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§ 6 Dnr 3205  

Information från MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) och MAR (Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering) 

Omsorgsnämnden beslutar 

Nämnden tackar för informationen och presentationen av de nya framtagna 

verksamhetsmålen samt ger förvaltningen i uppdrag att analysera 

arbetssituationen i rehab-gruppen och undersöka vad som krävs för att 

framöver kunna arbeta med mer förebyggande rehabiliterande insatser..  

Ärendebeskrivning 

Angelica Karlström har arbetat som MAS sedan våren 2018.  

Arbetar under Socialtjänstlagen (SoL) men också med Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Arbetet fokuserar mycket på självbestämmande och 

respekt för patienten.  

Enligt lagstiftningen ska det finnas minst en MAS i varje kommun.  

I Smedjebackens kommun ligger tjänsten direkt under förvaltningschef.  

MAS arbetar bland annat med att uppdatera rutiner, bland annat för 

delegering av läkemedel. Angelica förklarar skillnaden mellan Lex Maria 

och Lex Sara. Anmälningarna går till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). Man ser stora fördelar med att en person granskar hela verksamheten 

för att kunna se trender och mönster och behov av utbildning för personalen. 

Frågor från mötet:  

-Vad händer om patienten vägrar ta ordinerade mediciner?  

Sjuksköterska kontaktas för att utreda. 

-Vilka utbildningsbehov ser MAS?  

Grundläggande omvårdnad, helhetssyn på vårdtagaren. 

Man tittar på en övergripande utbildning för vikarier. 

Både MAS och MAR deltar i nätverk med övriga dalakommuner för att 

kunna hålla sig uppdaterade och diskutera komplexa ärenden. 
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Christina Brunell informerar om Patientnämnden.   

Johanna Flyckt, MAR, arbetsterapeut sedan 2015, MAR sedan 2016. 

Samarbetar mycket med MAS för att få en helhetsbild av patienten. Det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad vad gäller avvikelser för att kunna starta 

rehabilitering tidigt.  

Mall för avvikelser bifogas protokollet. 

Noga med uppdateringar av rutiner, man anpassar utbildningar efter vad 

personalen efterfrågan.  

MAR arbetar mycket med samverkan, främst med Landstinget.  

Många ärenden handlar om bostadsanpassning för att hjälpa personer att 

kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.  

Johanna poängterar vikten av vardagsrehabilitering, att låta 

brukarna/patienterna göra det de kan själva, för att träna. 

Landstinget ansvarar för hjälpmedel första veckan efter utskrivning från 

sjukvården sedan går ansvaret över till kommunen.  

På alla särskilda boenden finns ett "akutlager", i händelse av att något 

hjälpmedel går sönder.  

4 personer arbetar i rehab-gruppen, man går igenom kompetenser och behov 

av exempelvis utbildning.  

Mål är framtagna. Planering om hur man ska mäta dem. Öppna jämförelser 

mäts i hela landet, där får man en bra överblick.  

Genomgång av detta vid senare nämnd.  
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§ 7 Dnr 3180  

Digitaliseringsstrategi/digitaliseringsråd 

Omsorgsnämnden beslutar 

Nämnden tackar för informationen och önskar fortsatt uppdatering om 

arbetet med digitaliseringsstrategin.  

Ärendebeskrivning 

Alexandra Magnusson har arbetat inom kommunen sedan 2015 som 

enhetschef. I mars fick hon uppdraget verksamhetsutvecklare på 

omsorgsförvaltningen. 

Hon berättar om planeringen och framtagandet av en digitaliseringsstrategi. 

Hittills har arbetet fokuserats på syftet. 

Alexandra har tittat på, och på många områden följt, Sveriges kommuner och 

landstings (SKL´s) riktlinjer.  

Viktigt med fokus på självständigheten för brukarna, något som är en central 

del i omsorgsverksamheten. Alexandras arbete kommer utgå från punkter 

som information, tillgänglighet, effektivitet, delaktighet, 

kompetensförsörjning, samt arbetsmiljö. 

Kontakt kommer tas med hjälpmedelscentralen för att se hur vi kan gå vidare 

med exempelvis kameraövervakning. 

Stor hänsyn måste tas till att personer kan behöva tid att anpassa sig och sitt 

arbete eller liv till nya lösningar. Planering finns för ett digitaliseringsråd. 

Noga att förankra nya arbetssätt både hos personal och brukare. 

Elisabet berättar om en informationsträff i Ludvika angående ett projekt 

drivet av Landstinget där Borgholm har varit testort. Brukaren fick en 

surfplatta att ha i hemmet. Surfplattan är direktuppkopplad till sjukvården. 

Personen kunde då exempelvis ta prover, temp eller väga sig och enkelt 

ladda upp informationen som direkt blev tillgänglig för sjukvårdspersonal 

och man kan gemensamt följa svängningar i hälsotillståndet. 

Landstinget vill att Smedjebacken ska vara nästa testkommun. Man såg stora 

förbättringar vid Borgholmstestet, man hade inga akuta inläggningar under 

testtiden.  
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Fråga från mötet: Vad händer vid strömavbrott? 

Många produkter har batteriuppbackning på tre dygn. Reservelkraft finns på 

boendena. 

Diskussion om det behövs en kartläggning av personalens kunskaper, för att 

se spridningen inom detta område.  
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§ 8 Dnr 2018/00067  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 3 500 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Västerbergslagens 

demensförening för 2019. För år 2018 erhöll föreningen 3 500 kr i bidrag 

från omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-26.  
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§ 9 Dnr 2018/00061  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 3 000 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Finska föreningen i 

Smedjebacken för 2019. För år 2018 erhöll föreningen 3 000 kr i bidrag från 

omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-25.  
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§ 10 Dnr 2018/00060  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 3 000 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Finska PRO, Smedjebacken 

för 2019. För år 2018 erhöll föreningen 3 000 kr i bidrag från 

omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-25.  
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§ 11 Dnr 2018/00058  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 21 000 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Söderbärke PRO för 2019. 

För år 2018 erhöll föreningen 20 000 kr i bidrag från omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-25.  
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§ 12 Dnr 2018/00048  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 27 000 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från PRO Smedjebacken för 

2019. För år 2018 erhöll föreningen 30 000 kr i bidrag från 

omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-09 
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§ 13 Dnr 2018/00044  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 2 000 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Smedjebackens Röda Kors 

krets för 2019. För år 2018 erhöll föreningen 2 000 kr i bidrag från 

omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-03-13.  
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§ 14 Dnr 2018/00070  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 2 500 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från FUB för 2019. För år 2018 

erhöll föreningen 2 500 kr i bidrag från omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-25.  
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§ 15 Dnr 2019/00011  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 20 000 kr.  

I beslutet deltog inte ordförande på grund av jäv.      

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från SPF Barkenbygden för 

2019. Föreningen har en kostnad för lokalhyra på 13 200 kr/år.  

För år 2018 erhöll föreningen 20 000 kr i bidrag från omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-25.  
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§ 16 Dnr 2018/00069  

Ansökan om föreningsbidrag 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag med 7 000 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från SKPF Pensionärerna avd 

108 för 2019. För år 2018 erhöll föreningen 6 000 kr i bidrag från 

omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag 2018-04-26.  

 

 



 

 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2018/00149  

Samråd från Miljö- och Byggnadsnämnden 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att inte ha något at erinra mot förslaget.  

Ärendebeskrivning 

Samråd utskickat från Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-12-12 angående 

förslag till ändring av området Timmermannen. 

Synpunkter ska skriftligen lämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden senast 

den 11 februari 2019.  

Beslutsunderlag 

Samråd och planbeskrivning från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-12.  
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§ 18 Dnr 2019/00016  

Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 
4 kap. 1§ SoL samt 9§ LSS avseende 4:e kvartalet 2018. 

Omsorgsnämnden beslutar 

Godkänna rapporten och överlämna till fullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som 

inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 

avbrutits. När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare 

verkställs, ska detta rapporteras.  

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, 

kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En 

kvartalsrapport lämnas där det anges om det finns beslut att rapportera in 

eller inte. Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en individrapport 

med typ av verksamhet, insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt 

anledning till att beslutet icke verkställts:  

• SoL ÄO - äldreomsorg   

• SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

• LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare 

verkställs, ska detta rapporteras till IVO och revisorerna.  Rapporteringen 

görs via e-tjänst. 
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För äldre- och handikappomsorg fanns 4:e kvartalet 2018 två beslut att 

rapportera. 

Datum 
för 
avbrott 

Verk-
samh
et 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts på 
nytt inom 3 månader 

      
      
Datum 
för  
beslut 

Verk-
samh
et 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 

180618 SoL Permanent 
bostad 

Kvin
na 

1925 Den enskilde har tackat 
nej till två olika boenden, 
180801,180914 verkställt 
181217. 

180618 SoL Permanent 
bostad 

Kvin
na 

1935 Har väntat på att få flytta 
in till nybyggt boende. 
Verkställt 181008. 

      
      

 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2019-01-29. 

Rapportering till kommunens revisorer 2019-01-29. 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Rapport från avgiftshandläggare Magnus Sundström.  
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§ 19 Dnr 2019/00001  

Anmälningsärenden 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Ny lönepolicy för Smedjebackens kommun tagen i kommunfullmäktige 

2018-12-17. 

Gemensamt reglemente för Smedjebackens kommun taget i 

kommunfullmäktige 2018-12-17.  
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§ 20 Dnr 2019/00002  

Delegationsbeslut 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar: 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anställningar inom omsorgsnämnden för december 2018 samt januari 2019. 

Delegationsbeslut från biståndshandläggarna för december 2018 samt januari 

2019. 

Ny ansvarig för nämndarkiv samt arkivredogörare, tidigare Carina 

Marklund, ansvarig nu är Teresa Ramqvist från den 1 januari 2019.  

Beslut från IVO, ang. anmälan Lex Maria.  

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad 

avgift inom äldre- och handikappområdet enligt 4 kap. 2 § SoL,  

dnr: 2019/00005              .  
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§ 21 Dnr 2018/00029  

Motion - Garanti för utevistelse och frisk luft åt våra 
äldre 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Lotta Gunnarsson (M) har lämnat in en motion med yrkan att det ska införas 

utevistelsegaranti för alla som bor på vård- och omsorgsboenden i 

Smedjebackens kommun. I motionen framförs att de som bor på vård- och 

omsorgsboende i Smedjebackens kommun ska aktivt erbjudas daglig 

utevistelse, året runt. De boende som själva vill och har möjlighet, med 

hänvisning till medicinska skäl, ska ges möjlighet till detta. 

Inledning 

I kommunen finns fyra särskilda boenden och ett 

avlastningsboende/korttidsboende. Cheferna på respektive boende ställer sig 

positiva till daglig utevistelse för alla som är i det medicinska skicket att 

utevistelse är möjligt. Det finns olika faktorer som kan underlätta, eller 

försvåra, möjligheten att erbjuda daglig utevistelse. De som är i ett sådant 

fysiskt skick att de självständigt, eller med mindre hjälp, kan ta sig ut har 

bättre förutsättningar till regelbunden utevistelse. För de avdelningar som 

finns på markplan innebär det också att utevistelse blir lättare att erbjuda de 

boende. Om man med utevistelse avser möjlighet att komma ut i friska 

luften, t ex på en balkong, är detta också lättare att erbjuda än regelrätta 

promenader. 

Lokalerna 

Avdelningar på särskilda boenden som finns på bottenplan innebär fler 

möjligheter till utevistelse för de boende. Vi har totalt 12 olika avdelningar 

på våra fyra särskilda boenden i kommunen. Av dessa är 9 på bottenplan och 

3 en våning upp. Lyktans korttidsboenden är ett mellanting som delvis finns 

på bottenplan. Det finns balkonger på de 3 avdelningar som inte har 

markkontakt. Det finns vissa möjligheter att via ombyggnationer göra 

utemiljön bättre än i dag på dessa avdelningar, samt på Lyktan, t ex genom 

att glasa in befintliga balkonger och bygga om/bredda dörrar. Dialog med 

fastighetsägarna är påbörjad. 
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Utemiljön 

För att skapa förutsättningar för utevistelse behöver utomhusmiljön runt 

boendena vara lättillgänglig och attraktiv. Det pågår för närvarande en del 

förbättringsarbeten i närmiljön runt våra boenden. Det finns önskemål från 

verksamhetscheferna att göra ännu mer förändringar som skulle 

underlätta/locka till mer utevistelse, t ex att bygga gångvägar i närområdet 

runt boendet, jämna till ojämna uteplatser, plantera mer växtlighet, sätta ut 

fler bänkar osv. Dialog med fastighetsägarna pågår.  

Vårt nybyggda demensboende Solgården är i ett våningsplan och är designat 

med en utemiljö som är lättillgänglig och ska inbjuda till utevistelse. Detta är 

mycket positivt för både de boende och personalen och liknande 

förutsättningar skulle kunna skapas på våra övriga boenden. 

Resurser 

Att skapa förutsättningar för att gå ut med de boende är ett pågående arbete 

på alla boenden. I vissa fall får vi även hjälp av ideella krafter som går ut 

med boende. På sommaren när det finns ”solstrålar” (skolungdomar) på plats 

på omsorgens boenden, finns fler tillfällen till utevistelse. Solstrålarna 

avlastar personalen och hjälper till att vistas ute med de boende. Promenader 

ut i samhället får solstrålarna dock endast göra om ordinarie personal följer 

med. 

För vissa boende, speciellt vid demensproblematik med mycket oro, görs det 

upp handlingsplaner där promenader finns som en åtgärd som ska erbjudas 

dagligen. För dessa boende upprättas det en signeringslista där promenaden 

finns som daglig insats som följs upp.   

För att möjliggöra regelbunden utevistelse för alla boenden krävs det också 

tillräckligt med personella resurser. Idag är inte grundbemanningen på våra 

boenden sådan att det finns möjlighet att garantera dagliga promenader för 

de som inte själva kan ta sig ut. Att ge en regelrätt garanti till daglig 

utevistelse/promenad är även problematiskt utifrån aspekten att en sådan 

garanti kan väcka falska förhoppningar. Händelser kan alltid inträffa som 

innebär att verksamheterna inte kan leva upp till garantin. 

Modern teknik 

Det finns idag teknisk utrustning som kan underlätta möjlighet till 

utevistelse. Motordrivna rullstolar är ett sådant hjälpmedel som kan behövas 

vid vissa boenden där näromgivningen är ojämn och backig, GPS-larm är ett 

annat. Innan olika tekniska hjälpmedel införs måste alltid de legala 

förutsättningarna utredas. Många hjälpmedel är individuellt förskrivna eller 

befinner sig ännu på utvecklingsstadiet. Det står dock klart att tekniken 
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öppnar upp för allt fler nya möjligheter, t ex finns det virtuella rum och 

virtuella glasögon där en person kan få en högst naturtrogen upplevelse av 

att t ex vandra runt i samhället eller i naturen – något som kan vara mycket 

uppskattat om det t ex finns medicinska hinder som omöjliggör utevistelse. 

En side-by sidecykel finns redan att tillgå vid ett av våra boenden som 

används för att de boende ska komma ut i samhället sommartid. 

Slutsats 

Med den bemanningstäthet som idag finns på omsorgens boenden går det 

inte att erbjuda promenader varje dag till de boende. Att erbjuda möjlighet 

till utevistelse på uteplatser, balkonger och i boendets trädgård är mer görligt 

och kan underlättas ytterligare om det genomförs vissa enklare 

ombyggnationer och utemiljöerna runt våra tre äldre boenden utvecklas. Att 

fortsatt införa ny teknik kan även det underlätta utevistelse för en del av de 

boende. 

Målet är att på varje boende erbjuda utevistelse i största möjliga 

utsträckning.  

Omsorgsnämnden kommer att ha denna fråga i åtanke när nämnden under 

2019 ska ta fram nya verksamhetsmål för åren 2020-2023.  

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse från Lotta Gunnarsson (M) daterad 2018-02-06 
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§ 22 Dnr 2019/00009  

Bokslut 2018 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna och fastställa bokslut för 2018.  

Ärendebeskrivning 

Anette Billström, förvaltningsekonom samt förvaltningschef Elisabet 

Zimmer presenterar bokslutet för 2018 samt budget 2019. 

Genomgång av förändringar i verksamheten, man har under 2018 haft större 

personalrörlighet än tidigare. 

Habiliteringsersättningen kommer fortsätta. 

Alla styrande dokument kommer läggas ut på intranätet. 

Smedjebacken ligger bra till inom äldreomsorgen i jämförelser med liknande 

kommuner.  
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§ 23 Dnr 2019/00013  

Reviderad delegationsordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

Godkänna reviderad delegationsordning.  

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2018 har både omsorgsförvaltningens och kommunstyrelsens 

delegationsordningar reviderats. Efter beslut i Kommunfullmäktige har 

ytterligare ändringar gjorts i kommunstyrelsens delegationsordning. Detta 

har lett till mindre ändringar även i omsorgsnämndens delegationsordning.  

 

   .  
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§ 24 Dnr 2019/00012  

Projektplan, hälsofrämjare 

Omsorgsnämnden beslutar 

Godta projektplanen och utse Solveig Bodare till företrädare för 

omsorgsnämnden i den kommungemensamma styrgruppen för 

hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

Ärendebeskrivning 

Elisabet Zimmer informerar om den nya tjänsten hälsofrämjare, som innehas 

av Solveig Bodare. Solveig har under flera år arbetat som 

biståndshandläggare inom kommunen. 500` kr är avsatt för detta projekt, 

som ska finnas under 2019. Efter detta är tanken att en utvärdering ska göras 

om hur man ska arbeta vidare med förebyggande hälsofrämjande insatser för 

de äldre i kommunen. Solveigs arbete kommer bland annat bestå i att 

omvärldsbevakning för att kunna knyta kontakter med olika aktörer.  

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, om ”Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete i Smedjebackens kommun (dnr. 2019/00033)”. 

Omsorgsförvaltningen ska ansvara för hälsofrämjande arbete för de i ålder 

65 och uppåt. Som representant från omsorgsnämnden till denna 

gemensamma styrgrupp med strateger från alla styrelser och nämnder, 

föreslås Solveig Bodare.  
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§ 25 Dnr 3263  

Informationsärende 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Carina Gullemo, biträdande förvaltningschef berättar övergripande om den 

lagstiftning som styr verksamheten inom omsorgsförvaltningen. 

LSS, lagen om stöd och service. Rättighetslagstiftning som utgår från 3 olika 

personkretsar. Carina berättar om olika former av stöd, samt olika former av 

boenden.  

Diskussion om fördelningen av kostnader mellan kommunerna och 

Försäkringskassan.  

SoL - ramlag, grundläggande värderingar. Bygger på frivillighet. 

IBIC- individens behov i centrum. Internationellt kvalificeringssystem med 

fokus på olika livsområden. Kan vara en bra grund att utgå från i 

biståndshandläggningen.  

Carina arbetar med att revidera riktlinjer för SoL, LSS samt psykiatrin.  

För den som vill läsa mer finns bra information på Socialstyrelsen samt 

SKL´s hemsidor.   

14 feb kommer man kunna följa en web-sändning i omsorgsförvaltningens 

lokal. 9.30-16.00 från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Utbildning i "Första hjälpen, psykisk hälsa" för personalen inom kommunen 

under året. 

Övrig fråga angående arbetsmiljöärende. Carina uppdaterar mötet, 

återkopplar mer nästa sammanträde.  

 

      

 

 


