1 (22)

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den
15 juni 2017
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande
Beslutande

Gert-Inge Andersson, 1:a vice ordförande (S), mötesordförande
Dan Björk (M), ers Ingvar Frid (L)
Marlene Segerson (S)
Dennis Jeryd (S)
Anneli Rhedin (M)
Anna Hansson (MP)
Eva Andersson (C)
Ersättare

Eva Nihlblad (S)
Dan Björk (M)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Justerare

Anneli Rhedin (M)
Datum och ort för justering

Den 20 juni 2017 i Alingsås
Underskrifter

Sekreterare:
Ulla Andersson
Ordförande:
Gert-Inge Andersson
Justerare:
Anneli Rhedin

Postadress:
Alingsås lasarett
441 83 Alingsås

Besöksadress:
Södra Ringgatan 30
Alingsås

Telefon:
0322-22 60 00

Webbplats:
www.vgregion.se/al

E-post:
alingsasstyrelse.al@vgregion.se

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-06-15

Personalorganisationer

John Andersson, SACO
Catarina Smith, TCO
Maria Adrell, TCO
Marie Gustafsson, LO
Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef
Jeanette Bokelund, HR-chef, kl 09.00-11.30
Karin Looström Muth, utvecklingschef
Per Wiger, chefläkare, kl 10.35–10.45
Christina Nyström, verksamhetschef, kl 09.30-10.00
Lena Lindgren, planeringsledare, kl 11.15–11.30
Helena Ljungqvist, vårdplaneringssamordnare, kl 10.55–11.15
Kristina Stålberg, kommunikatör
Ulla Andersson, sekreterare
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Datum när anslag sätts upp: 2017-06-21
Datum när anslag tas ned: 2017-07-12
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–12.00
Mötesuppehåll

Uppehåll för fika kl. 09.55-10.05
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-12 på föredragningslistan kl. 09.00–11.45
• Ärende 11 Alingsås lasarett vägen framåt utgår
Information

Genomgång av information skedde kl. 11.45–12.00, se § 56
•
•

Sjukhusdirektören rapporterar
Ordföranden framför styrelsens tack
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Innehållsförteckning
§ 43
§ 44
§ 45

§ 46
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§ 49
§ 50

§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56

Justerare:

Resultat per maj 2017
Koncernövergripande aktivitet - lägesavstämning högprioriterade
områden
Alingsås lasaretts handlingsplan för tillgänglighet, akutmottagningar och
akuta flöden, produktivitet, personalomsättning och administrativ
förenkling.
Information om Budget 2018
Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2018
Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett
Begäran om att få utnyttja våningsplan i nybyggnationen
Remissyttrande - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje
för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan
kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
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Rätt utdraget intygar:
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§ 43
Resultat per maj 2017
Diarienummer AL 2017–00108
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med
maj 2017.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt
arbeta med vidtagna åtgärder i enlighet med handlingsplanen för att nå
verksamhet och ekonomi i balans.
Sammanfattning av ärendet

Beläggningsgraden på sjukhusets vårdplatser uppgick under maj till 92,3 procent.
För vårdgarantin var måluppfyllelsegraden i maj 85 procent för besök och 86
procent för behandling.
Antalet anställda uppgick i maj till 768, vilket är 26 fler jämfört med samma
månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare redovisas till 596 vilket är en
ökning med 34 stycken eller 6,0 procent. Ökningen ses avseende undersköterskor
och läkare.
Den ackumulerade sjukfrånvaron var till och med maj 8,4 procent. Utfallet för
månaden visar på 7,0 procent att jämföra med maj månads resultat föregående år
som var 9,3 procent.
Det ekonomiska resultatet till och med maj uppgår till -11,2 mnkr, vilket är
-10,6 mnkr sämre än budget. Budgetavvikelsen avseende kostnaderna motsvarar
-11,6 mnkr och budgetavvikelse för intäkterna uppgår till +1,1 mnkr.
Prognosen för helåret sätts till – 13,0 mnkr.
Tillgänglighetssatsningen ligger under produktionsplanen och minskar därmed
intäkterna mot budget. Tilläggsöverenskommelsen generar marginalintäkter
motsvarande 50 procent över vårdöverenskommelsens ersättningstak.
Intäkter avseende utskrivningsklara patienter från kommunerna har minskat
liksom patientintäkterna.
Personalkostnaderna har för perioden ökat med 5,1 mnkr vilket motsvarar 3,0
procent.
Kostnader för läkemedel minskar något för perioden medan läkemedelsnära
produkter fortsatt ökar och överstiger budgeterad nivå.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170615

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 44
Koncernövergripande aktivitet - lägesavstämning
högprioriterade områden
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg och Christina Nyström redogör för ärendet.
Politiken i Västra Götalandsregionen är oroad över utvecklingen där sjukvården
tappar på många områden bl. a tillgänglighet. Införande av
operationsplaneringssystemet Orbit i hela regionen kommer att påverka
produktionen.
Från förvaltningen kommer vi följa produktionsutfallet kontinuerligt i samband
med ordinarie produktions- och kapacitetsuppföljningsmötena. Förvaltningen
kommer att arbeta utifrån handlingsplanen som är framtagen för Alingsås lasarett
som innehåller regional och lokala mål för att nå de högprioriterade målen i
regionen. Utfallet av arbetet kommer återrapporteras vid varje styrelsemöte
framöver.
Fördjupad redovisning akutvårdskedjan och hur vi jobbar med tillgängligheten på
akutmottagningen både lokalt och i regionen.
• McKinsey djupanalys av alla akutmottagningar i regionen.
• VGR akutmodell.
• Två veckors test av ett helt nytt arbetssätt i höst utifrån VGR akutmodell.
• Sjukhusets akutmottagning har inför daglig reflexion. Hur såg det ut igår?
En viktig del som lett till många bra diskussioner.
• Akutmottagningen är öppen mellan 8-21.
• Ökat antal besök sedan införandet av ”13-timmarsakut”. Vår tillgänglighet
är ganska bra sett ur ett regionalt perspektiv.
• Satsning gjorts på att investera i akutläkare på sjukhuset
akutmottagningen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 45
Alingsås lasaretts handlingsplan för tillgänglighet,
akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet,
personalomsättning och administrativ förenkling.
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Karin Looström Muth redogör för ärendet.
Information om arbetet med handlingsplan kring högprioriterade områden som
Alingsås lasarett håller på att ta fram på uppdrag av Koncernledning hälso- och
sjukvård. Inlämning ska ske senast 19 juni. Handlingsplanen består av generella
delar där vi ska lägga till det som vi arbetar med lokalt på Alingsås lasarett.
Handlingsplanen kommer att presenteras för styrelse vid nästa styrelsemöte i
september.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 46
Information om Budget 2018
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Maria Gabrielsson-Fredrikson redogör för ärendet.
Presentation av budgetförslaget som regionfullmäktige ställt sig bakom.
•
•
•
•
•

Budget 2018 – förutsättningar.
Grönblå prioriteringar under mandatperioden.
Ramökningar för 2018.
Omställning av vården.
Övriga ramökningar.

Läs mer:
http://www.vgregion.se/nyheter/nyhetslista/regionfullmaktige-faststallde-budgetfor-2018/

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 47
Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2018
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Maria Gabrielsson-Fredrikson och Karin Looström Muth redogör för ärendet.
Information om VÖK-processen.
Ny arbetsprocess i år med kortare förhandlingsperiod.
Strategiska frågor för Alingsås lasarett som styrelsen tog beslut om 23 maj gäller.
• Förutsättningar för år 2017 och 2018
• Sjukhusets basproduktion 2018
• Nya Alingsås lasarett – Framtidens akutsjukhus med närsjukvårdsprofil
• Kompetensfrågor
• Utvecklingsfrågor
• Samverkan
Vi kommer även att lyfta om- och tillbyggnaden av sjukhuset (ekonomiska
effekter åren 2016-2021). Vad kommer det att kosta sjukhuset och vilken
produktion kommer vi att kunna leverera?
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har lyft:
• Omställning av vården i Västra götalandsregionen
• Vårdsamverkan
-Kommunerna
-Andra vårdgivare

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 48
Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen
Sammanfattning av ärendet

Per Wiger informerar om:
•
•
•
•
•
•
•
•

VRI (vårdrelaterade infektioner) för maj 5,6 % för maj, regionens
målvärde < 6,0 %.
VRI kommer framöver också att följas per avdelning.
Sammanfattning av rapporten Vårdrelaterade infektioner 2017.
Trycksår mätning i mars visar ett värde på 6,5 %, regionens målvärde < 5.
Trycksår följs också i markörbaserad journalgranskning.
Information om händelseanalyser 2017.
IVO (inspektionen för vård och omsorg) kommer att göra en oanmäld
inspektion på sjukhusets akutmottagning någon gång mellan vecka 36 och
39.
Basala hygien och klädrutiner – regionens målvärde > 72 %. Där ligger
Alingsås lasarett dåligt till på 58 %. I samarbete med Vårdhygien SÄS
kommer Alingsås lasarett att införa månadsmätningar av BHK (basala
hygien- och klädrutiner). Månadsmätningar införs under hösten 2017.
Hygienombuden på respektive enhet får ansvara för att genomföra dessa.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 49
Begäran om att få utnyttja våningsplan i nybyggnationen
Diarienummer AL 2017-00167
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett ställer sig bakom framtaget förstudieunderlag till
Fastighetsnämnden för om- och nybyggnationsprojektets återgång till
systemhandlingens ursprungliga vårdplatsantal.
2.

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att i årets och kommande års
vårdöverenskommelseförhandlingar verka för att beställningen matchar
uppdraget som beslutad systemhandling för om- och nybyggnationen
innebär.

Sammanfattning av ärendet

Alingsås lasarett vill verka för en återgång till systemhandlingens ursprungliga
platsantal i om- och nybyggnationsprojektet Nya Alingsås lasarett. För detta har en
förstudie tagits fram ämnat för att lyfta ärendet i fastighetsnämnden. Investeringen
som Alingsås lasarett nominerar innebär en återgång till ursprungligt vårdplatsantal
enligt systemhandling. Detta kompletterar sjukhuset med ytterligare en generell
vårdavdelning för att möta framtidens behov av vårdplatser baserat på McKinsey
rapport från 2011. Det möjliggör också bättre flöden genom att målet avseende 90
procents beläggning har större möjlighet att uppfyllas. Behovet av vårdplatser
kommer från sjukhusets upptagningsområde samt att det finns ett regionövergripande
behov av att kunna avlasta storsjukhusen. Investeringen är på 25 mnkr och
vårdavdelningen kan stå färdig under våren 2020 tillsammans med resten av det omoch tillbyggda Nya Alingsås lasarett. Vårdinnehållet i den tillkommande
vårdavdelningen kommer att ha en internmedicinsk profil med närvårdsteam och
palliativ vård och på sikt även en dagvårdsdel som del i den internmedicinska
vården.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170608

•

Bilaga Förstudie Generell vårdavdelning till styrelsen 170615

Skickas till

Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se som underlag inför kommande
investeringsbeslut.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 50
Remissyttrande - Förslag till överenskommelse och
gemensam riktlinje för Samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017-00180
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att ställa sig bakom förslag till
överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård under förutsättning att nedanstående
synpunkter från styrelsen beaktas.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av den nya lag om samverkan vid utskrivning från hälso- och
sjukvård som riksdagen förväntas ta beslut om 15 juni har en parts sammansatt
grupp tagit fram ett förslag på överenskommelse samt riktlinje för kommunerna i
västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Förlaget på riktlinje och
överenskommelse är nu ute på remiss till berörda styrelser och kommuner.
Alingsås är positiva till förslaget som helhet med förkortning av processen och
förstärkning av primärvårdens roll men detaljer som behöver klargöras finns.
I korthet:
• Utformning av enhetliga rutiner för alla kommuner och vårdcentraler i
upptagningsområdet behövs
• Förtydligande av mandatet för Alingsås lasarett om kallelse uteblir,
information inte accepteras eller om vård och/eller omsorgsbehov inte kan
tillgodoses
• Begreppet förplanering behöver definieras och förtydligas
• På vilket sätt slutenvården skall medverka i SIP i hemmet behöver
Förtydligas.
• Betalningsrutinen med medelvärdes beräkningar upplevs som oklar och
Alingsås Lasarett önskar att varje vårdtillfälle räknas för sig.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170607

•

Remissyttrande - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan
kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

•

Bilaga: 170607 Bilaga ESmaker enkät till remissyttrande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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•

Bilaga: Missiv om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

•

Bilaga: Remiss - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan
kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

•

Bilaga: Förslag - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård

•

Bilaga: Förslag - Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård

•

Bilaga: Bilaga 1 - Definitioner samverkan vid utskrivning från slutenhälso- och sjukvård

Skickas till

•
•
•

Ida Wernered, ida.wernered@vgregion.se
Anneli Bjerde, anneli.bjerde@vastkom.se
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 51
Sommaren 2017
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg redogör för ärendet.
Planeringsmässigt ser det bättre ut än föregående sommar. Färre luckor att täcka
när vi går in i sommaren. Sjukhuset kommer att har öppet samma antal
vårdplatser i år förutom på IVA där en neddragning av platser skett. Orsaken till
detta är att vi inte kunnat rekrytera personal. Personalorganisationerna har
framfört att det finns en oro bland personalen kring minskade antal IVA-platser.
Sjukhusen i regionen kommer i sommar att ha veckomöten där det finns möjlighet
att göra omfördelning mellan sjukhusen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 52
Arbetsmiljö
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Jeanette Bokelund informerar om:
Slutrapport kraftsamling – ”Minska sjukfrånvaron på Alingsås lasarett”
Inför 2016 gjordes en överenskommelse mellan Alingsås lasarett och Hälsan &
Arbetslivet. Man ville göra en gemensam kraftsamling med riktade insatser för att
minska sjukfrånvaron på lasarettet.
Projektets genomförande:
• Förtydliga rutiner vid korttidsfrånvaro och konsekvent följa dessa.
• Identifiera medarbetare i riskzonen innan sjukskrivning och sätta in
adekvata åtgärder.
• Identifiera och kartlägga personalgrupper i riskzonen och sätta in adekvata
åtgärder.
• Genomföra utbildning i Hållbart ledarskap.
• Utveckla ett nytt koncept för kompetens inom förflyttningsteknik.
• Genomföra aktiva åtgärder i varje rehabärende > 28 dagar.
• Fortsätta med hälsoanalyserna för respektive chef årligen.
• Införa steglös sjukskrivning de första 14 dagarna.
• Kostnader och finansiering av uppdraget.

Arbetsmiljösatsning 2017
En förstärkning med 15 mnkr sker under 2017 för arbetet med att få ner
sjukskrivningstalen i Västra Götalandsregionen och för att genomföra ett förebyggande
arbete med sjukskrivningar. Koncernstab HR och Institutet för stressmedicin samordnar
och beslutar om insatser. Förvaltningar kan göra direktansökningar av medel för insatser
inom området. Alingsås lasarett har sökt medel för insatser på Sekretariatet,
Logopedmottagningen samt Hållbart ledarskap för sjukhusledningen.
Institutet för stressmedicin genomför dessutom analyser av personalstatistik och
identifierar förvaltningar och verksamheter med stort behov av stöd. I analyserna har två
enheter på Alingsås lasarett blivit utvalda. Det är operationsavdelningen och
vårdavdelning 8 som erbjuds stöd inom ramen för arbetsmiljösatsningen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

18 (22)

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-06-15
Nya AFS:en (Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Ett vanligt begrepp som används för det här arbetsområdet är psykosocial
arbetsmiljö. Det är ett brett begrepp som i grunden syftar på hur individen
upplever och reagerar på sin omgivning och individen blir därmed i fokus.
Arbetsmiljöverket har istället valt att lyfta fram de organisatoriska och sociala
förutsättningarna och villkoren för arbetet eftersom det är det som arbetsgivaren
kan kontrollera.
Förebygga ohälsosam arbetsbelastning.
Balans mellan krav och resurser.
En nyhet i föreskriften är resonemang kring möjligheter till återhämtning inte bara
mellan arbetspassen utan även under arbetspassen.
Arbetsgivaren ska se till att man på arbetsplatsen:
• Anpassar krav till resurser (eller vice versa).
• Klargör arbetets innehåll (vem, var, när, hur, hur mycket, hur bra).
• Identifierar psykisk påfrestning.
• Bedömer risker kopplade till arbetstid.
• Förebygger och har rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
• Ser till att chefer och arbetsledare har tillräckliga arbetsmiljökunskaper.
• Kompletterar arbetsmiljöpolicyn med mål för organisatorisk och social
arbetsmiljö.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 53
Alingsås lasarett vägen framåt - 2022
Ärendet utgår.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 54
Nya Alingsås lasarett
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Lena Lindgren informerar om:
•
•
•
•
•
•

Tidplan våren 2017.
Vi har byggnadsmässigt snart gjort en tredje del av genomförandefasen.
Från och med augusti 2017 och ett år framåt kommer att vara den mest
intensiva perioden i genomförandefasen.
Byggproduktion.
Evakueringar och flyttar.
Tidsmässigt ligger vi i fas.
Avdelning 5 har gjort studiebesök på bygget.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 55
Anmälningsärenden
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Anmälningsärenden som är av intresse för styrelsens ledamöter exempelvis
protokoll, protokollsutdrag, rapporter och skrivelser som rör styrelsens
verksamheter.
Beslutsunderlag

1.

Avtal/delegeringsbevis Nexus ID06-kort
Diarienummer AL 2017-00183

2.

Protokollsutdrag - § 83 2017-05-16 regionfullmäktige, Strategi
för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017-00173

3.

Protokollsutdrag - § 86 2017-05-16 regionfullmäktige, Motion av
Kerstin Brunnström (S) om att införa värdebaserad vård i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017-00185

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 56
Information
Sjukhusdirektören rapporterar

Hans Holmberg informerar om:
•

•

Rapport från möte mellan södra hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och
Alingsås lasaretts presidium. Möte handlade om invånare/patienter från
Vårgårda och Herrljunga som söker vård på Alingsås lasarett. Nämndens
presidium var intresserade av att fortsatt föra diskussion med vårt presidium i
speciella frågor. De bjöd också in Alingsås lasarett till deras gemensamma
uppföljningsdag.
Hans Holmberg arbetar sin sista dag som förvaltningschef den 18 augusti. En
introduktionsplan för den nya förvaltningschefen håller på att tas fram. Hans
framför att han hoppas det blir bra för Alingsås lasarett då sjukhuset är ett
mycket bra sjukhus och är värd detta.
Under Hans på sjukhuset har satsningarna gjorts på verksamhetsutveckling
och nu finns det en person per verksamhet som jobbar med
verksamhetsutveckling på halvtid. Vi har jobbar mycket med processerna
vilket leder till framgång. Om- och nybyggnation av sjukhuset startades då
nuvarande lokaler inte var funktionella och anpassade till dagens arbetssätt.
Lika ersättning för det vi utför är också en fråga som drivits från Alingsås
lasarett och nu kommer det ett beslut om enhetlig DGR i regionen.
Hans avslutar med att tacka styrelsen för gott samarbete genom åren.

Ordföranden framför styrelsens tack

Ordföranden framför styrelsens tack till Hans Holmberg för hans insatser genom
åren och för utveckling av Alingsås lasarett och önskar honom lycka till med
framtida uppdrag och en skön sommar.
Önskar alla i styrelsen och medarbetarna på sjukhuset en skön sommar!

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

