Anteckningar vid möte med POLSAM 2017-03-03
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 11.30

Närvarande: Jan Segerstedt, ordf
Gunilla Elings-Friberg
Susann Lindblad
Håkan Yngström
Mikael Thalin
Mattias Scandola
Gunnar Olsson
Bigitta Sohlberg
Anita Nääs
Maria Tapper
Bernt Westerhagen
Marie Jangmyr-Sundin
Övriga:
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Lotta Hedin

Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg
Utskottet för lärande
Kommunalråd
Chef för lärande
Finsam
Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen
Verksamhetschef Orsa vårdcentral
Landstingsrepresentant
”
Enhetschef IFO
Sekreterare

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
Föregående minnesanteckningar 2016-12-02
Anteckningarna läggs till handlingarna.
Kommunalrådets punkt
Mikael Thalin informerar om Brottsförebyggande rådet och Trygghetsrådet. Han berättar
om vad trygghetsrådet gjort. Man tittar på ungdomens hus där det är en ny leding. BRÅ
efterlyser mer engagemang. Den 29 mars blir det ett kvällsmöte med kommunen,
nattvandring.nu, orsabostäder m fl. Man vill att fler orsabor engagerar sig. Man vill få till
nattvandring i Orsa och mer grannsamverkan. Annons kommer i Orsakompassen.
Ett viktigt mål i kommunen är att få ner arbetslösheten för utlandsfödda. Den 21 mars blir
det en dag tillsammans med Arbetsförmedlingen, där man ska se vad kommunen kan göra
för att hitta praktikplatser.
Kommunen får ett bra resultat ekonomiskt för 2016.

Samverkan Barn & Unga
Ett gemensamt möte är på gång för utskotten för omsorg och lärande den 4 maj.
Finsam
Ett arbete pågår att förändra och rätta till Finsams struktur för att möta lagstiftarna. Konkret
betyder det att tillsätta en styrgrupp av parterna i Finsam. Vecka 10 kommer en kallelse att
skickas till AME i kommunerna och en till Anita Nääs. Det heter inte Finsamteam längre,
utan coachingteamet (bestående av anställda av resp huvudman).
Gunnar Olsson letar efter personer till coachingteamet. Ska jobba med individer och
grupper för att stärka personer till egen försörjning eller till rätt myndighet. Tre tjänster
behövs, 1,5 tjänst är tillsatt idag.
Ett projekt pågår i Mora kommun där man arbetar med att inte behöva skicka personer
vidare utan kunna ha dem kvar i kommunen. Syftar till att hjälpa personer i landsbygd. Mora
ska delge erfarenheter av projektet till Orsa och Älvdalen. Detta projekt delfinansieras av
Finsam.
Samordnad beroendevård
En grupp finns men den fungerar inte bra, psykiatrin saknas.
Samverkan Vård & omsorg
Fungerar inte riktigt bra, man tar omtag, ett möte är på gång.
Hemsjukvården fungerar inte bra. Gäller både från kommun och landsting. Problem är tex
gränsdragning. En översyn av hemsjukvården görs i hela Dalarna.
Bildspel av ”Presentation av hemsjukvårdsöversyn” biläggs anteckningarna.
Flyktingfrågor
Hotellets asylboende avvecklas under april. Migrationsverket har ansvar för vart personerna
ska ta vägen. En hel del barn kommer att försvinna från skolan. Hoppas en del kan vara kvar
i Orsa. Det kan bli ett problem med bostäder.
Många blir kommunplacerade, det kan påverka försörjningsstödet om det blir väntetid på
etableringsbidrag och personnummer. Ett bidrag fås från integration, lån till möbler kan
sökas hos CSN.
Rapport från respektive huvudman
Lärande: Anita Nääs och Mattias Scandola är överens om att ha en skolläkare. Tanken var
också att ha en psykolog, men vi är inte där än.
Familjens hus (Familjecentral), Kommunstyrelsens utskott för strategi och utveckling har
gett kommunchefen Ann-Therese Albertsson i uppdrag att få till ett Familjens hus tills med
landstinget. Bvc, samtalsmottagningen för barn/ungdom, verksamhet omsorg, elevhälsan
och öppna förskolan.
Omsorg: En alkohol- och drogterapeut är anställd from nu. Han ska finnas på AME
förmiddagar och på IFO eftermiddagar. Läget är bättre med anställda socialsekreterare.
Anders Ludvigson, tf verksamhetschef omsorg slutar 31 mars. Rekrytering pågår.
Landstinget: Vårdcentralen rullar på, det finns nu fyra ST-läkare och en till kommer i maj.
Patienter över 85 år har gratis vård from nu.

From 6 mars är helikopterplattan i Mora klar. I december var det 3 st skarpa
utryckningar/dygn. 20 st anställda finns på helikoptern, 4 piloter, 8 läkare halvtid, 5
handscrew (sjuksköterskor som också kan landa helikoptern).
Fastighetsplan finns nu klar för Mora lasarett om hur man ska utöka byggnationer.
Akuten i länet fått mycket bra betyg av SKL
Digital vårdcentral har kommit igång. En app ”Min vård” finns att ladda ner.
Kortare tid för kommunerna att ta hem utskrivningsklara patienter från lasarettet from
2018. Kommunerna kommer att ha tre dagar på sig att ta hem patienterna.

Innehåll vid kommande möte
Någon från psykiatrin inbjuds.
Någon från projektet Mora kommun bedriver bjuds in.
Vi beslutar att ändra tid på kommande sammanträden, 5/5, 29/9 och 24/11.
Ny tid blir kl 13 – 16.
Övriga frågor

Mötets avslutning
Ordförande avslutar mötet.

