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Pernilla Friggerdal (Vision)
Övriga närvarande
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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.
södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-05-23
Datum när anslag sätts upp: 2017-05-30
Datum när anslag tas ned: 2017-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar
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Genomgång av dagens ärenden
Lägg in informationen nedan i kronologisk ordning – använd relevanta punkter
och ta bort övriga.
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–12.15
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-19 på föredragningslistan kl. 12.15–12.30
Information

Genomgång av information skedde kl. 09.45–10.15 (inga beslut), se § 76
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§ 58
Information från Ann-Marie Schaffrat, sjukhusdirektör
Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har bjudit in Ann-Marie Schaffrat till
sammanträdet. Ann-Marie började som sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs
Sjukhus i januari 2017. Ann-Marie presenterar sig och ger sin bild över nuläget
vid sjukhuset. Vad görs för att öka produktiviteten 2017-2018. Sjukhusledningen
arbetar för en bättre arbetsplats. Det görs investeringar för framtiden för att ta
SÄS till nästa nivå.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170503

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 59
Information från Monika Hjelmgren, verksamhetschef vid
akutmottagningen, Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Monica Hjelmgren, verksamhetschef vid akutmottagningen på Södra Älvsborgs
Sjukhus, informerar om verksamheten. Monica har arbetat sedan 1984 på SÄS.
Antal besök på akutmottagningen har ökat 2015-2016. Det finns en handlingsplan
för att möta ökningen av vårdsökande. Det är ca 54 000 akutbesök per år.
Förhoppning att minska tiden för patienten på akuten, framförallt för de som i
princip bara väntar på en vårdplats på avdelning. Patienter behöver inte vara på
sjukhus längre än nödvändigt.
Kommer att flytta administrativ personal från akutmottagningen för att få mer yta
till undersökningsrum, det nyttjar lokalerna bättre.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170503

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 60
Uppföljning av tillgänglighet vid Södra Älvsborgs
Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med uppföljning av vårdöverenskommelse 2017 med Södra Älvsborgs
Sjukhus får hälso-och sjukvårdsnämnden information om tillgängligheten vid
sjukhuset.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170509

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 61
Ansökan om att stänga kvälls- och helgöppna
mottagningar i Ulricehamn sommaren 2017
Diarienummer HSNS 2016-00172
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger presidiet i uppdrag att ha dialog med
primärvårdsstyrelsen om möjligheterna att ha kvälls- och helgmottagningen öppen under
sommaren 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden vill av mottagningen ha uppgift om
patientströmmarna vid mottagningen.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger nämndens ordförande delegation att,
i samråd med presidiet, fatta beslut om mottagningens ansökan om att stänga
under sommaren 2017.

Sammanfattning av ärendet

I dialog mellan presidierna för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
primärvårdsstyrelsen 2017-05-02 framförde primärvårdsstyrelsen en önskan om
att stänga den kvälls- och helgöppna mottagningen i Ulricehamn vecka 24 till och
med 33 sommaren 2017. Motsvarande stängning av jourmottagningen i
Ulricehamn gjordes 2016 och 2015. Orsaken till önskemålet att stänga 10 veckor
under sommaren är att använda bemanningen på bästa sätt samtidigt som det
framförs att behovet och antal besök minskar sommartid. Det är hälso- och
sjukvårdsnämnden som kontraktsägare som fattar beslut om dispens från kraven i
krav- och kvalitetsboken.
Enligt krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård 2017 ska det i Sjuhärad finnas
minst en kvälls- och helgöppen mottagning i Borås, i Ulricehamn och i Marks
kommun. Detta är ett utökat krav jämfört med 2016, då var kravet en kvälls- och
helgöppen mottagning i Sjuhärad.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beviljat dispens från kravet om
en kvälls- och helgöppen mottagning i Ulricehamn under 2017. Då gav nämnden
dispens från kravet att ha jouren kvällsöppen, under förutsättning att
mottagningen har ett fortsatt öppethållande sex timmar per helgdag och att en
kvälls- och helgöppen mottagning i Borås har öppet enligt kraven i krav- och
kvalitetsbok för VG Primärvård 2017. Intentionen med att i krav- och
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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kvalitetsboken 2017 namnge kommuner där jourcentral ska finnas var att bevara
den jourstruktur som fanns, och inte primärt att utöka utbudet. Därför fanns grund
att bevilja dispens för Ulricehamn.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna dispensen. Inställningen måste vara
att de krav som finns i krav- och kvalitetsboken ska gälla och ett godkännande av
avsteg från kraven ska ses som ett undantag. Förvaltningen motiverar förslaget till
godkännandet med att dispensen innebär samma nivå på öppethållandet 2017 som
2016 samt att östra hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2017, efter förvaltningens
förslag, godkänt en dispens från öppethållande av jourmottagning under
sommaren 2017.
Nämnden är mån om att befolkningen har tillgång till en mottagning och att
tillgängligheten kvarstår även under sommaren. Nämnden ger inte dispens enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170503

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger presidiet i uppdrag att ha dialog med
primärvårdsstyrelsen om möjligheterna att ha kvälls- och helgmottagningen öppen
under sommaren 2017.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden vill av mottagningen ha uppgift om patientströmmarna
vid mottagningen.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger nämndens ordförande delegation att, i samråd
med presidiet, fatta beslut om mottagningens ansökan om att stänga under sommaren 2017.

Skickas till

•
•

Primärvårdsstyrelsen, primarvard@vgregion.se
Maritha Bäck, primärvårdschef, maritha.back@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 62
Ansökan om att stänga kvälls- och helgöppna
mottagning i Mark sommaren 2017
Diarienummer HSNS 2016-00172
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger presidiet i uppdrag att ha dialog med
primärvårdsstyrelsen om möjligheterna att ha kvälls- och helgmottagningen öppen under
sommaren 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden vill av mottagningen ha uppgift om
patientströmmarna vid mottagningen.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger nämndens ordförande delegation att,
i samråd med presidiet, fatta beslut om mottagningens ansökan om att stänga
under sommaren 2017.

Sammanfattning av ärendet

I dialog mellan presidierna för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
primärvårdsstyrelsen 2017-05-02 framförde primärvårdsstyrelsen en önskan om
att stänga den kvälls- och helgöppna mottagningen i Mark vecka 24 till och med
33 sommaren 2017. Motsvarande stängning av jourmottagningen i Mark gjordes
2016 och 2015. Orsaken till önskemålet att stänga 10 veckor under sommaren är
att använda bemanningen på bästa sätt samtidigt som vårdcentralerna framför att
behovet och antal besök minskar sommartid. Det är hälso- och sjukvårdsnämnden
som kontraktsägare som fattar beslut om dispens.
Enligt krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård 2017 ska det i Sjuhärad finnas
minst en kvälls- och helgöppen mottagning i Borås, i Ulricehamn och i Marks
kommun. Detta är ett utökat krav jämfört med 2016, då var kravet en kvälls- och
helgöppen mottagning i Sjuhärad.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beviljat dispens från kravet om
en kvälls- och helgöppen mottagning i Mark under 2017. Då gav nämnden
dispens att stänga kl. 21, vilket är en timma tidigare än kravet i krav- och
kvalitetsboken. Intentionen med att i krav- och kvalitetsboken 2017 namnge
kommuner där jourcentral ska finnas var att bevara den jourstruktur som finns
idag, och inte primärt att utöka utbudet. Därför fanns grund att bevilja dispens för
Mark som i och med den nya skrivningen skulle behöva utöka verksamheten 2017
i jämförelse med 2016.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna dispensen. Inställningen måste vara
att de krav som finns i krav- och kvalitetsboken ska gälla och ett godkännande av
avsteg från kraven ska ses som ett undantag. Förvaltningen motiverar förslaget till
godkännandet med att dispensen innebär samma nivå på öppethållandet 2017 som
2016 samt att östra hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2017, efter förvaltningens
förslag, godkänt en dispens från öppethållande av jourmottagning under
sommaren 2017.
Nämnden är mån om att befolkningen har tillgång till en mottagning och att
tillgängligheten kvarstår även under sommaren. Nämnden ger inte dispens enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170515

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger presidiet i uppdrag att ha dialog med
primärvårdsstyrelsen om möjligheterna att ha kvälls- och helgmottagningen öppen
under sommaren 2017.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden vill av mottagningen ha uppgift om patientströmmarna
vid mottagningen.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger nämndens ordförande delegation att, i
samråd med presidiet, fatta beslut om mottagningens ansökan om att stänga under
sommaren 2017.

Skickas till

•
•

Primärvårdsstyrelsen, primarvarden@vgregion.se
Maritha Bäck, primärvårdschef, maritha.back@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 63
Dispensansökan jourcentral
Diarienummer HSNS 2015-00294
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner ansökan om att öppna
kvälls- och helgöppen mottagning i Rävlanda vårdcentral i samverkan
med Sätila vårdcentral.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avslår ansökan om ersättning om
färre än 10 000 är listade för jourcentralen.
Sammanfattning av ärendet

MS Strand ingår i vårdval VGPv och har kontrakt för vårdcentralerna på orterna
Sätila och Rävlanda. Dessa två vårdcentralers upptagningsområde gränsar
geografiskt till varandra, men ligger i olika samverkansområden enligt
indelningen i Krav- och kvalitetsboken 2017. Vårdcentralerna ligger också i olika
hälso- och sjukvårdsnämnder.
Dispensen som ansöks om är att vårdcentralerna ska kunna samverka i en
jourcentral (kvälls- och helgöppen mottagning) i Rävlanda, trots att
vårdcentralerna ligger i olika samverkansområden. Dispens av detta slag är möjlig
enligt Krav- och kvalitetsboken 2017 Bilaga 1 – Samverkansområden och läkare i
beredskap; ”Eventuell dispens kan ges efter dialog med Västra Götalandsregionen
för samverkan över dessa samverkansområdens geografiska gränser exempelvis
på grund av patientströmmar eller befolkningsunderlag”.
Inom Västra Götalandsregionen blir det ytterligare en kvälls- och helgöppen
mottagning, vilket leder till en ökad tillgänglighet för medborgarna med
primärvårdsbehov kväll och helg. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna
dispensansökan.
I ansökan ställs frågan om möjlighet till ersättning för jourcentralen trots att den
inte når 10 000 listade, vilket är den nivå som är lägsta nivå enligt Krav- och
kvalitetsbok 2017. De önskar få ersättning om de når 9000 listade under
uppstartsåret. Förvaltningen ser ingen anledning att frångå kraven i Krav- och
kvalitetsboken och föreslår att nämnden avslår ansökan.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170509

•

Bilaga Ansökan om att öppna jourcentral i Rävlanda vårdcentral

Skickas till

•

Rävlanda vårdcentral, Marita Strand, MS Strand AB- marita@strandab.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 64
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval
Rehab mellan Active Rehab Mark och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00016
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar kontrakt med Active
Landvetter AB avseende rehabenheten Active Rehab Mark i Marks
kommun med driftstart tidigast 2017-08-01.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände 1 februari 2017 en ansökan från Active
Landvetter AB om att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab avseende
rehabenheten Active Rehab Mark i Marks kommun.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170410

•

Bilaga Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde
den 1 februari

Skickas till

•
•

För kännedom ekonomi.vardval@vgregion.se
För kännedom Anneli Virenhem, anneli@active-landvetter.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 65
Uppsägning av utbudspunkt i Tilläggsöverenskommelse
om för att bedriva verksamhet inom rehab
Diarienummer HSNS 2016-00126
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden säger upp utbudspunkterna i Marks
kommun från och med 2017-09-01 i överenskommelsen med styrelsen för
beställd primärvård.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Mark och Svenljunga och Västra Götalandsregionen hade under
flera års tid samverkat inom rehabilitering inom ramen för Samrehab.
Verksamheten avslutades i förtid den 30 november 2016 (D-nr RS 2016-03031).
Intentionen i 2016 års tilläggsöverenskommelse mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård var att säkra
rehabiliteringen på primärvårdsnivå i Mark och Svenljunga. Därför tecknade
nämnden ett tidsbegränsat uppdrag med Närhälsan som utförare, med möjlighet
att säga upp en eller flera utbudspunkter i förtid.
En ansökan har inkommit från Active Landvetter AB om att bedriva
vårdverksamhet inom Vårdval Rehab i Marks kommun, varför Närhälsans
utbudspunkter i Skene och Sätila föreslås att sägas upp.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170503

Skickas till

•

Styrelsen för Beställd Primärvård , primarvarden@vgregion.se
Linn Brandström, ordförande, linn.brandstrom@vgregion.se

•

Per Nyström, ekonomichef Närhälsan
per.o.nystrom@vgregion.se

•

Rolf Ottosson, avdelningschef verksamhetsuppföljning, för kännedom
rolf.ottosson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 66
Uppföljning av plan för intern kontroll
Diarienummer HSNS 2016-00143
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

En uppföljning av plan för intern kontroll och säkerhet 2017 är gjord för januarimaj 2017.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde Plan för intern kontroll och
säkerhet 2016-11-25. I planen står att uppföljning ska göras maj, september samt
efter december.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170510

•

Bilaga Uppföljning maj Plan för intern kontroll och säkerhet 2017 HSN
södra

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 67
Ekonomi- redovisning till nämnd 23 maj
Diarienummer HSNS 2017-00030
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per april 2017.
Helårsprognos visar överskott på 8 miljoner.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170502

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 68
Budget och vårdöverenskommelser 2018
Diarienummer HSNS 2017-00063
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om budgeten för 2018 från Västra Götalandsregionens
politiska ledning.
Det ges även muntlig information om arbetet med vårdöverenskommelserna för
2018.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170503

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 69
Modell för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
utvecklingsmedel för folkhälsa
Diarienummer HSNS 2017-00070
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till modell för
nämndens utvecklingsmedel för folkhälsa.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter årligen medel för att i samverkan
med kommuner och civilsamhälle stärka folkhälsan i nämndens område.
Budgeten för 2017 är cirka 8,5 miljoner kronor. I år har nämnden fått en extra
ramhöjning på 3,4 miljoner kronor men dessa extra medel hanteras utanför detta
förslag.
Drygt 6,6 miljoner kronor, av de cirka 8,5, finansierar de samverkansavtal för
folkhälsoarbete och folkhälsotjänster som nämnden har tecknat med kommunerna
i området. De resterade cirka 2 miljoner kronorna behåller nämnden för att själva
kunna göra särskilda satsningar och för andra åtaganden. Nuvarande särskilda
satsningar sker via avtal med RFSL om skolinformation och via en
överenskommelse med Boda vårdcentral om en tandhygienist på familjecentralen.
Medel för andra åtaganden går exempelvis till enkätundersökningarna Hälsa på
lika villkor, CAN och höstkonferens.
De senaste åren har folkhälsobudgeten haft ett överskott på cirka 1 miljon kronor
till följd av att de utvecklingsmedel nämnden disponerat inte använts fullt ut. I
samband med att 2017 års budget beslutades gav nämnden ansvarig tjänsteman i
uppdrag att ta fram förslag på utvecklingsområden för förbättrad
folkhälsa(diarienummer HSNS 2016-00160). Förslaget är att arbeta via nedan
modell för att få verksamhet för alla medlen, öka samverkan med kommunerna
och främja utvecklingen av en jämlik hälsa i Södra Älvsborg.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170510

•

Bilaga Förslag till modell för Södra hälso- och sjukvårdsnämndens
utvecklingsmedel för folkhälsa

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 70
Tillkommande ersättning statsbidrag för hantering av
flyktingsituationen
Diarienummer HSNS 2016-00033
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter medel till ungdomsmottagningarna för att stärka arbetet inriktat mot nyanlända ungdomar.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 350 000 kr av nämndens
tilldelade flyktingmedel 2017 till ungdomsmottagningarna.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger nämndens ordförande delegation
att träffa överenskommelse med Närhälsans ungdomsmottagningar enligt
beslutspunkterna 1 och 2.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2016-10-19 att fördela 44,6 mnkr av
Västra Götalandsregionens statsbidrag för hantering av flyktingsituationen till
hälso- och sjukvårdsnämnderna. Enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut ska
medlen användas till att utöka verksamheten vid de vårdcentraler som 2017
bedöms ha en förhöjd vårdtyngd till följd av flyktingsituationen. Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden har tilldelats 6 mnkr. Dessa medel är av engångskaraktär och
avser 2017. Vid sitt sammanträde 2017-02-02 har nämnden beslutat att tillskjuta
Närhälsans flyktingmedicinska mottagning upp till 3,0 mnkr för att tillskapa
ytterligare ett mobilt team som stöttar de vårdcentraler med störst behov, Tranemo
och Svenljunga. Det återstår således 3 mnkr av södra hälso- och sjukvårdsnämndens flyktingmedel 2017.
Områdeschefen för ungdomsmottagningarna i södra Älvsborg har fått frågan om
vad ungdomsmottagningarna skulle kunna göra under 2017 för att stärka
nyanlända ungdomars psykiska hälsa och välmående. Områdeschefen har
återkommit med förslag om att förstärka ungdomsmottagningarnas befintliga
program som bland annat innehåller:
• Tidig kontakt med boenden, skolan, HBV-hemmen och boka in besök.
• Kunna hålla i grupper exempelvis ensamkommande pojkar från
Afghanistan.
• Viss utökad information till personalen på HBV-hemmen.
• Ta fram material för nyanlända.
• På skolor informera om könsstympning och öppna upp för att flickorna
kan vända sig till oss för att få den hjälp de behöver.
• Föräldrainformation i grupp.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Södra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås tillskjuta 350 000 kr till ungdomsmottagningarna för att förstärka arbetet för nyanlända ungdomar och ensamkommande barn och ungdomar.
Uppdragen ska sträcka sig till och med 31 december 2017. Avstämning av
uppdraget ska göras i september och en uppföljning efter december.
För att ha möjlighet att starta verksamheten så snart som möjligt föreslås nämnden
att ge ordförande delegation att träffa en överenskommelse med Närhälsans
ungdomsmottagningar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170515

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 71
Val till politisk referensgrupp till sociala investeringar i
Västra Götalandsregionen 2015-2018
Diarienummer HSNS 2015-00160
Beslut

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Jan-Olof Sund (V) som nämndens
representant i den politiska representantgruppen till Sociala investeringsmedel
under perioden 2017-05-23 – 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Regionutvecklingsnämnden fick i uppdrag att koordinera genomförandet av
sociala investeringsmedel i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnderna,
folkhälsokommittén och rättighetskommittén. En politisk referensgrupp tillsattes
2015.
Anita Spjuth (V) har varit utsedd representant för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden 2015-05-01 – 2018-12-31. Anita Spjuth (V) har avsagt sig sina
uppdrag från 2017-04-21.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Jan-Olof Sund (V) som nämndens
representant i den politiska representantgruppen till Sociala investeringsmedel
under perioden 2017-05-23 – 2018-12-31.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170510

Skickas till

•
•

Maria Gäbel, maria.gabel@vgregion.se för kännedom
Britt-Marie Gustavsson, britt-marie.gustavsson@vgregion.se för
förtroendemannaregistret

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 72
Information från förvaltningen
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen ger aktuell information.
Regionfullmäktige har antagit strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra
Götalandsregionen den 16 maj. Handlingsplan kommer att beslutas av hälso- och
sjukvårdsstyrelsen.
Interna kontrollplanen fick beröm av controllingen.
Regionstyrelsen kommer månatligen att följa upp prioriterade områden tex
tillgänglighet och produktion för alla sjukhus. Detta kommer att återkopplas till
respektive utförarstyrelse.
Närhälsan sommarstänger filialen i Dalum.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170510

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 73
Rapporter 2017 till södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kerstin Berggren (MP), Lise-Lotte Hellstadius (S), Christina Abrahamsson (M)
och Lisa Berglund rapporterar från kommundialogen med Marks kommun 2 maj
Stefan Hjertén (M), Marita Karlsson (L), Jan-Olof Sundh (V) och Mats Tolfsson
(S) rapporterar från kommundialogen med Vårgårda kommun den 2 maj
Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) rapporterar
från presidiedialog med primärvårdsstyrelsen 2 maj
Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) rapporterar
från presidiedialog med tandvårdsstyrelsen 3 maj
Mats Tolfsson (S) rapporterar från psykiatriberedningen 4 maj
Christina Brandt (M) och Hanne Jensen (S) rapporterar från presidiedialog med
styrelsen för habilitering & hälsa 10 maj
Mats Tolfsson (S) rapporterar från mittseminarium Tidiga insatser för ökad
skolnärvaro, 11 maj
Agneta Jansson (KD) och Inga Maj Krüger (SD) rapporterar från seminarium
Barnkonventionen blir svensk lag – hur påverkar det region, kommun och
organisation?, 12 maj
Eva Svantesson (M), Kristina Wilhelmsson (M) och Marita Karlsson (L)
rapporterar från gymnasiedialogen Naturbruksgymnasiet i Svenljunga 15 maj

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170510

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 74
Delegeringsärenden
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33§ kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller en anställd hos kommun eller landsting att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten
träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndbeslut
och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av
nämndens delegationsordning § 7/2016 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag

1.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Närvårdssamverkans spridningskonferens för Mats Tolfsson (S),
Hanna Werner (V), Kristina Wilhelmsson (M) och Tony Willner
(S)
Diarienummer HSNS 2016-00183

2.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro för Tony Willner (S), Peder
Danesved (L), Oliver Öberg (M) och Mats Tolfsson (S)
Diarienummer HSNS 2016-00183

3.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Barnkonventionen, för Tony Willner (S), Oliver Öberg (M) och
Agneta Jansson (KD)
Diarienummer HSNS 2016-00183

4.

Beslut om fortsättning av arvodeskategori B enligt
Lag(1993:1652) om ersättning för fysioterapi, gällande Erik
Svenningsson, vårdgivarkod 4542.
Diarienummer HSNS 2016-00181

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 75
Anmälningsärenden
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Anmälningsärenden är ärenden som är av intresse för nämndens ledamöter,
exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör
nämndens verksamhet.
Beslutsunderlag

1.

Protokollsutdrag - § 32 2017-04-26 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Delårsrapport mars 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

2.

Protokollsutdrag - § 31 2017-04-26 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Lägesrapport - Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus
Skene
Diarienummer HSNS 2016-00095

3.

Väntetids- och tillgänglighetsrapport 2017:3 Nationella
vårdgarantier och överenskommelser
Diarienummer HSNS 2017-00026

4.

Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds
sammanträde den 25 april 2017 - Gemensamma rutiner för
samråd kring sjukreseverksamheten
Diarienummer HSNS 2016-00014

5.

Protokollsutdrag från norra hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde den 25 april 2017 - Gemensamma rutiner för
samråd kring sjukreseverksamheten
Diarienummer HSNS 2016-00014

6.

Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde den 27 april 2017 - Gemensamma rutiner för
samråd kring sjukreseverksamheten
Diarienummer HSNS 2016-00014

7.

Protokollsutdrag - § 29 2017-04-25 östra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Gemensamma rutiner för samråd kring
sjukreseverksamheten
Diarienummer HSNS 2016-00014

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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8.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2017-04-03
Diarienummer HSNS 2017-00018

9.

Gemensamma presidieöverläggningar, GPÖ, mellan hälso- och
sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-0407
Diarienummer HSNS 2017-00036

10.

Kommentar till GAP-analys om hållbar utveckling för Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00061

11.

Rapport om asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland
2011-2016
Diarienummer HSNS 2017-00066

12.

Protokollsutdrag - § 90 2017-04-11 regionstyrelsen, Uppföljning
av nämnders planer för intern kontroll 2017
Diarienummer HSNS 2016-00143

13.

Regionstyrelsens internrevisorers granskning 2017
Diarienummer HSNS 2017-00067

14.

Protokollsutdrag - § 30 2017-4-13 kultur- och fritidsnämnden i
Marks kommun, Verksamhetsberättelse 2016 Folkhälsa
Diarienummer HSNS 2015-00084

15.

Protokollsutdrag - KS § 07 2017-04-26 Vårgårda kommun, Nytt
avtal ungdomsmottagning 2018
Diarienummer HSNS 2017-00044

16.

Protokollsutdrag - § 95 2017-04-26 hälso- och
sjukvårdsstyrelsens sammanträde, Vårdplatser för
högspecialiserad vård i Västra Götalandsregionen för patienter
med självskadebeteende
Diarienummer HSNS 2017-00071

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 76
Information
•

Patientnämnden
Besök av patientnämnden representanter Valéria Kant (KD) ordförande,
Per-Åke Magnusson (S) vice ordförande och Ann Persson, utredare.
Patientnämnden deltog på sammanträdet 23 juni 2016 och bjuds in årligen
för uppföljning.
De informerar från södra patientnämndens verksamhet från året som gått.
Antal inkomna ärenden till patientnämnderna har minskat mellan år 2015
och 2016. En förklaring kan vara att 1177 informerade mera under 2015.
Patientnämnden försöker nå ut till personal, patienter och anhöriga.
Patientnämnden skulle kunna komma till medborgardialog med äldre och
funktionshinder i början av år 2018 för att redovisa verksamheten år 2017
och informera att patientnämnden finns.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

