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Minnesanteckningar från politisksamverkansberedning i Orsa 2014-05-23 
 
Närvarande 

  Marie Olsson S Kommunstyrelsen 
Hans Sternbro S Socialnämnden 
Stefan Olsson  Folkhälsoplanerare 
Bigitta Sohlberg S Ordförande Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Bernt Westerhagen C Ordinarie landstingsrepresentant 
Stefan Olsson  Folkhälsorådet 
Anita Nääs  Verksamhetschef Orsa Vårdcentral 
Anna-Karin Olsson  Socialchef 
   

 
Frånvarande 
                                                     Bitte Nohrin Jernberg                S         Ordinarier landstingsrepesentant 

Gunilla Elings Friberg S Barn- och utbildningsnämnden 
Ann-Marie Fröjd C Socialnämnden 
Marie van Geffen Blomberg  Bitr. Socialchef 
Anna Björk 
Lena Freijs 
Jeanette Hjortsberg 
Marita Robelin          
Gunnar Olsson 

         Skolchef 
Områdessamordnare landstinget 
Verksamhetschef psykiatrin 
Enhetschef öppenvårdspsykiatrin, Mora 
FINSAM 
 
 

   
   
   
   
   

1. Mötets öppnande 

Hans Sternbro öppnar mötet. 

2. Fastställande av föredragningslista 

Mötet godkänner föredragningslistan. 

3. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Folkhälsorapport/Orsa åter i topp 

Aktuellt läge.  

För ensamkommande barn allt börjar bli klart. Vi startar upp HVB, hemför vård av 
boende 23 juni.  
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I risk och sårbarhetsarbetet ska även sociala risker tas med. Mora-Orsa-Älvdalen har 
gemensamt tittat på hur man kan arbeta med detta. Vi utgår ifrån Länsstyrelsens 
sammanställning av riskfaktorer. Detta arbete ska vara klart till 15 september.  

Stefan delar ut en sammanställning från ung röst, en enkät som gått ut till ett antal 
barn åk 6 och 8, som Rädda barnen gjort. Orsa skiljer inte ut sig från övriga landet. 
Det är väldigt många som svarat vet ej i förhållande till landet. Tjejer är mer otrygga 
än killar. Främlingsrädsla skiljer sig också en del när det gäller att fler i Orsa känner 
rädsla och att man inte behöver arbeta med detta. Det är viktigt med att förbättra 
integrationsarbete, vilket kommer att ske framöver i och med att Orsa Kommun 
anställt en boende/integrationschef. Polsam  återkommer till denna rapport framöver. 
Kommunen tittar på hur man kan arbeta bättre med demokratifrågor och vilka 
uppföljningar/undersökningar ska man ha. 

Hälsa på lika villkor är en enkät som skickas ut av Folkhälsomyndigheten till ca 1500 
till hösten med frågor gällande hälsa och levnadsvillkor. 

Vad gör vi för att förbättra situationen? – Flera i kommunen har fått utbildning i 
föräldrastöd i en enklare och kortare variant. – 27 maj har vi en samverkansdag för att 
ta fram lokala överenskommelser inom ett antal områden. – planer för samverkan 
BUN-SOC-vårdcentral-service och fritid behöver öras. Det finns förslag på en 
styrgrupp men det kräver att alla är med. – I folkhälsorådet arbetar man för att ta fram 
mål och områden samt vad som ska styra detta arbete.- I kommunens arbete ska 
folkhälsoarbetet vara en del i målarbetet.- En liten broschyr har tagits fram i arbetet 
vård på lika villkor gällande information om telefon nummer och vart man kan vända 
sig.- Stefan har gjort en broschyr gällande föräldrastöd 

5. Livsstilsmottagning 

Ett möte planerat med Livsstilsmottagningen på måndag 2 juni för att ta upp 
diskussionen om hur detta ska fungera framöver. 

6. Växthuset 

Ett möte behövs för att gå igenom vad man behöver förbättra eftersom det har fungerat 
bättre tidigare. 

7. Missbruk/droger 
 
Det ökar med drogen spice i hela landet. Det finns en del att arbeta med både lokalt, 
regionalt och nationellt i dessa frågor. Det har nyligen varit ett föräldramöte gällande 
”Hur skyddar vi våra ungdomar från droger?” och en uppföljning kommer. 
 

8. Parkeringen på Orsagården/vårdcentralen 
 
Enligt Niklas Sjödin på service och fritid så omförhandlar man avtalet, som man nu är 
överens om, och det kommer sedan att skrivas under. 
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9. Rapport från respektive huvudman  
 
Orsa kommun. Det är valår i år vilket gör att inga ”stora” beslut tas. Inför budgeten 
2015 så ska ramarna antas och det ser ut som att nämnderna kan få det de äskat om, 
förutom kommunsstyrelsen där vissa minskningar föreslås. Befolkningen ökar och 
arbetslösheten minskar vilket är positivt för ekonomin.  Ökat inflyttande i och med 
Måsen och försäljning av tomter vid Styversbacken kommer att ge ytterligare 
skatteintäkter. Resultaten i skolan förbättras. Socialnämnden har äskat om mer 
resurser till 2015. Arbetet inom barn och ungdom fungerar bättre i och med att man 
fokuserar mer på hemmaplanslösningar. Hur fungerar arbetet med att minska 
återinläggningen på sjukhuset bland de äldre? 
Landstinget. Verksamheterna har lagt ett förslag på att slå ihop 
ungdomsmottagningarna inom Mora-Orsa-Älvdalen, men med filialer i respektive 
kommun. Ett förslag på ny överenskommelse kommer från region Dalarna och de ska 
antas i varje kommun. Det kommer att ske minskingar av platser på Lasarettet under 
sommaren. Planeringen av ett nytt vårdblock genomförs just nu för att bättre anpassa 
Mora Lasarett till behoven som finns. När det gäller helikopterplatta så är detta 
överklagat, men man kommer att lösa detta framöver.  Det diskuteras politiskt om BB 
på Mora Lasarett. Den nya parkeringen fungerar bättre, men det är problem med en 
del som stoppar i sina pengar och inte får ut nån biljett. 

9. Innehåll vid kommande möte 
 
FINSAM aktuellt 
Missbruk/droger. Marie Jangmyr Sundin bjuds in. 
Ungdomsmottagningen och den nya överenskommelsen. 
Livsstilsmottagningen vi uppdaterar informationen. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

11. Utvärdering av mötet 

Det har varit bra samtal men fler behöver delta. 

12. Mötets avslutning 

Nästa möte är den 12 september på Dalagatan klockan 9.00-12.00. 

Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet. 

 

/Anna-Karin Olsson 

 
 
 


