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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Datum: 2018-11-28 

Grupp: Omsorgsberedningen 

Tid och plats: 10:00 – 12:00 konferensrum Gron 

Deltagare: Ingrid Westlund (V) 
Gerd Femerström (SD) 
Ing-Marie Jeansson (S) 
Hakon Fältström (L) 
Britta Gustavsson (C) 
Marie Lundström – koordinator 
 

Frånvarande: Per-Olof Hårsmar (KD) 
Lilian Bressler (M) 
Bill Johansson (S) 

 

Minnesanteckningar 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ingrid hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Föregående minnesanteckningar  

Anteckningar från mötet 2018-11-14 godkändes.  

3. Genomgång av förslag på mål och strategiska områ-

den 

Vid genomgång kom ett antal förslag på ändringar och förtydliganden 

upp. Ingrid och Mari kommer att uppdatera texten i enlighet med  

överenskomna ändringar. Marie kommer dessutom eftersöka specifice-

rad information att komplettera ingresserna med. 

4. Genomgång av bakgrunden 

Vid genomgång kom ett antal förslag på förtydligande och komplette-

ringar upp. Marie kommer att uppdatera texten i enlighet med över-

enskomna ändringar. Bland annat kommer ett tillägg om sekretesslagen 

göras. 

 

5. Planering av fortsatt arbete 

Vid nästa tillfälle färdigställs strategin. Förslaget är att strukturera det 

som två dokument, ett som innehåller bakgrunden och ett dokument som 

innehåller mål och strategier. 

Missiv behöver tas fram. 
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6. Information till kommunfullmäktige 28/11 

Beredningen överenskommer att informera kommunfullmäktige om att 

arbetet kommer att läggas fram enligt plan.  

 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum: 

 

Tid: Onsdagen den 12 december kl 10-12 

Plats: Kommunhuset, konferensrum Gron (plan 6) 

 

Beredningen har ett extramöte den 2 januari kl. 10-12, att använda om 

behov finns. 

 

8. Övriga frågor 

Ska bilagorna i ursprungliga handlingsplanen finnas med i nya doku-

mentet; Aktörspyramider som illustrerar aktörer och huvudmän som är 

involverad i arbetet med psykisk ohälsa? Marie stämmer av med arbets-

gruppen för uppdrag psykisk hälsa. 

 

9.  Mötets avslutande 

Ordförande Ingrid tackar beredningen och avslutar mötet. 

 

 

Omsorgsberedningen 

Marie Lundström 

Koordinator 


