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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 27 april 2017
Tid: 09:15 - 13:30
Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:a vice ordförande (C)
Eva-Karin Haglund (S) ersätter Hanne Jensen, (S)
Jonas Adelsten-Kristensen (S) ersätter Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Camilla Kvibro (S) ersätter Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M)
Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Jan-Olof Sund (V) ersätter Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (L)
Agneta Jansson (KD)
Ersättare

Gunnel Österberg (S)
Stefan Hjertén (M)
Hanna Werner (MP)
Eva-Karin Torhem Arnell (C)
Lisa Berglund (KD)

Postadress:
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Justerare

Tony Willner (S)
Datum och ort för justering

Den 3 maj 2017 i Borås
Underskrifter

Sekreterare:
Christina Klaar
Ordförande:
Christina Brandt
Justerare:
Tony Willner
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Övriga närvarande

Marita Haglund, processansvarig
Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman
Fredrik Ahlman, ekonom
Max Själander, kommunikatör
Christina Klaar, nämndsekreterare
Lars Paulsson, regionutvecklare folkhälsa § 33-49
Harriet Johnsson Dimberg, regionutvecklare § 33-34
Karin Fröjd, enhetschef kunskapsstöd för somatik § 33
Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef vuxenpsykiatri, SÄS § 34
Eva Hedström, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri, SÄS § 34
Patrik Johansson, regionutvecklare § 35 via skype
Jennie Jevinger, strateg § 35 via skype
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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: 2017-04-27
Datum när anslag sätts upp: 2017-05-04
Datum när anslag tas ned: 2017-05-26
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–13.00
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.05–12.50
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-25 på föredragningslistan kl. 13.00–13.30
Tillkommande ärende Uppdrag om produktions- och konsumtionsrapport
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§ 33
Information om mobil närvård
Diarienummer HSNS 2016-00198
Beslut

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

Karin Fröjd, enhetschef kunskapsstöd för somatik vid koncernkontoret, ger
information om Västra Götalandsregionens arbete med att införa mobil närvård.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170420

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 34
Information om verksamheten vid vuxenpsykiatrin och
barn- och ungdomspsykiatrin vid SÄS
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Bengt-Andersson, verksamhetschef vid vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS, och
Ewa Hedström, verksamhetschef vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
SÄS, ger information om verksamheten.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170403

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 35
Information om uppföljning av hälso- och
sjukvårdsnämndernas arbetsformer
Diarienummer HSNS 2016-00164
Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får information om uppföljning av hälso- och
sjukvårdsnämndernas arbetsformer.
I regionstyrelsens svar (dnr: RS 227-2016) på revisorskollegiets granskning av
Koncernkontoret gavs regiondirektören i uppdrag att ta initiativ till en detaljerad
beskrivning och analys av respektive hälso- och sjukvårdsnämnds arbetsuppgifter
och återkomma med förslag till arbetsformer med mera.
Uppdraget syftar till att lämna förslag på arbetssätt som ger hälso- och
sjukvårdsnämnderna bättre förutsättningar att hantera de frågor/beslut som åligger
dem. Förväntningar hos nämnderna av innehåll och omfattning av stödet från
tjänstemannaorganisationen ska också belysas.
Intervjuer har gjorts med hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier, samt
processansvariga och ansvariga tjänstemän. Rapporten tar sin utgångspunkt från
de intervjuerna samt en analys av dagordningar, protokoll med mera för 2016.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämndernas arbetsformer - Information HSN

Skickas till

•
•

ann-sofi.lodin@vgregion.se
johan.flarup@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 36
Delegeringsordning för Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00037
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Delegeringsordning för
södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 2016-10-10--11 § 171, om ny policy för inköp som gäller
från och med den 1 januari 2017. Regionstyrelsen fick i uppdraget att fastställa riktlinjer
för tillämpning av policyn samt rutiner för implementering för att säkerställa följsamhet till
den nya policyn för inköp per den 1 januari 2018.
Regionstyrelsen beslöt 2017-02-07 § 24 att rekommenderar att hälso- och
sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna anpassar sina
delegeringsordningar till den nya inköpspolicyn så att det framgår att till delningsbeslut
enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och eventuella andra kommersiella frågor
delegeras till chefen för koncerninköp vid koncernkontoret.
Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning. Nämnden ska varje år ta ställning till
delegering av beslutanderätt. Nämnden kan löpande justera beslutad delegeringsordning.
Koncernkontoret har i samband med komplettering i delegeringsordningen enligt
regionstyrelsens beslut att anpassa hälso- och sjukvårdsnämndernas
delegeringsordningar till den nya inköpspolicyn tagit fram ett förslag till
reviderad delegeringsordning.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170327

•

Bilaga Förslag Delegeringsordning HSNS 170327

•

Bilaga Delegering inom nämnd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter Söderström peter.soderstrom@vgregion.se
Lina Kolsmyr lina.kolsmyr@vgregion.se
Leena Ekberg leena.ekberg@vgregion.se
Ann-Marie Olhede ann-marie.olhede@vgregion.se
Tomas Andersson tomas.p.andersson@vgregion.se
Håkan Hilmér hakan.hilmer@vgregion.se
Marie Gustafsson marie.e.gustavsson@vgregion.se
Barbro Hedin barbro.hedin@vgregion.se
Sverker Hänel sverker.hanel@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 37
Delårsrapport mars 2017 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00045
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Delårsrapport mars 2017
för södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa
och vård på lika villkor. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att 2016
särskilt fokusera på att förbättra tillgängligheten och på att få en väl fungerande
nära vård med samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård.
Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvård en av de största
utmaningarna för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och för utförarna av hälsooch sjukvård i södra Älvsborg.
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 2017 är ett överskott på 8 mnkr,
vilket bland annat hänger samman med positiv prognos för region- och
rikssjukvård.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170403

•

Bilaga Delårsrapport mars 2017 25 april

Skickas till

•

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 38
Svar på remiss Policy för styrning i Västra Götaland
Diarienummer HSNS 2017-00011
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har inget att erinra mot förslaget till
Policy för styrning i Västra Götalandsregionen.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Samtliga nämnder och styrelser har av regionstyrelsen beretts möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen.
Syftet med policyn är att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för
styrning i Västra Götalandsregionen. Policyn tar sin utgångspunkt i
kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten
och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170403

•

Bilaga Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Skickas till

•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 39
Remiss om inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i
Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00027
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yttrar sig över remiss
Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2018-2022 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

En tjänstemannagrupp med representanter från Västra Götalandsregionen och
kommunerna har arbetat fram ett förslag på Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022. Inriktningsdokumentet ersätter
tidigare dokument som gällde 2011-2015. Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder,
styrelsen för beställd primärvård, berörda sektorsråd inom Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner har möjlighet att lämna synpunkter på
dokumentet.
Inriktningsdokumentet har sin grund i riktlinjer från föreningen för Sveriges
ungdomsmottagningar. Inriktningsdokumentet kommer att bearbetas utifrån
inkomna synpunkter och överlämnas sedan till det politiska samrådsorganet
mellan VästKoms styrelse och Västra Götalandsregionen, SRO, för
ställningstagande. Därefter återgår ärendet i respektive huvudmans beredningsoch beslutsprocess.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har som plan att utifrån det nya inriktningsdokumentet upprätta nya avtal om ungdomsmottagning med respektive kommun i
området.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170420

•

Bilaga Svarsformulär Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar VG
2018-2022 södra hsn

•

Bilaga Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar Västra Götaland UTKAST.pdf

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Klicka här för att ange text.
Skickas till

•

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 40
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Bollebygds kommun
Diarienummer HSNS 2015-00083
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Bollebygds kommun för att
förbättra befolkningens hälsa. Samverkan regleras via avtal och följs årligen upp
via en verksamhetsberättelse.
Bollebygd kommuns prioriterade områden för 2016 var barn och ungas uppväxt
villkor, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel/skärmberoende, hälsofrämjande livsmiljö och att främja folkhälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation.
Exempel på insatser är föräldraprogrammet Aktivt föräldraskap 3-12 år,
föreläsningar för befolkning och personal. Kommunen har under året deltagit i
Länsstyrelsens satsning mot langning. Bollebygd beviljade två ansökningar – en
från Bollebygd Pride som ansökte om medel för att anordna en pridefestival och
en från Bollebygds PRO och SPF ansökte om medel för att utbilda tre ledare i
enkelgympa ”fantastisk vardag för seniorer”. Tre invånardialoger genomfördes.
Dialogerna fokuserade på fysisk tillgänglighet och hölls på tre olika platser i
kommunen.
De genomförda insatserna stämmer överens med verksamhetsplanen. Eftersom
tjänsten för folkhälsosamordning var vakant 4,5 månad under 2016, återbetalar
kommunen 133 123 kr för tjänsten till HSN. Kommunen återbetalar även medel
för folkhälsoinsatser som inte har använts, 15 974 kr.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Verksamhetsberättelse folkhälsa för Bollebygds kommun 2016

Skickas till

•

Bollebygds kommun, folkhälsostrateg Kristina Sunebrand,
kristina.sundebrand@bollebygd.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 41
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Borås stad
Diarienummer HSNS 2015-00082
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Borås Stad för att förbättra
befolkningens hälsa. Samverkan regleras via avtal och följs årligen upp via en
verksamhetsberättelse.
Borås Stad prioriterade grupperna barn, unga och äldre. De prioriterade områdena
var föräldraskap, trygghetsskapande, brottsförebyggande, drogförebyggande,
skadeförebyggande samt att följa upp arbetet genom välfärdsbokslut,
trygghetsmätning och CAN-enkät (CAN=Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning).
En rad olika insatser har genomförts inom varje prioriterat område. Borås Stad har
även haft riktade insatser till stadsdelarna norr, öster och väster. Exempel på
riktade insatser är simskola, planering av för antibiotikaresistens, föräldrastöd,
insatser inom skadeförebyggande, brottsförebyggande och drogförebyggande
arbete.
Folkhälsosamordnarna och utvecklingsledarna har arbetat för att stödja och
möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer i
syfte att verka mot uppsatta mål. För att arbeta med de prioriterade områdena
fanns fyra heltidstjänster på Fritids- och folkhälsoförvaltningens folkhälsoenhet
samt tre lokala folkhälsosamordnare i de tre stadsdelsförvaltningarna.
De genomförda insatserna stämmer överens med verksamhetsplanen. Borås Stad
har i sitt folkhälsoarbete under 2016 fullt ut nyttjat de medel som södra hälso- och
sjukvårdsnämnden tillskjutit kommunen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Verksamhetsberättelse folkhälsa för Borås stad 2016

Skickas till

•

Borås stad, verksamhetschef Susanne Carlsson,
Susanne.carlsson@boras.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 42
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Herrljunga kommun
Diarienummer HSNS 2015-00078
Beslut

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

Det gemensamma folkhälsoarbetet är organiserat under Folkhälsopolitiska rådet.
Rådet är ett politiskt rådgivande och beslutande organ men där fokus ligger på
dialog och samverkan. Rådets övergripande mål är att arbeta för ökad folkhälsa en god och jämlik hälsa.
Herrljunga kommun prioriterar målgruppen barn och unga. Flertalet av de
gemensamma folkhälsoinsatserna har syftat till att tillförsäkra barn och unga
samordnande stöd av hälsofrämjande och förebyggande karaktär. Exempel på
folkhälsoinsatser är familjecentralens arbete, förstärkt samverkan kring barn som
far illa eller att som riskerar att fara illa, tjänst för föreningsutvecklare, arbetet
med ungdomsdemokrati, kost, förebyggande arbete inom alkohol, narkotika,
tobak och dopning samt trygghetsskapande åtgärder som nattvandring. Herrljunga
kommun har också antagit en handlingsplan för jämställdhetsarbetet.
Herrljunga har i sitt folkhälsoarbete under 2016 fullt ut nyttjat de medel som
södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutit kommunen men de har gjort några
justeringar i förhållande till budget för 2016 års arbete. Orsaker till det är att
kommunen har valt att helt finansiera projektet Nattkoll och arbetet med Våld i
närarelationer. Det frigjorde medel som användes till att delfinansiera en
förenings- och ungdomsutvecklartjänst. Med det utvecklades och utökades det
gemensamma folkhälsoarbetet då den operativa och den strategiska samverkan
bands ihop kring barn och unga.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Verksamhetsberättelse folkhälsa för Herrljunga kommun 2016 justerad

Skickas till

•

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 43
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016
Marks kommun
Diarienummer HSNS 2015-00084
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Marks kommun för att
förbättra befolkningens hälsa. Samverkan regleras via avtal och följs årligen upp
via en verksamhetsberättelse.
Huvudfokus för det gemensamma folkhälsoarbetet är arbetet kring målgruppen
barn och unga men insatser har även gjorts för att främja goda levnadsvanor hos
vuxna och äldre, tillgänglighetsinsatser samt kompetensutveckling inom
strategiskt arbete. Eftersom riktade insatser ges både inom socialtjänsten, skolan
och ungdomsverksamheten, har folkhälsans insatser främst varit generella, riktade
till alla.
Exempel på insatser för barn och unga är att samordna främjande och
förebyggande insatser, föräldrastöd, arbete med alkohol, narkotika, tobak,
dopning och spel, analysera och sprida resultatet från en lokal uppföljning av
ungdomspolitiken. För vuxna redovisas insatser för att främja integration och
etablering av nyanlända. För äldre genomfördes en seniordag, aktiviteter inom
frivilligverksamheten och aktiviteter för att främja fysisk och social aktivitet
bland icke-föreningsaktiva.
De insatser som genomförts stämmer överens med verksamhetsplanen. På grund
av långtidssjukskriven personal, samt periodvis vakant tjänst, har vissa av
insatserna riktade mot äldre samt inom föräldrastöd inte kunnat genomföras. Med
anledning av det har Marks kommun betalat tillbaka 93 100 kr till södra hälsooch sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Verksamhetsberättelse folkhälsa för Marks kommun 2016

Skickas till

•

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 44
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Svenljunga kommun
Diarienummer HSNS 2015-00086
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Svenljunga kommun för att
förbättra befolkningens hälsa. Samverkan regleras via avtal och följs årligen upp
via en verksamhetsberättelse.
Svenljunga kommuns övergripande mål för folkhälsa är 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. Prioriterade områden var barn och
unga, äldre samt personer med psykisk ohälsa.
Exempel på insatser: Folkhälsorådet har delat ut bidrag till föreningar för
folkhälsoprojekt inom främst målområdet fysisk aktivitet. Utöver detta har flera
projekt genomförts inom kommunens förvaltningar gällande förbättrade
kostvanor, ökad fysisk aktivitet, minskad tobaksanvändning och ökad integration.
Förebyggande insatser för barn och unga har bestått av fortsatt bidrag till
elevcoach och fältsekreterare, bidrag till sommaröppet på fritidsgården samt
integrationssatsning/feriearbeten för ungdomar under sommaren. Vidare har en
demokratisatsning genomförts där barnen på kommunens skolor fick rösta om vad
som skulle göras med 50 000 kr.
De genomförda insatserna stämmer överens med verksamhetsplanen. Svenljunga
kommun har i sitt folkhälsoarbete under 2016 fullt ut nyttjat de medel som södra
hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutit kommunen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170330

•

Bilaga verksamhetsberättelse Svenljunga kommun

Skickas till

•

Svenljunga kommun, folkhälsostrateg Elin Björsell,
elin.bjorsell@svenljunga.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 45
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Tranemo kommun
Diarienummer HSNS 2015-00087
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Tranemo kommun för att
förbättra befolkningens hälsa. Samverkan regleras via avtal och följs årligen upp
via en verksamhetsberättelse.
Tranemo kommuns övergripande mål för folkhälsoarbete är att bevara den hälsa
som finns och samtidigt arbeta förebyggande för att förhindra att ohälsa
uppkommer. De prioriterade grupperna var barn och ungdomar, äldre samt
personer med psykisk ohälsa. Kommunens prioriterade områden var delaktighet
och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor samt tobak, alkohol,
droger, dopning och spel (ANTDS).
Exempel på insatser:
• Delaktighet och inflytande: samtal över en lunch mellan politiker och
elever, sommaraktiviteter med blandade ungdomsgrupper för att främja
integration, äldremässa samt matlagningskurs för äldre ensamstående män.
• Barn och ungas uppväxtvillkor genomförde kommunen insatser som
föräldrastödskurser, tjej- och killgrupper, stödgrupp för barn och unga som
växer upp i missbruk eller psykisk ohälsa, cirkusskola och
samlevnadsdagar för ungdomar.
• ANTDS: Kommunen deltog i Länsstyrelsens anti-lagningskampanjer,
marknadsförde föräldrastöd, ordnade föreläsningar, arbetade för drogfri
skolavslutning samt nattvandrade i samverkan med föreningslivet.
De genomförda insatserna stämmer i huvudsak överens med verksamhetsplanen.
Tranemo har i sitt folkhälsoarbete under 2016 fullt ut nyttjat de medel som södra
hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutit kommunen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet
2015.pdf

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

•

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 46
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Ulricehamns
kommun
Diarienummer HSNS 2015-00065
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Ulricehamns kommun för att
förbättra befolkningens hälsa. Samverkan regleras via avtal och följs årligen upp
via en verksamhetsberättelse.
Ulricehamns folkhälsoarbete utgår från ”Måldokument för folkhälsa” som
innehåller tre strategiska områden, sju inriktningsmål och 22 målformuleringar.
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De
prioriterade grupperna var barn och ungdomar, äldre samt personer med psykisk
ohälsa. Arbetet inriktades på tre insatsområden; goda livsvillkor med fokus på
barn och ungas hälsa, hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).
Exempel på insatser är ett föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år, öka
möjligheten till godkända avgångsbetyg i samtliga ämnen för alla som går ur år 9
genom att motverka kränkande behandling bland elever, stärka delaktighet och
inflytande för äldre via volontärsamordnare samt utveckla volontärverksamhet för
att minska nyanländas utanförskap. Andra exempel är att skapa trygga, säkra och
attraktiva miljöer som främjar fysisk aktivitet och sociala möten samt att främja
goda levnadsvanor. Vad gäller ANDTS så har insatserna syftat till att minska
bruket, öka kunskapen samt att minska andelen intensivkonsumenter av alkohol i
åk 9.
De genomförda insatserna stämmer överens med verksamhetsplanen. Ulricehamn
har i sitt folkhälsoarbete under 2016 fullt ut nyttjat de medel som södra hälso- och
sjukvårdsnämnden tillskjutit kommunen. Ulricehamns motfinansiering har i
huvudsak gått till 75 procentig tjänst för föräldrastödsutvecklare, 50 procentig
tjänst drogförebyggande samordnare samt 50 procentig tjänst för
volontärsamordnare.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016

Skickas till

•

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 47
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Vårgårda kommun
Diarienummer HSNS 2015-00075
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Vårgårda kommun för att
förbättra befolkningens hälsa. Samverkan regleras via avtal och följs årligen upp
via en verksamhetsberättelse.
Vårgårdas prioriterade målområden är barn- och ungas uppväxtvillkor,
hälsofrämjande livsstil, delaktighet och inflytande samt säkerhet och trygghet.
Exempel på insatser är att erbjuda föräldrastöd till alla med barn under 18 år,
utveckla den befintliga familjecentralsliknande verksamheten till att bli en
fullskalig familjecentral, försvåra och förhindra konsumtionen av alkohol,
narkotika, tobak och dopning, föreningsbidrag för att utveckla det lokala
folkhälsoarbetet, stödja skolor att arbeta mer hälsofrämjande, medborgardialog,
trygghetsvandringar och olika formera av arbete inom våld i nära relationer.
De genomförda insatserna stämmer överens med verksamhetsplanen. Vårgårda
har i sitt folkhälsoarbete under 2016 fullt ut nyttjat de medel som södra hälso- och
sjukvårdsnämnden tillskjutit kommunen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170331

•

Bilaga Verksamhetsberättelse folkhälsa för Vårgårda kommun 2016

Skickas till

•

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 48
Verksamhetsberättelse samverkan hälsofrämjande arbete
RFSL Borås 2016
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 HBTQ-gruppens hälsa, förebygga och belysa våld i nära
relationer och minska fördomar och förtryck genom att påverka attityder till
HBTQ-personer. Föreningen ska även erbjuda skolinformation till samtliga
högstadie- och gymnasieskolor i området utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
Uppdraget gäller samtliga kommuner i nämndens område.
RFSL erhåller ett grundbidrag på 150 000 kronor per år och upp till
200 000 kronor per år för skolinformation. RFSL har under året genomfört
maximalt antal angivna utbildningar, 111 stycken, som avtalet omfattar. RFSL
skriver att resultatet har gett god respons och mycket positiv feedback. Detta har
märkts på den kraftiga ökning av intressenter som kontaktat RFSL Borås Sjuhärad
för bokningar, samt det faktum att även skolor utanför RFSL Borås Sjuhärads
upptagningsområde börjat höra av sig, likaså Högskolan Borås för att engagera
skolinformatörer. En viktig effekt är det kontaktnät som skapas och leder till att
såväl elever och lärare som skolhälsovården hör av sig för råd och stöd sedan de
fått en kontakt med RFSL Borås Sjuhärad.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170404

•

Bilaga Verksamhetsberättelse samverkan hälsofrämjande arbete RFSL
Borås 2016

Skickas till

•

RFSL Borås Sjuhärad, ordförande RFSL Borås Sjuhärad,
larsdotter.emilia@gmail.com

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 49
Verksamhetsplan samverkan hälsofrämjande arbete RFSL
Borås för 2017
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 Borås Sjuhärad
ska enligt avtalet arbeta för att främja HBTQ-gruppens hälsa, förebygga och
belysa våld i nära relationer och minska fördomar och förtryck genom att påverka
attityder till HBTQ- personer. Uppdraget gäller samtliga kommuner inom
nämndens område.
RFSL Borås Sjuhärad kommer även under 2017 att ha skolinformationer.
Eftersom transpersoner i studier visats ha sämre psykisk hälsa än homosexuella
och bisexuella lägger de extra fokus på att nå ut med information kring just
könsidentitet. Planen innehåller också utbildning av föreningens informatörer och
blivande informatörer. RFSL Borås Sjuhärad jobbar även för att motverka
stigmatisering kring hiv, med Borås Pride som i år är inne på sitt andra år,
transcafé, ungdomscafé, HBTQ-kultur m.m. De har även vuxenutbildningar för
högskola och olika arbetsplatser.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170405

•

Bilaga Verksamhetsplan samverkan hälsofrämjande arbete RFSL Borås
Sjuhärad för 2017

Skickas till

RFSL Borås Sjuhärad, Emilia Larsdotter, ordförande RFSL Borås
Sjuhärad, larsdotter.emilia@gmail.com för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 50
Rätt att uppbära ersättning har upphört för Mahmod Abdul
Karim, Specialist i allmänmedicin, vårdgivarkod 4015.

Diarienummer HSNS 2015-00218
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att rätten att uppbära
ersättning enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning upphör från och
med 2017-05-01 för Mahmood Abdul Karim, specialist i allmänmedicin,
vårdgivarkod 4015.

Sammanfattning av ärendet

Mahmood A. Karim har inte rapporterat in åtgärder som uppfyller heltidskravet
sedan 2012. Heltidskravet har alltså inte uppnåtts under en sammanhängande
tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Rätt att uppbära ersättning enligt
lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning har därmed upphört.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170323

Skickas till

•
•
•

Mahmood Abdul Karim, för kännedom,
mahmood.abdulkarim@gmail.com
Manuela Löfving, för kännedom, manuela.lofving@vgregion.se
Privera, för åtgärd, ekonomi.privera@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 51
Gemensamma rutiner för samråd kring
sjukreseverksamheten
Diarienummer HSNS 2016-00014
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner gemensamma rutiner för
samråd kring sjukreseverksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Den 12 september 2016 rekommenderade Regionstyrelsen, i ärende RS 2016–
03795, hälso- och sjukvårdsnämnderna, servicenämnden och Västtrafik att ta fram
gemensamma rutiner för samverkan kring sjukreseverksamheten.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har i ärende HSNS 2016-00014 uppdragit åt ansvarig
tjänsteman att i samverkan med tjänstemän för servicenämnden och Västtrafik ta fram
gemensamma rutiner för samråd kring sjukreseverksamheten.
Bakgrunden till uppdraget är att det funnits oklarheter i uppdrag, beslutsmandat och
ansvarsfördelning för sjukreseverksamheten. Sjukreseverksamheten regleras idag genom
reglementen och avtal med flera olika parter vilket har skapat otydlighet, framförallt när
det gäller vem som har rätt att ändra utbud, initiera upphandlingar och göra
tilläggsbeställningar. I grunden handlar det om att det inte funnits några fastställda rutiner
för hur samråd sker mellan de olika aktörerna.
De framtagna gemensamma rutinerna för samråd kring sjukreseverksamheten syftar till att
klargöra och beskriva hur utsedda tjänstemän från hälso- och sjukvårdsnämnderna,
servicenämnden och Västtrafik AB gemensamt ska samverka kring sjukreseverksamheten.
Rutinerna för samverkan kring sjukreseverksamheten har som mål att hålla alla
parter informerade i ärenden som berör sjukreseverksamheten samt att reda i
uppkomna synpunkter, önskemål och strategiska frågor. Detta för att motverka
den otydlighet som tidigare upplevts.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170407

•

Bilaga Gemensamma rutiner för samråd kring sjukreseverksamheten

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

•
•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnderna för genomförande, hsn@vgregion.se
Servicenämnden för kännedom och genomförande, servicenamnden@vgregion.se
Västtrafik AB för kännedom och genomförande, vasttrafik@vasttrafik.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 52
Uppföljningsplan Vårdval VGPv 2017
Diarienummer HSNS 2017-00023
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Uppföljningsplan Vårdval
VG Primärvård 2017.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar 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 VG Primärvård 2017. 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 170406

•

Bilaga Aktuellt uppföljningsunderlag 2017 VgPv 170406

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 53
Rapporter 2017 till södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Oliver Öberg (M) och Mats Tolfsson (S) rapporterar från regional kick-off, Hälsooch sjukvårdsavtalet 5 april
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från kommundialog med Ulricehamn och
Svenljunga 5 april
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från GPÖ med SU 7 april
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från presidiedialog med SÄS 12 april
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från kommundialog med Tranemo 19 april
Peder Danesved (L) och Mats Tolfsson (S) rapporterar från gymnasiedialog
Realgymnasiet 20 april
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från presidiedialog med styrelsen för
beställd primärvård 20 april
Mats Tolfsson (S), Hanna Werner (MP), Tony Willner (S) och Kristina
Wilhelmsson (M) rapporterar från Närvårdssamverkans spridningskonferens 21
april
Cecilia Andersson (C) rapporterar från presidiedialog med SÄS, Alingsås lasarett
och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 21 april
Oliver Öberg (M), Agneta Jansson (KD och Stefan Hjertén (M) rapporterar från
medborgardialog med samrådsgruppen äldre 25 april
Jonas Kristiansen (S) och Jan-Olof Sundh (V) rapporterar från medborgardialog
med samrådsgruppen funktionshinder 25 april
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170419

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 54
Information från förvaltningen
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

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

Förvaltningen ger aktuell information.
Ny privat vårdcentral, Tranehälsan öppnar 2 maj i Tranemo.
Ny privat rehabenhet och Närhälsan rehabenhet i Marks kommun kommer att
starta.
Regionstyrelsen får fatta beslutet gällande medling sanktionsavgifter angående
Närhälsan Sätila vårdcentral. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit beslut
om att inte acceptera medlingsförslaget 2017-02-02 § 9.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170419

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 55
Uppdrag till förvaltningen om produktions- och
konsumtionsrapport
Diarienummer HSNS 2017-00059
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att
ta fram konsumtionsrapport för specialistvård per kommun för Södra
Älvsborg samt att ta fram produktionsrapport för specialistvård per
kommun för SÄS och Alingsås lasarett.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar att få klarhet hur patientströmmarna
går.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att ta fram:
1. Konsumtionsrapport för specialistvård per kommun för Södra Älvsborg.
På vilka sjukhus konsumerar invånarna i Södra Älvsborg sin
specialistvård, per kommun?
2. Produktionsrapport för specialistvård per kommun för Södra Älvsborgs
sjukhus, SÄS, och Alingsås lasarett. Varifrån, per kommun, kommer
patienterna som sjukhusen producerar sin vård för?
Skickas till

Ansvarig tjänsteman Tomas Andersson för genomförande
• tomas.p.andersson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 56
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.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2017-04-01
Diarienummer HSNS 2017-00005

2.

Deltagande i konferenser, seminarier med mera 2017, Release.
Ny forskningsrapport om mänskliga rättigheter och rätten till
hälsa utifrån anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland
Diarienummer HSNS 2016-00183

3.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020, för
Oliver Öberg och Mats Tolfsson
Diarienummer HSNS 2016-00183

4.

Justering av utbudspunkter i avtal om barn- och ungdomstandvård
3-19 år mellan Praktikertjänst AB och Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00010

5.

Justering av utbudspunkter - klinik: Tdl M Wrangmo-Karlsson,
Herrljunga, upphör.
Diarienummer HSNS 2015-00010

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 57
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 - § 20 2017-03-23, styrelsen för Södra
Älvsborgs Sjukhus, Månadsrapport efter februari 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

2.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2017-03-13
Diarienummer HSNS 2017-00018

3.

Anteckningar från förmöte inför dialogmöte med handikapp- och
patientföreningar och södra hälso- och sjukvårdsnämnden 201704-06
Diarienummer HSNS 2017-00052

4.

Protokollsutdrag - § 17 2017-03-24 östra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Förfrågan om tillfällig förändring av
telefontider för Unilabs mammografi under vecka 26–29, 2017
Diarienummer HSNS 2015-00179

5.

Väntetids- och tillgänglighetsrapport 2017:2 Regionala
vårdgarantier och tillgänglighetsmål
Diarienummer HSNS 2017-00026

6.

Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:12 om ny hälsooch sjukvårdslag
Diarienummer HSNS 2017-00046

7.

Drogpolitiskt program Borås stad 2017-2020
Diarienummer HSNS 2017-00047

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

37 (38)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-04-27
8.

Protokollsutdrag - § 71 2017-03-28 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Utveckling av ersättningssystem för sjukhusen
Diarienummer HSNS 2017-00049

9.

Protokollsutdrag - § 85 2017-03-28 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Information om förstudie sprututbytesprogram
Diarienummer HSNS 2017-00050

10.

Protokollsutdrag - § 62 2017-03-30 västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Förfrågan om tillfällig förändring av
telefontider för Unilabs mammografi under vecka 26–29, 2017
Diarienummer HSNS 2015-00179

11.

Protokollsutdrag - § 74 2017-03-28 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Regionuppdrag till följd av uppdatering av nationella riktlinjer för
vård och stöd vid missbruk och beroende
Diarienummer HSNS 2017-00053

12.

Protokollsutdrag - § 87 2017-03-29 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, Förfrågan om tillfällig förändring av
telefontider Unilabs mammografi under vecka 26-29 år 2017
Diarienummer HSNS 2015-00179

13.

Protokollsutdrag - § 73 2017-03-21 regionstyrelsen, Utveckling
av ersättningssystem för sjukhusen
Diarienummer HSNS 2017-00049

14.

Protokollsutdrag - § 71 2017-04-03 Bollebygds kommun,
verksamhetsberättelse 2016 för det gemensamma folkhälsoarbetet
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds
kommun
Diarienummer HSNS 2015-00083

15.

Protokollsutdrag - § 70 2017-03-21 regionstyrelsen,
Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00055

16.

Protokollsutdrag - § 41 2017-04-04 regionfullmäktige,
Bokslutsdispositioner 2016
Diarienummer HSNS 2017-00056

17.

Protokollsutdrag - § 42 2017-04-04 regionfullmäktige,
Årsredovisning 2016
Diarienummer HSNS 2017-00057

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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18.

Protokollsutdrag - § 40 2017-04-04 regionfullmäktige,
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet
Diarienummer HSNS 2017-00058

19.

Ett tydligare uppdrag för 1177 Vårdguiden på telefon
Diarienummer HSNS 2016-00126

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

