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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 29 april 2016
Tid: 09:00 – 13:10
Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:a 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)
Stefan Hjertén (M) ers f Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (L)
Lisa Berglund (KD) ers f Agneta Jansson (KD)
Ersättare

Eva-Karin Haglund (S)
Jonas Adelsten-Kristensen (S)
Lise-Lotte Hellstadius (S)
Gunnel Österberg (S)
Eva Svantesson (M)
Andreas Bäckman (SD) kl. 09:35 – 13:10
Jan-Olof Sund (V)
Hanna Werner (MP)
Marita Karlsson (L)
Eva-Karin Torhem Arnell (C), kl. 09:00 – 11:20
Sandra Eliasson (C), kl. 11:15 – 13:10

Postadress:
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

E-post:
hsn@vgregion.se

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-04-29

Justerare

Hanne Jensen (S)
Datum och ort för justering

Den 4 maj 2016 i Borås
Underskrifter

Sekreterare:
Anneli Torstensson
Ordförande:
Christina Brandt
Justerare:
Hanne Jensen
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Övriga närvarande

Jan Blomqvist, processansvarig
Tomas Andersson, t f enhetschef
Maria Winther, kommunikatör
Lars Paulsson, regionutvecklare
Harriet Johnson Dimberg, regionutvecklare
Ann-Katrin Schutz, regionutvecklare
Annika Mårtensson, ekonom
Fredrik Ahlman, ekonom
Anneli Torstensson, nämndsekreterare
Tobias Nilsson, strateg, punkt A
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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: 2016-04-29
Datum när anslag sätts upp: 2016-05-06
Datum när anslag tas ned: 2016-05-30
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Anneli Torstensson
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Genomgång av dagens ärenden
Information

Genomgång av information punkt A skedde kl. 09:00 – 09:55, se § 33.
Genomgång och gruppdiskussioner punkt B skedde kl. 11:00 – 13:00, se § 33.
Genomgång av dagens ärenden kl. 10:05 – 11:00.
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-21 på föredragningslistan kl. 13:00 –13:10.
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§ 33
Information


Målbild 2025 - Tobias Nilsson, ledningsstöd koncernstab hälso- och
sjukvård



Diskussion och grupparbeten – Nämndens Mål och inriktningsdokument

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 34
Information från förvaltningen
Beslut

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

Påminnelse om att svara på enkät från regiondirektören om Koncernkontorets
organisation.
Påminnelse om inbjudan till seminarium kring psykiatrin och psykisk ohälsa på
SÄS efter nämndens sammanträde den 27 maj, kl. 13:00. Inbjudan gäller hela
nämnden.
Nya medarbetare:
Fredrik Ahlman, ekonom som efterträder Annika Mårtensson.
Christina Klaar, nämndsekreterare, börjar den 16 maj.
Rekrytering av processansvarig pågår.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 35
Rapporter
Beslut

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

Ordföranden rapporterar från dialoger med presidierna för styrelsen för beställd
primärvård, Tandvårdsstyrelsen och styrelsen för Habilitering och hälsa.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 36
Begäran om utträde ur kontrakt att bedriva vårdverksamhet
inom VG primärvård mellan Närhälsan Viskafors vårdcental
och Södra Hälso-. och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00125
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Närhälsan Viskafors
vårdcentral förtida utträde ur kontraktet att bedriva
vårdcentralsverksamhet från och med 2016-06-01.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger uppdrag till avdelningschefen för
Kvalitetsstyrning uppdrag och avtal att vidta åtgärder enligt Krav- och
kvalitetsboken, § 12 ”Ansökan om utträde ur kontrakt” i samband med att
kontraktet upphör att gälla.
Deltar ej

Anita Spjuth (V)
Protokollsanteckningar

Anita Spjuth (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Angående ärendet om utträde ur kontrakt att bedriva vårdverksamheter i
Viskafors Vårdcentral.
Vänsterpartiet har varit emot stängningar av vårdcentraler i Västra Götaland från
början. En stängning av vårdcentraler skapar oro bland både patienter som
personal.
I fallet med Viskafors Vårdcentral hade man först fått besked att arbeta med att få
full bemanning, vilket man också lyckades med, innan dråpslaget kom.
Närhälsan som helhet går inte med något minus men Vänsterpartiet valde ändå
som enda parti att i budget 2016 ta bort Närhälsans avkastningskrav. De 25
miljoner de gett hade hjälpt upp situationen avsevärt. Det hade gjort att
personalen stannat kvar och att patienter sluppit oroa sig.
Jag väljer att inte delta i beslutets utträde ur kontrakt att bedriva vårdverksamhet i
Viskafors vårdcentral.
Hanne Jensen (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Socialdemokrater tycker återigen att det är allvarligt att den Moderatledda
ledningen inte tar ett helhetsansvar för första linjens sjukvård, Primärvården nu
när trycket är som störst på vårdcentralerna runtom i Sjuhärad och i Regionen.
Redan i Fullmäktige uttryckte vi att beslutet att stänga ner fem vårdcentraler var
fel och vi delar inte uppfattning om hur offentlig primärvård ska drivas. Men ur

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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ett befolkningsansvar och perspektiv ställer vi oss bakom förslaget då en ny aktör
kommer att skriva avtal direkt och det inte blir något glapp tidsmässigt.
Sammanfattning av ärendet

Primärvårdsstyrelsen beslutade 2015-11-19, att ansöka om utträde ur kontraktet så
snart som möjligt. Då ärendet bedömdes vara av principiell natur i enlighet med 3
kap. 9§ Kommunallagen, överlämnades ärendet till regionfullmäktige för
godkännande. Regionfullmäktige beslutade 2016-02-02 om att godkänna att
primärvårdsstyrelsen ansöker om utträde ur kontrakt om att bedriva
vårdcentralsverksamhet.
Regionfullmäktiges beslut överklagades och ska genomgå en laglighetsprövning i
förvaltningsrätten. Den klagandes begäran om inhibition, har avslagits av
förvaltningsrätten.
I de kontakter som har skett på tjänstemannanivå har framgått att
Primärvårdsstyrelsen önskar förtida utträde ur kontraktet, eftersom
Primärvårdsstyrelsen bedömer att de inte kan bemanna vårdcentralen i Viskafors
från sommaren och framåt och beslutade om stängning av vårdcentralen i
Viskafors 2016-04-30. Primärvårdstyrelsen har under hand meddelat att de
kommer att bedriva verksamhet tom 2016-05-31 på Närhälsan Viskafors
vårdcentral.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-14

Skickas till





Primärvårdsstyrelsen, primarvarden@vgregion.se
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se
Regionfullmäktige, regionfullmaktige@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 37
Kontrakt för att bedriva verksamhet inom VG Primärvård
mellan Praktikertjänst AB, Viskaforskliniken och södra
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Diarienummer HSNS 2016-00063
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att teckna kontrakt med Praktikertjänst
AB om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård avseende Viskaforskliniken i
Borås stad.

Deltar ej

Anita Spjuth (V)
Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit en ny ansökan om att bedriva vårdverksamhet enligt VG
Primärvård. Sökande är Praktikertjänst AB som vill starta Viskaforskliniken,
Hagkällevägen 2, 515 34 Viskafors. Planerad verksamhetsstart är 2016-06-01.
I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller en löpande annonsering
utan slutdatum för ansökan. Meddelande om godkännande ska ges inom tre
månader från det att komplett ansökan inkommit. Enligt ansvarsfördelning som
tillämpas i regionen godkänner hälso-och sjukvårdsstyrelsen vårdgivare och
berörd hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar därefter kontrakt. Godkännandet avser
etablering inom Borås stad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande har genom
delegeringsbeslut godkänt ansökan från vårdgivaren 2016-04-18.
När kontrakt tecknas regleras bland annat vårdenhetens namn, adress och
uppdragstid. Inför avtalad verksamhetsstart genomförs en avstämning och
bedömning av leverantörens förutsättningar att uppfylla samtliga krav för
verksamhetens bedrivande. Kontraktet ska tecknas inom fyra månader från
godkännandet. Västra Götalandsregionen äger rätt att besluta om en senare
driftstart eller säga upp kontraktet till förtida upphörande om leverantören bedöms
sakna förutsättningar att uppfylla samtliga krav för verksamheten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-20

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Primärvårdsstyrelsen primarvarden@vgregion.se
Magnus Nilsson, Praktikertjänst AB magnus.nilsson@ptj.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 38
Tillkommande ersättning statsbidrag för hantering av
flyktingsituationen
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom föreslagna utgångspunkter
för hanteringen av erhållna medel med anledning av de ökande flyktingströmmarna
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ordföranden att fatta beslut i frågan
och träffa överenskommelse med Närhälsan
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut 2016-03-02 om fördelning av
statsbidraget med anledning av de ökande flyktingströmmarna, § 23/2016. Härav
fördelades totalt 24,5 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna för förstärkning av
vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen baserat på kommunernas
flyktingåtagande år 2015. Av ovanstående summa har 3,4 mnkr fördelats till den
södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa medel är av engångskaraktär och avser
år 2016.
Det uppdrag som följer med tilldelade medel är ”att genom direktupphandling
upphandla utökad verksamhet vid de vårdcentraler inom sitt område som bedöms
ha en större förhöjd vårdtyngd till följd av migrationen under år 2016 än
genomsnittet av vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen”.
Av tillgänglig statistik framgår att trycket har varit särskilt stor i Svenljunga, men
även i Tranemo och Kinna har ett förhållandevis stort tryck kunnat konstateras.
Ärendet är inte helt och hållet färdigberett, bl.a. bör övervägas hur uppföljningen
ska utformas och uppdraget till berörd utförarorganisation formuleras.
Nedanstående föreslås utgöra väsentliga utgångspunkter för en kommande
överenskommelse:








Ett uppdrag till Närhälsan genom flyktingmedicinskmottagning Borås att komplettera
nuvarande verksamhet med ytterligare mobila resurser
Dessa resurser ska utgå från Svenljunga
Avlastningen som detta innebär ska riktas mot enheterna i Svenljunga, Tranemo och Kinna
Verksamheten sträcker sig t.o.m. slutet av år 2016
Det totala resursutrymmet uppgår till 3,4 mnkr
Frågan om en tandhygienist och kurator kopplad till denna verksamhet får prövas
ytterligare

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Nämnden föreslås ställa sig bakom ovanstående utgångspunkter och att uppdra åt
ordföranden att fatta beslut och träffa överenskommelse med Närhälsan i denna
fråga.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 39
Delårsrapport mars 2016 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00057
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport mars 2016

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten avser perioden till och med den 31 mars 2016. Syftet med rapporten är att
ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska
beslut. Rapporten ska innehålla redovisning av verksamheternas utveckling och
ekonomiskt resultat.
Alla verksamheter ska under 2016 lämna delårsrapporter per mars och augusti.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-12.

Skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 40
Uppföljning av tillgänglighet SÄS
Diarienummer HSNS 2015-00242
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med nämndens interna kontrollplan och tillägget till vårdöverenskommelse
2016 med SÄS informeras nämnden om tillgänglighet vid sjukhuset.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-21.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 41
Förutsättningar för budget och beställningsarbete 2017
Diarienummer HSNS 2016-00061
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om förutsättningar för budget och beställningsarbete 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-17.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 42
Uppföljning vårdgaranti och väntetider-ryggortopedi. Svar
från skrivelse från patientnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00045
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avstår från att svara på skrivelsen från
Patientnämnden i Göteborg om uppföljning av vårdgaranti och väntetider
för ryggortopedi och hänvisar istället till svar från Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd.

Sammanfattning av ärendet

Patientnämnden i Göteborg har ställt frågan till hälso- och sjukvårdsnämnderna
och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om vidtagna/planerade
åtgärder för att säkerställa vårdgarantin inom ryggkirurgi.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-04.

Skickas till



Patientnämndernas kansli, mona-lisa.dahlberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 43
Remiss om miljöplan för Västra Götalandsregionens
verksamheter 2017-2020
Diarienummer HSNS 2016-00024
Beslut

1. Södra hälsa- och sjukvårdsnämnden avstår från att besvara remiss om
miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag
till miljöplan för Västra Götalandsregionen 2017-2020. Nämndens insatser inom
miljöområdet blir till sin karaktär tämligen begränsade eftersom nämnden inte
bedriver någon egen verksamhet. Miljöaspekterna beaktas genom att följsamhet
till regler och policyer inom detta område ingår som en del i förfrågningsunderlag
vid upphandlingar samt uppmaningar till att i första hand utnyttja
kollektivtrafiken i samband med ledamöternas egna resor till och från
sammanträden, kurser och konferenser. Nämnden föreslås därför avstå från att
avge något yttrande.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-12.

Skickas till



miljo@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 44
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015 Ulricehamns
kommun
Diarienummer HSNS 2015-00065
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan regleras via två avtal, ett
om folkhälsoinsatser och om folkhälsosamordning. Samverkan följs årligen upp
via den verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Ulricehamns prioriterade grupper har varit barn och ungdomar, äldre samt
personer med psykisk ohälsa. De prioriterade områdena var goda livsvillkor med
fokus på barn och ungas hälsa, hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Föräldrastödet har stärkts under året
för vårdnadshavare med annat modersmål på en av förskolorna. Flera insatser har
genomförts i syfte att stärka äldres hälsa, delaktighet och inflytande genom att
utveckla möten mellan unga och äldre. För att främja hälsofrämjande livsmiljöer
har kommunen deltagit i projekt Jämställdhetskartan och Trygghetskartan för att
skapa trygga miljöer. För tredje gången genomfördes en folkhälsovecka där cirka
600 deltog. De genomförda insatserna stämmer överens med verksamhetsplanen.
Ekonomin går jämnt ut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 45
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015 Vårgårda kommun
Diarienummer HSNS 2015-00075
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via den
verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Vårgårdas prioriterade målområden är barn- och ungas uppväxtvillkor,
hälsofrämjande levnadsvanor, delaktighet och inflytande samt säkerhet och
trygghet. Kommunen har under året kommunen arbetat för att utveckla den
befintliga familjecentralsliknande verksamheten till att bli en fullskalig
familjecentral. Andra exempel på arbete är föräldrastöd, försvåra och förhindra
konsumtionen av alkohol, narkotika, tobak och dopning, föreningsbidrag för att
utveckla det lokala folkhälsoarbetet, medborgardialog, trygghetsvandringar eller
olika typer av arbete kring våld i nära relationer. att ta fram informationsmaterial
till olika grupper för våld i nära relationer, De genomförda insatserna stämmer
överens med verksamhetsplanen. Ekonomin går jämnt ut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 46
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Herrljunga kommun
Diarienummer HSNS 2015-00078
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via den
verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Herrljunga prioriterar barn och unga med fokus på att gynna barnfamiljer och öka
insatserna för att stödja de unga under uppväxten. Flertalet av folkhälsoinsatserna
i kommunen har även under 2015 syftat till att tillförsäkra barn och unga
samordnande stöd av hälsofrämjande och förebyggande karaktär. Exempel på
insatser har varit inom familjecentralen, hälsodagar, projekt inom kostområdet,
mobilisera och tydliggöra roller och ansvar för att genomföra och uppnå målen
inom det alkohol- och drogförebyggande området. De genomförda insatserna
stämmer överens med verksamhetsplanen. Ekonomin går jämnt ut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 47
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015 Borås stad
Diarienummer HSNS 2015-00082
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via den
verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Borås har under året prioriterat barn, unga och äldre. Prioriterade områden var
föräldraskap, trygghetsskapande och brottsförebyggande, drogförebyggande,
skadeförebyggande samt att följa upp arbetet genom välfärdsbokslut,
trygghetsmätning och CAN. Välfärdsbokslutet gör det möjligt att identifiera
skillnader ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. En rad olika insatser har
genomförts inom varje prioriterat område. Borås stad har även riktade insatser till
stadsdelarna norr, öster och väster. Exempel på riktade insatser är simskola,
hälsovecka, fysisk aktivitet och mötesplatser. 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. De genomförda insatserna stämmer överens med
verksamhetsplanen. Borås stad betalade tillbaka 75 770 kronor till södra hälsooch sjukvårdsnämnden. En del av orsakerna till detta är att Borås Stads kostnader
för olika typer av arrangemang blivit mindre då samverkansparter, till exempel
SÄS, tagit en del av kostnaden.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



Borås Stad, folkhälsosamordnare Susanne Carlsson,
susanne.carlsson@boras.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 48
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015 Bollebygds kommun
Diarienummer HSNS 2015-00083
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via den
verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Bollebygds prioriterade områden för 2015 var delaktighet och inflytande, barn
och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande livsmiljö samt alkohol, narkotika,
tobak, dopning och spel/skärmberoende (ANTDS). Under året utbildades
Bollebygds ungdomsråd i demokrati och styrelsearbete. En kursomgång av
föräldraprogrammet Aktivt föräldraskap genomfördes också. Nätverket
välbefinnande och mötesplatser initierade en studiecirkel under året på
Bollegårdens äldreboende för att ta fram berättelser till ett kultur-stråk och en
karta över tätortens promenadslinga med utmärkta parkbänkar. Ett flertal
förebyggande insatser gjordes inom ANTDS som föreläsningar för personal och
antilagningskampanjer. Avsatta medel till föreningar gick i år till Bollebygds
Idrottsförening för att starta så kallad ”enkeljympa” för personer med
funktionsnedsättning. De genomförda insatserna stämmer överens med
verksamhetsplanen. Ekonomin går jämnt ut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



Bollebygds kommun, folkhälsosamordnare Camilla Falk,
camilla.falk@bollebygd.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 49
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2016 Marks kommun
Diarienummer HSNS 2015-00084
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via den
verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Huvudfokus på det gemensamma folkhälsoarbetet för Mark var barn och unga. I
huvudsak genomförs generella insatser och som riktas till alla men ett särskilt
fokus läggs på att via marknadsföring nå vissa definierade grupper. Föräldrastöd
har bland annat erbjudits via mötesplatser, nätverk och metoden Aktivt
föräldraskap. Mark undersöker förutsättningarna för att starta en familjecentral.
Andra exempel är arbete för att skapa samsyn om tidiga insatser diskuteras mellan
skola, socialtjänst och kultur och fritid, hälsofrämjande insatser i skolan samt att
ta fram en kommunövergripande strategi för ANDT-arbetet (alkohol, narkotika,
dopning och tobak). Övriga insatser har skett inom områdena unga kvinnors
hälsa, goda levnadsvanor vuxna, goda levnadsvanor äldre och
tillgänglighetsinsatser. föräldranätverk. De genomförda insatserna stämmer
överens med verksamhetsplanen. Ett par förändringar har skett och för dessa har
Mark ansökt om, och fått beviljat, att flytta medel för att genomföra insatserna
under 2016. 132 000 kronor av 2015 års budget beviljades att överföras till 2016.
82 000 kronor för den del av arbetet med LUPP-undersökningen som först kan
utföras under 2016 och 50 000 kronor för föräldrautbildningar i Aktivt
föräldraskap. 60 000 kronor av budgeterade kostnader för LUPP omdisponerades
under året till tillgänglighetsarbete och för ersättning till ledare för
föräldrautbildningar. Ekonomin går jämnt ut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 50
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015 Svenljunga kommun
Diarienummer HSNS 2015-00086
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via den
verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Svenljunga prioriterar ungdomar upp till 24 år samt äldre över 65 år.
Fokusområden för 2015 har varit delaktighet och inflytande, brottsförebyggande
och trygghetsskapande, minskad droganvändning och utvecklat föräldrastöd samt
kost och fysisk aktivitet. Exempel på insatser inom områdena är
medborgardialoger, stöd till föreningsliv, skapa positiva mötesplatser, aktiviteter
under skollov, grannsamverkan, föräldrastöd samt arbetet för förbättrade
kostvanor, ökad fysisk aktivitet, minskad tobaksanvändning och ökad integration
samt olika typer av föreläsningar. En demokratisatsning genomfördes också där
elever på kommunens skolor fick rösta om hur 80 000 kronor skulle användas.
Inom området äldre har Svenljunga arrangerat en välbesökt äldremässa och
erbjudit personer över 65 att gratis hämta ut broddar. De genomförda insatserna
stämmer överens med verksamhetsplanen. Ekonomin går jämnt ut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



Svenljunga kommun, folkhälsosamordnare Kristina Sunebrand,
kristina.sunebrand@svenljunga.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 51
Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015 Tranemo kommun
Diarienummer HSNS 2015-00087
Beslut

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med kommunerna i nämndens
område för att förbättra befolkningens hälsa. Samverkan följs årligen upp via den
verksamhetsberättelse som kommunerna skickar till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Prioriterade grupper i Tranemo har varit barn och ungdomar, äldre samt personer med
psykisk ohälsa inom målområdena delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas
uppväxtvillkor samt tobak, alkohol, droger, dopning och spel. Exempel på insatser är
samtal över en lunch mellan politiker och elever, samarbete med SISU arbetar för att skapa
trygga och hälsosamma miljöer i föreningar och seniormässa. Tranemo har också arbetat
med föräldrastöd, fotboll för nyanlända och föreläsningar inom psykisk hälsa. Det
drogförebyggande EU-projektet ”Power To Resist” avslutades med diskussioner om hur en
möjlig fortsättning skulle kunna se ut. Utöver det så har kommunen deltagit
antilagningskampanj, arbetat med rökfri skolgång och haft föreläsning för ungdom om ren
idrott och dopning. Ytterligare exempel är brottsförebyggande arbete, trygghetsvandringar
och folkhälsobidrag till föreningslivet. Man har utfört det man planerat enligt
verksamhetsplan. De genomförda insatserna stämmer överens med verksamhetsplanen.
Ekonomin går jämnt ut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11.

Skickas till



Tranemo kommun, folkhälsosamordnare Helena Söderberg,
helena.soderberg@tranemo.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 52
Delegeringsärenden
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar 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 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.

Beslut om särskilt arvode enligt förordning (1994.1120) om
ersättning för fysioterapi för Jari Kenttäkumpu, vårdgivarkod
4553
Diarienummer HSNS 2015-00215

2.

Tillämpningsbeslut för gallring av pappershandlingar efter
skanning inom Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2015-00273

3.

Tilldelningsbeslut försäljning av ersättningsetablering enligt lag
1993:1652 om ersättning för fysioterapi gällande Maria Dolfén,
vårdgivarkod 4503
Diarienummer HSNS 2016-00012

4.

Beslut om att fastställa klassificeringsstruktur för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00331

5.

Deltagande i kurser, konferenser med mera 2016, Seminarium om
nya vägar till bättre tandhälsa för ännu fler, 8 juni, Christina
Brandt
Diarienummer HSNS 2015-00333

6.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2016,
Seminarium om nya vägar till bättre tandhälsa för ännu fler, 8
juni, Hanne Jensen
Diarienummer HSNS 2015-00333

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 53
Anmälningsärenden
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar 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.

Verksamhetsberättelse för Centrala Barnhälsovården i Västra
Götaland 2015. Inklusive spädbarnsverksamheterna i Alingsås
och Borås
Diarienummer HSNS 2015-00015

2.

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet
2015
Diarienummer HSNS 2015-00083

3.

Protokollsutdrag - § 67 2016-03-08 regionstyrelsen, Riktlinjer för
personsäkerhet
Diarienummer HSNS 2016-00038

4.

Rapport från demokratitorg hösten 2015
Diarienummer HSNS 2016-00040

5.

Protokollsutdrag - § 85 2016-03-22 regionstyrelsen, Återrapport
från delårsrapport augusti 2015 om samlad analys och bedömning
av sjukhusstyrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter
Diarienummer HSNS 2016-00058

6.

Protokollsutdrag - § 94 2016-03-22 regionstyrelsen,
Regiongemensam riktlinje – Rökfri Västra Götalandsregion
Diarienummer HSNS 2016-00059

7.

Protokollsutdrag - § 33 2016-03-23 häslo- och sjukvårdsstyrelsen,
Användning av statsbidraget kring psykisk ohälsa 2016
Diarienummer HSNS 2016-00060

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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8.

Protokollsutdrag - § 21 2016-04-07 Primärvårdsstyrelsen, Datum
för stängning av Närhälsan Viskafors vårdcentral
Diarienummer HSNS 2015-00125

9.

Protokollsutdrag - § 18 2016-03-30 styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus, Tillägg till överenskommelse om hälso- och sjukvård vid
Södra Älvsborgs sjukhus 2016 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2015-00242

10.

Lägesrapport om utvecklingen av intern styrning och kontroll
Diarienummer HSNS 2015-00300

11.

Protokollsutdrag - § 92 2016-03-22 regionstyrelsen, Svar på
skrivelse från primärvårdsstyrelsen om tvistehantering Krav- och
kvalitetsboken
Diarienummer HSNS 2016-00027

12.

Protokollsutdrag - § 28 2016-04-04 Kommunstyrelsen,
Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet
2015 mellan HSN och Bollebygd kommun
Diarienummer HSNS 2015-00083

13.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2016-04-13. inte justerad
Diarienummer HSNS 2016-00025

14.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter, beslutsdatum
2016-03-07
Diarienummer HSNS 2016-00026

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

