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§

1

Val av ledamöter och ersättare till hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott

HVO-2018-2787
Sammanfattning

Enligt 45 § i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente ges nämnden rätt att inrätta ett
utskott, vilket nämnden gjorde den 2 maj 2017 (§ 1) med namnet hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott. Utskottet har rätt att besluta i ärenden som nämnden
delegerar till det och att bereda ärenden som ska avgöras av nämnden.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens utskott består av tre ledamöter med tre ersättare som
väljs av nämnden.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden väljer Anders Rubin (S) som ordinarie ledamot
tillika ordförande, Caroline Öwall (L) som ordinarie ledamot tillika förste vice
ordförande och John Roslund (M) som ordinarie ledamot tillika andre vice
ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott för perioden 2019-0101 – 2022-12-31.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden väljer Martin Hjort (S), Marie Engqvist Ridell
(MP) och Ragnhild Ståleker (M) som ersättare i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång

John Roslund (M) yrkar att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna får
insynsposter i arbetsutskottet samt att utskottet utökas med en ersättarpost.
Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag på förslag till beslut till förmån för den reservation som
lämnades in då hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bildades i maj vilken föreslog ytterligare
platser i utskottet (§1, 2017-05-02).
Anders Rubin (S) och Caroline Öwall (MP) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på John
Roslunds (M) och Ilvars Hanssons (SD) yrkanden.
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut gällande antal platser i utskottet: liggande
förslag, John Roslunds (M) yrkande om utökning av antalet platser och Ilvars Hanssons (SD)
yrkande om utökning av antalet platser. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att nämnden har beslutat enligt liggande förslag på 3 ledamöter och 3 ersättare i
arbetsutskottet.
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Ordförande yrkar att Anders Rubin (S), Caroline Öwall (L) och John Roslund (M) väljs till
ordinarie ledamöter tillika ordförande/vice ordförande/andre vice ordförande i
arbetsutskottet samt att Martin Hjort (S) och Marie Engqvist Ridell (MP) väljs till ersättare i
arbetsutskottet.
John Roslund (M) yrkar att Ragnhild Ståleker (M) väljs till ersättare i arbetsutskottet.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut gällande val av ledamöter och
ersättare och finner att nämnden beslutar enligt det.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet i delen om antalet ledamöter i arbetsutskottet. Vid justeringen av
protokollet hade inte reservationen inkommit.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet i delen
om antalet ledamöter i arbetsutskottet, bilaga 1.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Val av ledamöter till nämndens arbetsutskott
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-05-02 §1
Tjänsteskrivelse 2017-05-02 Fastställande av nämndens arbetsformer och inrättande
av arbetsutskott
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Bilaga 1

RESERVATION
Vi, moderater och centerpartister, anser att nämnden skulle bli effektivare om så många partier
som möjligt genom insynsposter blir delaktiga i arbetsutskottets arbete. Om en ersättarpost
inrättas i arbetsutskottet minskas sårbarheten i ett arbetsutskott med endast tre ledamöter. Om en
ersättarpost inrättas ska denna enligt regelverket tillsättas genom lottdragning. Vi var beredda att
avstå en ersättarpost till förmån för majoriteten.
Vi yrkade att C, V och SD skulle få insynsposter i arbetsutskottet, samt att det skulle inrättas en
ersättarpost.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden anför vi reservation.

Moderaterna
John Roslund, Ragnhild Ståleker, Sonja Jernström

Centerpartiet
Kay Wictorin
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Bilaga 2
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§

2

Mötestider för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott
2019

HVO-2018-2608
Sammanfattning

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente (40 §) bestämmer nämnden tid och
plats för sina möten. Förvaltningen har tagit fram förslag på mötestider för 2019 som
preliminärt fastställdes av nämnden den 28 november 2018 (§ 102). För att underlätta
planeringen föreslår förvaltningen att nämnden även fastställer tid och plats för
arbetsutskottets möten.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer föreslagna mötestider för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden och dess arbetsutskott 2019.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Fastställande av mötestider för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden och dess utskott 2019
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§

3

Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad
2019-01-10

HVO-2018-2803
Sammanfattning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att
nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
Delegering innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4,
2017-05-02) och den har reviderats i flera omgångar med anledning av förändringar i
kommunallagen och förvaltningslagen, införandet av dataskyddförordningen och uppkomna
behov av delegering.
I samband med att ny nämnd för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 tillträder och
fastställer delegationsordningen föreslår förvaltningen ett antal tillägg och justeringar efter
behov. De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning
med röd text. I och med fastställandet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning
(§ 45, 2018-04-26).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegationsordning för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden från och med den 10 januari 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Revidering av delegationsordningen
Förvaltningens förslag till delegationsordning fr.o.m. 2019-01-10

Paragrafen är justerad
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§

4

Rätt att företräda hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen

HVO-2018-2786
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till
enskilda avtal och ansökningar av olika slag.
I kommunallagen finns inte begreppet ”firmatecknare”. Vem som har rätt att teckna avtal och
skriva under handlingar m.m. styrs ofta av reglementen och delegationsordningar. För att
underlätta detta föreslås nämndens ordförande, förvaltningsdirektör, ekonomichef och
enhetschef på ekonomiavdelningen få rätt att företräda nämnden/förvaltningen för att
underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar samt ärenden där namngiven
ansvarsförbindelse förväntas. Förvaltningsdirektörens, ekonomichefens och enhetschefen på
ekonomiavdelningens tillförordnande ersättare föreslås få samma rätt att företräda
nämnden/förvaltningen under deras frånvaro.
Detta beslut ersätter tidigare beslut av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i samma ärende
(HVON § 5, 2017-05-02, samt § 104, 2017-12-20).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger ordförande Anders Rubin,
förvaltningsdirektör Gisela Gréen, ekonomichef Annika Rausin samt enhetschef på
ekonomiavdelningen Christer Eriksson rätt att underteckna avtal, ansökningar och
liknande handlingar för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
2. Förvaltningsdirektörens, ekonomichefens och enhetschefen på ekonomiavdelningens
rätt att företräda hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen gäller också den som sätts i deras ställe vid frånvaro.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Rätt att företräda nämnden och förvaltningen
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§

5

Attestinstruktioner och nämndspecifika tillämpningsanvisningar för hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden, fastställande januari 2019

HVO-2018-2846
Sammanfattning

Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller
avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att
kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp,
ställning och resultat. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare
för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att
attestförteckningen hålls aktuell och förvaras tillgängligt.
I samband med en ny mandatperiod föreslås hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att fastställa
befintliga attestinstruktioner och nämndspecifika tillämpningsanvisningar för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden. Detta beslut ersätter tidigare beslut av hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden (§ 103, 2017-12-20).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Attestinstruktioner och nämndspecifika
tillämpningsanvisningar från och med 10 januari 2019.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Attestinstruktioner och nämndspecifika
tillämpningsanvisningar
Attestinstruktion hälsa- vård- och omsorgsnämnden fr. o. m. 2019-01-10
Bilaga 1. Tillsvidare beslutsattest
Bilaga 2. Tidsbegränsad beslutsattest
Bilaga 3. Attestreglemente för Malmö stad
Bilaga 4. Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad
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§

6

Anvisningar för intern kontroll för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
2019-2022

HVO-2018-2834
Sammanfattning

Internkontrollarbetet är en del i nämndens arbete för att styra, leda, utveckla och upprätthålla
en hög kvalitet i verksamheten samt att säkra en effektiv service till kommunmedlemmarna.
Anvisningarna utgör en gemensam grund för hur nämnden ska arbeta med intern kontroll.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Anvisningar för intern kontroll 2019-2022.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Anvisningar för intern kontroll
Anvisningar för Intern kontroll 2019-2022
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§

7

Krisledningsplan för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, antagen
2019-01-10

HVO-2018-2868
Sammanfattning

En kris är en allvarlig händelse som leder till att organisationen inte kan bedriva sin
verksamhet som vanligt och utföra förväntad service till medborgarna. Det krävs exempelvis
större samordning, snabbare beslutsprocess, hårdare prioriteringar och omfattande
mediehantering vid kris.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att samordna krisledningsarbetet före,
under och efter en kris inom nämndens ansvarsområde. För att kunna samordna på ett
effektivt sätt behövs en plan för att sätta igång ett krisledningsarbete inom den egna
förvaltningen och som beskriver hur förvaltningen leder, samordnar, samverkar och
kommunicerar när situationen kräver det.
Krisledningsplanen innehåller bland annat mål för krishanteringen, planens syfte, definitioner
av olika nivåer av kris, checklista vid kris, krisledningsorganisation, ansvar och befogenheter
och kriskommunikation.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade om krisledningsplanen den 2 maj 2017 (§ 10)
och förvaltningen gjorde smärre justeringar från och med 1 januari 2018. Med anledning av
ny mandatperiod föreslås nämnden att anta krisledningsplanen igen från och med 10 januari
2019.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Krisledningsplan för hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen från och med den 10 januari 2019.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Krisledningsplan fr.o.m. 2019-01-10
Krisledningsplan hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2019-01-10
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§

8

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

HVO-2018-2812
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård regleras
av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt landsting
och kommuner som huvudmän. I lagen finns bestämmelser om hur hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och att det ska finnas en verksamhetschef
som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att avdelningschef för särskilt
boende Helen Martinsson, avdelningschef för ordinärt boende Åsa Ollerstam Lundh,
avdelningschef för myndighet Åsa Jensen och avdelningschef för hälsa och förebyggande Pia
Hesselroth Tegel bör utses till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs
inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen inom respektive avdelning från och med den 1 januari 2019.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser avdelningschef Helen Martinsson till
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL (2017:30) för den verksamhet som bedrivs
inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för särskilt boende från och
med den 1 januari 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser avdelningschef Åsa Ollerstam Lundh till
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL (2017:30) för den verksamhet som bedrivs
inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för ordinärt boende från och
med den 1 januari 2019.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser avdelningschef Åsa Jensen till
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL (2017:30) för den verksamhet som bedrivs
inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för myndighet från och med
den 1 januari 2019.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser avdelningschef Pia Hesselroth Tegel till
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL (2017:30) för den verksamhet som bedrivs
inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för hälsa och förebyggande
från och med den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Verksamhetschefer enligt hälso- och
sjukvårdslagen
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§

9

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för
rehabilitering enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

HVO-2018-2813
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om ett verksamhetsområde i
huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller arbetsterapeut fullgöra de
uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås utse Inger Siecke och Sara Negrén till medicinskt
ansvariga sjuksköterskor inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden,
samt att utse Ann Lis Rohlwin och Linda Gustafsson till medicinskt ansvarig för
rehabilitering inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Med anledning
av Linda Gustafssons föräldraledighet föreslås Berne Forzelius utses till medicinskt ansvarig
för rehabilitering under perioden 2019-01-01 – 2019-08-12.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås också utse Inger Siecke och Sara Negrén till
anmälningsansvariga enligt lex Maria för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden. Ann Lis Rohlwin och Linda Gustafsson förslås utses till
anmälningsansvariga enligt lex Maria för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden i de fall en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av
allvarlig vårdskada inom verksamhetsområdet rehabilitering eller där medicintekniska
produkter enligt 2 § första stycker 2-3 p. lag (1993:584) om medicintekniska produkter
medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. Anmälningsansvaret vid rehabilitering
gäller under perioden 2019-01-01 – 2019-08-12 vikarierande medicinskt ansvarig för
rehabilitering Berne Forzelius.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Inger Siecke och Sara Negrén till
medicinskt ansvariga sjuksköterskor enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) för hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens verksamhetsområden från och med 1 januari 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Ann Lis Rohlwin och Linda Gustafsson till
medicinskt ansvariga för rehabilitering enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) för hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden från och med 1 januari 2019.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Berne Forzelius till vikarierande medicinskt
ansvarig för rehabilitering enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden under perioden 1 januari 2019 – 12 augusti
2019.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Inger Siecke och Sara Negrén till
anmälningsansvariga enligt 3 kap 5 § patientsäkerhetslagen för hälsa-, vård- och
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omsorgsnämndens verksamhetsområden från och med 1 januari 2019.
5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Ann Lis Rohlwin och Linda Gustafsson till
anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen under perioden för hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden i de fall en patient drabbas av eller
utsätts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada inom verksamhetsområdet
rehabilitering eller där medicintekniska produkter enligt 2 § första stycket 2-3 p. lag
(1993:584) om medicintekniska produkter medfört eller hade kunnat medföra allvarlig
vårdskada.
6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Berne Forzelius till anmälningsansvarig
enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen under perioden 2019-01-01 – 2019-08-12 för
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden i de fall en patient drabbas
av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada inom verksamhetsområdet
rehabilitering eller där medicintekniska produkter enligt 2 § första stycket 2-3 p. lag
(1993:584) om medicintekniska produkter medfört eller hade kunnat medföra allvarlig
vårdskada.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Medicinskt ansvarig sjuksköterska och
medicinskt ansvarig för rehabilitering
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§

10

Fortsatt fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningsdirektör

HVO-2018-2811
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar. Det
innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning,
Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocess samt ansvara för att det systematiska
arbetsmiljöarbetet följs upp. I 6 § AFS 2001:1 regleras att arbetsgivaren ska fördela
arbetsmiljöuppgifter. Ansvaret ligger kvar hos arbetsgivaren, men arbetsmiljöuppgifterna
fördelas i verksamheten på ett sådant sätt att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande
arbetsmiljö uppnås.
Förvaltningen föreslår att nämnden fortsatt fördelar arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningsdirektör Gisela Gréen enligt tidigare fördelning vilket innebär att samtliga redan
vidarefördelade arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer fortsätter att gälla.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fördelar fortsatt arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningsdirektör Gisela Gréen enligt tidigare fördelning från hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden (§ 17, 2017-05-02).
Beslutsunderlag
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§

11

Information om hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
personuppgiftsansvar

HVO-2018-3078
Sammanfattning

Med anledning av EU:s dataskyddsfördordning (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018
informeras hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om att nämnden är personuppgiftsansvarig
och ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens
verksamhetsområden. Nämnden informeras också om att stadskontoret under 2018 har
samordnat dataskyddsarbetet i Malmö stad och har åtagit sig att utföra viss administration i
ärenden som rör rättigheter i dataskyddsförordningen samt att det finns utsedda roller i
förvaltningen som ansvarar för förvaltningens aktiva dataskyddsarbete.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om
personuppgiftsansvar.
Beslutsunderlag
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§

12

Planerade informations- och utbildningsinsatser för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden 2019

HVO-2018-3393
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en planering för informations- och
utbildningsinsatser för nämndsledamöter och -ersättare med anledning av ny mandatperiod.
På introduktions- och planeringsdagarna för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 14-15
januari blir det en introduktion av förvaltningens olika avdelningar och arbetet med mål i
Malmö stad och specifikt i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (se även bilaga 1). Under
januari och februari erbjuder kommunen övergripande fortbildningar för samtliga ledamöter
och ersättare på områdena kommunal juridik, kommunal ekonomi och arbetsgivarfrågor samt
kommunikation och omvärld (se tider i bilaga 2). I samband med nämndsammanträden under
våren 2019 kommer introduktion och utbildning att ges på områdena system för intern
kontroll, arbetsmiljöansvar, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås också besluta om förrättningsersättning och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i planeringsdagar och
kommungemensam fortbildning.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om planerade
informations- och utbildningsinsatser under 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner att förrättningsersättning och i
förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till ledamöter och
ersättare i nämnden för deltagande i nämndens introduktions- och planeringsdagar
den 14-15 januari 2019.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner att förrättningsersättning och i
förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till ledamöter och
ersättare i nämnden för deltagande i de kommungemensamma fortbildningarna i
kommunal juridik, kommunal ekonomi och arbetsgivarfrågor samt kommunikation
och omvärld under januari och februari 2019.
Beslutsunderlag
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§

13

Information om hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar om hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
introduktions- och planeringsdagar 14-15 januari då nämnden får information om samtliga
verksamheter och avdelningar.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av information.

20

§

14

Praktisk information för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Nämndsekreterare Tilde Tibblin informerar om praktisk information kring kontakt, arvode,
möteslokaler, registrering av handlingar m.m.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av information.
Beslutsunderlag
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