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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 30 november 2017
Tid: 09:15 - 15:30
Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M) § 147-158, 09:15-12:00
Cecilia Andersson, 1:a vice ordförande (C), mötesordförande § 159-183, 12:4515:30
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M) § 147-158, 09:15-12:00
Kristina Wilhelmsson (M)
Christina Abrahamsson (M) § 147-158, 09:15-12:00
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Jan-Olof Sund (V)
Peder Danesved (L)
Lisa Berglund (KD) ersätter Agneta Jansson (KD)
Stefan Hjertén (M) ersätter Christina Brandt (M) § 159-183 kl.12:45-15:30
Eva Svantesson (M) ersätter Oliver Öberg (M) 0 § 159-183 kl.12:45-15:30
Eva-Karin Torhem Arnell (C) ersätter Christina Abrahamsson (M) § 159-183
kl.12:45-15:30
Ersättare

Jonas Adelsten-Kristensen (S)
Camilla Kvibro Ståhl (S)
Gunnel Österberg (S)
Stefan Hjertén (M) § 147-158
Eva Svantesson (M) § 147-158
Therese Lehtimäki (V)
Eva-Karin Torhem Arnell (C) § 147-158

Justerare

Hanne Jensen (S)

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

2 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
Datum och ort för justering

Den 4 december 2017 i Borås
Underskrifter

Sekreterare:
Christina Klaar
Ordförande:
Christina Brandt § 147-158/ Cecilia Andersson § 159-183
Justerare:
Hanne Jensen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Övriga närvarande

Marita Haglund, processansvarig
Carina Tomtlund, ekonom, §147-173, kl. 09.15-13.30
Lars Paulsson, regionutvecklare folkhälsa § 147-173, kl. 09.15-14.00
Christina Klaar, nämndsekreterare
Harriet Johnsson Dimberg, regionutvecklare, § 147-158, kl. 09.15-12.00
Maria Taube, medicinsk rådgivare, § 147
Bo Palaszewski, statistiker, § 147
Jeanette Sundén, avdelningschef ledningsstöd IS/IT § 148
Peter Lindh, avdelningschef för Informations- och kommunikationsteknik, § 148
Caroline Oskarsson, regionutvecklare folkhälsa, § 163
Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman,§174-183 kl.13.30–15:30
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Justerare:
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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: 2017-11-30
Datum när anslag sätts upp: 2017-12-05
Datum när anslag tas ned: 2017-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Anslag/bevis
Paragraf § 157 är justerad Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-11-30
Datum när anslag sätts upp: 2017-12-01
Datum när anslag tas ned: 2017-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar

Justerare:

Justerare:
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Genomgång av dagens ärenden samt beslut
Genomgång av dagens ärenden och beslut av ärendena 1-37 kl. 09.15–15.30
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00 – 12.45
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§ 147
Behovsanalys 2019 - Vårdbehov Faktaunderlag 2017
Diarienummer HSNS 2017-00144
Beslut

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

Maria Taube, medicinsk rådgivare och Bo Palaszewski, statistiker, Regional vårdanalys
redovisar.
Syftet med ”Vårdbehov i Västra Götaland” är att öka hälso- och sjukvårdens möjligheter
att bidra till förbättrad folkhälsa i Västra Götaland, med särskild uppmärksamhet på
grupper i befolkningen med sämre hälsa eller som löper större risk att drabbas av ohälsa
samt på patientgrupper som befaras ha ojämlik tillgång till vård i olika delar av Västra
Götaland.
Målet är att Vårdbehov i Västra Götaland ska kunna användas som underlag för
beställningsarbetet av hälso- och sjukvård samt för utvecklingen av hälso- och sjukvården i
Västra Götalandsregionen. Målgruppen är hälso- och sjukvårdsnämndspolitiker och
processansvariga i första hand, men även övriga politiker och tjänstemän i Västra
Götalandsregionen.
Behov beskrivs ofta som ett gap mellan ett aktuellt tillstånd och ett önskvärt tillstånd. En
väsentlig faktor att ta hänsyn till är att det finns många faktorer utöver hälso- och
sjukvårdsinsatser som påverkar hälsan i befolkningen och det goda livet. Till de viktigaste
hör sysselsättning, arbetsförhållanden, utbildning, andra socioekonomiska faktorer och
infrastruktur.
Vårdbehov redovisas för varje hälso- och sjukvårdsnämnd separat, och är en
sammanställning av redan framtagna underlag. Sammanställningen utgår från respektive
nämnds perspektiv. De underlag som använts är Verksamhetsanalys som publicerades maj
2017 och fördjupade rapporter inom ramen för Verksamhetsanalys, samt Hälsoläget. I
vissa fall kompletteras med uppgifter från Kvartalen, Munin, Psykiatrikompassen.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171107



Bilaga HSN Södra - Vårdbehov 2017 Faktaunderlag

Justerare:
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Rätt utdraget intygar:
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Skickas till





sverker.hanel@vgregion.se
nina.bonnedahl@vgregion.se
anna.kjellstrom@vgregion.se
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§ 148
Information om IT-säkerhet
Diarienummer HSNS 2017-00121
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden förklarar uppdraget att
presentera hur IT-säkerheten hanteras inom södra hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde som fullgjort.
Sammanfattning av ärendet

Vid nämndsammanträdet 23 augusti 2017 lyfte S-gruppen frågan om ITsäkerheten och föreslog att nämnden under hösten får en presentation med
efterföljande diskussion om IT-frågor. Efter beredning i presidiet beslutade södra
hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 september att nämnden ska få information
om hur IT-säkerheten hanteras.
Jeanette Sandén, avdelningschef ledningsstöd IS/IT och Peter Lindh,
avdelningschef för Informations- och kommunikationsteknik, båda från VGR IT,
ger information om IT-säkerhet.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110
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§ 149
Marks kommun - ansökan om utvecklingsmedel för att
stimulera rörelseaktivitet i skolan
Diarienummer HSNS 2017-00070
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avslår Marks kommuns ansökan om
utvecklingsmedel för att stimulera rörelseaktivitet i skolan.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 maj 2017 om en modell för
att öka samverkan med kommunerna och samtidigt främja utvecklingen av en
jämlik hälsa i Södra Älvsborg. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden valde området
”Fullföljda studier” för perioden 2017-2019. Nämnden beslutade om att ge
ekonomiskt stöd till insatser för rörelseaktivitet (ej skolidrott) på schemat varje
dag med syfte att främja kognitiv utveckling och/eller språkutveckling. Nämnden
fastställde ett antal kriterier, bland annat för att kunna prioritera om flera
kommuner ansökte om utvecklingsmedel.
Syftet med Marks arbetet är att implementera arbetssätt och skapa fysiska
förutsättningar för ökad rörelseaktivitet på skoltid för att främja kognitiv
utveckling och allmänt hälsotillstånd. Marks kommun söker medel för att under
2017-2019 anställa en processledare för att planera och implementera en lärmiljö
på Lyckeskolan som stimulerar till ökad rörelseaktivitet i linje syfte och mål.
Ansökan är på totalt 1 420 000 kronor uppdelat på 720 000 kronor för 2018 och
720 000 kronor för 2019.
Ansökan motsvarar till stor del de kriterier som nämnden satt upp. Presidiet
föreslår att södra hälso- och sjukvårdsnämnden avslår ansökan. Anledningen till
avslaget är att Svenljunga kommuns ansökan stämmer bättre överens med de
nämndens kriterier samt nämndens önskan om att medlen i första hand ska
användas till att implementera en metod som gör att eleverna kommer i rörelse.
En ansökan kan innehålla ett visst mått av utredningsarbete med nämnden har
svårt att bedöma hur mycket tid Mark avser att lägga på utredningsarbetet i
förhållande till tiden att implementera en metod som gör att eleverna kommer i
rörelse. En tidplan som beskriver tydliggöra de olika delmomenten, och som visar
tiden från utredning till handling, hade underlättat. Nämnden bedömer också att
det behövs tydligare uppföljningsbara mål som knyter samman rörelse och
lärande och en beskrivning om hur Marks kommun tänker sig den färdiga
modellen.
Nämnden har som ambition att det även under nästa år ska vara möjligt att söka
medel för fler kommuner ska få möjlighet att starta insatser för rörelseaktivitet (ej

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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skolidrott) på schemat. Nämnden kommer att informera om detta via utskick till
folkhälsostrategen. Om det blir möjligt så är Marks kommun välkomna att komma
in med en ny ansökan. Nämnden ser då gärna att Mark kommit längre i sin
utredning och även förtydliga de delar som anges ovan.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171116



Bilaga Marks kommun – ansökan utvecklingsmedel 2017-10-31

Skickas till




Marks kommun, markskommun@mark.se
Marks kommun, folkhälsostrateg Lina Sjöstrand, lina.sjostrand@mark.se,
för kännedom.
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§ 150
Svenljunga kommun - ansökan om utvecklingsmedel för
att stimulera rörelseaktivitet i skolan
Diarienummer HSNS 2017-00070
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Svenljunga kommuns
ansökan om 860 000 kronor för att stimulera rörelseaktivitet i skolan.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att finansieringen sker inom
ramen för nämndens folkhälsobudget.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 maj 2017 om en modell för
att öka samverkan med kommunerna och samtidigt främja utvecklingen av en
jämlik hälsa i Södra Älvsborg. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden valde området
”Fullföljda studier” för perioden 2017-2019. Nämnden beslutade om att ge
ekonomiskt stöd till insatser för rörelseaktivitet (ej skolidrott) på schemat varje
dag med syfte att främja kognitiv utveckling och/eller språkutveckling. Nämnden
fastställde ett antal kriterier, bland annat för att kunna prioritera om flera
kommuner ansökte om utvecklingsmedel.
Svenljunga kommuns övergripande mål med Puls för lärande (PFL) är att
förbättra elevers lärande men också det generella hälsotillståndet, då pulshöjande
aktiviteter främjar både den fysiska och psykiska hälsan. PFL finns bland annat på
Rydbergsskolan i Lerum och som berättade om arbetet på nämndens konferens
”Tidiga insatser för fullföljda studier” den 22 september.
Ansökan motsvarar till stor del de kriterier som nämnden satt upp. Bedömningen
är att en lägre andel elever i Svenljunga kommun, i jämförelse med kommunerna i
nämndens område, går ur grundskolan med godkända betyg. Graden av fysisk
aktivitet är också låg i kommunen. Koncernkontoret bedömer att ansökan visar att
förankringsarbetet är väl genomfört, att Puls för lärande är en fungerande metod
som gör att insatsen snabbt leder till att eleverna kommer i rörelse. Ansökan
innehåller även tydliga och uppföljningsbara mål. Koncernkontoret föreslår att
södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Svenljunga kommuns ansökan.
Svenljunga kommun söker totalt 1 650 000 kronor för att implementera
pulshöjande aktiviteter på schemat till elever i grundskolan. Ansökan gäller
projektledare och material, licenser och liknande för att kunna arbeta med PFL.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden betalar ut medel vid två tillfällen. Den första
utbetalningen är totalt på 860 000 kronor och gäller pilotåret. Den andra
utbetalningen är totalt 790 000 kronor och avser att implementera PFL på fler
skolor i kommunen. Kommunen behöver skicka in en rapport inför beslut om den
Justerare:
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Rätt utdraget intygar:
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andra utbetalningen. Rapporten behöver innehålla information om hur
projektplanen följs, eventuella avvikelser och hur dessa hanterats, samt en
ekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171116



Bilaga Ansökan utvecklingsmedel 20171030_Svenljunga

Skickas till




Svenljunga kommun, kansliet@svenljunga.se
Emelie Risbeck, folkhälsostrateg, emelie.risbeck@svenljunga.se
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Justerare:
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§ 151
Ulricehamns kommun - ansökan om utvecklingsmedel för
att stimulera rörelseaktivitet i skolan
Diarienummer HSNS 2017-00070
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Ulricehamns kommuns
ansökan om 100 000 kronor för att stimulera rörelseaktivitet i skolan.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att finansieringen sker inom
ramen för nämndens folkhälsobudget.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 maj 2017 om en modell för
att öka samverkan med kommunerna och samtidigt främja utvecklingen av en
jämlik hälsa i Södra Älvsborg. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden valde området
”Fullföljda studier” för perioden 2017-2019. Nämnden beslutade om att ge
ekonomiskt stöd till insatser för rörelseaktivitet (ej skolidrott) på schemat varje
dag med syfte att främja kognitiv utveckling och/eller språkutveckling. Nämnden
fastställde ett antal kriterier, bland annat för att kunna prioritera om flera
kommuner ansökte om utvecklingsmedel.
Ulricehamns kommuns vill arbeta med metoden Puls För läsande (PFL). Syftet
med metoden är att forma en tydlig modell för att implementera rörelse varje dag
för elever utöver skolidrotten. Modellen ska på sikt verka för en strategi inom
lärandestrukturen på alla grundskolor i kommunen.
Ansökan motsvarar till stor del de kriterier som nämnden satt upp. Jämfört med
riket och andra kommuner i regionen är det en hög andel elever i Ulricehamn
kommun som inte går ur grundskolan med godkända betyg. Under de senaste åren
har det varit alldeles för få elever i Ulricehamns kommun som når betyg E eller
högre. Det senaste resultatet visar på att det endast är 60,3 procent som når
betyget godkänt i alla ämnen i årskurs 9.
Koncernkontoret bedömer att Puls För Lärande är väl genomfört och att det är en
fungerande metod som gör att insatsen snabbt leder till att eleverna kommer i
rörelse. Ansökan innehåller även tydliga och uppföljningsbara mål genom att
elevernas meritvärde kommer att följas upp. Koncernkontoret föreslår att södra
hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Ulricehamns kommuns ansökan.
Ulricehamns kommun ansöker om 100 000 kronor för att implementera
pulshöjande aktiviteter. Ansökan gäller i första hand material, licenser och
liknande för att kunna arbeta med PFL.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

17 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171127



Bilaga Ansökan utvecklingsmedel för folkhälsa Ulrikaskolan Ulricehamn

Skickas till




Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se
Ulricehamns kommun, folkhälsostrateg Britt Thorell,
britt.thorell@ulricehamn.se, för kännedom.
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§ 152
Uppföljningsplan Vårdval VG Primärvård 2018
Diarienummer HSNS 2017-00142
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Uppföljningsplan Vårdval
Vårdcentral 2018.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplan Vårdval Vårdcentral 2018 beskriver en löpande uppföljning av
kontrakt enligt Lag (2008: 962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens
Primärvård.
Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllsele till
de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och
kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral 2018. Uppföljningen ska också ge underlag
till redovisning av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården.
Uppföljningen utgår från de krav som ställt i förfrågningsunderlaget Krav- och
kvalitetsboken, resultat av tidigare uppföljningar, prioriteringar och riskanalyser
samt de övergripande mål som fastställs i fullmäktige, styrelser och nämnder.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171109



Bilaga 1 Uppföljningsunderlag 2018 Vårdval Vårdcentral

Klicka här för att ange text.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 153
Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2018
Diarienummer HSNS 2017-00143
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Uppföljningsplan Vårdval
Rehab 2018.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Primärvård
Rehabilitering.
Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllelse till
uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och
kvalitetsbok Vårdval Rehab. Uppföljningen ska också ge underlag till redovisning
av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården.
Uppföljningen utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget Krav- och
kvalitetsboken, resultat av tidigare uppföljningar och prioriterings- och riskanalys
samt de övergripande mål som fastställts i fullmäktige, styrelser och nämnder.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat171110



Bilaga Vårdval Rehab uppföljningsplan 2018

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 154
Plan för intern kontroll och säkerhet 2018
Diarienummer HSNS 2017-00123
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Plan för intern kontroll och
säkerhet 2018.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Kommunallagen säger också att nämnden ska se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för intern kontroll ska varje nämnd
och styrelse genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån denna
upprätta en plan för den interna kontrollen. I samband med södra hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde i oktober arbetade nämndens ledamöter och
ersättare med en riskanalys som ligger till grund för föreslagen Plan för intern
kontroll och säkerhet 2018.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110



Bilaga Plan för intern kontroll och säkerhet 2018

Skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 155
Detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00063
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Detaljbudget 2018 för
södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Nämnden medger att nedanstående protokollsanteckning från Hanne Jensen (S)
för S-gruppen får lämnas.
Protokollsanteckning Detaljbudget 2018 för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
I Socialdemokraternas budgetförslag till Regionfullmäktige var vi beredda att tilldela varje
Hälso- och Sjukvårdsnämnd mer resurser, vilket hade gett bättre förutsättningar för
sjukhusen och för en jämlikare vård i hela regionen.
Vi ser med oro på hur resurserna inom Hälso-och Sjukvården fördelas.
Sjukhusens och nämndernas förutsättningar att möta de behov som finns hade varit
betydligt bättre om resurser förts ut till verksamheterna där de gör mest nytta.
Det handlar om att komma till bukt med köerna till vården, såväl som att kunna göra
nödvändiga personalsatsningar och rimliga löneökningar.
Vi delar också de synpunkter som framkommer från de tvärfackligas
protokollsanteckningar från MBL- förhandlingarna om att större fokus läggs på
personalens villkor och att ge dem bättre förutsättningar på sin arbetsplats.
Vi har att följa Regionfullmäktiges beslut men vill med vår protokollsanteckning poängtera
att vi hade ett budgetförslag som hade gett bättre förutsättningar att bedriva en kvalitativ
Hälso-och Sjukvård med patienternas behov i fokus.
Sammanfattning av ärendet

Regionbidraget har indexuppräknats med två procent. I 2018 års budget tillfördes
hälso- och sjukvårdsnämnderna 170 mnkr i budgetförstärkning, södra hälso- och
sjukvårdsnämndens del är 22,9 mnkr. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens
regionbidrag för 2018 är 4 122,4 mnkr. Nämnden lägger för år 2018 en budget i
balans och har i budgeten kunnat öka ersättningsnivån på framförallt
sjukhussidan, men viss förstärkning även till styrelsen för beställd primärvård
En av de största utmaningarna för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus är att förbättra tillgängligheten till
specialistsjukvården.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

22 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
Södra hälso-och sjukvårdsnämnden har i vårdöverenskommelsen 2018 med SÄS
tillskjutit medel för att sjukhuset ska utöka sin mobila verksamhet och på så sätt
stärka den nära vården.
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens klara intention är att under 2018:
 Utveckla insatserna kring barn som vid bvc upptäcks ligga utanför sin
utvecklingskurva i syfte att vårdgivarna ska finnas samlade, nära barnen,
vilket ska göra att barnen inte ska slussas runt och ha väntetider mellan
olika vårdgivare.
 Upprätta spädbarnsmottagning i samtliga kommuner i södra Älvsborg.
 Starta en Mini-Maria i nämndens område.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110



Bilaga Detaljbudget 2018 HSN södra Förslag 27 nov

Skickas till



Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 156
Ekonomi - redovisning till nämnd 2017
Diarienummer HSNS 2017-00030
Beslut

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

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per oktober 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171122

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

24 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 157
Begäran om ersättning 2017 från Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar begäran från styrelsen för
Södra Älvsborgs Sjukhus och ersätter sjukhuset med 10 mnkr för
patientgruppen neuropsykiatriska barn som överförts till sjukhuset från
Habilitering & Hälsa.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar delvis begäran från styrelsen
för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning på 14 mnkr för ändrade
vårdformer.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har av styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
fått två skrivelser om begäran om ersättning 2017. Södra Älvsborgs Sjukhus begär
ersättning på 10 mnkr för patientgruppen neuropsykiatriska barn som överförts till
Södra Älvsborgs Sjukhus från Habilitering & Hälsa samt 38,2 mnkr för utförd
vård i andra vårdformer.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171122



Bilaga Delegeringsprotokoll 2017-11-21 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Konsekvenser av ofinansierad verksamhet inom barn- och
ungdomspsykiatrin vid Södra Älvsborgs Sjukhus



Bilaga Tjänsteutlåtande - Konsekvenser av ofinansierad verksamhet inom
barn- och ungdomspsykiatrin vid Södra Älvsborgs Sjukhus



Bilaga Delegeringsprotokoll 2017-11-21 Södra Älvsborgs Sjukhus,
Begäran om ersättning för utförd vård i andra vårdformer



Bilaga Tjänsteutlåtande - Begäran om ersättning för utförd vård i andra
vårdformer

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M )för majoriteten yrkar att bevilja delvis begäran från styrelsen
för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning på 14 mnkr för ändrade vårdformer.
Södra Älvsborg Sjukhus (SÄS) har inför 2017 gjort förändringar i hur vården
utförs. Det handlar framförallt om att flytta slutenvård till öppenvård, samt ersätta
läkarbesök med sjuksköterskebesök eller telefonbesök. Vården har alltså utförts, men på ett
mer effektivt sätt. Det betyder att kostnaderna för denna vård har minskat. Med dagens
ersättningssystem justeras inte ersättningen i samma takt som kostnaderna. När vårdformen
förändras från slutenvård till öppenvård kvarstår majoriteten av kostnaderna, men
ersättningen är väsentligt lägre än så. Telefonbesök som ersätter läkarbesök ersätts inte alls
och även där kvarstår majoriteten av kostnaderna.
Nedan listas exempel på där vårdformerna har ändrats och dess ekonomiska
konsekvenser beräknade på helår. Det finns många fler exempel där utvecklingen hela
tiden går mot förändrade vårdformer, såsom från slutenvård till hemsjukvård, etc.
Totalt beräknat belopp för 2017: 38,2 mnkr
Från slutenvård till öppenvård 31,8 mnkr
28 fastställda vårdplatser har stängts under 2016/2017
Endast rörlig del av DRG – ersättningen är beräknad
Skillnaden mellan genomsnittsvikt på DRG per vårdtillfälle på
hela SÄS (0,89) samt motsvarande per
dagkirurgiskt/dagmedicinskt besök (0,09) har använts
Från läkarbesök till telefonbesök 4,3 mnkr
Med anledning av det ovan anförda samt med hänsyn till nämndens beräknade resultat för
2017 yrkar vi att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att bevilja Södra Älvsborgs
sjukhus ersättning för vård i nya vårdformer med 14 miljoner kr.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden bifaller majoritetens förslag.
Skickas till




Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se
Harriet Johnson-Dimberg, harriet.johnson.dimberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 158
Medel till vårdcentraler för hantering av flyktingsituationen
Diarienummer HSNS 2016-00033
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar medel till vårdcentraler enligt
förvaltningens förslag.
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 tilldelades 6 mnkr. Dessa medel är av engångskaraktär och
avser 2017.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om nyttjande av nämndens
tilldelade flyktingmedel 2017, dock har verksamheterna inte varit i den
omfattningen som planerat och uppskattningen är att 2,5 mnkr av medlen inte
kommer att nyttjas 2017.
Vid en inventering i början av 2017 konstaterades att anlaget boenden/platser för
asylsökande/nyanlända var påtagligt högt i Svenljunga och Tranemo jämfört med
övriga vårdcentraler. Koncernkontoret föreslår att återstående medel för
flyktingsituationen fördelas lika till samtliga vårdcentraler, dock föreslås
Närhälsan Svenljunga och Närhälsan Tranemo erhålla tre gånger mer än övriga
vårdcentraler. Detta innebär att Närhälsan Svenljunga erhåller 273 tkr och
Närhälsan Tranemo 273 tkr. Tranehälsan som öppnat under 2017 föreslås erhålla
45,5 tkr och övriga vårdcentraler 91 tkr.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 159
Inriktningsdokument utökat uppdrag för
spädbarnsverksamhet
Diarienummer HSNS 2017-00098
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta föreslagen inriktning
om utökad spädbarnsverksamhet för att nå mödrar/barn i alla kommuner i
södra Älvsborg.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver i sitt mål- och inriktningsdokument
för 2018 vikten av att stärka preventiva insatser för små barn och deras föräldrar.
Inriktningsdokumentet om spädbarnsverksamhet tydliggör nämndens ambitioner
att utöka spädbarnsverksamheten inom till alla kommuner i södra Älvsborg.
Inriktningen är att använda de familjecentraler som finns som utgångspunkter för
lokalisering samt att verksamheten är en samverkan med kommunerna och en
samfinansiering, modell 70/30.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171116

Skickas till




Antonia Reuter, områdeschef, psykologenheterna för mödra- och
barnhälsovård, toni.reuter@vgregion.se
Per Nyström, ekonomichef Närhälsan, per.o.nystrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 160
Förlängning av avtal urologi i Borås med O. Wahlberg
Läkarkonsult AB
Diarienummer HSNS 2015-00062
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat
avtal om öppen specialiserad urologi med O. Wahlberg Läkarkonsult AB. Avtalet
gäller från 2012-07-01 och är maximalt förlängt till och med 2017-12-31.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2016-11-25 att göra en ny
upphandling av öppen specialiserad urologi. Vid upphandlingen inkom två anbud.
Vid prövning av obligatoriska krav på tjänsten framgick att en av anbudsgivarna
inte uppfyller krav enligt kravspecifikationen - Personal, utbildning och
kompetens. En överprövning av beslutet pågår och Västra Götalandsregionen
finner skäl i att stå fast i sin bedömning. Detta innebär att beslut om tilldelning
förskjutits. För att tillförsäkra att invånarna tillhandahålls urologi i tillräcklig
omfattning är det nödvändigt att förlänga det befintliga avtalet. Nuvarande avtal
ger beställaren rätt att förlänga avtalstiden i högst 6 månader i det fall en
överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling föranleder
försening vid kommande upphandling. Nytt avtal beräknas vara på plats
2018-03-01.
Förlängning av nuvarande avtal är gjord till och med 2018-02-28 av enhetschef på
avdelning koncerninköp genom delegation av södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171107

Skickas till
För kännedom:






Ola Wahlberg, ola.w@telia.com
Valter Ceraolo, enhetschef, Valter.ceraolo@vgregion.se
Kathe Mandorff, strategisk upphandlare, kathe.mandorff@vgregion.se
Lisbeth Mensas, regionutvecklare, lisbeth.mensas@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 161
Dispens från kravet om kvälls- och helgöppen mottagning i
Krav- och kvalitetsboken 2018 i Ulricehamn
Diarienummer HSNS 2017-00155
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar dispens från kravet om en kvälls- och
helgöppen mottagning i Ulricehamn under 2018.
2. Beslutet gäller under förutsättning att mottagningen har ett fortsatt öppethållande på
minst sex timmar per helgdag.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner inte ytterligare dispens för minskad
bemanning.
Sammanfattning av ärendet

En ansökan om dispens har inkommit från joursamverkan Södra Älvsborg där
samtliga vårdcentraler i Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och
Ulricehamn kommuner ingår, förutom Sätila vårdcentral.
Vårdgivarna menar att den utökning det skulle innebära att följa Krav- och kvalitetsbok för
vårdval Vårdcentral 2018 om kvälls- och helgöppen mottagning (jourcentral) i Ulricehamn
medför försämring av kontinuiteten och tillgängligheten i det planerande
omhändertagandet dagtid på vårdcentralerna.
Arbetet med omställningen av vården pågår i Västra Götalandsregionen. Det innebär bland
annat arbete med strategier för att långsiktigt säkra och förbättra tillgången till kompetens
inom primärvården och att planera för det akuta omhändertagandet i hela regionen.
Koncernkontoret föreslår att en dispens beviljas för ett fortsatt öppethållande
enbart sex timmar per helgdag 2018 då det pågår arbete i omställningen av hälsooch sjukvården som knyter an till vårdcentralernas och kvälls- och helgöppna
mottagningar. Det är bättre att nuvarande struktur upprätthålls i avvaktan på en
mer långsiktig strategi. Däremot bör dispensen inte utökas i jämförelse med 2017,
varför ansökan om minskad bemanning inte bör beviljas.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171115



Bilaga Dispensansökan jourcentralen i Ulricehamn

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
Skickas till










Dag Bjurklint, Herkules vårdcentral, dag.bjurklint@ptj.se
Percy Isberg, Alléklinken Sleipner vårdcentral, percy.isberg@ptj.se
Eva Angesjö, Brämhult vårdcentral, eva.angesjo@ptj.se
Gerhard Andersson, Viskaforskliniken, gerhard.andersson@ptj.se
Björn Bonnevier, HälsoBrunnen, bjorn.bonnevier@ptj.se
Sukhdeep Singh, Cityläkarna, sukdeep.singh@citylakarnaboras.se
Ulrik Edvinsson, Tranehälsan, ulrik.edvinsson@tranehalsan.se
Närhälsan samverkansområde 8, Maritha Bäck maritha.back@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 162
Delegation till ordförande att fatta beslut om
tilläggsöverenskommelse 2018 med styrelsen för SÄS
Diarienummer HSNS 2017-00085
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att teckna en tilläggsöverenskommelse
2018 med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om brutet tak, d.v.s. ersättning för
produktion utöver volymerna i vårdöverenskommelsen, med en ersättning upp till
30 mnkr.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att teckna en tilläggsöverenskommelse
2018 med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om medel på 37,41 mnkr som
tilldelats nämnden i en kompletteringsbudget.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar)

Nämnden medger att nedanstående protokollsanteckning från Hanne Jensen (S)
för S-gruppen får lämnas.
Tilläggsöverenskommelse 2018 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Södra Älvsborgs sjukhus
Den huvudsakliga skillnaden mellan majoritetens förslag och det
socialdemokratiska är att majoritetens förslag och det socialdemokratiska är att
majoriteten i stort bara fördelar de statsbidrag från regeringen som kommit till
regionen, medan vi dessutom höjer regionbidraget till HSN med 500 mnkr under
perioden. Dessa fördelas enligt resursfördelningsmodellen. I Socialdemokraternas
tilläggsbudgetförslag ligger också ett uppdrag om att HSN med dessa resurser ska
bidra till att stabilisera sjukhusens ekonomi genom ökade beställningar.
Vårt ifrågasättande är varför man lägger en tilläggsbudget när man bara ska
fördela statsbidrag. Däremot är vi medvetna om att situationen på Södra
Älvsborgs Sjukhus är pressad, och vi vill inte bidra till en förhalad process. Det
viktiga är att sjukhusen ges så bra förutsättningar som möjligt att bedriva god vård
till våra medborgare, vilket nu till viss del görs via regeringens statsbidrag.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
ska upprätta en tilläggsöverenskommelse 2018 om brutet tak, d.v.s. ersättning för
produktion utöver volymerna i vårdöverenskommelsen, samt en tilläggsöverenskommelse om medel som tilldelats nämnden i en kompletteringsbudget.
Vid en presidiedialog 2017-11-22 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och nämnden
framförde sjukhuset vikten av att det finns formella beslut om förutsättningarna
för sin ekonomi 2018 när sjukhuset beslutar sin detaljbudget. Nämnden föreslås
ge ordförande delegation att, i samråd med presidiet, fatta beslut om de två
nämnda tilläggsöverenskommelserna med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

32 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171122

Yrkanden på sammanträdet

Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) yrkar att beslut ska tas på dagens
sammanträde av nämnden. Förslag är att nämnden tar beslutet istället för
förvaltningens förslag att ge ordförande delegation att fatta beslut om de två
nämnda tilläggsöverenskommelserna.
Beslutsgång

Mötesordförande finner att nämnden beslutar att ta beslut på dagens
sammanträde.
Skickas till



Harriet Johnson Dimberg, harriet.johnson.dimberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

33 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 163
Behovsanalys för folkhälsa
Diarienummer HSNS 2017-00134
Beslut

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

Caroline Oskarsson, regionutvecklare folkhälsa ger nämnden muntlig information
om behovsanalys för folkhälsa. Under 2017 har ett arbete gjorts för att utveckla
behovsanalysen i syfte att nämnderna beslutsunderlag ska förbättras.
Ett behovsanalysarbete pågår på avdelning Folkhälsa med syfte att i utgångspunkt
i befolkningens behov och jämlik hälsa i Västra Götaland ta fram, bearbeta och
sammanställa material till behovsbedömning för att underlätta folkhälsokommitténs och hälso- och sjukvårdsnämndernas uppgift att formulera framtida
mål och inriktning.
Processen så här långt har bland annat bestått av omvärldsanalys, granskning och
faktainsamling på nationell, regional och lokal nivå. Stort fokus har legat på
uppföljningarna av de lokala folkhälsoinsatserna.
Arbetet har resultat i följande förslag till fördjupade behovsanalyser:
 Främja barn och ungas hälsa
 Främja psykisk hälsa
 Främja integration/inkludering
 Främja fysisk aktivitet
 Främja äldres hälsa.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171024

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

34 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 164
RFSL Borås Sjuhärad - verksamhetsplan skolinformation
2018
Diarienummer HSNS 2015-00173
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett avtal 2016-2018 med RFSL Borås
Sjuhärad för hälsofrämjande arbete inom HBTQ-området. RFSL ska enligt avtalet
arbeta för att främja gruppernas hälsa, förebygga och belysa våld i nära relationer
och minska fördomar och förtryck genom att påverka attityder till HBTQpersoner. Detta sker bland annat genom att RFSL erbjuder skolinformationer till
alla högstadie- och gymnasieskolor i området. Upp till 111 skolklasser har
möjlighet att få skolinformation. Under 2018 kommer RFSL även att erbjuda
skolinformationer för upp till 50 låg- och mellanstadieklasser.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110



Bilaga RFSL Borås Sjuhärad - verksamhetsplan skolinformation 2018

Skickas till



RFSL Borås Sjuhärad, Mimmi Fasth, mimmi@boras.rfsl.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

35 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 165
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun
Diarienummer HSNS 2016-00041
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Bollebygd kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2018.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att finansieringen sker inom
ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i vision Bollebygd 2025 fastställt fyra
övergripande mål för perioden 2017-2019. Målen är ökat arbetsdeltagande, trygga
och goda uppväxtvillkor, åldrande med livskvalitet och hållbar livsmiljö. Det
finns en tydlig koppling mellan kommunens övergripande mål och de områden
som finns i 2018 års verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete. Områdena
är barn och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande livsmiljö, alkohol, narkotika,
dopning, tobak, spel/skärmberoende samt främja folkhälsoinsatser hos förening
och frivilligorganisation.
Exempel på insatser är föräldrastöd, fullföljda studier, ungas delaktighet och
inflytande, trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete, minska bruket av
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel-/skärmberoende samt sökbara medel
för föreningar.
Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110



Bilaga Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Bollebygds kommun

Skickas till




Bollebygds kommun, bollebygds.kommun@bollebygd.se
Bollebygds kommun, folkhälsostrateg Kristina Sunebrand,
kristins.sunebrand@bolebygd.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

36 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 166
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Borås stad
Diarienummer HSNS 2016-00042
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Borås stads
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2018.
Sammanfattning av ärendet

Stora delar av Borås stads folkhälsoarbete formas utifrån den nationella
folkhälsopolitiken, regionala styrdokument och Borås stads vision. Målet med
folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen i Borås. Prioriteringarna i 2018 års verksamhetsplan
för folkhälsa är föräldraskapsstöd, trygghetsskapande, brottsförebyggande,
drogförebyggande och skadeförebyggande arbete, psykisk hälsa, lokalt inflytande,
delaktighet och demokratifrågor samt uppföljning genom bland annat
välfärdsbokslut, trygghetsmätning och CAN. Prioriterade grupper är barn, unga
och äldre.
Borås stad gör en rad insatser som insatser ryms inom ramen för styrdokument,
överenskommelser och certifiering som Säker och Trygg kommun, drogpolitiska
styrdokument, program för föräldrastöd, samverkansöverenskommelse med
polisen. Exempel på insatser är samverkan inom brottsförebyggande rådet, arbete
för säkra och trygga förskolor, utbildning och föreläsningar inom olika områden,
föräldraskapsstöd, simskola, dialog med förstagångsväljare, hälsovecka med
mera.
Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117



Bilaga Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering av
lokalt folkhälsoarbete i Borås stad

Skickas till




Borås Stad, boras.stad@boras.se
Borås Stad, folkhälsostrateg Susanne Carlsson,
susanne.carlsson@boras.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

37 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 167
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun
Diarienummer HSNS 2016-00043
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Herrljunga kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2018.

Sammanfattning av ärendet

Herrljunga kommun arbetar utifrån sin utvecklingsplan Växtkraft 10 000 - våga vilja – växa. Herrljunga strävar efter att fler invånare i kommunen ska tycka att
Herrljunga kommun är en attraktiv livsmiljö, att det finns en tydlig och
välkomnande Vi-känsla, och de känner sig trygga. Prioriterade områden inom
folkhälsoarbetet är barn och ungas uppväxtvillkor, trygg och säker kommun samt
jämställdhet/integration.
Exempel på insatser är familjecentral, minskad frånvaro i högstadiet och ökad
behörighet till gymnasiet, via en föreningsutvecklare utveckla och stärka
kontaktytan mellan kommunens barn och unga, våldsförebyggande arbete,
alkohol- och drogförebyggande arbete samt handlingsplan för kommunens
jämställdhetsarbete.
Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117



Bilaga Herrljunga kommun verksamhetsplan folkhälsoarbete 2018-2

Skickas till




Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Herrljunga kommun, folkhälsostrateg Viveca Lundahl,
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

38 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 168
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun
Diarienummer HSNS 2016-00044
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Marks kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2018.
Sammanfattning av ärendet

I Marks kommun är det kultur- och fritidsnämndens plan som närmast anger
specifika målformuleringar om vad folkhälsoarbetet ska ha för prioriteringar och
arbetsfält. Vid verksamhetsplanens utformande har inte den nya nämndplan
antagits varför kommunen inte specifik kan ange inriktningen för arbetet. Den
tidigare nämndplanens inriktning var att möjliggöra goda uppväxtvillkor för barn
och ungdomar, att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa,
att äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen, att förebyggande åtgärder
riktas till definierade riskgrupper samt att tillgängligheten beaktas i all
samhällsplanering.
De områden som finns i 2018 års verksamhetsplan är övergripande strategiskt
arbete, goda uppväxtvillkor barn och unga, goda levnadsvanor för vuxna och
äldre samt tillgänglighetsinsatser.
Exempel på insatser är att förbättra samverkan och förankring i folkhälsoarbetet,
samordna främjande och förebyggande insatser, skapa samsyn mellan skola,
socialtjänst och fritid om tidiga insatser, erbjuda föräldrastöd, arbeta för fullföljda
studier, drogförebyggande arbete, främja sexuell och psykisk hälsa, främja
integration och etablering av nyanlända och utveckla samverkan med personer
med funktionsnedsättning.
Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117



Bilaga Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Marks kommun

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

39 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

Skickas till




Marks kommun, markskommun@mark.se
Marks kommun, folkhälsostrateg Lina Sjöstrand, lina.sjostrand@mark.se,
för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

40 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 169
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Svenljunga
Diarienummer HSNS 2016-00045
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Svenljunga kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
Sammanfattning av ärendet

Svenljunga kommuns mål består av fyra målområden med totalt tio
fullmäktigemål. Folkhälsoarbetet berörs främst av målområde 1: ”förbättrad och
kvalitetssäkrad vård/omsorg skola och service” och målområde 2: ”förbättrade
möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan”. Folkhälsorådets
övergripande mål: Att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen med inriktning på barn och ungdomar upp till 24 år samt äldre
över 65 år.
De områden som finns i 2018 års verksamhetsplan är övergripande strategiskt
arbete, delaktighet och inflytande, brottsförebyggande och trygghetsskapande,
minskad droganvändning och utvecklat föräldrastöd samt kost och fysisk aktivitet.
Exempel på insatser är att förbättra samverkan och spridning av folkhälsoarbete,
skapa positiva mötesplatser och öka delaktigheten, arbeta för att fler elever lämnar
grundskolan med godkända betyg, erbjuda föräldrastöd, främja goda kostvanor
och ökad fysisk aktivitet. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens medel fokuseras
på fullföljda studier via delfinansiering av en tjänst för att implementera fysisk
aktivitet för ökat lärande.
Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117



Bilaga Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering av
lokalt folkhälsoarbete i Svenljunga kommun

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

41 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

Skickas till




Svenljunga kommun, kansliet@svenljunga.se
Svenljunga kommun, folkhälsostrateg Emelie Risbeck,
emelie.risbeck@svenljunga.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

42 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 170
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun
Diarienummer HSNS 2016-00046
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Tranemo kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2018.
Sammanfattning av ärendet

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Tranemo kommun är att bevara
den hälsa som finns, att lyfta fram den, men samtidigt arbeta förebyggande för att
förhindra att ohälsa uppkommer. Tranemo kommun prioriterar fyra av de
nationella målområdena som de gjort till sina egna i verksamhetsplanen 2018.
Målområdena är delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas
uppväxtvillkor, matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, droger, dopning och
spel.
Exempel på insatser är arbete med integration, ökad skolnärvaro, ungdomsinflytande, föräldrastöd, ökad psykisk hälsa, främja goda levnadsvanor, arbete
med alkohol, narkotika droger och tobak i skolan, samhällsengagemang och
brottsförebyggande arbete.
Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117



Bilaga Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Tranemo kommun

Skickas till




Tranemo kommun, kommun@tranemo.se
Tranemo kommun, folkhälsostrateg Karin Eliasson,
karin.eliasson@tranemo.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

43 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 171
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun
Diarienummer HSNS 2016-00047
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Ulricehamns kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2018.
Sammanfattning av ärendet

Ulricehamns kommun har anammat det övergripande nationella målet för
folkhälsa som är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbetet är integrerat i ordinarie styr- och
ledningssystem.
De områden som finns i 2018 års verksamhetsplan är goda livsvillkor för
flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år, hälsofrämjande livsvillkor,
livsmiljöer och levnadsvanor samt öka antalet folkhälsoinsatser i
frivilligorganisationer och föreningar. Huvudmålet för folkhälsoarbetet är fullföljd
grundskola och gymnasieutbildning.
Exempel på insatser är föräldrastöd, ökad skolnärvaro, ökad psykisk hälsa,
minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak, utveckla
volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända, Ökad Jämställdhet
och trygghet samt främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja
goda matvanor.
Koncernkontoret bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117



Bilaga Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Ulricehamns kommun

Skickas till




Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se
Ulricehamns kommun, folkhälsostrateg Britt Thorell,
britt.thorell@ulricehamn.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

44 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 172
Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Vårgårda kommun
Diarienummer HSNS 2016-00048
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Vårgårda kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2018 under förutsättning att det inte sker omfattande
förändringar i planen efter nämndens godkännande.
Sammanfattning av ärendet

Vårgårda kommuns Vision är ”Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027”.
Folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun är att skapa bästa förutsättningar för en god
hälsa för Vårgårdas hela befolkning för att därigenom nå visionen om den goda
kommunen med 13 000 invånare 2027. Kommunstyrelsen ansvarig för det
övergripande folkhälsoarbetet och kommunens allmänna utskott utgör styrgrupp.
Vårgårda håller på att revidera sitt strategiska program för folkhälsoarbetet
eftersom det löper ut 2017. De prioriterade områdena i 2018 års verksamhetsplan
är barn och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande livsstil, delaktighet och
inflytande samt säkerhet och trygghet.
Exempel på insatser är att stödja utvecklingen av arbetet med föräldrastöd,
utveckla strategier för att minska bruket av alkohol och tobak, främja goda
levnadsvanor, stärka invånarnas möjlighet och vilja till att vara delaktiga och ha
inflytande samt arbeta för att Vårgårda kommun är och upplevs vara säker och
trygg.
På grund av sjukskrivning har verksamhetsplanen inte blivit klar som planerat.
Kommunstyrelsen har därför inte beslutat om planen. Koncernkontoret bedömer
att verksamhetsplanen stämmer överens med intentionen i folkhälsoavtalen och
föreslår att nämnden att godkänner verksamhetsplanen under förutsättning att det
inte sker omfattande förändringar i planen efter nämndens godkännande.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171117



Bilaga Vårgårda kommun förslag till verksamhetsplan gemensamt
folkhälsoarbete 2018

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

45 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

Skickas till




Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se
Vårgårda kommun, folkhälsostrateg Robert Hagström,
robert.hagstrom@vargarda.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

46 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 173
Hälsa på lika villkor 2018
Diarienummer HSNS 2017-00146
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden gör ett tilläggsurval om 800 enkäter
per kommun, och 3600 enkäter för Borås Stad, för Hälsa på lika villkor
2018 till en beräknad kostnad på 325 000 kronor.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell
undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i åldersgruppen 16-84 år.
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur befolkningen mår och att följa
hälsoutvecklingen över tid.
Undersökningen genomfördes första gången 2004 och har fram till 2016
genomförts varje år. Från och med 2016 genomförs enkäten vartannat år, det vill
säga 2016, 2018, 2020 och så vidare.
Vid varje tillfälle finns det möjlighet för regioner/landsting och kommuner att
genomföra ett tilläggsurval. Förra gången regionen genomförde ett tilläggsurval
var 2015. Nästa möjlighet är 2018. Att göra ett tilläggsurval behövs för att kunna
presentera statistik på kommunnivå.
Förslaget är att göra ett tilläggsurval på 800 enkäter/kommun vartannat år. Då kan
resultatet för två år slås ihop och redovisas utifrån ålder eller kön på kommunnivå.
Även tidigare år kan användas vid eventuella sammanslagningar. Förslaget är att
utöka med 3600 enkäter för Borås Stad. Anledningen är att det, med tanka på
stadens storlek, är viktigt att även i fortsättningen kunna redovisa statistik på
delområdesnivå.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171116

Skickas till



Koncernavdelning data och analys, enhet samhällsanalys för
genomförande: mats.graner@vgregion.se
barbara.rubinstein@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

47 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 174
Uppdrag från regionstyrelsen om åtgärder för förenklad
administration
Diarienummer HSNS 2017-00114
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att regionfullmäktige behandlade Västra Götalandsregionens
delårsrapport mars gav fullmäktige uppdrag till sjukhusstyrelserna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnderna att
vidta åtgärder för förenklad administration. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
gav vid sammanträdet 23 augusti uppdrag till ansvarig tjänsteman att återkomma
med förslag på åtgärder för förenklad administration.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

48 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 175
Svar på remiss om Riktlinje Ersättningar för samråd
Diarienummer HSNS 2017-00116
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter över
Riktlinje - Ersättningar vid samråd. Svar ska ha kommit in till regionstyrelsen
senast den 15 januari 2018.
Syftet med riktlinjerna är att ersättningen för samråd ska likställas inom Västra
Götalandsregionen. Riktlinjerna ska gälla för samtliga nämnder och styrelser i
Västra Götalandsregionen som tillämpar samråd.
Personer som representerar en förening/organisation, intressesfär, bidrar med egen
erfarenhet eller liknande är inte att anse som förtroendevalda och kan därför inte
omfattas av Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser. Dessa personer kan
dock ha rätt till ersättning för samråd enligt förslag till riktlinje Ersättning vid
samråd.
Enligt förslaget är det nämnden/styrelsen som bjuder in till samråd, eller som
beslutat om deltagande i samråd, som står för kostnaden. För att samråd ska
kunna betalas ut ska nämnden/styrelsen besluta om att samråd genomförs i den
aktuella frågan. Nämnden/styrelsen ska också besluta om vilken ersättningsnivå
med eventuella begränsningar som är aktuell att söka för de deltagande i samrådet
som inte är förtroendevalda.
Ersättning för samråd delas in i tre olika kategorier. Ersättningsnivå 1: Full
halvt/heldag, t.ex. samråd med pensionärsråd, brukarråd. Ersättningsnivå 2:
Ersättning för deltagande i sammanträde, t.ex. dialogprocesser, patientmedverkan,
workshops. Ersättningsnivå 3: Möjlighet att lämna synpunkter, t.ex.
dialogprocesser, patientmedverkan, workshops.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110



Bilaga Yttrande på Riktlinje Ersättningar för samråd

Skickas till



Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

49 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 176
Svar på remiss om motion gällande införande av
tandhygienister inom kommunal verksamhet
Diarienummer HSNS 2017-00111
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen är besvarad.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag till yttrande över
motionen och antar det som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

Lena Hult (s) har i en motion om införande av tandhygienister i kommunal
verksamhet föreslagit regionfullmäktige att besluta om att initiera införandet av
tandhygienister i kommunal verksamhet i samverkan med samtliga kommuner i
Västra Götaland.
Motionen har skickats på remiss till södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hälsooch sjukvårdsstyrelsen och tandvårdstyrelsen för yttrande.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att bland annat genom
tandvårdstyrelsens erbjudande under 2017 om att delfinansiera en tandhygienist i
kommun har initiativ tagits för införandet. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslår därför att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110



Bilaga Motion från Lena Hult om införandet av tandhygienister i
kommunal verksamhet yttrande på motion 20171106



Bilaga Remiss om motion från Lena Hult (S) om införande av
tandhygienister inom kommunal verksamhet

Skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

50 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 177
Inkommen skrivelse om rapportering till regionfullmäktige
Diarienummer HSNS 2017-00153
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har i skrivelse till nämnder och styrelser daterad 2017-09-25
framfört att för att ge mer utrymme för analys, sakgranskning och slutsatser
behöver rutinen för hur detaljbudgetar, delårsrapporter och årsredovisningar
lämnas till regionstyrelsen justeras. I skrivelsen uppmanas styrelser, nämnder och
kommittéer att ge sina förvaltningschefer/motsvarande i uppdrag att lämna
tjänstemannaförslagen till koncernkontoret så snart förvaltningschef/motsvarande
har godkänt budgeten/rapporten.
Det är styrelser och nämnder som lämnar och ansvarar för budgeten, delårsrapporter och årsredovisning. Nuvarande ordning att rapporterna lämnas till
regionstyrelsen efter att nämnden behandlat dem kvarstår. Om den politiska
behandlingen innebär ändringar i budget eller rapport, jämfört med det inskickade
arbetsmaterialet, ska ansvarig tjänsteman uppmärksamma koncernkontoret på
förändringarna.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171107



Bilaga Skrivelse till styrelser om rapportering till regionfullmäktige

Yrkanden på sammanträdet

Cecilia Andersson (C) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden bifaller att ärendet bordläggs.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

51 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 178
Lägesrapport av omställningen i hälso- och sjukvården
Diarienummer HSNS 2017-00076
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet bordlades på sammanträdet 2017-10-26.
Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman, ger södra hälso- och sjukvårdsnämnden
en lägesrapport om arbetet med omställningen i hälso- och sjukvården.
Bakgrunden är att regionfullmäktige den 16 maj 2017, § 83 beslutade om en
strategi för hälso- och sjukvården.
I beslutet beskrivs fyra omställningsområden Utveckla den nära vården,
Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, Utveckla digitala
vårdformer och tjänster samt Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171005



Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämnden daterat 171026
§ 138

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

52 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 179
Sammanträdestider 2018 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00099
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden genomför en planeringsdag den
20 mars 2018.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om justering av tidigare beslutade
sammanträdesdatum för år 2018.
Ordinarie beslutssammanträde är onsdag 21 mars. En extra planeringsdag
genomförs tisdag 20 mars.
Planeringsdagarna innebär övernattning.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171122

Skickas till





Hälsosjukvårdkalender FB, halsosjukvardkalender@vgregion.se
Ben Norman, ben.norman@vgregion.se
Charlotte Apel, charlotte.apel@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

53 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 180
Förvaltningen informerar
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen ger aktuell information.
Planeringsdagarna 20-21 mars genomförs på Aspenäs herrgård. Meddela gärna
om deltagande eller förhinder i god tid till nämndsekreteraren.
Kväll- och helgöppen mottagning på vårdcentralen (jourcentral) i Mark är öppen
enligt Krav- och kvalitetsboken.
Skrivelse från primärvårdsstyrelsen om att stänga Närhälsans filial i Dalum.
Beslut tas 15 december i primärvårdsstyrelsen.
Tygkassen matkassen från Närhälsan dietister delas ut till ledamöterna/ersättare.
Nämnden bidrar med folkhälsomedel.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171110

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

54 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 181
Rapporter 2017 till södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

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

Presidiedialoger: Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) rapporterar från
GPÖ, gemensamma presideöverläggningar 10 november och med Södra
Älvsborgs sjukhus, SÄS 22 november.
Studiebesök: Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) rapporterar från
Närhälsan Horred och Vårgårda i november.
Kommundialoger: Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) rapporterar från
dialoger med kommunerna Mark, Borås, Vårgårda, Ulricehamn och Tranemo i
november.
Medborgardialoger: Barbro Orrestrand (S), Inga Maj Krüger (SD) och Lisa
Berglund (KD) rapporterar från patientråd för hematolog-, onkolog- och
lungsektionen SÄS den 13 november.
Gunnel Österberg (S) och Eva-Karin Torhem Arnell (C) rapporterar från
medborgardialog med äldre 23 november.
Jan-Olof Sund (V) och Eva Svantesson (M) rapporterar från medborgardialog
med funktionshinder 23 november.
Övriga kurser och konferenser:
Uppmaning till ledamöter och ersättare som deltar i kurs/konferens att lämna
skriftlig rapport om innehållet till nämndsekreteraren snarast efter deltagande.
Rapporterna finns sen tillgängliga i Alfresco.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 171108

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

55 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 182
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,
Samsjuklighet för Peder Danesved (L), Therése Lehtimäki (V),
Jan-Olof-Sund (V), Eva Svantesson(M) och Hanna Werner (MP)
Diarienummer HSNS 2016-00183

2.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017 för
Hanne Jensen (S)
Diarienummer HSNS 2016-00183

3.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Tidiga insatser för fullföljda studier 22 september för Lisa
Berglund, Stefan Hjertén, Hanne Jensen, Inga Maj Krüger,
Therese Lehtimäki, Barbro Orrestrand, Jan-Olof Sund, Mats
Tolfsson och Oliver Öberg
Diarienummer HSNS 2016-00183

4.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera december
2017
Diarienummer HSNS 2016-00183

5.

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

56 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 183
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.

Anteckningar Gemensam presidieöverläggning GPÖ mellan
Folkhälsokommittén och sjukvårdsnämnderna 2017-10-18
Diarienummer HSNS 2017-00158

2.

Minnesanteckningar från den politiska referensgruppen för
sociala investeringsmedel 2017-10-13
Diarienummer HSNS 2015-00160

3.

Protokollsutdrag - § 253 2017-10-17 regionstyrelsen, Riktlinjer
för lönepolitik 2018-2020
Diarienummer HSNS 2017-00148

4.

Protokollsutdrag - § 258 2017-10-17 regionstyrelsen,
Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020
Diarienummer HSNS 2016-00192

5.

Protokollsutdrag - § 272 2017-10-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Avstå från överföring av resurser från
barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin
Diarienummer HSNS 2017-00145

6.

Delegeringsprotokoll 2017-10-17 hälso- och sjukvårdsdirektören,
Regional medicinsk riktlinje RMR för OCD - Tvångssyndrom
och relaterade syndrom (vuxna)
Diarienummer HSNS 2017-00147

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

57 (57)
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
7.

Protokollsutdrag - § 277 2017-10-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård
2018: Ökad välfärd/migration
Diarienummer HSNS 2017-00150

8.

Skrivelse från Södra Älvsborgs sjukhus avseende synpunkter
kring samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin
Diarienummer HSNS 2017-00085

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

