
Anteckningar vid möte med POLSAM 2016-10-14 

 

 
Plats och tid: Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 12.00 
 
 
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf MP Utskottet för omsorg 
 Gunilla Elings-Friberg S Utskottet för omsorg 
 Håkan Yngström C Utskottet för omsorg 
 Ann-Therese Albertsson  Kommunchef 
 Mikael Thalin C Kommunalråd 
 Marie Jangmyr-Sundin, enhetschef IFO, ers för Berit Ekepil-Mörtberg 
 Gunnar Olsson  Finsam 
 Bigitta Sohlberg S Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen 
 Anita Nääs   Verksamhetschef Orsa vårdcentral 
 Lena Freijs   Områdessamordnare 
  
 
Övriga: Lotta Hedin   Sekreterare 
 Anna-Kari Rynoson  Enheten för tandvårdsstöd 
 
 
 

 
 
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 
Föregående minnesanteckningar 2016-05-27 
Ordförande går igenom föregående anteckningar.  
 
Tandvårdens beställarenhet – Anna-Kari Rynoson 
Anna-Kari Rynoson besöker POLSAM och informerar om Enheten för tandvårdsstöd. 
Enheten ansvarar för Landstingets tandvårdsstöd för särskilda patientgrupper. De som kan 
få tandvårdsstöd är indelade i tre grupper: Den som har omfattande personligt 
omvårdnadsbehov. Den som behöver tandvård vid långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Den som behöver tandvård som led i en sjukdomsbehandling. 
 
Kommunalrådets punkt 
Mikael Thalin informerar om att kommunen är på väg in i en beslutsprocess vad gäller 
ombyggnad av Lillåhem. Detta för att förbättra för de boende och arbetsmiljön för de 
anställda. Beslut ska tas i kommunfullmäktige. Den stora frågan är hur mathållningen ska 
vara på sikt. 
Det kommer att bli tågförbindelse mellan Orsa och Mora via Inlandsbanan. 



Finsam 
Finsam har varit i gång i 3 år. Just nu är 45 st inskrivna. 40 st har skrivits ut sedan starten. Ca 
hälften har fått arbete eller annan sysselsättning. Det behövs ett omtag av strukturbygget. 
Arbete med verksamhetsplan pågår för att förtydliga vad uppdraget är. Det ska jobbas med 
de som är längst ifrån arbetsmarknaden. Av de som jobbar i Coachingteamet slutar två st nu 
och man tittar på hur det ska sammansättas. Det saknas någon från Orsa. Man tittar också 
på hur Finsam och AME i Orsa ska samarbeta. Lokala samverkansgruppen har gett sig själv i 
uppdrag att försöka hitta ett effektivare arbetssätt. Få så kort ställtid som möjligt för 
deltagarna (max två veckor). 
 Skogsstyrelsen jobbar med projekt Gröna jobb (t ex röja, skogsvård). 
 
Samordnad beroendevård 
Det finns ingen representant från Orsa. Detta bl a pga personalsituationen. Anita Nääs bjuds 
in till Individ- och famijeomsorgen (IFO) för att prata om vikten av att någon är med. 
 
Samverkan Barn & Unga – Orsa åter i topp 
Gunilla Elings-Friberg fick i uppdrag att gå tillbaka och se vad som hänt med ”Orsa åter i 
topp”. En undersökning visade 2011 att ungdomarna i Orsa hade stor psykisk ohälsa. En 
handlingsplan upprättades för att arbeta med detta i tre år.  
Ett av de nya verksamhetsområdena, ”Samhälle” har ansvaret för folkhälsoarbete och 
ungdomsfrågor. Det jobbas med en handlingsplan för föräldrastöd.  
Det är viktigt att samverkan mellan verksamhetsområdena Lärande och Omsorg fungerar.  
 
Samverkan Vård & omsorg 
Samverkansmöten har kommit igång. Det ska bli möte angående hjälpmedelsfrågan? 
Patientsäkerhet, tidigare har avvikelser mellan kommun och landsting skett via 
pappershantering med dålig uppföljning. Landstinget erbjuder nu kommunerna att gå med i 
avvikelsehanteringen ”synergi” för att hitta förbättringsområden. Alla kommuner utom två 
har skrivit på att de vill vara med. Orsa har inte gjort det. Håkan Yngström tar detta med sig. 
 
Flyktingfrågor 
Asylboendet i Noppikoski kommer att avvecklas. Behovet av tillfälliga asylplatser kommer 
att minska.  
Landstinget har en handlingsplan för att kunna få nyanlända som får uppehållstillstånd att 
stanna kvar. 
Antal ungdomarna minskar nu, en del blir uppskrivna i ålder. 5 st blir 18 år i år. Nästa år är 
det 15 st.  
 
Folkhälsoarbete  
Samordnaransvar bör ligga på verksamhetsområde Samhälle. Den person som blir ansvarig 
bör vara med vid POLSAM möten. 
 
Rapport från respektive huvudman 
Vårdcentralen: Har haft ett patientråd. 
Landstinget: Mora lasarett, bygger mycket (bl a helikopterplatta), ny fastighetsplan. 
 



Omsorgen: Personalsituationen inom Individ- och familjeomsorgen, svårt att rekrytera, 
saknar ordinarie personal. Många placeringar under en period, både barn och vuxna.  
Omflyttning av barnen inom EKB (ensamkommande barn) är på gång eftersom antalet 
minskar. 
Utskottet för omsorg föreslår att habiliteringsersättningen återinförs i Orsa. 
Kommunen centralt: Rekrytering av chefer pågår. 
 
Innehåll vid kommande möte 
Nästa möte blir 2 december. Byte till lokal som lämpar sig för Videosamtal. 
 
Övriga frågor 
 
Mötets avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 


