LANDSTINGET HALLAND

PROTOKOLL
2003-01-27

NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN

§§ 16-25

Tid:

kl 13.00 – 19.05

Plats:

Kungsbacka Sjukhus

Ledamöter:
Margareta Ödman (m)
Bo Karlsing (s)
Sonja-Lis Linder (m)
Kristina Karlsson (c)
Gunilla Johansson (fp)
Marianne Sahlberg (s)
Gull Lundberg (s)
Ersättare
Marianne Hultén (m)
Peter Fritzson (c)
Mirna Zubcevic (fp)
Ingemar Lundin (s)
Britt Nilsson (s)
Harri Lötjönen (v)

ordförande
vice ordförande

§§ 16-22

Tjänstemän
Monica Berglund
Roger Orlinge
Lennart Fredricson

närsjukvårdschef
sekreterare
t f ekonomichef (§ 22 )

Personalföreträdare
Anette Gustavsson

Kommunal

Vid sammanträdet lämnade företrädare för distriktsvård samt
gynekologi/mödravård/ungdomsmottagning information om sina verksamheter.
§ 16
Justering
Arbetsutskottets förslag:
att utse Kristina Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.
Närsjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 17
Fastställande av föredragningslista
Arbetsutskottets förslag:
att godkänna den utsända fördragningslistan
Närsjukvårdsnämndens beslut:
att godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av ärende avseende val av
ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet. (§ 25)
§ 18
Beslut från Landstingsfullmäktige
Anmäldes beslut från sammanträde med Landstingsfullmäktige 2002-11-25--26;
§ 95 med beslut att anvisa Närsjukvårdsnämnden dels ett landstingsbidrag om
22 190 000 kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, dels ett
landstingsbidrag om 244 000 000 kronor för finansiering av hälso- och
sjukvårdsverksamheten inom nämndens ansvarsområde. Dnr C141, 236/02
Arbetsutskottets förslag:
att anteckna anmälan till protokollet.
Närsjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 19
Beslut från Primärvårdsnämnden i Kungsbacka
Anmäldes beslut från sammanträde med Primärvårdsnämnden i Kungsbacka
2002-12-09.
§ 107 med beslut att uppmärksamma Närsjukvårdsnämnden på prioriterad inriktning
med hänvisning till de 9,0 miljoner kronor Närsjukvårdsnämnden erhållit för 2003.
Dnr C141/02.
§ 110 med beslut att överlämna arkiv och handlingar till de nybildade nämnderna
samt att uppdra åt primärvårdsförvaltningen att upprätta arkivförteckning enligt
framlagt förslag. Dnr C225/02
Arbetsutskottets förslag:
att anteckna anmälan till protokollet.
Närsjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 20
Anmälan av inkomna/besvarade skrivelser
Skrivelse 2002-12-30 från Astma- och allergiförbundet tillställd ordföranden med
synpunkter bland annat på bristande tillgänglighet till astma- och allergivården i
Kungsbacka. Skrivelsen besvarad 2003-01-20 av ordföranden och
närsjukvårdschefen med besked att föreningens synpunkter kan utgöra underlag i
den översyn av astma- och allergivården som planeras från nämndens sida.
Arbetsutskottets förslag:
att anteckna skrivelserna till protokollet.
Närsjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 21
Arbetssätt och synsätt inom Närsjukvårdsnämnden
Dnr B7
Utifrån underlag och redovisningar som lämnades vid nämndens sammanträde
2003-01-07, §§ 7-8, har arbetsutskottet upprättat förslag till arbetssätt och synsätt
inom Närsjukvårdsnämnden.
Förslaget bygger bl. a på den av fullmäktige fastslagna grundprincipen att beslut
skall fattas på lägsta effektiva nivå. (subsidaritet)
Arbetsutskottets förslag innebär en vidareutveckling av decentralisering som
styrnings- och ledningsfilosofi samt att nämnden anger de ärenden/frågor där
nämnden själv fattar besluten.
Arbetsutskottets förslag:
att fastställa arbetssätt, synsätt samt beslutsordning enligt redovisat förslag.
Vid sammanträdet konstaterades att fördjupade diskussioner behöver föras innan
slutligt beslut fattas. Mot denna bakgrund beslutade Närsjukvårdsnämnden:
att bordlägga ärendet.
§ 22
Verksamhetsinriktning samt förslag till budgetfördelning för år 2003
Dnr C141/02
Nämnderna har, inför varje nytt verksamhetsår, att fastställa sin internbudget
utifrån det landstingsbidrag som anvisats av fullmäktige.
Inför nämndens beslut om fördelning av internbudgeten för innevarande år, vilket
kommer att fattas vid sammanträdet 2003-02-17, redovisades och diskuterades;
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bokslutsresultat för Primärvårdsnämnden 2002,
verkställda/planerade insatser avseende 2003,
förslag till tänkbar verksamhetsinriktning.

Ajournering
Efter föredragningarna beslutades om femton minuters ajournering.
Efter avslutad ajournering beslutade Närsjukvårdsnämnden;
att anteckna de lämnade redovisningarna till protokollet, samt
att hålla ett extra budgetberedningssammanträde 2003-02-10 inför
beslutssammanträdet 2003-02-17.
§ 23
Anmälan av personalföreträdare
Dnr B39
Enligt kommunallagen (KL), 7 kap, § 8, får företrädare för de anställda hos en
kommun eller ett landsting (personalföreträdare) närvara vid sammanträden med
andra nämnder än (landstings)styrelsen. Högst tre personalföreträdare och en
ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd. Preciseringar i övrigt
återges i kapitlets §§ 9-13.
Vid sammanträdet anmäldes att representanterna för personalorganisationerna vid
samverkansgruppens möte 2003-01-23 uttalat sin avsikt att dela på de tre platserna i
nämnden i avsikt att möjliggöra för fler än tre organisationer att utnyttja närvarorätten.
Närsjukvårdsnämndens beslut:
att anteckna till protokollet dels kommunallagens bestämmelser beträffande
närvarorätt för personalföreträdare, dels lämnad information kring tänkt samverkan
mellan personalorganisationerna inom närsjukvårdsnämndens verksamhetsområde.
§ 24
Ombud enligt personuppgiftslagen (PUL)
Dnr B37
Datalagen ersattes år 1998 av Lagen om vårdregister och personuppgiftslagen.
I lagen regleras bland annat anmälningsskyldigheten till Datainspektionen. Ansvaret
vilar på Närsjukvårdsnämnden som har att tillse att anmälningsskyldigheten följs.
Om personuppgiftsombud utses regleras registerhanteringen via denna funktion.
Arbetsutskottets förslag:
att utse IT-samordnare Elisabeth Odhammer till ombud enligt personuppgiftslagen
(PUL).
Närsjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 25 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet
Dnr B8
Närsjukvårdsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till det kommunala
pensionärsrådet.
Närsjukvårdsnämndens beslut:
att till ledamot utse Margareta Ödman (m) samt till ersättare utse Bo Karlsing (s).
Vid protokollet:

Roger Orlinge
Justerat 2003-02-03

Margareta Ödman

Kristina Karlsson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2003-02-03.

