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Protokoll

Protokoll från Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 6 maj 2015
Tid: 09.00-13.10
Plats: First Grand Hotel, Hallbergsplatsen, Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Eva-Karin Torhem Arnell (C), ers Cecilia Andersson 1:e vice ordförande (C)
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M), närv kl 09.00-11.30 info
Andreas Johansson (M), ers Kristina Wilhelmsson (M) kl 11.30–13.10 beslut § 30-42
Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (FP)
Stefan Hjertén (M), ers Thomas Elg (KD)
Ersättare

Eva-Karin Haglund (S)
Jonas Kristiansen Adelsten (S)
Andreas Johansson (M)
Andreas Bäckman (SD)
Hanna Werner (MP)
Jan-Olof Sund (V), närv från kl 10.10
Marita Karlsson (FP)
Sandra Eliasson (C)
Justerare

Hanne Jensen (S)
Datum och ort för justering

Den 13 maj 2015 i Borås

Postadress:
Koncernstab
hälso- och sjukvård
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Ekenäsgatan 15, Borås
Lillhagsparken 5, Göteborg
Drottninggatan 1, Mariestad
Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-05-06

Underskrifter

Sekreterare:
Ulla Andersson
Ordförande:
Christina Brandt
Justerare:
Hanne Jensen

2 (19)

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-05-06

Personalföreträdare

Johan Österlund, (politisk sekreterare, SD)
Personalföreträdare
Övriga närvarande

Leena Ekberg, (avdelningschef)
Jan Blomqvist, (processansvarig)
Gunnel Sjöberg, (planeringschef)
Ulla Andersson, (sekreterare)
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Anslag/bevis
§ 33 och § 37 är justerade. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-05-06
Datum när anslag sätts upp: 2015-05-07
Datum när anslag tas ned: 2015-05-28
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson

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: 2015-05-06
Datum när anslag sätts upp: 2015-05-15
Datum när anslag tas ned: 2015-06-05
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–11.30
Mötesuppehåll

Uppehåll för måltid kl. 11.30–12.30
Uppehåll för gruppmöten kl. 12.30–13.00
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-12 på föredragningslistan kl. 13.00–13.10
 Politisk referensgrupp till Sociala investeringsmedel (ärende 8) utgår
 Stängning av Närhälsan Fritsla vårdcentral (ärende 12) tillkommer
Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.00–10.15
 Information från förvaltningen


Verksamhetsberättelser folkhälsa



Öppenvårdspsykiatrisk mottagning Kind



Barnahus Älvsborg



Närvårdssamverkan Södra Älvsborg



Utväg Södra Älvsborg



Rapport
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§ 30
Delårsbokslut mars 2015
Diarienummer HSNS 2015–00168
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsbokslut mars 2015
Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten avser perioden till och med den 31 mars 2015. Syftet med rapporten är att
ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska
beslut. Rapporten ska innehålla redovisning av verksamheternas utveckling,
personalutveckling och ekonomiskt resultat.
Alla verksamheter ska under 2015 lämna delårsrapporter per mars och augusti.
Nämnden redovisar ett förväntat negativt resultat för år 2015 på åtta mnkr, vilket
beror på ökade kostnader för Vårdval rehab. Nämnden har i samband med beslut
om detaljbudget för år 2015 hemställt om kostnadstäckning för sådana
merkostnader som kan uppkomma som en konsekvens av Vårdval rehab.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-24
Delårsbokslut mars 2015

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 32
Mål och inriktning 2016-2018
Diarienummer HSNS 2015–00166
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag till Mål och
inriktning 2016-2018
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktningsdokument är utgångspunkten
för planering av beställningsarbetet och för de avtal som nämnderna tecknar med
olika vårdgivare och andra huvudmän inom sitt geografiska ansvarsområde.
Vision Västra Götaland – Det goda livet, budget för Västra Götalandsregionen
(VGR) och handlingsplanen Samling för social hållbarhet; åtgärder för jämlik
hälsa i Västra Götaland utgör grunden för Södra hälso- och sjukvårdsnämndens
mål och inriktning för perioden 2016-2018.
Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill prioritera och uppnå med sitt
beställningsarbete för att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och
säkerställa att invånarna får tillgång till hälso- och sjukvård på olika vårdnivåer,
tandvård, insatser vid funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-15
Mål och inriktning 2016-2018

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 33
Handlingsplan 2015 för en kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivningsprocess
Diarienummer HSNS 2015–00137
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner handlingsplanen med
föreslagen hantering av medel avseende sjukskrivningsmiljarden och
rehabiliteringsgarantin
2. Uppdrar åt processansvarig för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden att
träffa överenskommelser med berörda vårdgivare
3. Beslutet justeras omedelbart
Sammanfattning av ärendet

Genom statsbidrag för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin ger staten
stimulansmedel till landsting och regioner för att utveckla rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården.
Sjukskrivningsmiljarden syftar till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet inom
hälso- och sjukvården och därigenom minska ohälsotalet. Arbetet formuleras genom en
nationell överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Den nu gällande överenskommelsen är tecknad för åren 2014-2015.
Rehabiliteringsgarantin infördes av staten 2008. Sedan dess har årliga överenskommelser
träffats mellan regeringen och SKL. Syftet är att landstingen ska kunna erbjuda medicinska
behandlingsmetoder där vetenskapligt stöd för effekten återvunnen arbetsförmåga kunnat
visas. Den gällande överenskommelsen är tecknad för 2015.
Det finns regionala riktlinjer för både sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin
som bygger på innehållet i de nationella överenskommelserna.
Bifogad handlingsplan beskriver planerade insatser/åtgärder 2015 inom Södra hälso- och
sjukvårdsnämndens område. Avtal och överenskommelser kommer att tecknas med
berörda vårdgivare.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-24
Handlingsplan 2015 för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 34
Förlängning av vårdavtal avseende urologi med O
Wahlberg Läkarkonsult AB
Diarienummer HSNS 2015–00062
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar förlänga vårdavtalet med O. Wahlberg
Läkarkonsult AB avseende urologi till och med den 31 december 2017.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett vårdavtal med O. Wahlberg
Läkarkonsult AB avseende urologi. Uppdraget omfattar öppenvård inom
specialiteten urologi samt sådan operativ verksamhet som inte kräver slutenvård.
Den sammanlagda ersättningen är drygt 7,2 mkr per år. Avtalet löper ut 2015-1231. Avtalet kan förlängas till och med 31 december 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-12

Skickas till

Ola Wahlberg, ola.w@telia.com
Koncernkontoret, victoria.skog@vgregion.se
Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 35
Riktade medborgardialoger
Diarienummer HSNS 2015–00167
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till riktade
medborgardialoger
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett befolkningsansvar inom det egna
geografiska området.
Övergripande målet med de riktade dialogerna är att utveckla en demokratisk
dialog som fångar de av nämnden prioriterade gruppers behov och erfarenheter av
hälso- och sjukvården. Dialogerna syftar till att få tillstånd ett gemensamt lärande
med respekt för människors kunskap och erfarenhet och olika roller.
Nämnden kommer ha fem dialoggrupper som nämnden har valt att prioritera
‐ Dialoggrupp unga
‐ Dialoggrupp äldre
‐ Dialoggrupp psykisk ohälsa
‐ Dialoggrupp cancer
‐ Dialoggrupp funktionsnedsatta
Under mandatperioden föreslås nämnden att föra dialog på ett strukturerat och
systematisk sätt 1 gång per år med respektive prioriterad grupp. Fokussamtal med
tydligt begränsande samtalsfrågor/område är en lämplig form för dialogerna.
Respektive dialoggrupp bör inte vara större än ca 20 personer. 16 representanter
från målgruppen plus fem ledamöter från nämnden.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-15

Skickas till

Pensionärs- och brukarorganisationer
Västgöta-Dals RPG distrikt
Astma och Allergi föreningen Västra Götaland nordost

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 36
Skrivelse till Alingsås, Lerum och Vårgårda kommuner om
konsekvenser av minskad ersättning till
ungdomsmottagningarna
Diarienummer HSNS 2015–00015
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner skrivelsen till Alingsås,
Lerum och Vårgårda kommuner om konsekvenser av minskad ersättning
till ungdomsmottagningarna.
Sammanfattning av ärendet

Alingsås, Lerum och Vårgårda kommuner har beslutat minska sitt ekonomiska
deltagande i ungdomsmottagningarna i respektive kommun. Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden vill genom en
gemensam skrivelse återuppta dialogen med kommunerna. Målsättningen är
bibehållen ersättning och verksamhet vid respektive ungdomsmottagning.
Presidierna för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden har av Närhälsan begärt en konsekvensbeskrivning gällande
effekterna av minskad kommunal ersättning till ungdomsmottagningarna.
Konsekvensbeskrivning medföljer ärendet som en information till hälso- och
sjukvårdsnämndens ledamöter.
Presidiet avser att bjuda in berörda kommuner till ett möte för att diskutera
ungdomsmottagningsverksamheten.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16
Bilaga: Konsekvenser av minskad ersättning till ungdomsmottagningarna i
Alingsås, Lerum och Vårgårda kommuner
Bilaga: Konsekvensbeskrivning av verksamheterna UM i Mittenälvsborg.

Skickas till

Alingsås kommun
Lerums kommun
Vårgårda kommun
Västra hälso-och sjukvårdsnämnd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 37
Remissvar Förslag till Västra Götalandsregionens program
för klimatväxling
Diarienummer HSNS 2015–00040
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner ordförandens yttrande
över remiss – Förslag till Västra Götalandsregionens program för
klimatväxling
2. Yttrandet skickas till regionstyrelsen som nämndens svar på remiss –
Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling
3. Beslutet justeras omedelbart
Sammanfattning av ärendet

I regionfullmäktiges budget 2014 fick miljönämnden i uppdrag att ta fram ett
program för klimatkompensation i Västra Götalandsregionen. I december 2014
beslutade miljönämnden att föreslå regionfullmäktige att införa programmet för
klimatväxling för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag senast
den 1 juli 2015. Regionstyrelsen har gett samtliga nämnder, styrelser och bolag
möjlighet att yttra sig över miljönämndens förslag till Västra Götalandsregionens
program för klimatväxling.
Hälso- och sjukvårdsnämndernas samverkanspartners är spridda inom stora
geografiska områden. Att resa kollektivt är inte alltid tidsmässigt försvarbart,
eller ens möjligt. Förutsättningarna är olika för olika hälso- och nämnder.
Kollektivtrafiken är inte utbyggd i önskvärd omfattning, varför och en reell
valmöjlighet inte alltid föreligger.
Nämnden ställer sig negativ till att programmet införs nu då möjligheterna att
resa kollektivt är begränsade inom nämndornrådet.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-14
Yttrande över remiss – Förslag till Västra Götalandsregionens program för
klimatväxling
Miljönämndens Remiss förslag till Västra Götalandsregionens program för
klimatväxling (RS 3743-2014)

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M), Eva-Karin Torhem Arnell (C), Oliver Öberg (M), Andreas
Johansson (M), Christina Abrahamsson (M), Kerstin Berggren (MP), Peder
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Danesved (FP), Stefan Hjertén (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till
remissyttrande.
Hanne Jensen (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till remissyttrande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på liggande förslag på remissyttrande mot
majoritetens förslag på remissyttrande och finner att nämnden beslutar godkänna
ordförandes förslag till remissyttrande.
Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 38
Politisk referensgrupp till Sociala investeringsmedel
Diarienummer HSNS 2015–00160
Utgår. Presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att hantera
frågan och återkomma med svar till regionutvecklingsnämnden,
rättighetskommittén och folkhälsokommittén.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 39
Delegationsordning
Diarienummer HSNS 2015–00008
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delegeringsordning med
anvisningar.
Sammanfattning av ärendet

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap 33-38 §§ kommunallagen
(KL). En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en
anställd i landstinget att besluta på nämndens vägnar. Delegering kan avse ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås anta ny delegeringsordning, så att
delegering sker till chefen för Avdelning Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal
utan rätt att vidaredelegera. I en del beslutsärenden föreslås delegering direkt till
enskilda anställda.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-30
Delegeringsordning med anvisningar

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 40
Delegationsärenden
Diarienummer HSNS 2015–00022
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsbeslut
Sammanfattning av ärendet

Beslut som fattas med stöd av Södra hälso- och sjukvårdsnämndens
delegationsordning § 10/2015 anmäls.
Beslutsunderlag




Nämndens ordförandes beslut
Förvaltningsbeslut

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 41
Anmälningsärenden
Diarienummer HSNS 2015–00023
Beslut

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

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.
Beslutsunderlag



Anmälningslista daterad 2015-05-06

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 42
Strängning av vårdcentraler
Diarienummer HSNS 2015–00148, HSNS 2015–00124
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger processansvarig i uppdrag att ta
fram förslag på ordförandeskrivelse till Primärvårdsstyrelsen avseende
konsekvenser vid stängning av Närhälsan Fritsla vårdcentral den 23
augusti 2015
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har blivit uppmärksammade på att vårdcentralen i
Fritsla avses att stängas 23 augusti 2015. Det samma gäller även vårdcentralen i Dalum,
där Primärvårdsstyrelsen hemställt om att etablera en filialverksamhet. Nämnden
konstaterar att valet av datum medför vissa oönskade konsekvenser.
Nuvarande listningssystem medger inte kollektiv omlistning vid andra tillfällen än vid
månadsskiften, vilket i sin tur kommer att medföra att personer som är listade vid
ovanstående vårdcentraler under den sista veckan i augusti därigenom kommer att vara
listade vid vårdenheter där det inte bedrivs någon verksamhet. Konsekvensen av detta blir
att de under den aktuella veckan vid besök på en annan vårdcentral kommer att få betala en
högre patientavgift om de själva inte listat om sig senast dagen före besöket.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden vill därför föreslå Primärvårdsstyrelsen att ompröva
datum för stängning av aktuella vårdcentraler och i stället fastställa detta till 31 augusti
2015.
Beslutsunderlag



Muntlig information vid dagens nämndsammanträde.

Skickas till

Primärvårdsstyrelsen, primarvarden@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

