1 (38)

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 23 juni 2016
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Syster Tora, plan 5, Regionens Hus, Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:a vice ordförande (C)
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S) §§ 71-77 kl. 08:30-11:30
Eva-Karin Haglund (S) ersätter Hanne Jensen (S) §§ 78- 100
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M)
Christina Abrahamsson (M)
Andreas Bäckman (SD) ersätter Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Jan-Olof Sund (V) ersätter Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (L)
Agneta Jansson (KD)
Ersättare

Eva-Karin Haglund (S) §§ 71-77
Jonas Adelsten-Kristensen (S)
Camilla Kvibro (S)
Lise-Lotte Hellstadius (S)
Stefan Hjertén (M)
Andreas Johansson (M)
Hanna Werner (MP)
Marita Karlsson (L)
Eva-Karin Torhem Arnell (C)
Sandra Eliasson (C)
Lisa Berglund (KD)
Justerare

Tony Willner (S)
Datum och ort för justering

Den 23 juni i Borås

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.sodra@vgregion.se

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-06-23

Underskrifter

Sekreterare:
Christina Klaar
Ordförande:
Christina Brandt
Justerare:
Tony Willner
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Politiska sekreterare

Magnus Harjapää (SD)
Övriga närvarande

Jan Blomqvist, (processansvarig)
Tomas Andersson, (ansvarig tjänsteman)
Maria Winther, (kommunikatör)
Harriet Johnson Dimberg, (planeringsledare)
Fredrik Ahlman, (ekonom)
Christina Klaar, (nämndsekreterare)
Marita Haglund, (processansvarig från aug)
Thomas Brezicka, (medicinsk rådgivare) § 71
Andreas Hjertén, (regionutvecklare) § 71
Jonas Lundgren, (utvecklingsledare) § 71
Negar Sohrabi Jahromi, (regionutvecklare) § 71
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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: 2016-06-23
Datum när anslag sätts upp: 2016-06-27
Datum när anslag tas ned: 2016-07-19
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar
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Genomgång av dagens ärenden
Information från patientnämnden kl. 08.30-09.00
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.20–11.50
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1- 29 på föredragningslistan kl. 11.50-12.00
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§ 71
Information
Beslut
1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet


Information från Patientnämnden. Patientnämndens ordförande Valéria
Kant (KD), vice ordförande Lars-Åke Magnusson (S) och Göte
Wilhelmsson, tjänsteman deltar. Broschyrer delas ut om stöd för patienter
som patientnämnden kan ge och om att vara stödperson. Det behövs fler
stödpersoner.



Sommarplanering vid sjukhusen. Thomas Brezicka, medicinsk rådgivare
informerar hur läget inför sommaren är för Södra Älvsborgs sjukhus och
Alingsås lasarett..

-

Andelen disponibla vårdplatser under sommaren 2016 bedöms bli ca 94 %
av den sommaren 2015 och ca 72 % av den under våren 2016
Det finns en generell brist på disponibla vårdplatser och där de vårdplatser
som finns förefaller vara effektivt utnyttjade (relativt få ej belagda
vårdplatser)
Det är mycket kritiskt främst inom medicin, men även kirurgi,
akutmottagningen och IVA har stora problem
Stor risk för ökat inslag av överbeläggningar i sommar jämfört med
sommaren 2015 med åtföljande ökad risk för vårdskador
Det finns ett inslag av utskrivningsklara patienter som väntar på
kommunal omsorg som kan ha en viss betydelse för problemen med
överbeläggningar/utlokaliseringar
Antalet disponibla vårdplatser har minskat sedan 2013 (524 till 476);
motsvarande sommaren 2013 ca 400 till prognosticerade 345 sommaren
2016
Medelbeläggning/avdelning har varierat mellan 93-97 % 2013-2016 och
har legat på liknande nivåer även under somrarna (med ökning och
minskning under sommaren jmf med motsvarande vår).
Medelbeläggning/avdelning riskerar ligga på 96 % eller högre sommaren
2016 till följd av ytterligare påtaglig minskning av vårdplatserna 2016 jmf
med 2015. Detta medför en ökad risk för vårdskador.

-

-

-

-

-

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Information från förhandlingsansvariga avseende vårdöverenskommelser
Harriet Johnson Dimberg, vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs
sjukhus.
Negar Sohrabi Jahromi och Jonas Lundgren, förhandlingsläget tandvård.
Andreas Hjertén, beställd primärvård.
Presidiet för styrelsen för beställd primärvård är inbjudna till presidiet 12
augusti, Hjällbyprojektet, att fånga upp autistiska barn på
barnavårdscentral tidigt.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 72
Information från förvaltningen
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Jan Blomqvist rapporterar från senaste ägarsamrådet gällande Samrehab. Beslut är
nu fattat av regionfullmäktige om uppsägning av avtalet. Avvecklas senast 201812-31, dock önskan om tidigare och smidig verksamhetsövergång.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 73
Rapporter
Beslut

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

Peder Danesved (L) rapporterar från gruppen Psykiatri-psykisk ohälsa.
Gruppverksamhet med vårdcentralen Herkules och Vuxenskolan Sjuhärad. 40
patienter deltagit i bl.a. stödgruppsverksamhet. Utvärdering kommer i oktober.

Klicka här för att ange text.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 74
Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per
maj 2016
Diarienummer HSNS 2016-00020
Beslut

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

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per maj 2016.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160526

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 75
Information planeringsdirektiv 2017
Diarienummer HSNS 2016-00084
Beslut

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

Muntlig information om planeringsdirektiven kopplade till budget 2017 från
Västra Götalandsregionens politiska ledning.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160526

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 76
Ekonomiska förutsättningar 2017
Diarienummer HSNS 2016-00084
Beslut

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

Muntlig information om budgeten för 2017 från Västra Götalandsregionens
politiska ledning.
Budgeten ger inriktningen för organisationens arbete det kommande året och
innehåller mål för verksamheten samt ekonomiska ramar och satsningar.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160602

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 77
Uppföljning av tillgänglighet vid Södra Älvsborgs Sjukhus
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 160607

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 78
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Bollebygds kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00041
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Bollebygds kommun, med följande
ändring gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på
psykisk ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning
och Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Bollebygds kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Bollebygds
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande
avtal avseende lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta
ärende gäller beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017-2020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare och
år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Bollebygds kommun: Anders Einarsson, anders.einarsson@bollebygd.se,
för kännedom
Bollebygds kommun: Camilla Falk, camilla.falk@bollebygd.se, för
kännedom
Bollebygds kommun: kommunbrevlåda, kommunen@bollebygd.se, till
diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 79
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Borås stad och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00042
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Borås stad, med följande ändring
gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på psykisk
ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning och
Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Borås
stad.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Borås stad
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst.
HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande avtal avseende
lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta ärende gäller
beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare och
år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Borås stad: Tommy Jingfors, tommy.jingfors@boras.se, för kännedom
Borås stad: Susanne Carlsson, Susanne.Carlsson@boras.se, för kännedom
Borås stad: Stadsbrevlåda, boras.stad@boras.se; till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 80
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00043
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Herrljunga kommun, med följande
ändring gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på
psykisk ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning
och Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Herrljunga kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Herrljunga
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande
avtal avseende lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta
ärende gäller beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017-2020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare och
år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Herrljunga kommun: Niels Bredberg,
Niels.Bredberg@admin.herrljunga.se, för kännedom
Herrljunga kommun: Viveca Lundahl,
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se, för kännedom
Herrljunga kommun: kommunbrevlåda,
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

17 (38)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-06-23

§ 81
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Marks kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00044
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Marks kommun, med följande ändring
gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på psykisk
ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning och
Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Marks
kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Marks kommun
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst.
HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande avtal avseende
lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta ärende gäller
beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare och
år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till






Marks kommun: Haleh Lindqvist, Haleh.Lindqvist@mark.se, för
kännedom
Marks Kommun: Dahl Christian, Christian.Dahl@mark.se, för kännedom
Marks kommun: Lina Sjöstrand, lina.sjostrand@mark.se, för kännedom
Marks kommun: kommunbrevlåda; markskommun@mark.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 82
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Svenljunga kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00045
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Svenljunga kommun, med följande
ändring gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på
psykisk ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning
och Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Svenljunga kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Svenljunga
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande
avtal avseende lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta
ärende gäller beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017-2020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare och
år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Svenljunga kommun: Magnus Nilsson, magnus.nilsson@svenljunga.se,
för kännedom
Svenljunga kommun: Kristina Sunebrand,
kristina.sunebrand@svenljunga.se, för kännedom
Svenljunga kommun: kommunbrevlåda, kansliet@svenljunga.se, till
diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 83
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Tranemo kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00046
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Tranemo kommun, med följande
ändring gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på
psykisk ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning
och Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Tranemo kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Tranemo kommun
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst.
HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande avtal avseende
lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta ärende gäller
beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare och
år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Tranemo kommun: Annika Hedvall, annika.hedvall@tranemo.se, för
kännedom
Tranemo kommun: Helena Söderberg, helena.soderberg@tranemo.se, för
kännedom
Tranemo kommun: kommunbrevlåda, kommun@tranemo.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-06-23

§ 84
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Ulricehamn kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00047
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Ulricehamns kommun, med följande
ändring gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på
psykisk ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning
och Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Ulricehamns kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Ulricehamns
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande
avtal avseende lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta
ärende gäller beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017-2020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare och
år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till

Ulricehamns kommun: Pehr Johansson, pehr.johansson@ulricehamn.se, för
kännedom
Ulricehamns kommun Britt Thorell, britt.thorell@ulricehamn.se, för kännedom
Ulricehamns kommun: kommunbrevlåda, kommun@ulricehamn.se, till diarie

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 85
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020 mellan Vårgårda kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00048
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 i Vårgårda kommun, med följande
ändring gällande prioriterade grupper som är Barn och unga med särskilt fokus på
psykisk ohälsa och sjukdom, Mest sjuka äldre, Personer med funktionsnedsättning
och Personer med cancer.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Vårgårda kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Vårgårda kommun
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst.
HSN vill även för kommande period teckna två avtal. Nuvarande avtal avseende
lokalt folkhälsoarbetet gäller fram till 31 december 2016. Detta ärende gäller
beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete 20172020.
HSN ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser
under avtalsperioden. Kommunen avsätter motsvarande 14 kronor per invånare
och år. Kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en förfrågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. Nämnden kommer
utifrån inkommen plan att fatta beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Vårgårda kommun: Lars Björkqvist, lars.bjorkqvist@vargarda.se, för
kännedom
Vårgårda kommun: Robert Hagström, robert.hagstrom@vargarda.se, för
kännedom
Vårgårda kommun: kommunbrevlåda, kommunen@vargarda.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 86
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Bollebygds kommun
och södra hälsa- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00049
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Bollebygds
kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Bollebygds kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Bollebygds
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för
samverkan avseende folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala
folkhälsoarbetet. Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att
bättre stämma överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 20172020.
Folkhälsotjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman
och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön
och omkostnader för en heltidstjänst. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter
årligen 360000 kronor för samfinansiering av tjänsten, motsvarande en
årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra
Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med
2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Bollebygds kommun: Anders Einarsson, anders.einarsson@bollebygd.se,
för kännedom
Bollebygds kommun: Camilla Falk, camilla.falk@bollebygd.se, för
kännedom
Bollebygds kommun: kommunbrevlåda, kommunen@bollebygd.se, till
diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 87
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Borås stad och södra
hälsa- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00050
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Borås stad.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Borås stad.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Borås stad
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänster.
Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänster. Avtalet reglerar de tjänster som driver det lokala
folkhälsoarbetet. Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att
bättre stämma överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 20172020.
Folkhälsotjänsterna samfinansieras av parterna där kommunen står som
huvudman och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för
finansieringen av lön och omkostnader för tre heltidstjänster. Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden avsätter årligen 1 080 000 kronor för samfinansiering av tre
tjänster, motsvarande tre årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt
Västra Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden
och med 2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsterna.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Borås stad: Tommy Jingfors, tommy.jingfors@boras.se, för kännedom
Borås stad: Susanne Carlsson, Susanne.Carlsson@boras.se, för kännedom
Borås stad: Stadsbrevlåda, boras.stad@boras.se; till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 88
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Herrljunga kommun
och södra hälsa- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00051
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Herrljunga
kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Herrljunga kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Herrljunga
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för
samverkan avseende folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala
folkhälsoarbetet. Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att
bättre stämma överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 20172020.
Folkhälsotjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman
och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön
och omkostnader för en heltidstjänst. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter
årligen 360000 kronor för samfinansiering av tjänsten, motsvarande en
årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra
Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med
2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Herrljunga kommun: Niels Bredberg,
Niels.Bredberg@admin.herrljunga.se, för kännedom
Herrljunga kommun: Viveca Lundahl,
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se, för kännedom
Herrljunga kommun: kommunbrevlåda,
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 89
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Marks kommun och
södra hälsa- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00052
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Marks kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Marks
kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Marks kommun
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst.
Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala folkhälsoarbetet.
Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att bättre stämma
överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 2017-2020.
Folkhälsotjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman
och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön
och omkostnader för en heltidstjänst. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter
årligen 360000 kronor för samfinansiering av tjänsten, motsvarande en
årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra
Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med
2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till






Marks kommun: Haleh Lindqvist, Haleh.Lindqvist@mark.se, för
kännedom
Marks Kommun: Dahl Christian, Christian.Dahl@mark.se, för kännedom
Marks kommun: Lina Sjöstrand, lina.sjostrand@mark.se, för kännedom
Marks kommun: kommunbrevlåda, markskommun@mark.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 90
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Svenljunga kommun
och södra hälsa- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00053
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Svenljunga
kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Svenljunga kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Svenljunga
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för
samverkan avseende folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala
folkhälsoarbetet. Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att
bättre stämma överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 20172020.
Folkhälsotjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman
och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön
och omkostnader för en heltidstjänst. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter
årligen 360000 kronor för samfinansiering av tjänsten, motsvarande en
årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra
Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med
2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Svenljunga kommun: Magnus Nilsson, magnus.nilsson@svenljunga.se för
kännedom
Svenljunga kommun: Kristina Sunebrand,
kristina.sunebrand@svenljunga.se, för kännedom
Svenljunga kommun, kommunbrevlåda, kansliet@svenljunga.se, till
diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 91
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Tranemo kommun och
södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00054
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Tranemo
kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Tranemo kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Tranemo kommun
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst.
Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala folkhälsoarbetet.
Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att bättre stämma
överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 2017-2020.
Folkhälsotjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman
och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön
och omkostnader för en heltidstjänst. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter
årligen 360000 kronor för samfinansiering av tjänsten, motsvarande en
årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra
Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med
2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Tranemo kommun: Hedvall Annika, annika.hedvall@tranemo.se, för
kännedom
Tranemo kommun: Söderberg Helena, helena.soderberg@tranemo.se, för
kännedom
Tranemo kommun: kommunbrevlåda, kommun@tranemo.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 92
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Ulricehamn kommun
och södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00055
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Ulricehamns
kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
Ulricehamns kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Ulricehamns
kommun gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende
lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för
samverkan avseende folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala
folkhälsoarbetet. Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att
bättre stämma överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 20172020.
Folkhälsotjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman
och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön
och omkostnader för en heltidstjänst. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter
årligen 360000 kronor för samfinansiering av tjänsten, motsvarande en
årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra
Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med
2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Ulricehamns kommun: Pehr Johansson, pehr.johansson@ulricehamn.se,
för kännedom
Ulricehamns kommun Britt Thorell, britt.thorell@ulricehamn.se, för
kännedom
Ulricehamns kommun: kommunbrevlåda, kommun@ulricehamn.se, till
diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 93
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Vårgårda kommun och
södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00056
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare i Vårgårda
kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Vårgårda
kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) har två avtal med Vårgårda kommun
gällande folkhälsoarbete - ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt
folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst.
Detta ärende gäller beslut om att teckna tillsvidareavtal för samverkan avseende
folkhälsotjänst. Avtalet reglerar tjänst som driver det lokala folkhälsoarbetet.
Tillsvidareavtalet behöver justeras och ersätta nuvarande för att bättre stämma
överens med samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete 2017-2020.
Folkhälsotjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman
och med arbetsgivaransvar. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön
och omkostnader för en heltidstjänst. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter
årligen 360000 kronor för samfinansiering av tjänsten, motsvarande en
årsarbetare. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra
Götalandsregionens nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med
2017 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160509

Skickas till





Vårgårda kommun: Lars Björkqvist, lars.bjorkqvist@vargarda.se, för
kännedom
Vårgårda kommun: Robert Hagström, robert.hagstrom@vargarda.se, för
kännedom
Vårgårda kommun: kommunbrevlåda, kommunen@vargarda.se, till diariet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 94
Remissvar: Revidering av Borås Stads drogpolitiska
program
Diarienummer HSNS 2016-00066
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande i enlighet med
redovisat förslag.
Sammanfattning av ärendet

Borås stad ska revidera sitt drogpolitiska program. Det reviderade programmet
ska gälla från 2017 till 2020. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har fått
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till revidering. Det som ska revideras
är målet för ungas tobaksbruk och att ungdomar inte börjar använda tobak.
Förändringen av målet görs för att det ska stämma överens med den nationella
strategin för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken (ANDT). I övrigt
ska det drogpolitiska programmet ligga fast.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker Borås stads förslag till revidering
av det drogpolitiska programmet men föreslår att programmet kompletteras för att
det på ett tydligare sätt ska följa den nya nationella strategin. Borås stad kan i
programmet skarpare beskriva hur både jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet
ska tydliggöras och genomsyra kommunens ANDT-arbete. Detta för att koppla
samman arbetet med målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160513

Skickas till



Borås stad, fritids- och folkhälsonämnden. fritidfolkhalsa@boras.se.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 95
Remissvar: Revidering av Borås Stads program för
föräldrastöd
Diarienummer HSNS 2016-00067
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande i enlighet med
redovisat förslag.
Sammanfattning av ärendet

Borås stad ska revidera sitt program för föräldrastöd. Fritids- och
folkhälsonämnden föreslår en del redaktionella och andra förändringar i
programmet. Det reviderade programmet ska gälla från 2017 till 2020. Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
till revidering.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker förslaget men föreslår att Borås stad
även strävar efter att utveckla arbetet med föräldrastöd så att det i högre
utsträckning når grupper av föräldrar som idag inte nås i syfte att minska
skillnaderna i hälsa.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160513

Skickas till



Borås stad, fritids- och folkhälsonämnden. fritidfolkhalsa@boras.se.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

32 (38)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-06-23

§ 96
Överenskommelse om tandhygienist på familjecentralen
Boda mellan Tandvårdsstyrelsen och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00092
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Folktandvårdens ansökan om
400 000 kronor för att förlänga överenskommelsen om tandhygienist på
familjecentralen Boda ett år för att gälla fram till och med den 31
december 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tecknat en överenskommelse med
Tandvårdsstyrelsen i Västra Götaland gällande ett samverkansprojekt där en
tandhygienist finns placerad på Boda familjecentral. Projektet syftar till att
utveckla folkhälsoarbetet med målsättning att skapa goda levnadsvanor ur både
munhälsosynpunkt och allmän hälsosynpunkt hos familjer som besöker
familjecentralen. Detta sker genom att en tandhygienist är verksam på Boda
familjecentral och som ska komplettera, inte ersätta, nuvarande verksamhet.
Nuvarande överenskommelsen gäller 2013-2016. På grund av en rad hinder som
legat utanför projektets kontroll, och som inte varit möjliga att förutse, har
projektet inte kunnat följa planen. Projektet tog fart under senare delen av 2015
när hindren var undanröjda och har sedan dess utvecklats positivt.
Mot bakgrund av den tröga starten, och att projektet nu är mitt i och under
uppstart av ett flertal lovande aktiviteter, så behövs ytterligare tid för erfarenheter
innan det är möjligt att fatta beslut om tandhygienist som en permanent resurs på
Familjecentralen Boda. Folktandvården i Västra Götalandsregionen står också
inför att hitta och utarbeta de formella ramarna för samverkan med
familjecentraler i allmänhet och där erfarenheterna från Boda-projektet blir
viktiga. Därför ansöker Folktandvården om 400 000 kronor att förlänga
överenskommelsen om tandhygienist på familjecentralen Boda ett år vilket
innebär fram till den 31 december 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160526

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till




Lars Gahnberg, Folktandvården Västra Götaland, Västra
Götalandsregionen: lars.gahnberg@vgregion.se
Katharina Wretlind, Västra Götalandsregionen:
katharina.wretlind@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 97
Överenskommelse 2016 mellan Närhälsan och södra och
västra hälso- och sjukvårdsnämnderna om en effektiv och
kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Diarienummer HSNS 2016-00090
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner, för sin del,
överenskommelsen med Närhälsan och södra och västra hälso- och
sjukvårdsnämnderna om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess år 2016
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter Närhälsan med som mest
12 976 190 kronor.
Sammanfattning av ärendet

Södra och västra hälso- och sjukvårdsnämnderna tecknar årligen
överenskommelser med Närhälsan i syfte att uppnå en kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Bakgrunden är de nationella
statsbidrag som syftar till minskat ohälsotal och sjukfrånvaro i Sverige, de så
kallade sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. 2016 har de båda
statsbidragen slagits ihop och bildar tillsammans statsbidraget för en
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Förslaget är att teckna en överenskommelse med Närhälsan om insatser för en
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 160607

Skickas till




Närhälsan, primarvarden@vgregion.se
Karin Rignér, samordnande chefläkare Närhälsan,
karin.rigner@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 98
Övrigt
Beslut

1. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden önskar få budgetuppföljning med
handlingarna i utskicket inför sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

På förslag från Tony Willner (S) tas frågan upp om utskick
av budgetuppföljningen i handlingarna inför nämndsammanträdena.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 99
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.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2016,
nationella ANDT-strategin, 31 maj, Hanne Jensen, Mats Tolfsson
Andreas Johansson och Hanna Werner.
Diarienummer HSNS 2015-00333

2.

Beslut om särskilt arvode enligt förordning (1994:1120) om
ersättning för fysioterapi för Emma Bengtsson, vårdgivarkod
4552
Diarienummer HSNS 2015-00161

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 100
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.

Protokollsutdrag - § 37 2016-04-28 styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus, Psykiatrins kvarter
Diarienummer HSNS 2016-00015

2.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2016-05-11, inte justerad
Diarienummer HSNS 2016-00025

3.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2016-05-18
Diarienummer HSNS 2016-00025

4.

Utvärdering och uppföljning av Utväg Södra Älvsborg projekt
Föräldraskap och våld
Diarienummer HSNS 2016-00064

5.

Protokollsutdrag - § 38 2016-04-28 styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus, Framtida laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs
Sjukhus Borås
Diarienummer HSNS 2016-00080

6.

Protokollsutdrag - § 39 2016-04-28 styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus, Utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvården
vid Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00081

7.

Protokollsutdrag - §9 2016-03-16 arvodesberedningen, Rapport
Utvärdering av årsarvode för presidierna i hälso- och
sjukvårdsnämnderna
Diarienummer HSNS 2016-00087

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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8.

Rapport från konferens om barn med medfödda skador av alkohol
Diarienummer HSNS 2016-00088

9.

Protokollsutdrag - § 85 2016-05-10 regionfullmäktige,
Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare
Diarienummer HSNS 2016-00089

10.

Protokollsutdrag - § 75 2016-05-11 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Förstärkning avseende neuropsykiatriska utredningar och
behandlingar
Diarienummer HSNS 2016-00093

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

