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Minnesanteckningar
1) Mötets öppnande
Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2) Föregående minnesanteckningar
Anteckningar från den 6 februari godkändes.
3) Besök sektorchefer
Besök av Annica Ottosson socialchef och Kerstin Sjöberg-Axelsson
vård- och omsorgschef. Beredningen informerar om ledamötenas verksamhetsbesök och vilka synpunkter som framkommit från patienter och
medarbetare. Flera av de synpunkter som ledamötena fått till sig berör
inte beredningens uppdrag. Beredningen överlämnar en lista på allt det
vi fått till oss.
Därefter samtalade vi om beredningens första förslag på strategi. Cheferna anser i stort att vårt förslag är relevant och tillför viktiga synpunkter som beredningen kan tänka på inför det slutgiltiga förslaget. Vi
fick också exempel på hur kommunen arbetar när det gäller att säkerställa tillgången på personal inom verksamheterna.
4) Strategi om patientsäkerhet – förslag till KF
Diskussion kring det förslag till strategi som nu finns. Efter diskussion i
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beredningen modifieras ett par av förslagen. Förslaget biläggs minnesanteckningarna.
5) Övriga frågor
Rapport från beredningsträff där Ingrid, Per-Olof och Hakon deltog.
Ingrid berättar att beredningens uppdrag förlängs till oktober.
Information till KF om strategin kommer att ske på majmötet. Debatten
kommer troligtvis att benämnas en ”vägledande frågestund” då erfarenheten från tidigare beredningsförslag är att det i stort sett råder konsensus kring de förslag som läggs fram.
Per-Olof informerar om möte med Carina Olofsson (kanslichef) om koordinatorträffar, minnesanteckningar ut på hemsidan m.m.
Vid träffen diskuterades också när det är meningsfullt att genomföra
medborgardialoger och att det gäller att vara klar över syftet med de dialoger som genomförs.
6) Nästa möte
Nästa möte är den 9 april kl.10-12 i Skiren.
Till dess läser alla ledamöter igenom det underlag som nu föreligger inför majmötet i Kf. Framförallt funderar vi på läsbarhet, struktur och innehållets relevans. Som bilaga kommer vi att lägga kommunens Patientsäkerhetsrapport (2018).

Avslutning
Ordförande Ingrid tackade för ett konstruktivt möte och avslutade mötet.

