Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2004-02-12

Psykiatrinämnden
Tid:
Torsdagen den 12 februari 2004, klockan 15.00
Plats: Landstingets kansli, Sälen
Gruppmöten: Sälen och Böcklingen är bokande klockan 14.00
1
Justering
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden beslutar utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte
ordföranden justera protokollet

2
Godkännande av föredragningslista
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.
3
Anmälan av inkomna skrivelser
Bilaga 1
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden beslutar anmäla skrivelserna för anteckning till protokollet
Ärendet
Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet:
1. Skrivelse från Landstingsförbundet daterat 2003-10-16, ”Psykiatrin – en
lägesbeskrivning”

./.

2. Protokoll fört på möte i Etiska kommittén 2003-11-03

./.

3. Utdrag ur protokoll fört på möte i Landstingsfullmäktige 2003-11-24--25,
§ 96 - Mål och budget 2004 och ekonomisk plan 2005-2007

./.

4. Utdrag ur protokoll fört på möte i Landstingsfullmäktige 2003-11-24--25,
§ 99 – Fyrverkeriet

./.
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5. Utdrag ur protokoll fört på möte i Landstingsstyrelsen 2003-12-08,
§ 201 – Gemensamt vård- och informationssystem för psykiatrin

./.

6. ”Etablering i Sverige – möjligheter och ansvar för individ och samhälle
(SOU 2003:75) från Landstingsförbundet, A 03:16

./.

7. Skrivelse från Socialstyrelsen daterad 2003-12-17 - Tillsynsärenden från
hela Halland till Socialstyrelsens Regionala tillsynsenhet i Göteborg fr o m
2004-01-01

./:

8. Statistiksammanställning från Patientnämnden över fjärde kvartalet 2003
daterad 2004-01-15

./.

9. Protokoll fört på möte i Samverkansgruppen vid Psykiatrin i Halland
2004-01-28

./.

10. Protokoll fört på möte vid förhandling med SSR 2004-01-28

./.

4
Anmälan av delegationsbeslut
Bilaga 2
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna
Ärendet
Anmäles beslut, enligt särskild förteckning, fattade på delegation enligt
psykiatrinämndens beslut 2003-03-04, §18, kompl §§ 35,45.
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5
Årsredovisning
PsH 03005, bilaga 3
Arbetsutskottets förslag
• Psykiatrinämnden beslutar att godkänna sammanfattningen av
årsredovisningen för 2003, att
• uppdra åt arbetsutskottet att avlämna nämndens totala
årsredovisning för 2003 före den 5 mars, samt att
• Psykiatrinämnden fastställer slutgiltigt årsredovisningen vid
sammanträdet 24 mars
Ärendet
Psykiatrinämnden skall enligt anvisningarna för 2003 års bokslut avlämna sin
sammanfattande årsredovisning till landstingsfullmäktige före den 13 februari
2004. Nämndens fullständiga årsredovisning skall inlämnas senast den 5 mars
2004. Årsredovisningen har upprättats enligt de anvisningar som utfärdats av
landstingets kansli, ekonomiavdelningen.
6
Fastställande av budget
PsH 03027, bilaga 4
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden beslutar att fastställa budget för Psykiatrin i Halland 2004
enligt upprättat förslag
Ärendet
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 24 – 25 november 2003
beslutat att anvisa psykiatrinämnden ett landstingsbidrag om 315 745 tkr för
finansiering av verksamheten inom nämndens område 2004.
Förvaltningen har upprättat ett förslag för fördelning av resurserna per
verksamhetsområde enligt följande:
Barn- och ungdomspsykiatri
52 403 tkr
Vuxenpsykiatri
223 105 tkr
Gemensamma kostnader
40 237 tkr
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7
Yttrande över idéplan för Falkenberg
PsH 03042, bilaga 5
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden föreslås besluta att avlämna synpunkter enligt upprättat
förslag
Ärendet
En idéplan har tagits fram för lokalerna vid Falkenbergs vårdcentral. Syftet
med framtagandet av Idéplaner som planeringsinstrument är att dels kunna
presentera en helhetsbild av det ökade eller förändrade lokalbehov som
verksamheternas utveckling genererar, dels öka möjligheterna till en effektiv
lokalanvändning, dels utgöra instrument för styrning av landstingets
utveckling med hänsyn till bl a utbud, innehåll, lokaler och ekonomi.
Psykiatrichefen har, efter inhämtande av synpunkter från berörda
verksamheter inom BUP och vuxenpsykiatrin, i sitt yttrande poängterat
behovet av ökad funktionell samverkan mellan vuxenpsykiatrin och BUP
och att detta underlättas av att ha verksamheten i gemensamma lokaler.
Idéplanen för Vårdcentralen i Falkenberg möjliggör inte en sådan
samlokalisering och är därför inte något bra planeringsunderlag för
förvaltningens lokalbehov i Falkenberg.
8
Yttrande över idéplan för Sjukhuset i Varberg
PsH03042, bilaga 6
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden föreslås besluta att avlämna synpunkter enligt upprättat
förslag
Ärendet
En idéplan har även tagits fram för Sjukhuset i Varberg. Psykiatrichefen
poängterar i sitt yttrande att Psykiatrin i Halland som förvaltning etablerats
under tiden för idéplanens framtagande. Inom den nya förvaltningen har nya
krav på funktionell samverkan mellan olika verksamheter tydliggjorts.
Psykiatrins nuvarande och framtida lokalbehov är mot bakgrund av detta
ofullständigt belyst i idéplanen. Därför föreslås att en ny analysgrupp tillsätts.
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9
Upphandling privata psykoterapeuter
PsH03028
Arbetsutskottets förslag
Psykiatrinämnden föreslås besluta att
• uppdra åt arbetsutskottet att fatta tilldelningsbeslut samt uppdra
åt ordföranden att teckna tilldelningsbeslut och avtal med
aktuella psykoterapeuter
Ärendet
Vuxenpsykiatrin har sedan många år avtal med ett antal privata
psykoterapeuter. Sådana avtal skall upphandlas enligt reglerna för offentlig
upphandling. Nuvarande avtal gick ut förra åren men är förlängda till den 31
mars 2004. Ny upphandling pågår med bistånd från Landstingsupphandling.
Efter avslutat möte kommer följande punkter att behandlas:
1. Förberedelser inför den gemensamma planeringsdagen den 25 februari
2. Information om IAB

Halmstad 2004-01-29

Christina Nillius
Ordförande

Ylva Berger
Nämndsekreterare
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