
 

  

Minnesanteckningar 

För Samverkansberedning i Mora 

POLSAM 
 

 

Dag Fredag den 16 maj 2014 

Tid Kl. 09:00 – 12:00  

Plats Seldingerrummet, hus 3, plan 9,  

Mora lasarett 

Ärenden Se bifogad föredragningslista 
 

 
 

 
 
 

Närvarande   
Bernt Persson S Socialnämndens ordförande 

Lennart Sohlberg S Gymnasienämnden 

Birgitta Sohlberg S Ordförande Hälso- och sjukvårdsberedningen 

Anna Heed  Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 

   

Inger Skoglund-Hassis  Processledare PSYNK 

Anders Ludvigson  Socialchef 

Lena Freijs  Områdessamordnare 

Camilla Mangs  Tf verksamhetschef, vårdcentralen 

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 



 

  

 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Bernt Persson öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
?? Lades till handlingarna. 

4. Rapport folkhälsoplanerare 
Tas upp vid nästa möte. 

5. Familjens hus 
Ärendet som ska leda fram till att ett familjens hus i samverkan kommun – landsting realiseras är 
på gång. Det har varit en lång väg hit kantad med diverse svårigheter bl a har ett tydligt uppdrag 
saknats. Nu har de olika verksamheternas behov av lokalyta m m uppdaterats. Möte med den 
grupp som arbetar med ärendet kommer att äga rum i kommunhuset den 5/6. Utifrån det material 
som nu tagits fram ska formeras ett underlag för beslut hos respektive kommun och landsting.  
 
6. Rapport PSYNK 
Inger Skoglund-Hassis redogör för den väg som lett fram till där PSYNK-projektet är idag 2014 
med tjänst tillsatt under två år som processledare. Det finns en handlingsplan för 2013 – 2016 
framtagen för de aktiviteter som ska bedrivas i samverkan mellan kommun – landsting. 
Samverkan är inte bara mellan huvudmännen – en viktigt samverkan ska ske internt t e x inom 
kommunens org, mellan skola och socialtjänst. Handlingsplanen delges mötesdeltagarna. Det 
finns även ett mer detaljerat PSYNK-dokument. I handlingsplanen är också de mål angivna som 
gäller för PSYNK och mått att användas vid kommande uppföljning. Konkret arbete är i full gång 
och PSYNK-arbetsgruppen träffas nästa gång i juni.  
 
Framhålles att det finns ett starkt behov av att en politisk referensgrupp tillsättes för PSYNK-
projektet! 
 
7. FINSAM 
Bortfaller – tas upp nästa möte. 

8. Rapport från respektive huvudman 
Mora kommun, socialnämnden 
Anders Ludvigson redogör för kön till säbo (20). Har skett en successiv ökning. Högt behov både 
i hemtjänsten o hemsjukvården. Individuell biståndshandläggning enligt ÄBIC/ICF har 
genomförts i hemtjänsten – nu kommer det att genomföras även i säbo. SN har fattat beslut om 
verksamhetsplan för 2015 – (2016-17) där man lyfter fram behov av nytt säbo om 30 platser, nytt 
trygghetsboende, nytt grp enl LSS, ökad bemanning i demensboende, ökad bemanning i säbo. Ett 
projekt för utveckling av den ”kommunala vårdkedjan” kommer att startas under 2014. Ett 
pilotprojekt kommer (mora, orsa, älvdalen) för att arbeta fram en samverkansmodell för ”centrum 
mot våld” till stöd för den som utsätts för våld, barn som bevittnat våld och den som utövar våld. 
Start augusti – september. 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Mora kommun, gymnasienämnden 
Lennart Sohlberg redogör för olika förändringar, besparingar, sänkning/anpassning av 
gymnasieskolan ned till en nivå 800 – 900 elever, där man kommer att ligga under överskådlig tid. 
Vuxensidans vårdutbildning läggs ned p g a resursbrist. Ungdomssidans vårdprogram fortsätter. 
Hotell och Turist nedlagt. Två inriktningar inom estetprogrammet läggs ned. Likaså två 
inriktningar inom teknikprogrammet. En inriktning inom samhällsprogrammet. 
Fordonsprogrammet kvar.  
Mora kommun, barn- och utbildningsnämnden 
Anna Heed redogör för det effektiviseringsarbete som pågår för att klara kostnadsminskning 
(personal, lokaler o kost) men ändå hålla en god kvalitet. Ändå finns glädjande bra resultat för 
grundskolan. Mora kommun klättrar här uppåt i den nationella statistiken (nöjda elever). Däremot 
finns en svaghet i matematik. Skolan har tillsammans med övriga kommunala verksamheter en 
riktig utmaning i att kunna rekrytera framtidens medarbetare – med tanke på den 
generationsväxling som pågår. 
Landstinget, Mora lasarett 
Lena Skreij redogör kort för den nya organisationen med fyra divisionschefer, primärvården, Ulf 
Börjesson. Pågår byggprocess vid lasarettet. Dels en ny vårdbyggnad som ska inrymma 
vårdavdelningarna – dels för helikopterplattan. Man ser med oro på den sjuksköterskebrist som 
finns. Man kommer att ha lika många platser öppna som förra sommaren. 
Landstinget, Primärvården 
Camilla Mangs redogör för att den läkarbrist (7 vakanser) som just nu är ska medföra allvarliga 
problem i sommar. Redogör även för primärvårdens planering för att kunna tillgodose behövliga 
hälso- och sjukvårdsinsatser under cykelvasan. Man ser här en risk för kraftigt ökade behov. Dels 
kommer ett stort antal besökare hit – dels är det stora risker för dem som deltar i tävlingen. 
  
9. Innehåll vid kommande möte 
Rapport folkhälsoplanerare 
PSYNK 
FINSAM 
Hemsjukvård 
Familjens hus 
Ungdomsmottagning 
En gemensam ingång 
 
10. Övriga frågor 
Nästa möte är den 26/9. 
 
13. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet med att tillönska en  
Glad Sommar! 

Sekreterare 
Anders Ludvigson 

 


