
POLSAM 

Politisk samverkansgrupp 

Datum: 2014-11-21 kl 09.00-12.20 

Plats: Seldingerrummet, hus 3, plan 9, Mora lasarett 

Närvarande:  

Bigitta Sohlberg- ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, Inga-Lena Spansk- för- och 

grundskolechef, Lennart Sohlberg- gymnasienämnden, Marie Ehlin- gymnasiechef, Anders Ludvigson- 

socialchef, Eva Nordin Olson- verksamhetschef vårdcentralen, Lena Freijs- områdessamordnare, 

Anna-Carin Rydstedt- öppenvårdspsykiatrin, Magnus Nordahl- trainee socialnämnden och Mäjt Wik- 

vård och hälsoutvecklare.  

Sekreterare: Carina Böhlmark 

 

1. Mötets öppnande 

Välkomnande 

2. Fastställande av föredragningslista 

Dagordning fastställs.  

3. Föregående mötesanteckningar 

Redovisas muntligen av ordföranden.  
 

4. Rapport folkhälsoplanarare 

Ordförande i Folkhälsorådet i Mora Bigitta Sohlberg informerar: 

 Fortfarande är ingen folkhälsoplanerare anställd samt att inget reglemente är fastställd. 

Tanken är att Mora skall bli en regionstad 2022 även gällande folkhälsovård. Idag händer 

inget i kommunen, enligt Sohlberg.  

Ingen utvärdering har gjorts av Hälsoveckan.  
 

5. Familjens hus 

1 juli 2016 är startdatum för Moras nya Familjenshus.  

Inga-Lena Spansk berättar att dom redan nu har hittad en form för detta arbete i samarbete med 

PSYNK.  

6. Psynk 

Projektledare Inger Skoglund Hassis: denna höst har vi arbetat med 3 arbetsgrupper! 

Gemensamma samarbetsytor skapas!  



Skolnärvaro: att tidigt upptäcka och skapa rutiner kring frånvaro i skolan och främja 

Närvaro!  

Missbruksfrågor: ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak i Sverige), kartlägga och beskriva, finns 

statistik att tillgå? Denna grupp har idag inget uppdrag att upprätta rutiner – endast kartlägga.  

Föreläsning i nov: hur vi tar emot barn från andra länder.  

Projektgrupp kring: Hemmasittarna i kommunen (bör startas upp snarast!) 

På Demokratidagen: Psynk var då representerade. Då kom skolrelationer upp, elever emellan men 

även elever- lärare.  

www.skl.se/psynk: Tidiga listan- börja med barnen. 9 viktiga punkter.  

Föräldrautbildningar ligger förnärvarande nere i Mora kommun pga av ekonomiska läget och att det 

inte är en verksamhet som måste prioriteras enligt lag. Däremot är dessa utbildningar 

kostnadseffektiv på längre sikt och vi måste se över hur kostanden skall fördelas!  

Riktade föräldrautbildningar ger god effekt, enligt Eva Nordin Olson jämfört med de generella 

föräldrautbildningar som utförs på många håll.   
 

7. Kan Polsam utgöra styrgrupp för samverkansprojekt? 

Styrdokument för Polsam har fastställts sedan förra mötet.  

Förtydligande bör göras så det tydligt står att både förtroendevald och ansvarig tjänsteman för 

berörda nämnder skall delta i Polsam.  

Förtroendevaldas närvaro i denna samverkansgrupp måste styras upp och bli bättre! Anmäls 

frånvaro skall ersättare kallas! 

Frågor på övergripande nivå är viktiga och närvaron av förtroendevalda är av mycket stor vikt.  

Rätt närvaro i detta forum ger bättre beslutsforum!  

Skulle tex Polsam utgöra styrgrupp för Psynk?  

Ja, om kommun och landsting beslutar att Polsam skall utgöra styrgrupp för Psynk- då är det möjligt.  

Förslag till tjänsteskrivelse bör tas fram, Lena Freijs tar fram förslag till tjänsteskrivelse till nästa 

Polsam. 
 

8. FINSAM 

Gunnar Olsson var ej närvarande.  

Bigitta Sohlberg informerar kort om nulägesrapport.  
 

9. En gemensam ingång 

Kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedling i samarbete.  

Samma uppdrag som Finsam men med yngre människor, 15-24 år.  



Katarina Wahlberg Halvars är nu projektledare from 1 dec 2014. Tanken är att projektet skall bli en 

permanent lösning.  

Prioriterad uppgift för projektledaren: undersöka var finns dessa ungdomar, vilka aktiviteter finns att 

erbjuda och samt informationsspridning.  

Lokaler delas med Finsam. 1 ½ anställd inledningsvis. Olika samverkansgrupper, ex Elevhälsan deltar i 

Gemensam ingång.  

Alla verksamheter skall skicka dit sin kompetens- vi ställer gemensamt upp med resurser. 

Fördelningen av uppgifter ligger på projektledaren.   

Utvecklingsmedel söks även från Region Dalarna- projekt avhoppare gymnasiet. Detta för att kunna 

ge tydligare stöd, elevcoacher ex.  
 

10. Ungdomsmottagning  

Mäjt Wik, Vård och hälsoutvecklare, stödresurs primärvård/specialistvård. 

Mäjt berättar om ungdomsmottagningar och deras behov av förändringsarbete, enligt bilaga 1 till 

mötesanteckningarna.  

Behov av kuratorer är stort i kommunerna - väntetiden är lång! I stort finns behov att utöka 

personalresurser och öppettider i samtliga kommuner (Mora, Orsa, Älvdalen och Rättvik).  

Medarbetarförslag: Norra Dalarnas ungdomsmottagning, värdkommun Mora. Gäller Mora, Orsa, 

Älvdalen (Särna och Idre) och Rättvik. Samordningsvinster kan ses och bättre medarbetargrupp för 

samordning och kompetensförsörjning.   

Polsam uppmanar samtliga kommuner att delta i samverkansgruppen för ungdomsmottagningen. 

Idag representeras endast socialnämnden Mora.  

Lokala samverkansavtal bör upprättas mellan kommunerna.  

11. Hemsjukvård 

Vi får till bättre samverkansformer enligt socialchef Anders Ludvigson. Oklarheter kring avtalet finns 

fortfarande och vi arbetar att klargöra dessa frågetecken. Rutiner bör upprättas kring olika aktörer. 

Kostnaderna är stora och påverkar kommunens ekonomi negativt. Utredning sker idag kring detta.  

Sammanfattningsvis: hemsjukvården fungerar bra men kostnaderna ökar!  
 

12. Statistik utskrivningsklara 

Betalansvarslagen ses nu över. Läkare gör bedömning om patienten utskrivningsklar. Efter 

utskrivning har sedan ansvarig kommun 5 arbetsdagar att säkerställa patientens hemsjukvård mm.  

Hittills 2014 har Mora 79 debiteringsdagar. Anledningen är högt antal av äldre i kommunen, enligt 

bilaga 2 till mötesanteckningarna. 

Ludvigson berättar om den projektering som pågår i kommunen där nytt särskilt boende pågår med 

plats för 32 nya platser. Det skulle lösa viss problematik i ovanstående problematik.  



Lena Freijs delger statistik, bilaga 3 till mötesanteckningarna, som visar patienter som registreras i 

slutenvårdstillfällen.  

Återinskrivningar inom 1-30 dagar, bilaga 4.  
 

13. Rapport från respektive huvudman 

Mora kommun:  
Magnus Nordahl: stora förändringar i Migrationsverket med stort antal invandrande personer 
(familjer med barn) Detta ställer stora krav på kommunerna.  
Vi vet att vi kommer att få fler Ensamkommande barn vilket påverkar samhället. Det är svårt att 

planera dessa verksamheter då förutsättningarna hela tiden förändras!   

Större krav att ta emot familjer, för lågt mottagande ger straffavgifter till kommunen.  

Landstinget påverkas också över denna ökning av flyktingströmningar! 

Syrier och statslösa palestinier och personer från Eritrea är i majoritet.  

Sverige och Tyskland har stort mottagande av flyktingar i EU.  

Mora kommun, gymnasienämnden:  
Marie Ehlin: rekrytering personal till vård/omsorgsprogrammet. Svårt att få praktikplats inom 
psykiatrin. Nytt gymnasieprogram i Borlänge.   Vårdvux: inget statsbidrag nu. Lärlingsplatser.  
 

Landstinget, Mora lasarett: 
Lena Freijs: Personalbrist. Med jämna mellanrum måste verksamheter läggas ner pga detta. Kirurgen 
är problematiskt och kommer delvis att läggas ner efter nyår. Viktigt att frigöra platser så de 
utskrivningsklara snabbt kommer ut i kommunens regi.  
Byggnationer vårdblock, start 2016. För att frigöra plats inom befintliga väggar skall vårdcentralen 

flyttas till moduler enligt plan. 2 dec planeras informationsmöte kring dessa förändringar. 

Helikopterplatta planeras att färdigställas.  

Landstinget, psykiatrin:  
Anna-Carin Rydstedt: november har varit hög arbetsbelastning inom socialpsykiatrin.  
1 jan 2015 börjar en ny överläkare. Annons ute nu på psykolog.  

Landstinget, vårdcentralen:  
Eva Nordin Olson: Svårt med läkarrekrytering. Viss kontinuitet med stafettläkare. Sjuksköterskor finns 
god beläggning.  
Flyktingmottagande i Gesunda har påverkat oss, en filial med sjuksköterskor som tar emot. Även bra 

insatser med vaccinationer, läkare som sköts på plats i Gesunda.  

Patientråd har nu startats.  

Primärvården i samarbete med hemsjukvården, äldrevården bör arbetas med samverkan med 

kommunen. Särskild väg in till vård för äldre, projekteras på. Nationellt beslut på gång gällande 

stafettläkare. Vi väntar!  

  



 

14. Mötestider 2015 

13 mars 

22 maj 

25 september 

20 november 

Lokal, samma som tidigare. Tid: 9-12. 

 

15. Innehåll vid kommande möte 
- Rapport hälsoplanerare  

- Familjens hus 

- Polsam som styrgrupp?  

- Finsam  

- Gemensam ingång 

- Ungdomsmottagning 

- Rapport respektive huvudman 

 

16. Övriga frågor 

Konstaterande: Sista gången för den här mandatperioden.  

17. Mötets avslutning 

Ordförande Bigitta Sohlberg önskar samtliga en god jul och gott nytt år.  


