
Anteckningar vid möte med POLSAM 2016-03-11 

 

 
Plats och tid: Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 11.45 
 

 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Socialutskottet 
 Gunilla Elings-Friberg S Socialutskottet 
 Ann-Therese Albertsson  Kommunchef 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Maria Tapper S Landstingsrepresentant 
 Bernt Westerhagen C Landstingsrepresentant 
 Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
 
Övriga: Lotta Hedin   Sekreterare 
 Eva Dahlin   BVC 
  
 
 

 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 

Föregående minnesanteckningar 2015-11-27 
Ordförande går igenom minnesanteckningarna. 
Det har inte hänt något gällande parkeringsplatser vid vårdcentralen och Orsagården. Ann-Therese 
Albertsson undersöker var ärendet ligger i kommunen. 
Finsam, ”Gröna jobb” blev inte av. 
 

Kommunchefens punkt 
Förslaget till omorganisation i kommunen är nu taget politiskt. Det blir en förvaltning med fyra 
verksamhetsområden, Samhälle, Lärande, Omsorg och Service och utveckling (allt stöd). 
Boende för ensamkommande barn/ungdomar hör nu till omsorgen. 

 
Folkhälsofrågor 
Folkhälsorådets uppgifter måste ses över. Kommunchefen tar med detta till den politiska processen. 
 

Finsam 
Ekonomin har ett negativt resultat vilket är positivt. Vilket innebär att medlen används till 
efterfrågade insatser. 
Beslut är taget i styrelsen om att bidra med pengar till ett projekt ”Integrerad psykiatrimodell”. 
Syftet med projektet är att socialpsykiatrin i Mora ska utveckla och implementera en arbetsmodell 
för att kunna stödja unga vuxna med stora svårigheter att komma till en fungerande livssituation. 
Andra kommuner som också är med i Finsam ska kunna ta del av arbetet. 



 
 

Samordnad beroendevård 
Anita Nääs kommer att sammankalla till ett möte för en utvärdering. 
 

Samverkan Barn & Unga – Eva Dahlin, BVC-sköterska 
Eva informerar om BVC:s arbete. Det finns f n ca 300 barn. Det föds ca 50-70 barn/år. Man gör 
hembesök till alla familjer med nyfödda. Man screenar barnen för att tidigt upptäcka svårigheter. 
Samarbete sker med förskolan, föräldrarna är alltid med.  
 

Samverkan Vård & omsorg 
Anita Nääs kallar till ett möte. Ett önskemål är samverkan om demenssjuka (speciellt den som bor 
hemma).  
 

Flyktingfrågor 
Känslan att läget har stabiliserat sig. Förberedelseklass finns för barnen. Inga nya aviseringar av 
ensamkommande barn just nu. 4 nya lägenheter för ensamkommande har ordnats.  
Högt tryck på vårdcentralen i och med flyktingsituationen.  
 

Rapport från respektive huvudman 
Socialutskottet: Oro för glappet som kan bli mellan att en person varit på avgiftning och att det 
måste gå 3 månader av nykterhet innan man kan få komma till t ex AME, risken är att man faller 
mellan stolarna. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger nu på budget. 
Landstinget: Mora lasarett har slagit ihop Stroke- och GerRehab- avdelningen, heter nu 72:an. Det är 
en konsekvens efter genomlysningen. Psykiatrin har stora vakanser. Upptagningsområdet är större 
nu. Sommaren kommer att bli tuff överlag. Helekopterlandningsplats ska börja byggas. Det blir 
uppepå akuten.  
En temakväll i Mora på Kulturhuset den 14/4 kl 18, artrosskola.  Sjukresor diskuteras.  
Regionsfrågan, farhågor för små sjukhus. 
Vårdcentralen: rekrytering pågår av BVC-sköterska och sjukgymnast. Utbildningsläkare finns på plats. 
Man är trångbodda. 
 

Innehåll vid kommande möte den 27 maj 
Skolhälsovården bjuds. 
Beställarenheten för tandvård, Förvaltningschef  Anna-Kari  Rynoson 
 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


