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Sammanfattning
Förtroendevalda som utses att delta i kurs eller konferens har rätt till ersättning i
enlighet med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
Följande förslag har anmälts
Kunskapsseminarium om Beredskap och Kapacitet, torsdag den 20 oktober, 13–16.
Arrangör Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen
bjuder in till digitalt möte fredagen den 16 september 2022kl. 15.30–16.30 om den nya
myndighetsstrukturen för krisberedskap och civilt försvar.
Lätta o medelsvåra hjärnskador/ erfarenheter - konsekvenser - nuläge - framtid. Den
10 november 2022. Arrangör; Hjärnkraft. Medlefors folkhögskola. Avgift: Konferens
inkusive lunch/kaffe: 695 kr.
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att arbetsutskottet
beslutar
Ledamöter i utskottet för funktionshinder och samverkan bereds möjlighet att delta vid
följande aktiviteter
Margareta Löfgren (V) och Urban Larsson (C) ges möjlighet att delta vid Workshop
Nära vård Södra Lappland. Arrangör: Glesbygdsmedicin/ nära vård Södra Lappland.
Den 29 september kl. 09.00-15.00. Arvode utgår.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar...
Beslut
Arbetsutskottets ledamöter deltar vid Kunskapsseminarium om Beredskap och
Kapacitet, torsdag den 20 oktober, 13–16. Arrangör Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg (KSA), samt vid
E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen
bjuder in till digitalt möte fredagen den 16 september 2022kl. 15.30–16.30 om den nya
myndighetsstrukturen för krisberedskap och civilt försvar.
Två representanter från respektive UFS och UPT, en från majoriteten och en från
oppositionen, får delta vid seminariet Lätta o medelsvåra hjärnskador/ erfarenheter konsekvenser - nuläge - framtid. Den 10 november 2022. Arrangör;
Hjärnkraft. Medlefors folkhögskola. Avgift: Konferens inklusive lunch/kaffe: 695 kr
samt arvode.
Arbetsutskottet godkänner utskottet för funktionshinder och samverkan förslag till
beslut att Margareta Löfgren och Urban Larsson, ledamöter får delta vid Workshop
Nära vård Södra Lappland. Arrangör: Glesbygdsmedicin/ nära vård Södra Lappland.
Den 29 september kl. 09.00-15.00. Arvode utgår.
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