6 (19)
Protokoll från norra patientnämnden, 2018-01-30

§1
Årsredovisning för patientnämnderna 2017
Diarienummer PNN 2018-00006
Beslut

1. Norra patientnämnden godkänner för sin del årsredovisning 2017 för
patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, enligt förslag daterat 17
januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen ska senast 2 februari 2018 avge en
gemensam årsredovisning till regionfullmäktige. Årsredovisningen syftar till att
ge regionfullmäktige, regionstyrelse, invånare samt övriga nämnder, styrelser och
intressenter i Västra Götalandsregionen en redovisning av det gångna årets
verksamhet och måluppfyllelse.
Närvarande utredare redogör för klagomålsverksamheten avseende såväl
regiongemensamt som nämndspecifikt perspektiv för norra patientnämnden.
Förvaltningschefen sammanfattar viktiga händelser och ekonomin under året.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 180116



Bilaga: Förslag till Årsredovisning för patientnämnderna i Västra
Götalandsregionen 2017

Skickas till



Regionstyrelsen rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

7 (17)
Protokoll från västra patientnämnden, 2018-02-01

§1
Årsredovisning patientnämnderna 2017
Diarienummer PNV 2018-00006
Beslut

1. Västra patientnämnden godkänner för sin del årsredovisning 2017 för
patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, enligt förslag daterat 17 januari
2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen ska senast 2 februari 2018 avge en
gemensam årsredovisning till regionfullmäktige. Årsredovisningen syftar till att ge
regionfullmäktige, regionstyrelse, invånare samt övriga nämnder, styrelser och intressenter
i Västra Götalandsregionen en redovisning av det gångna årets verksamhet och
måluppfyllelse.
Patientnämnderna har upprättat årsredovisning för 2017 års verksamhet, där den av
regionfullmäktige fastställda budgeten är styrande. Redovisningen följer de av
regionfullmäktige prioriterade mål och fokusområden som patientnämnderna
beslutat om i detaljbudget 2017. Innehåll och disposition i redovisningen följer den
beslutade redovisningsstrukturen.
Inledningsvis följer patientnämndernas gemensamma resultat för verksamheten och
gemensamma ekonomi. Under rapport till egen nämnd, finns nämndspecifik
redovisning av verksamhetsområde, aktiviteter och resultat.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09
Förslag till Årsredovisning för patientnämnderna i Västra
Götalandsregionen 2017

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande David Josefsson (M):
Bifall till tjänsteutlåtande.
Beslutet justeras omedelbart.
Skickas till

rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

8 (17)
Protokoll från västra patientnämnden, 2018-02-01

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

6 (17)
Protokoll från södra patientnämnden, 2018-01-31

§1
Årsredovisning patientnämnderna 2017
Diarienummer PNS 2018-00006
Beslut

1. Södra patientnämnden godkänner för sin del årsredovisning 2017 för
patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, enligt förslag daterat 17
januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen ska senast 2 februari 2018 avge en
gemensam årsredovisning till regionfullmäktige. Årsredovisningen syftar till att
ge regionfullmäktige, regionstyrelse, invånare samt övriga nämnder, styrelser och
intressenter i Västra Götalandsregionen en redovisning av det gångna årets
verksamhet och måluppfyllelse.
Patientnämnderna har upprättat årsredovisning för 2017 års verksamhet, där den
av regionfullmäktige fastställda budgeten är styrande. Redovisningen följer de av
regionfullmäktige prioriterade mål och fokusområden som patientnämnderna
beslutat om i detaljbudget 2017. Innehåll och disposition i redovisningen följer
den beslutade redovisningsstrukturen.
Inledningsvis följer patientnämndernas gemensamma resultat för verksamheten
och gemensamma ekonomi. Under rapport till egen nämnd, finns nämndspecifik
redovisning av verksamhetsområde, aktiviteter och resultat.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09



Bilaga Förslag till Årsredovisning för patientnämnderna i Västra
Götalandsregionen 2017

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Valéria Kant (KD):
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till

rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

