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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-05-19 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Karin Jacobsson (S) 

Justeringens plats och dag Omvårdnadsförvaltningen 2010-05-26 kl. 15.30 

Justerade paragrafer 40 – 56 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
……………………………………………………………... 
Maria Skog

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Catharina Hjortzberg-Nordlund

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Karin Jacobsson

 
 
 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Omvårdnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-05-19 
Datum när anslaget sätts upp 2010-05-28   
Förvaringsplats för protokollet Omvårdnadsförvaltningen 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Berit Lundkvist 

Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Lokal: Sal D, kl. 13:15–  16:40                                          

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

M 
FP 
M 
C 
FAP 
KD 
 
 
C 
M 
FP 
FAP 
 
 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, ordf.
Margareta Helgesson 
Ingrid Colberg 
Gunilla Barkar 
Anders Pettersson 
Evy Millbäck 
 
 
Kristina Wahlén 
Ana Maria Zorrilla 
Ann-Christine Wiborgh 
Anna Jörgensen 
 
 
 
 

S 
S 
S 
S 
V 
 
 
 
S 
S 
 

Christer Falk 
Staffan Trossholmen 
Lars Jerdén 
Karin Jacobson 
Eva Ferdeen 
 
 
 
Hans Carlson 
Anders Björn 
 
 

Personalorganisation Kommunal XX  

Tjänstemän Pia Joelsson, förv.ch 
Jonas Hampus, sektionschef § 44-45, § 47 
Maria Skog, enhetschef, sekreterare  
Mikael Söderlund, controller § 42-44 
Tina Andersson enhetschef § 46 

Britt Svedman, enhetschef  § 40 
Eva Grönlund, sektionschef  § 40-41 
Mikael Andersson enhetschef, Smedjan § 49 
XX verksamhetschef,  
Korsnäsgården § 49 
XX gruppchef, Norshöjden § 49 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden   2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

 

Innehållsförteckning: 

 
§ 40  Information angående effektivisering av mattjänst ........................................................ 3 

§ 41 Anmälan om missförhållanden 14 kap § 2 (Lex Sarah). Sekretess................................ 4 

§ 42  Tertialrapport första kvartalet 2010................................................................................ 5 

§ 43 Budgetdialog 2011 ......................................................................................................... 6 

§ 44 Redovisning av KPB, kostnad per brukare .................................................................... 7 

§ 45 Lägesrapport 2 och förslag till förändring av beslut angående minskning av 
antalet särskilda boenden inklusive äskande av medel för fortsatt drift av 
Herrhagsgården plan 6. .................................................................................................. 8 

§ 46 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. .............................................. 9 

§ 47 Yttrande rörande detaljplan för nya paviljongen på Högbo......................................... 10 

§ 48 Svar på remiss om höjning av bidrag till pensionärs- och 
handikapporganisationer .............................................................................................. 11 

§ 49 Kvalitetsuppföljning särskilt boende Norshöjden, Korsnäsgården och 
Smedjan........................................................................................................................ 12 

§ 50 Redovisning av statliga stimulansmedel 2009 ............................................................. 13 

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivning av fordringar. 
Sekretess....................................................................................................................... 14 

§ 52 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars och april 
månad 2010. Sekretess. ................................................................................................ 15 

§ 53 Anmälan av beslut i personalärenden........................................................................... 16 

§ 54 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden............................................................. 17 

§ 55 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen ....................................................................... 18 

§ 56 Övriga frågor ................................................................................................................ 19 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 40  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 40  Information angående effektivisering av mattjänst 

Dnr OMV0103/10 

 
 
Ärendet 
 
I enlighet med uppdraget att nå en högre kostnadseffektivisering av förvaltningens 
verksamheter ser man inom sektion Ordinärt boende över Mattjänst. Utredningen visar att det 
finns möjlighet att klara uppdraget med färre bilar och med en minskning av antalet 
årsarbetare. Man ser också att hanteringen av måltidsdryck är dyr och arbetskrävande. Den 
dryck som levereras tillsammans med maten täcker inte dagsbehovet vilket innebär att kunden 
utöver denna leverans ändå måste göra ytterligare inköp. 
Utredningsarbetet är ännu inte slutfört. 
 
 
Enhetschef Britt Svedman och sektionschef Eva Grönlund föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet samt 

att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utreda och senast vid nämndens sammanträde 
2010-06-16 lämna förslag till effektivisering av mattjänst 

 

Expeditioner 



 4 (19) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 41  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Anmälan om missförhållanden 14 kap § 2 (Lex Sarah). Sekretess. 

Dnr OMV 0109/10-794 

 
 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
Ett nytt ärende redovisas.  
 
 
Sektionschef Eva Grönlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
 
Förslag 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet, 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 42  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42  Tertialrapport första kvartalet 2010 

 Dnr OMV0004/10-042 

 
Ärendet 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. april 2010 för omvårdnadsförvaltningen, inklusive 
avvikelseanalyser, prognos, kommentarer till prognos och åtgärdsplan delges 
omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
 
Controller Mikael Söderlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
  
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet 

Expeditioner: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 43  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Budgetdialog 2011 

Dnr OMV 0002/10-041 

 
Ärendet 
 
Budgetdialog budgetår 2011 (planeringsperiod 2011-2013) redovisas med fokus på Mål för 
god ekonomisk hushållning, Tjänstekatalog, Åtgärder för anpassning av budget inför 2011 
och Analys av driftram. 
 
Omvårdnadschef Pia Joelson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att godkänna omvårdnadsförvaltningens budget för 2011 
 
att godkänna omvårdnadsförvaltningens flerårsplan 2012-2013 
 
 
 
Beslutsunderlag 

• Budgetdialog budgetår 2011 (planeringsperiod 2011-2013) 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 44  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Redovisning av KPB, kostnad per brukare 

Dnr OMV 0068/07 

 
Ärendet 
Resultat 2009 för Kostnad per brukare, KPB, redovisas muntligt. KPB är en metod att mäta 
kostnad per brukare som Sveriges kommuner och landsting står bakom. Sammanställningen 
innefattar alla kostnader som krävs för att bedriva äldreomsorg såsom t.ex. lönekostnader och 
lokalkostnader. Materialet överlämnas till ledamöterna efter sammanträdet. 
 
XX från Ensolution AB föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 

 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att ta informationen till protokollet 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 45  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Lägesrapport 2 och förslag till förändring av beslut angående 
minskning av antalet särskilda boenden inklusive äskande av medel för 
fortsatt drift av Herrhagsgården plan 6. 

Dnr OMV 0116/09-734 

 
Ärendet 
 
Med anledning av ökade behov föreslås en ändring av beslut från 23 september, 2009 om 
minskning av antalet särskilda boenden så att 16 lägenheter vid Herrhagsgården kvarstår i 
drift från och med 1 maj, 2010 och tills vidare. För att klara detta föreslås att 
omvårdnadsförvaltningen begär ett tilläggsanslag utöver de i budgetdialogen redovisade 
behoven hos kommunstyrelsen. 
 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att godkänna omvårdnadsförvaltningens lägesrapport 
 
att med anledning av ökade behov ändra tidigare beslut om minskning av antalet särskilda 

boenden så att 16 lägenheter i särskilt boende vid Herrhagsgården kvarstår i drift från och 
med 1 maj, 2010 och tills vidare samt 

 
att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för ökade behov av särskilt boende för 2010 

med 7,1 mkr och för 2011 med 8,8 mkr utöver de i budgetdialogen redovisade behoven. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
• Lägesrapport 2 och förslag till förändring av beslut angående minskning av antalet 

särskilda boenden. 
• Bilaga 1: ”Återremitterat ärende angående minskning av antalet lägenheter i särskilt 

boende – åtgärd för ekonomisk balans 2010.” 
 

 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen, inkl beslutsunderlag 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 46  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 46 Föredragning av ärenden av principiell natur. Sekretess. 

Dnr OMV 0012/10-739 

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 
Enhetschef Tina Andersson föredrar ett ärende av principiell natur inom 
handläggningsområdet.  
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 47  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Yttrande rörande detaljplan för nya paviljongen på Högbo 

Dnr OMV 0096/10 

 
Ärendet 
 
Fastighetsägaren Dagon Högboberget AB har för avsikt att inrätta bostäder i den äldre 
sanatoriebygganden på Högbo som går under benämningen ”Nya paviljongen”. För det krävs 
en ändring av detaljplanen. Då fastigheten är högt belägen, saknar närhet till kollektivtrafik 
och service och är relativt otillgänglig är det inte önskvärt att de lägenheter som tillskapas har 
någon specifik inriktning mot äldre eller funktionshindrade. 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att anta omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande rörande detaljplan för nya 
paviljongen på Högbo. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ”Yttrande rörande detaljplan för nya paviljongen på Högbo” 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Expeditioner 
Stadsbyggnadskontoret 
Byggnadsnämnden
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 48  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Svar på remiss om höjning av bidrag till pensionärs- och 
handikapporganisationer 

Dnr OMV 0088/10-008 

 
Ärendet 
 
Christer Andersson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att höja det 
kommunala bidraget till pensionärs- och handikapporganisationerna. Remissvar har begärts 
från omvårdnadsnämnden.  
Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till ett ökat bidrag till pensionärsorganisationerna 
som gör ett mycket bra arbete. Vad gäller finansiering av det ökade bidraget så är det på sikt 
inte hållbart att ta ut mer medel ur stiftelser och donationer. Det är därför viktigt att 
omvårdnadsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontorets handikappkonsulent 
utreder bidragsfrågan ytterligare. 
 
 
Förslag till beslut 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta 
 
att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontorets 
handikappkonsulent, utreda och senast vid nämndens sammanträde 2010-12-15 lämna ett 
samordnat förslag till hur bidragen till föreningarna ska regleras samt 
 
att omvårdnadsnämnden antar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på motionen från Krister 
Andersson (V). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ”Svar på remiss om höjning av bidrag till pensinärs- och 
handikapporganisationer”. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 49  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Kvalitetsuppföljning särskilt boende Norshöjden, Korsnäsgården och 
Smedjan 

Dnr OMV 0146/09-734, Dnr OMV 0147/09-734, Dnr OMV 0150/09-734 
 
Ärendet 
 
I enlighet med Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet har Kvalitets- 
och utvecklingsenheten utfört kvalitetsuppföljningar på tre särskilda boenden, Norshöjden, 
Korsnäsgården och Smedjan. Kvalitetsuppföljningarna är gjorda utifrån Omvårdnads-
nämndens kvalitetskriterier för särskilt boende och innefattar även de eventuella mervärden 
och utvecklingsarbeten som utförarna arbetar med. 
 
Resultatet visar att det område som genomgående får påpekanden i kvalitetsuppföljningarna 
är avvikelsehantering som får anses vara ett fortlöpande utvecklingsarbete. För några av 
enheterna gäller det även social dokumentation. Goda exempel är att det har blivit en mer 
aktiv och meningsfull vardag och en ökad delaktighet på dessa enheter. Man satsar också 
mycket för att skapa trygghet genom att utveckla kontaktmannaskapet. 
 
Gruppchef XX Norshöjden, Verksamhetschef XX  Korsnäsgården och Enhetschef Mikael 
Andersson Smedjan redovisar goda exempel och redogör för de handlingsplaner som finns för 
att arbeta med framkomna utvecklingsområden. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2010-05-07 ”Kvalitetsuppföljning av särskilt boende” med bilagor. 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att uppdra åt omvårdnadsförvaltningen att följa upp de påpekanden som gjorts i 
kvalitetsuppföljningsrapporterna 
 
att  anteckna redovisade kvalitetsuppföljningsrapporter från Norshöjden, Korsnäsgården och 
Smedjan till protokollet samt 
 
att  anteckna redovisningar från Norshöjden, Korsnäsgården och Smedjan till protokollet. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 50  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 50 Redovisning av statliga stimulansmedel 2009 

Dnr OMV 0102/09-047 

 
Ärendet 
 
Sedan 2006 har statliga stimulansmedel fördelats till landsting och kommuner för att driva 
utvecklingen framåt inom äldreomsorgen. De områden som prioriterats är rehabilitering, kost 
och nutrition, demens, läkemedelsgenomgångar, läkarmedverkan, det sociala innehållet och 
förebyggande hembesök. Det har även funnits möjlighet att använda stimulansmedlen för att 
täcka kostnader för framtagande av individbaserad statistik och öppna jämförelser. En 
sammanställning över hur medlen använts redovisas årligen till Socialstyrelsen. 
 
 
 
Förslag 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår omvårdnadsnämnden besluta: 
 
att godkänna omvårdnadsförvaltningens redovisning av 2009 års statliga stimulansmedel 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomisk redovisning av statliga stimulansmedel för år 2009 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att godkänna omvårdnadsförvaltningens redovisning. 

 

Expeditioner 
Socialstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 51  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut avseende avskrivning av fordringar. 
Sekretess. 

Dnr OMV 0074/10-732 

 
Ärendet 
 
Omvårdnadschef Pia Joelson har, efter förslag från ekonomikontoret, på delegation 2010-03-
24, beslutat att avskriva kundfordringar på sammanlagt 107 826 kronor då skulderna avser 
personer som antingen avlidit eller saknar utmätningsbara tillgångar. 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att godkänna avskrivningsbeslutet till protokollet. 

 
 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 52  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Redovisning av förteckning över delegationsbeslut för mars och april 
månad 2010. Sekretess. 

Dnr omv 0023/10-739  

 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redovisar genom pärmredovisning förteckning (delegationslista) 
daterad 2010-04-01 och 2010-05-03 innehållande de delegationsbeslut som fattats av 
biståndshandläggare inom ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 53  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Anmälan av beslut i personalärenden 

 

 

 
Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen delger ovan rubricerat ärende i form av pärmredovisning. 
 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 54  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden 

Dnr OMV 0006/10-700 

Ärendet 
 
Omvårdnadsförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-10 med följande bilagor: 
 

1. Protokoll från KS 2010-03-30: Dokumenthanteringsplan för omvårdnadsnämnden. 
Bilaga. 

 
2. Protokoll från KF 2010-04-08: Svar på motion: Byggande av äldreboenden ute på 

landsbygden i Falu kommun. Bilaga. 
 

3. Protokoll KS au 2010-04-21: Uppföljning av vikarieförmedlingen. Bilaga. 
 

4. Protokoll från Kommunala handikapprådet 2010-03-25. Bilaga. 
 
5. Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2010-03-15. Bilaga 

 
6. Upphävande av detaljplan för större delen av Sågmyra tätort i Falu kommun, 

Dalarnas län har inkommit för samråd. Omvårdnadsförvaltningen har inte för 
avsikt att yttra sig. 

 
7. Falu kommuns årsredovisning 2009, Tillväxtprogram för Falu kommun 2010-2014 

och Åtgärdsplan 2010 för Falu kommuns lokala miljöprogram har inkommit och 
finns att läsa på www.falun.se under rubrik Falun framåt och hos Omvårdnads-
förvaltningen på stadshuset plan 3. 

 
 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 55  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen  

Dnr OMV 0007/10-700 

 
Ärendet 
 
Följande information delges omvårdnadsnämnden muntligt vid dagens sammanträde av 
förvaltningschef Pia Joelsson. 
 

• Attityd 2010 - omvårdnadsförvaltningens resultatrapport redovisas. 
 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Omvårdnadsnämnden 56  2010-05-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Övriga frågor 

Dnr OMV 0008/10-700 

 
Ärendet 
 

Kristina Wahlén (C) har tre frågor till förvaltningen: 
• Hur många feriearbeten kommer att finnas på förvaltningen 2010?  

            En utökning har skett till 50 stycken feriearbeten.  
• Hur går det med installation av nyckelskåp på enheterna? 

            Nyckelskåp är inköpta och installeras successivt.  
• Hur fungerar nyckelfria lås om det finns en portkod?  

Personalen måste få kännedom om portkoden för att kunna komma in på samma sätt 
som nu. 

 
 
Omvårdnadschef Pia Joelson besvarar frågorna. 
 
Beslut 
Omvårdnadsnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
 
 
 
 


