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Datum: 2018-08-22 

Grupp: Omsorgsberedningen 

Tid och plats: Skiren 10:00 – 11:00 

Deltagare: 

Ingrid Westlund (V) 
Lilian Bressler (M) 
Per-Olof Hårsmar (KD) 
Hakon Fältström (L) 
Ing-Marie Jeansson (S) 
Gerd Femerström (SD) 
Mårten Davidsson Koordinator 

 

Frånvarande: Bill Johansson (S) 
Britta Gustavsson (C) 
 

  

Minnesanteckningar  

1) Mötets öppnande 

Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Ny ledamot Gerd Femerström (SD) hälsas välkommen till beredningen.  

2) Föregående minnesanteckningar   

Anteckningar från den 11 juni godkändes. 

3) Sommaren 2018 – kort genomgång 

Mårten går kort igenom hur sommaren varit utifrån semestervikariesitu-

ationen och utifrån den värmebölja som drabbade landet. Generellt har 

det varit en skaplig sommar när det gäller vikariesituationen, trots att det 

fanns en hel del farhågor innan. Det har enligt cheferna fungerat bättre 

än befarat.  

Enligt uppgift har naturligtvis några av våra brukare farit illa i den vär-

mebölja som varit, men jobbigast har det nog varit för personalen.  

Några allvarliga avvikelser har inträffat, både det som nu utreds enligt 

Lex Sarah och några mer allvarliga medicinska avvikelser.  

Beredningen ger MAS i uppdrag att redovisa vad de mer allvarliga avvi-

kelserna/utredningarna visat på beredningsmötet i oktober i ljuset av de 

områden beredningen valt att formulera sig omkring i strategin. 
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4) Nuläge HS-strategin – processen framåt Kf 

Mårten berättar om hur processen kring strategin kommer att behandlas i 

KS och Kf. Mallen till strategin behövde ändras så en viss förskjutning 

av tidplanen kommer att ske. Strategin kommer med stor säkerhet ändå 

vara beslutad innan årets slut.  

5) Nästa uppdrag – information 

Ingrid informerar om att vårt nya uppdrag ska formuleras tillsammans 

med Kfs presidium d. 4 sept. Uppdraget handlar om att revidera den ti-

digare beslutade psykiatriplanen. Ny koordinator måste utses skyndsamt 

och Ingrid tar upp frågan med berörd sektorschef.   

Mårten ser till att alla i beredningen får psykiatriplanen hemskickad in-

för revideringen. 

6) Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

7) Nästa möte 

Nästa möte blir 6/9 kl.10-12 i Glan.  

8) Avslutning 

Ordförande Ingrid tackar beredningen och avslutar mötet.  

       


