Protokoll
Sammanträdesdatum
2005-09-29

Primärvårdsnämnden
Laholm
Tid:
Plats:

§§ 44 -49

Torsdagen den 29 september 2005, kl. 13:00 - 14:30
Konferensrummet, Rehabverksamheten, Vårdcentralen Centrum

Ledamöter
Erling Cronqvist (c)
Imre Gulyas (s)
Helene Nilsson (kd)
Monica Yngvesson (s)

ordförande
vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Margareta Bengtsson (m)
Ersättare
Ingeborg Djupfeldt (s)
Tjänstemän
Jörgen Preuss
Carl-Magnus Stensson
Maria Fransson

primärvårdschef
ekonomisekreterare
sekreterare

§ 44
Justering
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade utse Margareta Bengtsson att jämte
ordföranden justera protokollet.
§ 45
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade godkänna den utsända föredragningslistan.

PvL 2005-09-29

1 (4)

www.lthalland.se/handlingar

§ 46
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade anteckna skrivelserna till protokollet.
Ärendet
Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet:
• Ekonomi i balans - effekter för övriga verksamheter i landstinget
(primär-/närsjukvården, habiliteringen, psykiatrin) när sjukhusen
minskar/förändrar sin verksamhet - utdrag ut protokoll, § 98, från
landstingsstyrelsen
(2005-08-29, 05.991.4/04)
• Hälso- och sjukvårdsprogram - Ortopedi - nedre extremiteterna - utdrag
ut protokoll, § 100, från landstingsstyrelsen
(2005-08-29, B 94)
• Hälso- och sjukvårdsprogram - Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni,
kranskärlssjukdom och hjärtsvikt - utdrag ut protokoll, § 101, från
landstingsstyrelsen
(2005-08-29, B 94)
• Ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård - utdrag ut protokoll,
§ 106, från landstingsstyrelsen
(2005-08-29, B 94)

§ 47
Information från verksamheten
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade anteckna lämnad information till protokollet.
Ärendet
• Ny ersättningsmodell för Primärvården Halland
• Tillsättning pågår av tandläkare till Folktandvården Laholm
• Tidsbeställd mottagning på distriktssköterskemottagningarna i Laholm
fungerar bra
• Bernt Alm har anställts som barnhälsovårdsöverläkare för Primärvården
Halland
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• Tillsättning pågår efter en samordnande barnhälsovårdssjuksköterska för
Primärvården Halland
• Seminarium Hälsa på lika villkor 2005-10-18 kl. 13:30-16:30

§ 48
Delårsbokslut åtta månader med årsprognos 2005
B 55
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade med godkännande överlämna delårsbokslut
åtta månader med årsprognos 2005 till landstingsfullmäktige.
Ärendet
Det antecknas till protokollet att primärvårdsnämnden framför sitt tack till
medarbetarna för ett gott utfört arbete.
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomisekreterare Carl-Magnus Stensson
primärvårdsnämndens delårsbokslut åtta månader med årsprognos 2005.
Primärvårdsnämnden i Laholm fortsätter att utvecklas positivt. Flera
förändringar i organisationen som avser att förbättra befolkningens behov av
vård och uppnå en högre kostnadseffektivitet har slagit igenom. Nämndens
resultat för perioden är +3,8 miljoner kronor, varav somatiken visar ett
överskott på +2,3 miljoner kronor, tandvården +0,9 miljoner kronor och
basläkemedel +0,5 miljoner kronor. Efter utfall åtta månader görs en
bedömning att helårsprognosen totalt för nämnden kommer att uppgå till
+1,7 miljoner kronor.
Konsult och stöd, ekonomiavdelningen har begärt in primärvårdsnämndens
delårsbokslut åtta månader med årsprognos 2005.
Delårsbokslutet ska vara insänd till Landstingshuset senast 2005-10-03.
Handlingar i ärendet
Primärvårdsnämndens delårsbokslut med årsprognos januari-augusti 2005
(2005-09-29)
Skrivelse från Konsult och stöd, ekonomiavdelningen (2005-06-21)
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§ 49
Övrigt
• Frisam - vad händer år 2006?
• Diskuteras om att ungdomarna i Laholm mår dåligt och är otrygga i
vardagen
Vid protokollet

Maria Fransson
Justerat 2005-10-16

Erling Cronqvist

Margareta Bengtsson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla
2005-10-17/Maria Fransson
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