utgår från ny lag om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen ska skapa en trygg
och effektiv övergång till öppenvård för den enskilde efter en slutenvårdsvistelse. Den ska vara en
god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan
samordnas utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar.
Det bästa vore om det var en huvudman inom hemsjukvården.
Ärendet tas upp vid nästa möte.
7. Rapport från respektive huvudman
Landstinget
Ida kommer att sluta som VC i Malung och arbeta som VC i Vansbro.
Kommunen
Två socialchefer, Anna-Karin Olsson och Lena Hållmats Bergvik, har anställts från och med den 1
november 2017 och delar på uppdraget.
8. Sammanträdesdagar 2018
19/2, 7/5, 1/10, 26/11

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

9. Innehåll vid kommande möte
Familjens Hus
Samverkan barn och unga
Samverkan vård och omsorg
10. Meddela vid förhinder
Vid dagens möte var det många deltagare som hade förhinder och flera som inte hade meddelat
detta. Det bör vara obligatoriskt att meddela förhinder, så att möten eventuellt kan ställas in vid för
få deltagare.
11. Mötets avslutning
Ordförande meddelar att detta är hans sista möte och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
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