
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 1 (9) 
 

 Gemensam nämnd för 
   närvård i Frostviken  

  2014-12-05   

 
Plats och tid  Forsgården, Gäddede, kl. 10:00 – 13.30 
   
 
Beslutande  Ardis Lindman (s), ordförande  
  Inger Jonsson (c) 
  Jan-Ove Johansson (s)      
  Mårten Jonsson (c) 
  Per-Olof Melin (s), tjg ersättare 
          
 
Övriga  
närvarande Barbro Blom, sekreterare och närvårdschef 

 
        
        

  
Utses att justera  Per-Olof Melin 
 
Justeringens  Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  55 - 63 
  Barbro Blom 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Ardis Lindman 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Per-Olof Melin 
  

 ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Gemensam nämnd för närvård Frostviken 

Sammanträdesdatum 2014-12-05 

Datum då anslag    Datum då anslag       
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Lena Haglund  
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  2  
närvård Frostviken   

     
§ 55 
 
Föredragningslista 
 
Utsänd dagordning godkänns. 
 
Som övriga ärenden anmäls: 

• Ambulansverksamhetens lokaler 

• Hälsocentralens lokaler 

• Begäran om svar enligt Arbetsmiljölagen 6:e kapitlet, § 6a 

 
_____  

 
  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  3  
närvård Frostviken   

     
§ 56 
 
Verksamhetsprognos 8/2014, november 
 
Närvårdschefen informerar. Prognosen pekar på ett underskott på  
320 000 kronor. En betydande del av underskottet inom ändamålet sär-
skilt boende är orsakat av tekniska problem, som nämnden inte har något 
inflytande över. 

 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av prognosen per 30 november 
2014. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av prognosen per 30 november 2014. Bilaga. 
 
_____  

  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  4  
närvård Frostviken   

     
§ 57 
 
Information om arbetsmiljöfrågor och besök på enheterna 
 
Närvårdschefen informerar från ett möte den 27 november 2014 om ar-
betsmiljöfrågor i Gäddede. I mötet deltog nämndens ordförande, nämn-
dens vice ordförande, närvårdschefen, nämndens ordinarie sekreterare, 
kommunchefen, säkerhetschefen, medicinskt ansvarig sjukskötera samt 
förvaltningschefen för teknik och serviceförvaltningen. Syftet med mötet 
vara att informera om läget och diskutera åtgärder. På mötet behandlades 
det pågående arbetsmiljöärendet på Levinsgården samt lokaler för hälso-
centralen och ambulansen. 
 
För närvarande pågår, utifrån arbetsmiljöärendet på Levinsgården, egna 
utredningar inför anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria.  IVO pla-
nerar att göra en uppföljning av sin tidigare granskning (december 2012) i 
början på nästa år 
 
Det finns ett förslag om att samlokalisera ambulansverksamheten, polisen 
och fjällräddningen med räddningstjänsten och i deras befintliga lokaler i 
Gäddede. Det finns ett förslag till planlösning och kostnadsfördelning. 
För ambulansen handlar det om en fördubbling av befintliga kostnader. 

 
Fastighetsägaren till Gäddede hälsocentral är intresserad av att hyra ut 
husets övervåning för asylboende. I så fall behöver befintligt trapphus 
byggas in, vilket kommer att ta yta från korridoren i hälsocentralen. Verk-
samheten har gjort en riskbedömning. 
 
Närvårdsnämnden besökte därefter lokaler i Gäddede: 
 
• Räddningstjänstens lokaler 
• Gamla kommunkontoret  
• Hälsocentralen. 

 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av och godkänner information-
en. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av och godkänner informationen. 
 
_____  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  5  
närvård Frostviken   

     
§ 58 
 
Ambulansverksamhetens lokaler 

Föreslagen planlösning uppfyller arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den år-
liga lokalkostnaden för ambulansverksamheten kommer att fördubblas. 
Ambulanspersonalen har framfört önskemål om förändringar i upprättat 
förslag till planlösning. Nämnden accepterar inte ytterligare kostnader för 
ombyggnad av lokalen då det innebär att andra verksamheter inom När-
vård Frostviken får mindre resurser. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att ambulansverksamheten i 
Gäddede ska flyttas enligt pågående planering. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Ambulansverksamheten i Gäddede ska flytta till räddningstjänstens loka-
ler enligt pågående planering. 
 

_____  

 

 

 

  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  6  
närvård Frostviken   

     
§ 59  

Hälsocentralens lokaler 

Fastighetsägaren till Gäddede hälsocentral är intresserad av att hyra ut 
husets övervåning för asylboende.  
 
Det finns nu flera anledningar att flytta verksamheten till andra lokaler: 
 
• Upprättad riskbedömning, arbetsmiljöverkets förskrifter. 
• Kort avtalstid i befintliga lokaler. 
• Önskemål från boende i samhället om en mer centralt placerad hälso-

central. 
 
Nämndens målsättning är att flytten ska vara genomförd vid månadsskif-
tet juni/juli 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden uppdrar till närvårdschefen att starta 
arbetet med att förbereda flyttning av hälsocentralen till nya lokaler. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Närvårdschefen får i uppdrag att starta arbetet med att förbereda flytt-
ning av hälsocentralen till nya lokaler. 
 
_____  

  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  7  
närvård Frostviken   

     
§ 60 
 
Gamla kommunkontoret   
 
Närvårdsnämndens anser att lokalerna i gamla kommunkontoret i Gäd-
dede bör kunna uppfylla såväl  hälsocentralens som apotekets krav.  
 
Lokalerna har flera fördelar: 
 
• De ligger centralt i samhället, vilket innebär bättre tillgänglighet för 

besökare. 
• Fastigheten ägs av kommunen. 
• Fastigheten har godkänd fiberanslutning, vilket är en förutsättning 

för utveckling av det digitala hälsorummet. 
 

_____  
  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  8  
närvård Frostviken   

     
§ 61  
 
Begäran om svar enligt Arbetsmiljölagen 6:e kapitlet, § 6a 

Fackförbunden Kommunal och Fysioterapeuterna har, utifrån arbetsmil-
jöproblemen på Levinsgården, skickat en gemensam begäran om svar 
senast den 15 december. Närvårdschefen kommer att svara på skrivelsen 
och delge nämnden svaret. 
 
_____  

  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  9  
närvård Frostviken   

     
§ 62 

Delegationsbeslut 

Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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Gemensam nämnd för 2014-12-05  10  
närvård Frostviken   

     
§ 63 

Delgivningar 

a) Revisionsrapport: Sjukskrivningar och rehabilitering daterad  
2014-10-30.  
 

b) Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2014, § 110, om tilläggs-
anslag för Närvård Frostviken.  
 

c) Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2014, § 111, om bok-
slutsprognos/delårsrapport per 31 augusti 2014 för kommunkoncer-
nen.  

 
Närvårdsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 


	§ 55 Föredragningslista
	§ 56 Verksamhetsprognos 8/2014, november
	Bilaga
	§ 457 Information om arbetsmiljöfrågor och besök på enheterna
	§ 58 Ambulansverksamhetens lokaler
	§ 59 Hälsocentralens lokaler
	§ 60 Gamla kommunkontoret
	§ 61 Begäran om svar enligt Arbetsmiljölagen 6:e kapitlet, § 6a
	§ 62 Delegationsbeslut
	§ 63 Delgivningar

