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Minnesanteckningar 

Samverkansberedning i Orsa 

 

 

 

Dag Fredagen den 28 november 2014 

Tid Kl. 09:00-12:00 

Plats Dalagatan 

Ärenden Se föredragningslistan! 

 

 

VÄLKOMMEN! 
 
 
 
 

Hans Sternbro 
Ordförande 
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Närvarande 
   
Marie Olsson S Kommunstyrelsen 
Hans Sternbro S Socialnämnden 
Ann-Marie Fröjd C Socialnämnden 
Gunilla Elings Friberg S Barn- och utbildningsnämnden 
Gunnar Olsson  Finsam 
Bigitta Sohlberg S Ordförande Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Anna-Karin Rystedt  Bitr. Enhetschef Öppenvårdspsykiatrin Mora 
Anna-Karin Olsson        
Anita Nääs 

 Socialchef 
Verksamhetschef Orsa vårdcentral 

Lena Freijs 

  Mäjt Wik          

  Veronica Renman                                                                           

 Områdessamordnare 

Vårdutvecklare Landstinget 

Socialtjänsten 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        2014-11-28                                      

 

  

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

3. Föregående minnesanteckningar 

Godkänns. 

4. Missbruk/droger, Veronica Renman  

Lägesrapport om aktuell situation i Orsa. I ök med polisen har 
kommunledningen kommit fram till att det är prioriterat att arbeta 
med ungdomar och droger. Malung och Vansbro arbetar med 
information och utbildning till föräldrar genom skolan vilket visar sig 
ha effekt. Det pågår ett projekt på Orsaskolan där man fokuserar på 
dessa frågor under en viss tid på schemat viss tid. Viktigt med 
långsiktighet gällande detta. Det blir ett extra BRÅ möte gällande 
dessa frågor så att vi kan diskutera vad vi kan göra. Det är viktigt att 
ta tag i detta gemensamt. 

5. Folkhälsorapport 

Punkten utgår tills nästa år. Ett nytt folkhälsoråd utses till 2015. 

6. Finsam 

Verksamheten har startat igång under hösten. Finsam  står på 3 
ben – samverkan – teamet - delaktiga i projekt, 26 inskrivna just nu. 
I Orsa arbetar man med möjligheterna att ha sysselsättning för de 
som är på väg ur missbruk. Det finns en del pengar för projekt inför 
2015. Gunnar är gärna med och bollar nya idéer och ev 
projekttankar. Beredningsgrupperna remitterar in till Finsam allt 
annat skall vara uttömt först. Inskrivningstiden är max 18 
månader.10/12 10.00 öppet hus på Finsam, Hotell Sankt Mikael, 
Välkomna! 

7. Ungdomsmottagning – Mäjt Wik 

Information om förslag till avtal gällande ungdomsmottagningen 
Norr-Väst. Se bilaga. Hur går vi vidare? Styrgruppen barn och 
ungdom tar med sig detta till eftermiddagen så att Mäjt kan få ett 
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beslut på att man tycker att detta arbete ska fortsätta. Anna-Karin 
återkopplar till Mäjt. 

8. Samordnad beroendevård i Orsa 

Vi har tecknat nytt avtal gällande detta och arbetet pågår och det 
fungerar bra. 

9. Rapport från respektive huvudman  

Landstinget. Problem på Mora Lasarett med personal gällande 
brist på sjuksköterskor. Neddragningar av vårdplatser pga. detta. 
Svårt med rekryteringen i hela landet. Man tittar på andra lösningar 
som kan avlasta sjuksköterskorna. Vårdcentralen: läkarbristen är ett 
problem även fortsättningsvis. I hela landet ser man över 
möjligheterna att sätta helt stopp för att anlita stafettläkare så att 
fler söker ordinarier tjänster. Psykiatrin har också mycket 

stafettläkare men snart fullt på sjuksköterskesidan. Kommunen. 
Det är lugnt i väntan på nytt skifte from 1/1-2015 och en ny politisk 
organisation där socialnämnden och barn och utbildningsnämnden 
tas bort och man lägger allt under kommunstyrelsen. Budgeten för 
2015 är tagen men det är en svag budget med ett resultat på 950 
tusen kronor. Det kommer att bli ett plusresultat för socialnämnden 
2014, men vi har tyvärr stor omsättning på enhetschefssidan. Nya 
rekryteringar på socialchefstjänst och kommunchefstjänst är klar. 
När det gäller skolchef så skall rekrytering ske. Det saknas en del 
personal för övrigt också. Det är kö till barnomsorgen eftersom fler 
flyttar in men det saknas lokaler.  

10. Mötestider 2015 

Lena Freijs lägger förslag till mötestider den: 20/3, 29/5, 11/9, 27/11 
9-12. 

11. Innehåll vid kommande möte 

Missbruk och droger. 

Samverkan barn och ungdom. 

Ungdomsmottagningen. 

12. Övriga frågor 

Demensdagen i Mora Hans och Ann-Marie. 

Bra dag med föreläsningar och gruppdiskussioner om hur vi ska 
jobba vidare med detta i Orsa. 
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13. Utvärdering av mötet 

Mjölk till kaffet nästa gång. 

Bra med mycket information om vad och hur vi behöver jobba 
framöver.  

14. Mötets avslutning 

God jul och gott nytt år. 

 

 

 

 

Anna-Karin Olsson 


