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Mårten Davidsson Koordinator
Frånvarande:

John Haxholm (SD)
Bill Johansson (S)

Minnesanteckningar
1) Mötets öppnande
Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2) Föregående minnesanteckningar
Anteckningar från den 17 januari godkändes.
3) Strategi om patientsäkerhet - debattförslag
Genomgång av det förslag som framtagits av Ingrid, Ing-Marie och
Mårten inför debatten i KF i mars. Diskussion i beredningen om
materialet.
Beredningen beslutar att Ingrid skriver fram förslag till strategi utifrån
de punkter mötet såg som viktiga att ta med. Förslaget skickar Ingrid till
Mårten som sedan skickar ut det till övriga ledamöter i beredningen.
Mårten skriver fram sektorns analys av de data som finns i den rapportering som gjorts till Ks. Vid ett arbetsmöte 22 febr. 8.30-12 arbetar IngMarie, Mårten och Ingrid fram debattunderlaget.
Ingrid informerar vid nästa Kf om att det finns möjligheter att ta del av
Finspångs kommuns ”Patientsäkerhetsberättelse för kommunal sjukvård
2017” inför debatten.
4) Information sektorchefer
Vid mötet den 27 februari kommer sektorchef Annica Ottosson och Kerstin Sjöberg-Axelsson att delta. Beredningen kommer då att informera
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om delar av det som framkommit vid verksamhetsbesöken som inte just
berör hälso- och sjukvården. Informationen är samlad på en särskild
lista daterad 17/1-18. Vi kommer även att efterhöra sektorledningens
syn på debattunderlaget.
5) Övriga frågor
Uppdraget ska vara klart i 1 maj, men det kommer beredningen inte att
hinna. Bättre att utföra arbetet med kvalitet, än att hasta fram ett förslag
till Kf. Ingrid ber KF om förlängning av tiden fram till oktober.
6) Nästa möte
Nästa möte är den 27 februari kl.10-12. Sektorcheferna kommer då delta
första timmen så att vi kan få deras synpunkter på vårt förslag. Vi vill då
också överlämna de synpunkter vi fick och iakttagelser vi gjort vid våra
verksamhetsbesök.
7) Avslutning
Ordförande Ingrid tackade och avslutade mötet.

