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Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 1 (13) 
 

 Gemensam nämnd för 
   närvård i Frostviken  

  2018-05-17 
 

  

 
Plats och tid  Forsgården, Gäddede, kl. 10.00–12.30 
  
Beslutande  Bengt Bergqvist (S), ordförande 
  Karin Näsmark (S) 
  Ardis Lindman (S) 
  Mårten Jonsson (C) 
   
 
 
         
Övriga  
närvarande  Annika Stedt, sekreterare  
  Morgan Olsson, närvårdschef 
   
 
   
          
Utses att justera  Karin Näsmark 
 
Justeringens  Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 22—32 
  Annika Stedt 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Bengt Bergqvist 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Karin Näsmark 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 

Sammanträdesdatum 2018-05-17 

Datum då anslag 2018-06-01  Datum då anslag  2018-06-25 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Annika Stedt
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Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2018-05-17  2  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 22 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Förslaget till föredragningslista godkänns.  
 
_____  
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2018-05-17  3  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 23  Dnr 2018.14  700  
 
Måluppfyllelse per april 2018 
 
Närvårdsnämnden beslutade om ett antal mål för sin verksamhet vid sitt 
sammanträde i oktober 2017. Målen ska följas upp av nämnden per sista 
april, per sista augusti och vid årsskiftet. Fyra av nämndens mål ska re-
dovisas till kommunfullmäktige.  
 
Mål 1 har uppfyllts. Antal FAR-recept (fysisk aktivitet på recept) ska un-
der året uppgå till minst 15 för kvinnor och 15 för män. Per den 3 maj 
2018 har 24 FAR-recept skrivits ut. 
 
Mål 4 har uppfyllts. Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara 
lägre än föregående år. Falltillbuden var 124 totalt under 2017. Per april 
2018 har 34 tillbud skett. 
 
Mål 5 har inte uppfyllts. Andelen läkemedelsavvikelser ska under året 
uppgå till högst 20, 12 för kvinnor och 8 för män. Per april 2018 har totalt 
16 avvikelser skett, 4 för kvinnor och 12 för män.  
 
Mål 6 har uppfyllts. Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till 
förfogande under året. Praktikplatser har funnits till förfogande men har 
ej utnyttjats. Däremot finns två extratjänster och ett nystartsjobb. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner upp-
följning av mål per april 2018. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner uppföljning av mål per april 
2018. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

  



 
        Fastställd NVN 2017-10-13 § 54   Dnr 2018.14-700  Bil NVN 2018-05-17 § 23  
  
Närvårdsnämnden 
 

  1 (3) 

Prioriterade mål 2018 Effektmål 2018 Indikator 
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- 
och folkhälsofrågor. 

1. Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) 
ska under året uppgå till minst; 
15 stycken för kvinnor  
15 stycken för män. 
 
Redovisas till KF per april, augusti och  
december. 
 

Redovisas i NVN per april, augusti och  
december.  
 
20180503: 24st FAR-recept utskrivna 

Vårdtagares/brukares inflytande 
över sin vardag ska öka. 

2. Andel brukare som i enkät svarat positivt på 
frågan ”Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utfö-
ras?” ska uppgå till; 
80 % bland hemtjänstmottagare 
90 % bland boende på Levinsgården.  
 
 

Mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät till 
äldre. Redovisas i NVN en gång per år. 
 
 2014 2015 2016 2017 
Hemtjänst-
mottagare 

77 % 67 % 71% 82% 

Levins-
gården 

Inget 
resultat 

86 % 86% För få 
svarande 

 

Verksamheten bedrivs så att det 
är tryggt och säkert 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmotta-
gare eller hos boende i särskilt boende (Levins-
gården). 

Mäts via nationella vårdpreventiva registret Se-
nior Alert, punktprevalensmätning två 
gånger/år. 
 
Redovisas i NVN per augusti och december. 



 
        Fastställd NVN 2017-10-13 § 54   Dnr 2018.14-700  Bil NVN 2018-05-17 § 23  
  
Närvårdsnämnden 
 

  2 (3) 

Prioriterade mål 2018 Effektmål 2018 Indikator 
Verksamheten bedrivs så att det 
är tryggt och säkert 
 
Fortsättning från föregående 
sida. 

4. Det totala antalet falltillbud och fallskador ska 
vara lägre än föregående år.  
 
Redovisas till KF per april, augusti och  
december. 

Mäts via kommunens avvikelsehantering.  
Redovisas i NVN per april, augusti och decem-
ber. 
 2014 2015 2016  2017 2018 
Levins-
gården 

57 57 52 82 24 

Hemtj. 14 23 21 42 10 
Totalt 71 80 73 124 34 
Kvinnor 53 46 47 36 8 
Män 18 34 26 88 26 
Totalt 71 80 73 124 34 

 

Trygg och säker läkemedelsan-
vändning. 
 

5. Andelen läkemedelsavvikelser ska under året 
uppgå till högst 20. (Av personer med delegerad 
medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 % män 
i området). 
12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna 
8 stycken för män, 40 % av avvikelserna 
 
Redovisas till KF per april, augusti och  
december 
 

Mäts via kommunens avvikelsehantering. 
Redovisas i NVN per april, augusti och decem-
ber. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Kvin-
nor 

19 5 20 28 4 

Män 5 2 10 38 12 
Totalt 23 7 30 66 16 

 

Kommunen ska kontinuerligt 
ställa praktikplatser till förfo-
gande motsvarande en per tio 
anställda. 

6. Närvård Frostviken ska ställa två praktikplat-
ser till förfogande under året.  
 
Redovisas till KF per april, augusti och  
december 
 

En plats på Forsgården, en plats på Levinsgården.  
 
Redovisas i NVN per april, augusti och decem-
ber. 
20180503: Praktikplatser har funnits till förfo-
gande men ej utnyttjade, däremot 2st extratjäns-
ter och ett nystartsjobb. 



 
        Fastställd NVN 2017-10-13 § 54   Dnr 2018.14-700  Bil NVN 2018-05-17 § 23  
  
Närvårdsnämnden 
 

  3 (3) 

Prioriterade mål 2018 Effektmål 2018 Indikator 
Andelen tillsvidareanställda i 
kommunen ska öka och andelen 
timanställda minska. 

7. Lön för timanställda ska understiga två miljo-
ner kronor. 
 

Mäts i ekonomisystem (Konto 50210) 
 
Redovisas i NVN i december. 
 

Ökad jämställdhet och tillgäng-
lighet. 
 

8. Den patientupplevda kvaliteten på tillgäng-
lighet vid Gäddede HC (telefon, e-post, person-
ligt besök) ska uppgå till minst; 
95 % för kvinnor  
95 % för män. 
 
2014 - för få svarande, inget resultat redovisat. 
(Mindre än 30 svar). 
 
 
 
 
 
 

Nationell patientenkät, genomförs fjärde kvarta-
let årligen. Skala 0 – 100. 
Vid för få svarande redovisas ej könsfördelning 
(mindre än 30). 
Redovisas i NVN en gång per år. 
  
 2012 2013 2014 2015 
Kvinnor 77 79 X X 
Män 73 81 X X 
Totalt 74 80 X 95 
Högst i länet 84 85 100 98 
Lägst i länet 45 47 66 53 

 

 9. Vid uppföljning och återbesök för kroniska 
sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie lä-
kare. 
 

Statistik ur journalsystemet Cosmic.  
 
Redovisas i NVN per april, augusti och  
december. 
20180503: 93% träffat ordinarie läkare vid återbe-
sök (13/14). 
 

Utvecklad dialog med kommu-
ninvånarna 

10. Minst två brukarsamråd per år för boende 
och anhöriga. 

Redovisas i NVN per augusti och december. 
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Gemensam nämnd för 2018-05-17  4  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 24  Dnr 2018.9  700   
 
Verksamhetsprognos per april 2018 
 
Närvårdschefen redovisar verksamhetsprognos per april 2018. Prognosen 
visar på -382 753 kr i underskott per december 2018.  
 
• Vakanser som inte har kunnat tillsättas vid ambulansen samt för lä-

kare och vårdpersonal medför ökade kostnader som riskerar att stiga 
mer. 
  

• En hög skuld av semester och kompensationssaldo från tidigare år be-
lastar årets budget. För att täcka upp semester och kompensations-
ledighet har distriktssköterska rekryterats i förtid inför stundande 
pensionsavgång.  
 

• Överskott inom särskilt boende beror på extra statsbidrag, lönebidrag 
och återhållsamhet vid vikarieanskaffning när vårdtyngden har varit 
lägre. 
 

• Fyra vårdplatser har inte nyttjats under delar av året vilket medför att 
intäkter uteblivit samtidigt som bemanningen inte kan minskas i mot-
svarande omfattning då platserna snabbt kan bli utnyttjade och det 
funnits ökat behov av korttidsplatser. Korttidsfrånvaro har inte er-
satts så långt som möjligt på grund av det. 

 
Närvårdschefen ser inga möjligheter att inom nuvarande verksamhet 
kunna göra reduceringar för att komma inom budgetram utan att minska 
antalet vårdplatser. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner  
verksamhetsprognos per april 2018 samt att uppdra till närvårdschefen 
att till sammanträde den 21 september 2018 lämna risk- och konsekvensa-
nalys med anledning av eventuell reducering av vårdplatser vid Levins-
gården. 
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Gemensam nämnd för 2018-05-17  5  
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Justering (sign) 
 

§ 24 (forts.) 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Närvårdsnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos per 

april 2018. Bilaga. 
 
2. Närvårdsnämnden uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde 

den 21 september 2018 lämna risk- och konsekvensanalys med anled-
ning av eventuell reducering av vårdplatser vid Levinsgården. 

_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

  



Prognosrapport
April 2018

Närvård Frostviken
 Ej tillsatta vakanser på såväl ambulans, läkare och vårdpersonal medför ökade kostnader som riskerar att 
stiga mera. Osäkerhet kring LSS-ärende kan göra att höga extrakostnader tillkommer. En hög skuld av 
semester och kompsaldo från tidigare år följer med och belastar årets budget. För att täcka upp den 
frånvaron har en nyrekrytering av dsk gjorts i förtid inför stundande pensionsavgång. Överskottet på Särskilt 
boende är kopplat till extra statsbidrag, lönebidrag och återhållsamhet vid vikarieanskaffning vid lägre 
vårdtyngd.

8 Närvårdsnämnd Frostviken
BudgetavvikelsePrognosBudget

Kostnader 92 000 92 247 -247

92 000 92 247 -247Netto för 8

197 Ledning och administrat.
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter 0 0 0

Kostnader 1 164 000 1 194 190 -30 190

1 164 000 1 194 190 -30 190Netto för 197

717 Personlig assistans
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter 0 0 0

Kostnader 1 030 000 1 029 863 137

1 030 000 1 029 863 137Netto för 717

718 Stödinsatser
BudgetavvikelsePrognosBudget

Kostnader 36 000 32 844 3 156

36 000 32 844 3 156Netto för 718

720 Hälsocentral
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter -5 970 000 -5 770 000 -200 000

Kostnader 6 380 000 6 595 172 -215 172

410 000 825 172 -415 172Netto för 720

721 Ambulans
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter -6 265 000 -6 480 000 215 000

Kostnader 6 489 000 6 519 924 -30 924

224 000 39 924 184 076Netto för 721

771 Särskilt boende
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter -1 105 000 -1 322 000 217 000

Kostnader 11 521 000 10 990 883 530 117

10 416 000 9 668 883 747 117Netto för 771

778 Trygghetsboende
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter 0 0 0

Kostnader 403 000 403 000 0

403 000 403 000 0Netto för 778

781 Hemvård
BudgetavvikelsePrognosBudget

Utskrivet 2018-05-07 10:50:05 Sida 1 av  2

Dnr 2018.9-700   Bil NVN 2018-05-17 § 24



Prognosrapport
April 2018

Intäkter -500 000 -650 000 150 000

Kostnader 7 459 000 7 870 090 -411 090

6 959 000 7 220 090 -261 090Netto för 781

782 Hemsjukvård
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter -70 000 -70 000 0

Kostnader 2 255 000 2 865 556 -610 556

2 185 000 2 795 556 -610 556Netto för 782

786 Fotvård
BudgetavvikelsePrognosBudget

Intäkter -50 000 -50 000 0

Kostnader 220 000 219 984 16

170 000 169 984 16Netto för 786

23 089 000 23 471 753 -382 753Netto för Närvård Frostviken

Utskrivet 2018-05-07 10:50:05 Sida 2 av  2
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§ 25 Dnr 2018.15 700 
 
Budget 2019, information/diskussion 
 
Ordförande och närvårdschef lämnar information från budgetberedning 
med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april 2018.  
 
Närvård Frostviken har svårigheter att rekrytera personal till närvården, 
läkare, ambulanssjukvårdare och undersköterskor. Behov finns av vida-
reutbildning för ambulanspersonalen. Underskötskor har möjlighet att gå 
ett valideringsprogram som även kommer att anordnas 2019. Önskvärt är 
att utbildningar kan ske lokalt i Gäddede. 
 
Närvårdschefen ser inga möjligheter att reducera kostnader i nuläget. 
Endast reducering av vårdplatser är möjligt. 
 
Närvårdschefen uttrycker behov av mer stöd i sin roll som chef. Dialog 
har förts med kommunchefen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner  
informationen. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner informationen. 
 
_____ 
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Gemensam nämnd för 2018-05-17  7  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 26  Dnr 2018.16 700 
 
Övergripande ansvarsutövande 2017, Gemensam nämnd för 
Närvård Frostviken 

 
PriceWaterhouseCoopers, PwC, har granskat kommunstyrelse och 
nämnder 2017 på uppdrag av kommunens revisorer. Det övergripande 
syftet med granskningen är att pröva om kommunstyrelsen och nämn-
derna i rimlig grad kan verifiera att de styr, följer upp, kontrollerar samt 
redovisar ett resultat som är förenligt med kommunfullmäktiges riktlin-
jer. 
 
Bedömningar 
• Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2017.  
• Nämnden kan inte verifiera att den bedrivit verksamhet på ett ekono-

miskt tillfredställande sätt under 2017. 
• Nämnden kan endast i begränsad utsträckning verifiera att dess verk-

samhet inom granskat område har bedrivits med tillräcklig intern kon-
troll under 2017. 

 
Rekommendationer 
• Nämnden säkerställer att utvecklingen med ett ökande ekonomiskt 

underskott bryts och att budget hålls. 
• Nämnden vidtar aktiva åtgärder i ett tidigt skede vid indikationer om 

bristande måluppfyllelse. 

Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av revisionsrapport,  
Ansvarsutövande 2017 och uppdrar till närvårdschefen att till samman-
träde den 21 september 2018 lämna redovisning över vidtagna åtgärder 
med anledning av revisorernas rekommendationer. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av revisionsrapport, Ansvarsutövande 2017 
och uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 21 september 
2018 lämna redovisning över vidtagna åtgärder med anledning av reviso-
rernas rekommendationer. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Närvårdschefen 
Kommunens revisorer 
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§ 27  Dnr 2018.13 700 
 
Internkontroll: Uppföljning av närvårdsnämndens beslut 
 
Enligt fastställd internkontrollplan för 2018 så ska uppföljning ske om i 
vilken utsträckning beslut har verkställts. Redovisning två gånger per år, 
andra och fjärde kvartalet. 
 
Redovisning lämnas för andra kvartalet 2018. Samtliga beslut har verk-
ställts.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner upp-
följning av närvårdsnämndens beslut för andra kvartalet 2018. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner uppföljning av beslut för 
andra kvartalet 2018. Bilaga. 
 
_____ 
 
 

  



Dnr 2018.13-700  Bil NVN 2018-05-17 § 27  

  Bevakningslista, beslut i Närvårdsnämnden. Uppföljning andra kvartalet 2018  
 

1 
 

Ärende Datum, § Beslut Uppföljning  
Revisionsrapport 2016, Gemen-
sam nämnd för Närvård Frost-
viken 

2017-05-18 
§ 29 

Tar del av revisionsrapport för 2016 och upp-
drar till närvårdschefen att vidta åtgärder med 
anledning av revisorernas bedömning: 
 
- måluppfyllelse 
- se över rutiner för avvikelserapportering och 
  utveckla patientsäkerhetsarbetet 
- åtgärder för att nå budget i balans  
 

Löpande 

Revisionsrapport, Övergripande 
ansvarsutövande 2016 

2017-05-18 
§ 30 

Tar del av revisionsrapport om övergripande 
ansvarsutövande 2016 och uppdrar till när-
vårdschefen att vidta nödvändiga åtgärder en-
ligt revisorernas rekommendationer: 
 
- utvecklar uppföljning och rapportering av 
  nämndens måluppfyllelse 
- vidtar aktiva åtgärder vid signaler om  
  bristande måluppfyllelse 
- rutiner för avvikelserapportering bör ses över 
 

Löpande 

Revisionsrapport – intern kon-
troll och riskbedömningar 

2017-05-18 
§ 31 

Tar del av revisionsrapport om intern kontroll 
och riskbedömningar och ger närvårdschefen i 
uppdrag att beakta revisorernas rekommenda-
tioner. 
 
- styrelsen och nämnder bör enas om ett gemen- 
  samt tankesätt när det gäller begreppet intern 
  kontroll 
- arbetssätt och dokumentation gällande riskbe- 
  dömningar bör utvecklas. 

Löpande 



Dnr 2018.13-700  Bil NVN 2018-05-17 § 27  

  Bevakningslista, beslut i Närvårdsnämnden. Uppföljning andra kvartalet 2018  
 

2 
 

Ärende Datum, § Beslut Uppföljning  
Närvårdsnämndens hantering 
av program, planer och övriga 
ärenden 

2017-10-12 
§ 56 

Uppdrar till närvårdschefen att se över  
sammanställning över program, planer och öv-
riga ärenden och återkomma till närvårds-
nämnden så snart som möjligt för beslut. 
 

Löpande 
 
Beslut 2017-12-14 § 64, Handlingsplan 
mot våld i nära relationer 
 
Beslut 2018-02-01 § 8, Översyn av 
värdighetsgarantier i äldreomsorg 
 

Kommunens strategi för att be-
manna tjänster inom Närvård 
Frostviken – information 

2017-12-14 
§ 73 

1. Närvårdsnämnden påtalar behov till kom-
munstyrelsen av lokalt placerad vårdutbildning 
i Gäddede. 
 
2. Närvårdsnämnden önskar besked från kom-
munstyrelsen om hur personalbehovet inom 
Närvård Frostviken kan lösas inför sommaren 
2018. 
 
3. Närvårdsnämnden bjuder in kommunchefen 
till närvårdsnämndens sammanträde den  
15 mars 2018 för fortsatt diskussion. 

 
 
 
 
Beslut KS 2018-02-27 § 33 
KS tar del av informationen 
 
 
 
Verkställt NVN 2018-03-15 § 14 

----- 2018-02-01   

Årsplan för återkommande 
ärenden på nämndens samman-
träden 

2018-03-15 
§ 19 

Närvårdsnämnden uppdrar till närvårdschef 
och sekreterare att till nästa sammanträde upp-
rätta nytt förslag till årsplan för återkommande 
ärenden på nämndens sammanträden. 

Verkställt NVN 2018-05-17 § 30 
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§ 28 Dnr 2018.17 734 
 
Redovisning av genomförda kvalitetsmätningar 
 
Vecka 19 genomfördes mätning av nattfasta vid Levinsgården. Enligt  
rekommendation från Socialstyrelsen ska nattfastan inte vara längre än  
10-11 timmar. 
 
Av sammanlagt tio vårdtagare har sju vårdtagare en nattfasta över 11 
timmar. Av dessa har en vårdtagare ätit extra kvällsmål, en vårdtagare 
har fått erbjudande om förfrukost men tackat nej och en vårdtagare har 
tackat nej till kvällsmål och sedan ätit förfrukost.  
 
Övriga vårdtagare har inte fått erbjudande om kvälls- eller nattmål då de 
sovit.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av genomförd kvalitets-
mätning av nattfasta vid Levinsgården. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av genomförd kvalitetsmätning av nattfasta 
vid Levinsgården.  
 
_____ 
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§ 29 Dnr 2018.8 700 
 
Årsplan för återkommande ärenden på nämndens samman-
träden 

 
Närvårdsnämnden beslutade den 15 mars 2018 § 19 att uppdra till när-
vårdschef och sekreterare att upprätta nytt förslag till årsplan för åter-
kommande ärenden på nämndens sammanträden. 
 
Nytt förslag redovisas. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden fastställer årsplan för återkom-
mande ärenden på nämndens sammanträden enligt förslag samt att års-
plan för 2019 fastställs vid sammanträde den 13 december 2018. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Närvårdsnämnden fastställer årsplan för återkommande ärenden på 

nämndens sammanträden 2018 enligt förslag. Bilaga. 
 
2. Årsplan för 2019 fastställs vid sammanträde den 13 december 2018. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Närvårdschef 
Sekreterare 
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§ 30  Dnr 2018.18  725 
 
Information om personalsituationen sommaren 2018 
 
Tillgången på ambulanspersonal under sommaren är acceptabel. Personal 
saknas på 10 pass och arbete pågår för att täcka upp dessa. 
 
Läkarsituationen ser bra ut under sommaren.  
 
Tillgången på sjuksköterskor vid hälsocentralen ser bra ut. Några veckor 
arbetar vikarier. Inga sjuksköterskor har behövts hyras in i verksamheten. 
 
Tillgången på undersköterskor är låg och det är svårt att få vikarier. Om 
inte situationen vänder före sommaren kommer närvårdschefen att ta be-
slut om att stänga fyra vårdplatser vid Levinsgården under sommaren då 
det inte går att bedriva verksamheten med acceptabel kvalitet.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av information. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 
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§ 31 
 
Delegationsbeslut 
 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
_____ 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2018-05-17  13  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 32 
 
Delgivningar 
 
1 Regionfullmäktiges beslut 2018-02-14 § 38, Fyllnadsval av ersättare för 

Tomas Svanström (L) för perioden fram till och med den 31 december 
2018. 

 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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