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  Jan-Olof Andersson (m)      
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§ 19 
 
Föredragningslista 

 
Utsänt förslag till dagordning kompletteras före punkten delegationsbe-
slut med: 
 

• Inbjudan till kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Föredragningslistan godkänns med ovanstående komplettering. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2015-03-20  3  
närvård Frostviken   

     
§ 20 
 
Godkännande av bokslut för 2014  
 
Närvårdchefen redovisar bokslut, statistik och sin verksamhetsberättelse 
för 2014. Underskottet blev -187 tkr, vilket är betydligt lägre än prognoser 
tidigare under året. Anledningen är återhållsamhet med budgeterade 
medel för ledning och administration samt för hälsocentral. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden godkänner bokslutet för 2014. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden godkänner bokslutet för 2014. Bilaga. 
 
_____  
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

  

Justering (sign) 
 



NÄRVÅRD FROSTVIKEN
Ansvarig nämnd: Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken
Ordförande: Ardis Lindman (s) 
Chef: Barbro Blom

ÅRET I SIFFROR

tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut
2014 2014 2014 2013 2012

Nämnd 228 250 22 228 229
Ledning och administration 1 488 1 759 271 1 153 492
Personlig assistans 771 685 -86 592 1 126
Stödinsatser 191 70 -121 55 52
Särskilt boende 9 574 8 038 -1 536 8 222 8 312
Trygghetsboende 407 393 -14 379 954
Hälsocentral 37 876 839 704 479
Ambulansverksamhet 765 841 76 821 1 775
Hemvård 5 699 5 872 173 5 883 4 964
Hemsjukvård 1 452 1 636 184 1 120 1 344
Fotvård 148 153 5 138 132
SUMMA 20 760 20 573 -187 19 294 19 859

RESULTATRÄKNINGAR
 
tkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut 

2014 2014 2013 2012
Intäkter 12 163 11 490 11 622 11 795
Kostnader -32 923 -32 063 -30 916 -31 654
Avskrivningar 0 0 0 0
Verksamheten nettokostnad -20 760 -20 573 -19 294 -19 859
Kommunbidrag 20 573 20 573 20 115 19 422
ÅRETS RESULTAT -187 0 821 -437
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§ 21 
 
Godkännande av nämndens verksamhetsberättelse för 2014 
till Region Jämtland Härjedalen 
 
Närvårdschefen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse och 
skickat in den till Region Jämtland Härjedalen. 

 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av och godkänner verksam-
hetsberättelsen. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av och godkänner verksamhetsberättelsen. Bilaga. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2014 
  



                                
 
Närvård Frostviken 
Barbro Blom 2015-02-15 
Närvårdschef 
 

 
Sammanfattning 
 
Samarbetsavtalet mellan Strömsunds kommun och Jämtlands läns landsting, (från 2015-01-01 
Region Jämtland Härjedalen) har pågått sedan 1 januari 2005. Både kommun och region har 
beslutat att fortsätta arbetet med gemensam nämnd med ett nytt samarbetsavtal som gäller 
från och med 2012-01-01 tills vidare, avtalet kan sägas upp av parterna var för sig. Närvård 
Frostviken har under året ansökt och fått godkänt att fortsätta driva hälsocentral och 
ambulansverksamhet från 2015-01-01 och året ut. Region Jämtland Härjedalen beviljar 
godkännande i Hälsovalet ett år i taget. Parternas syfte med Närvårdsnämnden är att 
åstadkomma en kostnadseffektiv vård och omsorg med hög kvalitet i Frostvikenområdet. 
Den gemensamma nämndens uppdrag styrs av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 ), 
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om särskilt stöd, LSS (1993:387) samt strategier, 
policys och upprättat avtal. Huvudarbetsgivare i uppdraget är Strömsunds kommun. 
Frostviken är en 45 kvadratmil stor glesbygd som ligger 135 km från centralorten Strömsund 
240 km från Östersund. 
Samhällsbilden i Gäddede förändrades i april 2014 när vi fick asylsökande till området. Tack 
vare verksamhetens förberedelser på olika sätt bland annat genom att upprätta handlingsplaner 
och samverka med andra organisationer samt frivillig verksamhet i området, har vi klarat att 
hantera behov från vår nya befolkning på ett bra sätt.  
Arbetsmiljöarbetet i särskilt boende, som påbörjades under 2013, har pågått under hela 2014 
med arbetslagsutveckling och utbildning i personlig säkerhet. I slutet av november beslutade 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och närvårdschef att påbörja en granskning av den egna 
verksamheten enligt Lex Sarah och Lex Maria. Anmälningarna skickades den 27 januari 2015 
till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  
Den gemensamma nämnden för närvård i Frostviken beslutade vid sitt möte den 5 december 
2014 att uppdra till närvårdschefen att påbörja arbetet med en flytt av hälsocentral till nya 
lokaler. En första kontakt togs före jul med Strömsunds Hyresbostäder för att hitta möjlig 
lokal.  
I det länsövergripande arbetet med ”Bättre liv för sjuka äldre” har ett geriatriskt team bildats, 
vilket kan bli ett stort stöd för vår verksamhet. 
Inom Närvård Frostviken arbetar 42 personer, de personer som arbetar som mest kombinerat 
med kommun och regionsuppgifter är sjukgymnast, distriktssköterskor, administration och 
fotvård, totalt 6 personer. Största effektiviseringen kan vara den att vi aldrig hamnar i någon 
diskussion om patientens tillhörighet beträffande kommun eller landsting, det är vi som har 
det totala ansvaret oavsett vilken insats som är aktuell. 
Det är även enklare för oss att använda korttidsvård för personer som tillfälligt är för sjuka för 
att vara hemma i eget boende men inte i behov av sjukhusvård, det kan vara en stor 
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resursbesparing dels att inte belasta länssjukvården och ur patientsynpunkt att som sjuk slippa 
en lång resa. När man som vi har helhetsbilden av de tillgängliga resurserna är det lättare att 
se lösningar. Det är svårt att mäta hypotetiska vinster men med vårt långa avstånd till 
länssjukvården görs noggranna bedömningar innan någon skickas. 
 
 
Organisationens inriktningsmål 2014 
 

 Fortsatt god ekonomisk hushållning. Respektive verksamhetsnämnd analyserar 
resursfördelningen inom sitt ansvarsområde. 

 Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförande av folkhälsoprogrammet 
 Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka 
 Fortsatt kvalitetsutveckling 
 Det är god tillgänglighet till verksamheter och tjänster 
 Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert 
 Trygg och säker läkemedelsanvändning 
 Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna 
 Ungdomsarbetslösheten ska minska 
 Tillgänglighet i vården 
 Kontinuitet läkare 
 Jämställdhetsintegrering 

Se även bilaga 1, där effektmålen finns redovisade med indikator 
 
 
Verksamhetsområden 
 

• Särskilt boende 
• Trygghetsboende 
• Hemtjänst 
• Hälsocentral/Ambulans 
• Hemsjukvård 
• LSS-verksamhet 
• Fotvård 

 
 
Särskilt boende 
 
Det särskilda boendet Levinsgården består av 15 platser varav två är korttidsplatser. Fem av 
platserna är en egen avdelning för dementa vårdtagare. Vi arbetar med Senior Alert team, 
palliativet team och BPSD. 
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Trygghetsboende/Hemtjänst 
 
Trygghetsboendet Forsgården har 15 lägenheter. Hemtjänstinsatser i eget boende i Frostviken 
är integrerat med insatser vid gemensamhetsboendet. Boendet är handikappanpassat och har 
nattbemanning. Flera av de boende på Forsgården har omfattande omvårdnadsbehov. Till 
hemtjänstinsatserna i egna hem hör omvårdnads och serviceinsatser som personlig 
omvårdnad, utförande av hälso- och sjukvård på delegation samt matdistribution, 
anhörigavlastning, städning och handling, trygghetslarm.  
 
Beslut enligt SOL och LSS fattas av biståndsenheten inom Vård- och omsorgsförvaltningen i 
Strömsund kommun för verkställighet i verksamheten. Sjukgymnast och distriktssköterskor 
delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadspersonal vid boendena och i hemtjänst 
samverkar i verkställighet. 
 
 
Trygghetslarm 
 
Genom biståndsbeslut beviljas trygghetslarm, trygghetslarmen är en säkerhets- och 
trygghetsfaktor för många personer i området, vid årsskiftet hade vi 19 larm installerade i 
området. Under året har de analoga larmen bytts ut till digitala, två av larmen är fortfarande 
analoga då den mobila täckningen är så bristfällig att ett byte har varit omöjligt hitintills. 
Initialt vid larmbyte var det problem med operatör och teknik men efter byte av larmboxar har 
funktionen avsevärt förbättrats.  
 
 
Hälsocentralen 
 
Hälsocentralen följer riktlinjer för Hälsoval i Jämtlands läns landsting. Uppgiften är att vara 
en väl fungerande bas i hälso- och sjukvården genom att dels fungera som 
medborgarnas/patienternas fasta rådgivare och samordnare av olika vårdinsatser, dels 
uppmuntra och stimulera till egenvård, svara för befolkningens behov av förebryggande 
hälsovård, akutvård, medicinsk behandling, rehabilitering samt omvårdnad som inte kräver 
sjukhusvård.   
Verksamheten omfattar läkarmottagning, laboratorium, distriktssköterskemottagning, 
ambulansverksamhet, MVC, BVC, sjukgymnastik, psykosocial verksamhet och 
distriktssköterska i hemsjukvård.  
Bifogas Verksamhetsberättelse Hälsoval 2014, bilaga 2, samt Patentsäkerhetsberättelse 2014 
bilaga 3. 
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LSS-verksamhet 
 
I området utförs LSS insatser av såväl kommunen som privata utförare. 
 
Hemsjukvård 
 
Totalt arbetar 2 tjänst distriktssköterska för hemsjukvård i hela området inklusive särskilt 
boende och gemensamhetsboende. Antalet personer med regelbunden hemsjukvård är 34 vid 
årsskiftet, dessa finns boende i olika delar av Frostviken vilket i något fall innebär långa 
arbetsresor. Distriktssköterskorna deltar i kommunens HSL-, hygien- och 
sjukskötersketräffar. Kommunens MAS är ett stöd i kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvård. 
Distriktssköterska arbetar även med vårdkvalitet vid våra boenden, ansvarar för delegeringar, 
utbildar, handleder och är ett stöd till vårdpersonalen. Vi deltar i det övergripande arbetet 
”Bättre liv för sjuka äldre” och kvalitetsystemen Senior Alert, Palliativa registret, BPSA samt 
SveDem.  
 
Ekonomiskt utfall 
 
Året slutar med ett underskott på -187 tkr. En medveten sparsamhet inom övriga 
verksamheter har kunnat begränsa det totala underskottet.  
 
I särskilt boende har vi det största underskottet, -1,5 mkr, vilket baseras på kostnader för 
personal. Vi har bemannat upp för att klara och kunna tillgodose våra vårdtagares behov när 
arbetsmiljön varit pressad av ett särskilt arbetsmiljöärende, när trygghetslarm inte fungerat 
samt när vårdtyngden varit hög.  
 
Hälsocentralens kostnader har i det närmaste balanserats av den kapiterade ersättningen från 
Jämtlands läns landsting, (från 1 januari 2015 region Jämtland/Härjedalen).  
 
För ambulansverksamheten ökades ersättning med 200 tkr under året och de totala intäkterna, 
ersättningen från landstinget samt övriga intäkter, motsvarar 5 225 tkr. Den totala kostnaden 
slutade på 5 990 tkr vilket innebär att det behövts en kostnadstäckning för 
ambulansverksamheten från närvård Frostviken på 765 tkr för att balansera verksamheten. 
 
Biståndsbeslut enligt LSS tillkom under året, dels ett nytt ärende men även utökade beslut av 
befintliga ärenden, vilket gett ökade kostnader som inte var budgeterade.  
 
Årets resultat se bilaga 4. Kommunens bokslut tas i kommunstyrelsen 2015-03-31.  
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§ 22 
 
Redovisning av rapporterade missförhållanden (enligt Lex 
Sarah och Lex Maria) under 2014 
 
Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska avvikelser 
redovisas under första kvartalet.  
 
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har upprättat en sam-
manställning.  
 
Sammanställningen visar: 

• Inga synpunkter eller klagomål har lämnats in. 
• Det finns en rapport om missförhållanden (Lex Sarah) och den avsåg 

brister i delaktighet och inflytande vid måltider och att genomförande-
planen inte följts i frågan. Åtgärder vidtogs omedelbart och missförhål-
landet är avhjälp. 

• Antalet läkemedelsavvikelser inom hemsjukvården uppgick till 34 
stycken, vilket är en minskning med 32 % jämfört med 2013. 

• Övriga avvikelser inom hemsjukvården har ökat till 18 stycken. Åtgär-
der har vidtagits i verksamheten, avvikelserna har tagits upp på ar-
betsplatsträffar och i direkta samtal med medarbetare. 

• Antalet falltillbud och fallskador har ökat med nästan 50 % till 71 
stycken. Det är totalt 20 personer som står för dessa fall. Två vårdta-
gare på Levinsgården har fallit ofta trots åtgärder. Fler aktiva åtgärder 
för en av dem görs nu inom ramen för Geriatriskt stöd i Region Jämt-
land Härjedalen. 

 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av informationen. 
 
_____  
 
 
 
  

Justering (sign) 
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§ 23 
 
Nationella patientenkäten 2014 
 
Närvårdschefen informerar om utfallet av den nationella patientenkäten.  
 
Enkäten går ut till dem som besökt läkare under september månad 2014. 
70 enkäter gick ut till besökare på hälsocentalen i Gäddede och 39 svar 
kom in. Svaren visar att hälsocentralen i Gäddede ligger bra till i landet 
och som genomsnittet i länet. Av utvärderingen framgår vilka områden 
som kan och bör förbättras.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av informationen. 
 
_____  

Justering (sign) 
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§ 24 
 
Verksamhetsprognos per sista februari 2015 (nr 1/2015) 
 
Prognosen per sista februari pekar på ett underskott på -78 tkr på helår. 
En anledning är ökad korttidsfrånvaro. För att få bukt med underskottet 
gäller återhållsamhet vid anskaffning av vikarier i samtliga verksamheter. 
Det är fortsatta problem med trygghetslarmen och en alternativ lösning 
övervägs inom Levinsgården och Forsgården. 

 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av och godkänner prognosen 
per sista februari 2015. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av och godkänner prognosen per sista februari 2015.  
Bilaga. 
 
_____  

 
  

Justering (sign) 
 



VERKSAMHETSPROGNOS

Förvaltning/avdelning:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-
tiskt beslut nämnd, datum paragraf

1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

2015

Krävs
beslut

11 95921 116

Behandling iBeaktad i
prognos

33 153

©
St

rö
m

su
nd

s 
ko

m
m

un
 2

01
01

0

Närvård Frostviken

21 194 -7833 075 11 959

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

Under årets två första månade har vi haft en markant ökad korttidsfrånvaro, vi har fyra personer som utreds  för korttidsfrånvaro. Förkylningar, influensa samt 
VAB är främsta frånvaroorsaker. Alla RUS samtal är i det närmaste genomförda. Arbetsmiljöärendet på Levinsården fortgår det tar stor kraft och energi  från 
verksamheten, vi försöker att fokusera på kvalitetsutveckling av  Levinsgården.  
Samarbete med SHB pågår för att få fram ritningar till bra lokaler för hälsocentralen. En av våra asylsökande gör praktik på Forsgården under tre månader. 

Återhållsamhet i vikarieanskaffning i samtliga verksamheter. 

Prognos baserad på redovisning 
t.o.m: 

April 

Augusti 

Februari 

Oktober 

Mars 

Maj 

September 

November 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 



VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-
(inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse

008 Närvård Frostviken 50 50

197 Ledn och adm 1 517 1 517

717 Personlig ass 1 019 1 019

718 Stödinsatser 80 80

720 Hälsocentral 6 159 6 159 5 456 5 456

721 Ambulans 6 125 6 125 5 303 5 303

771 Särskilt boende 9 322 9 400 -78 560 560 -78

778 Trygghetsboende 393 393

781 Hemvård 6 480 6 480 510 510

782 Hemsjukvård 1 727 1 727 80 80

786 Fotvård 203 203 50 50

Summa 33 075 33 153 -78 11 959 11 959 -78
* TA=tilläggsanslag/-budget

Närvård Frostviken

 

Personalkostnader, sjukfrånvaro samt kostnad ökad 
bemanning problem med trygghetslarm, telia.

2015 Apr 

Aug 
Febr 

Okt 

Mars Maj 

Sept Nov 

Prognos baserad på redovisning t.o.m: 
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§ 25 
 
Nämndens fråga till kommunfullmäktige om pris på kost 
 
Nämnden fastställde sin budget för 2015, med undantag av livsmedels-
kostnader (aktivitet 942), vid sitt sammanträde den 10 oktober 2014, § 49. 
Teknik- och serviceförvaltningen/kost föreslog vid mötet att ta ut ett 
högre portionspris för äldre inom närvårdsnämndens verksamhetsom-
råde än i resten av kommunen. Då nämnden inte ansåg att förslaget var 
korrekt, beslutade nämnden att lyfta frågan till kommunfullmäktige om 
hur de kostnader som teknik- och serviceförvaltningen/kost har för mat-
produktion för äldre ska fördelas.  
 
Nämnden konstaterade vid sitt sammanträde den 30 januari 2015, § 16, att 
den inte har fått något svar och beslutade att åter lyfta frågan om fördel-
ning av kostnader för matproduktion till kommunfullmäktige för ett av-
görande. 
 
Sekreteraren informerar om att frågan finns med på dagordningen för 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 mars 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att den ser fram mot kom-
munfullmäktiges svar och påpekar att frågan gäller 2015 års budget. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden ser fram mot kommunfullmäktiges svar och påpekar att frågan 
gäller 2015 års budget. 
 
_____  

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

 
  

Justering (sign) 
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§ 26 
 
Lokaler för ambulansverksamheten 

Närvårdschefen redogör för nuläget i planeringen av nya lokaler för am-
bulansverksamheten. Ritningarna är i stort sett klara. Chefen för kommu-
nens teknik- och serviceförvaltning har kontakt med fastighetsägaren och 
övriga intressenter i lokalen.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen.  
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

_____  

 

 

 

  

Justering (sign) 
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§ 27  

Lokaler för hälsocentalen 

Närvårdschefen redogör för nuläget i arbetet med nya lokaler för hälso-
centralen.  
 
Strömsunds Hyresbostäder AB har tagit fram ett andra förslag på ritning-
ar för ombyggnad av ”gamla kommunkontoret” till hälsocentral. Verk-
samhetens personal har börjat granska ritningarna.  
 
Kommunen ser det som mycket angeläget att apoteket finns med i plane-
ringen. Detta återstår att lösa. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen.  
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av informationen. 
 
 

_____  

 

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2015-03-20  11  
närvård Frostviken   

     
§ 28  
 
Information om arbetsmiljöärende på Levinsgården 
 
Närvårdschefen lämnar en redogörelse för nuläget i ärendet. Hon väntar 
på svar från inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden tar del av informationen. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden tar del av informationen. 
 
_____  

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2015-03-20  12  
närvård Frostviken   

     
§ 29  
 
Inbjudan till kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Kommunfullmäktiges ordförande bjuder in närvårdnämnden till fullmäk-
tige i april eller juni 2015 för att informera om sin verksamhet.  
 
Nämnden ser positivt på inbjudan och ser fram mot att få redovisa sin 
verksamhet mer ingående för kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att nämnden ställer sig positiv till inbjudan. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Nämnden ställer sig positiv till inbjudan. 
 
_____  

 
  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2015-03-20  13  
närvård Frostviken   

     
§ 30 

Delegationsbeslut 

Närvårdchef Barbro Bloms kompletterande uppgifter av delegationsbe-
slut nr 1/2015 om anmälan enligt Lex Sarah till IVO, enligt begäran från 
IVO (nr 2/2015). 

 
Närvårdsnämndens beslut 

Delegationsbeslutet läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2015-03-20  14  
närvård Frostviken   

     
§ 31 

Delgivningar 

a) Regionfullmäktiges beslut den 10-11 februari 2015, § 22, om fyllnadsval 
av ersättare Gun-Marie Björk (s), som avsagt sig uppdraget. Elisabeth 
Lindholm (s) utses till ersättare i närvårdsnämnden. 

 
b) Upprättad rapport enligt Region Jämntand Härjedalens begäran utifrån 

regionstyrelsens uppsiktplikt. 

 
Närvårdsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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