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Protokoll Styrelsemöte 2021-09-30 TEAMS 

§1 Mötets öppnas av ordförande Kerstin Carlsson 

§2  Dagordningen fastställs 

§3 Föregående protokoll läggs till handlingarna 

§4 Suppleanter till styrelsen: 
Jessica Engqvist, MAR i Borås och Sandra Scherman, MAR i Umeå hälsas 
välkomna till styrelsen. 

§5 Besök: Lena Karlsson SKR gällande samverkan patientsäkerhetsnätverket för 
kommunrepresentanter 
Lena Karlson berättar om sitt uppdrag som ny handläggare för 
patientsäkerhetsnätverket på SKR (en gruppering av kommunala 
representanter, utsedda av socialchefsnätverket).  
Hur ska vi etablera ett samarbete och en dialog då de frågor som avhandlas är 
desamma som riksföreningen har på bordet. 
Beslut: Lena Karlsson bjuds in till styrelsemöten för dialog. Nästa möte 20/10. 
 

§6 Ekonomi 
Inget nytt har tillkommit sedan förra mötet. 
Hur hantera överskottet från kompetensutvecklingsdagar 2021?  
Sänkt pris på dagarna 2022 gynnar mest kommunerna. 
Digital utbildning om MAS/MAR-rollen? Stöd och hjälp i vardagen för MAS/MAR 
i förhållande till verksamhetschef enligt HSL. Önskat i enkäten. 
Annika Älvsbyn kontaktar Susanne Wallin Pettersson. Fråga om pris för heldag. 

§7 Medlemmar 
364 för tillfället. 

§8 Sociala medier 
Viktigt att alla hjälps åt att lägga ut aktuell information på Facebook. 
Hemsidan har redigerats något. Mailadress till styrelsemedlemmar ska finnas 
där samt bilder. 
Finns det möjlighet att ha en meddelandefunktion på hemsidan där 
meddelandet går till Kerstin i ett mail? Annika Älvsbyn kollar. 

§9 Fråga från valberedningen 
Vilka i styrelsen vill sitta kvar efter årsmötet 2022. Vi samlar denna information 
till mötet 20/10. Valberedningen letar ersättare för Ingela. 
Hur ska nomineringar till styrelsen gå till? Rutin behövs. Via 
kontaktpersonerna? Tas upp på mötet 20/10. 

§10 Besök: Thea Enhörning Björn Nilsson Socialstyrelsen gällande Uppdrag om 
fallprevention 
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Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att göra en hälsoekonomisk 
beräkning av kostnader för fallskador och fallpreventiva åtgärder inom 
kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. De ska också analysera 
användandet av fallpreventiva åtgärder. 
Önskemål om referenspersoner från 5-10 kommuner av olika storlek. Enkäter 
och intervjuer under okt-nov ev dec 2021. 21/5 2022 ska resultatet presenteras. 
Beslut: Förfrågan går ut via Facebook och kontaktpersonerna. Thea skriver en 
kort info att skicka med och intresseanmälan ska gå direkt till Thea. 

§11 Planering kompetensutvecklingsdagar  
Datum: 2022-04-28 Digitalt 
Information behöver komma ut på hemsida och Facebook om ”Save the date” 

§12  Stipendiat 2022 
Info på hemsidan och till kontaktpersonerna behövs 

§13 Manifestet är från 2017 
Behov av revidering? Tas med till mötet 20/10. 

§14 Kerstin och Ulrika har deltagit på möte med Folkhälsomyndigheten. Hur tänka 
inom vård och omsorg gällande covid? Source control ska vara kvar under hela 
influensasäsongen. Ingen panik att ändra lokala rutiner/instruktioner. 

§15 Brev till Socialstyrelsen och Socialdepartementet om MAL? 
Lilian skulle skriva utkast. Svårt att påverka, ansökningstiden går snart ut.  
Beslut: Inget brev, vi bevakar frågan och konsekvenserna. 

§16 Kontaktpersonsmöte 12/11. Kerstin och Annika Älvsbyn ordnar med ny 
inbjudan. 
 

§17 Nästa sammanträde 4/10 8.00-8.30 inför träff med Socialstyrelsen,   
20/10 13-15 Teams 

 

 

 

 

 

   

___________________________ _________________________ 

Kerstin Carlsson, ordförande                        Ingela Mindemark, sekreterare 


