Anteckningar vid möte med POLSAM 2017-10-09
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, Orsa kl 09.00 – 11.30
Närvarande: Jan Segerstedt, ordf
Hans Sternbro
Susann Lindblad
Mikael Thalin
Ann-Therese Albertsson
Anna-Karin Olsson
Gunnar Olsson
Bigitta Sohlberg
Helena Berglund
Maria Tapper
Lena Freijs
Bernt Westerhagen
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Lotta Hedin
Janne Bäckman
Birgitta Lundqvist

Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg
Kommunalråd
Kommunchef
Tf verksamhetschef Omsorg
Finsam
Ordf Hälso- och sjukvårdsberedningen
Orsa vårdcentral
Landstingsrepresentant
Områdessamordnare
Landstingsrepresentant
Sekreterare

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
Föregående minnesanteckningar 2017-05-05
Anteckningarna läggs till handlingarna.
Kommunalrådets punkt
Ekonomin i kommunen är god. Vi har ett högre ekonomiskt mål. Budget 2018 visar att vi har
goda förutsättningar att nå målet. En ny annorlunda ersättning för integration kommer från
staten.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Orsa ska delta i ett projekt tillsammans med
Avesta kommun om integration, detta berör hela kommunens personal.
Resurser kommer att avsättas för att se på heltidsavtalet.
Samverkan Barn & Unga
– Familjens hus, Janne Bäckman
Janne Bäckman informerar om ”Familjens hus”. Handlar om att ha ett helhetsgrepp om barn
och familjer och att avdramatisera det med att söka stöd och hjälp. Ett konsultationsteam
finns i Orsa som man kan utgå från när man ska diskutera hur man kan forma arbetet.

Helena Berglund informerar om en gemensam samverkansdag den 29
november.”Barn/ungdom som har självskadebeteende, upplevt/upplever våld och hot om
våld samt hedersrelaterat våld” Plats är kommunsalen i Orsa.
Finsam
Gunnar Olsson informerar: Socialförsäkringsutskottet vill att Finsam breddar sitt arbete.
Ett projekt, Rosab (rehabilitering av offentligt anställda), ska starta.
Lokalt arbetar man med namnbyte av beredningsgrupperna. De ska heta ”En dörr in” och ha
ett ”mottagningsteam”, som ska kunna skicka personer till rätt instans snabbare än tidigare.
Finsamteamets namn är nu coachingteam som Finsam finansierar.
Finsams budget är ca 4 milj per år, Orsa bidrar med ca 180.000/år.

Samordnad beroendevård
Ett samverkansavtal mellan kommun och Landsting ska skrivas.

Samverkan Vård & omsorg
– Trygg och säker utskrivning från slutenvården
Samverkan måste bli bättre.
1 januari kommer en ny lag där bl a primärvården får en ny roll. För slutenvården gäller att
inom 24 timmar från att en patient kommer in ska en vårdplanering påbörjas. När patienten
är medicinsk färdigbehandlad ska planeringen vara klar och patienten ska kunna tas hem av
kommunen.

Flyktingfrågor
Kommunen kommer att få pengar av staten så att ensamkommande ungdomar som fyllt 18
år och som inte fått uppehållstillstånd, ska kunna få bo kvar i Orsa.
Birgitta Lundqvist informerar om sitt arbete. Hon har träffar med ensamkommande killar.
Träffarna sker på boendet med platstolk, det är 5 träffar. Man pratar om hur man mår, t ex
stress och mardrömmar. Man pratar också om mat och fysisk aktivitet. Sista träffen pratar
man om tobak, alkohol, sex och samlevnad. De som kan delta är de med lindrig psykisk
ohälsa, max 5-8 personer.

Överföring av folkhälsofrågor till Polsam
Förslag ska komma från SKL hur man ska arbeta med detta.
Önskvärt vore en folkhälsoplan.
Rapport från respektive huvudman
Omsorg: IVO har varit på besök. Kvalitetssäkring behöver ses över. En alkohol- och
drogterapeut är anställd.
Kommunen: Det är oroligt på ungdomens hus. Kriminalitet i Orsa har diskuterats på Brå. Det
är ändå förhållandevis låg kriminalitet i Orsa. Orsas skolor ligger etta i Dalarna i
lärarförbundets ranking. Lediga platser finns på särskilt boende. Förslag på övergripande
mål, näringslivsfrågor, öka antalet invånare, digitalisering, e-tjänster.

Landstinget: Hälso-sjukvårdsberedning har gjort studiebesök på ambulanshelikoptern som
gör stor nytta. Ekonomin är bra på det stora hela. Sommaren har fungerat bra trots
personalbrist. Ombyggnationer av Mora lasarett fortsätter, ny ambulansstation, nytt
mottagningshus mm.
Innehåll vid kommande möte
Nästa möte är den 24 november.
Övriga frågor
Mötets avslutning
Ordförande avslutar mötet.

