
Anteckningar vid möte med POLSAM 2017-11-24 

 

 
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 13.00 – 14.45 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf  Utskottet för omsorg 
 Hans Sternbro S Utskottet för omsorg 
 Susann Lindblad C Utskottet för omsorg 
 Mattias Scandola  Verksamhetschef lärande 
 Gunnar Olsson  Finsam 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Bernt Westerhagen  Landstingsrepresentant 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
  
 
Övriga: Lotta Hedin   Sekreterare 
  
 
 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 
Föregående minnesanteckningar 2017-10-09 
Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
Kommunalrådets punkt 
Punkten utgår. 
 
Folkhälsa 
Plan för Social hållbarhet motsvarar folkhälsa. Lena Freijs kollar upp till nästa möte vad 
social hållbarhet innebär. Det råder osäkerhet. 
 
Samverkan Barn & Unga  
Arbetet med Familjens hus löper vidare.  
 
Finsam 
Finsam står inför ett arbete att ordna till i leden för att det ska stämma med lagen. Det 
saknas huvudman för projektet med coachingteam som Finsam finansierar. Finsam 
omsätter ca 4 milj. Kommunerna står för 25%. 
ROSAB - Rehabilitering i offentlig sektor AB. När allt i arbetsgivarens rehabiliteringsplan är 
gjort och inget mer kan göras, då kan ROSAB träda in. Ett pilotprojekt ska starta under 2018 i 
Falun/Borlänge kommuner samt landstinget. 



 
 
Samordnad beroendevård 
Riktlinjer finns hur man jobbar med missbruk, riskbruk. Samverkansavtal mellan vårdcentral, 
öppenvårdspsykiatri och kommunen ska tecknas. 
 
 
Samverkan Vård & omsorg 
      – Trygg och säker utskrivning från slutenvården      
Avtal om de ekonomiska villkoren när det gäller överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från slutenvården kommer för Orsas del att tas i kommunstyrelsen den  
14 december 2017. 
 
 
Rapport från respektive huvudman 
Kommun: Man jobbar med rutiner efter den uppmärksammade #metoo-kampnajen. 
Handlingsplaner görs med anledning av våld och hot mot tjänsteman. Det gäller även  
ungdomens hus där man just nu har stängt verksamheten för ”äldre barn”. Jobbar för att 
kunna öppna igen. Alla lokala överenskommelser är klara.  
Omsorgen: Vinäs-modellen fungerar bra. Det är svårt med rekrytering av bl a 
arbetsterapeuter. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har varit på besök vid särskilda 
omsorgen. Väntar på svar. 
Landstinget: Rekrytering av personal till Bup börjar bli bättre. Landstingsfullmäktige har tagit 
budet för 2018. Återremiss av parkeringsavgifter för personal. Ett uppdrag finns för att se 
om det går att få igång förlossningsavdelningen i Mora. Kirurgin fungerar jättebra i Mora.  
Mora gymnasium ansöker om en YH utbildning av undersköterskor. 
Helikopterverksamheten tillförs mer pengar. Utbyggnad av Mora lasarett fortsätter. 
  
 
Förslag på mötesdatum 2018: 
23/2, 4/5, 21/9 och 23/11 
Förslaget fastställs. Tid bestäms till förmiddagar 9-12.  
 
Innehåll vid kommande möte 
Lämnas öppet. 
 
Övriga frågor 
En god jul önskas. 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


