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Minnesanteckningar från POLSAM, Malung-Sälen 7 mars 2016 

 
Närvarande 
Liv Lunde Andersson  Ordförande  Landstinget Dalarna 
Carina Albertsson (S)  Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun 
Kristina Bäckman (M)  Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun 
Kurt Podgorski (S)  Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun 
Robert Hagström (S)  Landstinget Dalarna 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Landstinget Dalarna 
Lena Freijs   Områdessamordnare 
Matts Lindgren  Verksamhetschef Vårdcentralen Malung  
Annika Larsson  MAS Malung-Sälens kommun 
Eva Malmqvist  Folkhälsoplanerare Malung-Sälens kommun 
Jeanette Hjortberg  Verksamhetschef psykiatrin 
Verone Johansson  Enhetschef öppenvårdspsykiatrin 
Ritva Pettersson  Finsam 
Mona Enqvist  Sekreterare 
 
Anmält förhinder 
Torbjörn Martinsson  Skolchef Malung-Sälens kommun 
Niclas Knuts   Socialchef Malung-Sälens kommun 
Sofia Söderström (S)  Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Liv Lunde Andersson önskar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Med några tillägg och ändringar i ordningen av punkterna så fastslår mötet dagordningen. 
 
3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes med en anmärkning på punkt 8 att det är hela Dalarna och inte 
Mora som ska minska på vårdplatserna och personalstyrkan. 

 
4. Finsam lägesrapport 

Ritva Petterson från Finsam Västerdalarna informerade om verksamheten 
 

Styrelsen i Finsam består av: 
Kurt Podgorski  ordförande   Malung-Sälens kommun 
Mats Hedlund  viceordförande Försäkringskassan 
Annika Simm-Eriksson ledamot  Vansbro kommun 
Nall Lasse Andersson ledamot  Lanstinget Dalarna 
Mirzal Celhasic  ledamot  Arbetsförmedlingen 
Brita Sohlin  ersättare  Malung-Sälen kommun 
Fredrik Lindh  ersättare  Försäkringskassan 
Ulrika Gärds-Forsberg ersättare  Vansbro kommun 
David Edin  ersättare  Landstinget Dalarna 
Karin Welam-Tornemalm ersättare  Arbetsförmedlingen 
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Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som 
hamnat utanför arbetslivet. Sådan samverkan om rehabilitering sker i samordningsförbund. De 
deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning 
(Finsam). 
 
För mer information gå in på http://www.finsamdalarna.se/vasterdalarna/ 

 
 
5. Folkhälsa 

Ewa Malmqvist Folkhälsplanerare Malung-Sälens kommun informerade vad som är på gång inom 
Malung-Sälens kommun. 
 
BRÅMS och Malung-Sälens kommun har en välkomstfest för nyanlända på Orrskogen den 18 mars 
kl 14.00-17.00 Alla hälsas välkomna 
 
Ett medborgarlöfte angående Trafik och unga där polisen informerar och samarbetar kring  A-
traktorer samt unga med nytagna körkort. 
 
Kursen Alla barn i centrum är i uppstartfasen och Tonårskursen är i gång. 
 
Tjänsten som Folkhälsoutvecklaren ska avvecklas under våren men att hälsoarbetet fortgår inom 
Malung-Sälens kommun och målet ska vara att Malung-Sälens kommun ska vara en av de friskaste 
kommunerna i landet. 
 
Föreningsbidragen är en del av folkhälsan samt hälsoarbetet inom Malung-Sälens kommun som är 
en stor arbetsgivare i kommunen. 
 
Region Dalarna arbeta med ”Samling för social hållbarhet” som är ett samarbete mellan kommun 
och landsting i Dalarna.  
 

6. Samverkan Barn och Unga 
Det arbetet fortgår. 
Arbetsgruppen träffas en gång i månaden. 
Arbete fortgår med att skapa ett Familjehus som ska ge kunskap och trygghet för familjer. 

 
 

7. Flyktingsituationen 
Malung-Sälens kommun har mellan 500-600 asylsökanden i nuläget. 
Det finns 5 st flyktigförläggningar i kommunen. 
Malung-Sälens kommun inrättar en integrationsavdelning under skolchefen. 
Vårdcentralen har en sliten personal och är överbelastade i nuläget på grund av flyktingsituationen. 
Det är en bra samsyn över de nyanlända även om det är med små resurser. 
 

8. Rapport från huvudmännen 
 
Landstinget 
Jeanette Hjortberg verksamhetschef för psykiatrin informerade att öppenvårds psykiatri har allvarlig 
personalbrist och kommer att hålla stängt i Malung under sommaren (V25-33). 
 
Asyl kristrauma avdelning kommer att upprättas i Borlänge. 
 
 
 

http://www.finsamdalarna.se/vasterdalarna/
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9. Innehåll till nästa möte 

1) Rapport om färdigbehandlades flytt från landstinget till kommunerna. 
2) Information angående hur avdelningarna på lasaretten håller stängt under sommaren.  
3) Nästa möte är den 9 maj kl 10.00-12.00. 

 
10. Patiensråd 

Robert  Hagström Landstinget informerade om patiensråd som är ett organ om hur det ser ut på 
vårdcentralerna. Det är ett medborgarråd för dialog mellan landsstinget och medborgarna 

 
Mötet avslutades 


