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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45 – 09.00.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Göran Hahne (M) 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Lena Linke (MP) 
Jan-Olof Larsson (S)  
 
  

 

Närvarande 
ersättare 

 

Mathias Bruno (M) 
Lill Grimani (KD) 
Anne Johansson (L) 
Stig Roos (S) 
Magnus Johansson (V) 

 

 

Övriga deltagare 

 
 
Nina Roos, förvaltningschef 
Anita Mattisson, avdelningschef 
Anna Jansson, utvecklare 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Lena Linke 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 25 januari 2018, kl 12.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Lena Linke 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2018-01-25 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-01-25 – 2018-02-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 1   ON 2018/15   
       

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Det har till Omsorgsnämnden inkommit ett krav på yttrande från Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO) gällande ett flertal punkter utifrån ett inkommit mail till myndigheten.   
 
I den inkomna handlingen framgår att nämnden sedan tidigare har Lex Sarah-anmält sig själva för 
en händelse som ägde rum under 2016. En del av yttrandet berör uppföljningen av detta ärende.  
Den andra delen är nya punkter som IVO omber nämnden att yttra sig om. Två av dessa punkter har 
även inkommit i form av rapporter till förvaltningen från samma medarbetare som står som 
undertecknad för anmälan som inkommit till IVO. Dessa två punkter är därför sedan tidigare 
utredda av förvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande 2018-01-11. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-11 § 19. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens förslag i sitt yttrande till inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. 
 
 

Skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
 
 
 
 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 
……………………………                                                          …………………………… 
Nils Olof Bengtson                                        Lena Linke  
Ordförande                                        Justerare 
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