Protokoll
Sammanträdesdatum
2009-01-20

§§ 1-6

Varbergsnämnden
Tid:
Plats:

Tisdag 2009-01-20 kl 14:00-15:45
Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Närvarande
Karl-Gunnar Svensson (kd)
Inger Johansson (s)
Kerstin Nelfelt (m)
Jan Fagenheim (m)
Ulf Prahl (c )
Lena Persson (fp)
Göran Gunnarsson (s)
Karolina Mårtensson (s)

ordförande
vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Klas Brodén (m)
Ersättarna
Ann-Louise Bengtsson (c )
Bengt Stribén (s)
Sven-Erik Reuter (s)
Tjänstemännen
Britt-Marie Brinkmo
Jan-Erik Magnusson
Agneta Pettersson

nämndsdirektör
utvecklare/planerare
sekreterare

§1
Justering
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar utse Inger Johansson att jämte ordföranden justera
protokollet
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§2
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag samt att lägga till ett par
informationspunkter under ”Övrigt”.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan

§3
Inför planeringsberedningen
Vbgn 090002
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag samt
att till planeringsberedningen ta med de diskussioner som fördes vid dagens
sammanträde angående uppdatering av vårdprogram (stroke), sjuksköterskemottagning vid Länssjukhuset i Halmstad samt regler för tandvård på
högkostnadsskydd.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar att presidiet till planeringsberedningen tar med frågorna om
tillgången till logoped och dietist i Varbergs kommun och diskussionen om
”Rutiner för remisser”.
Ärendet
Landstinget Hallands hälso- och sjukvårdspolitiska inriktning anger den
utveckling som landstinget avser att följa för att uppnå de övergripande målen.
Avsikten är att stärka hallänningarnas hälsa och se till att behoven av hälsooch sjukvård tillgodoses. Genom arbetet i planeringsberedningen deltar de
lokala nämnderna i beredningen av förslag till ”hälso- och sjukvårdspolitisk
inriktning” inför fullmäktiges beslut.
Arbetet med lokala behovsanalyser sker i de lokala nämnderna och bildar
underlag till planeringsberedningen, där landstingsstyrelsens arbetsutskott och
presidierna från de lokala nämnderna deltar. I planeringsberedningen arbetas
den landstingsgemensamma analysen fram. Den kompletteras också med fakta
och förutsättningar för landstinget som helhet. Den landstingsgemensamma
analysen utgör ett viktigt underlag när sedan förslag till ”Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning” tas fram.
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§4
Genomgång av aktiviteter enligt nämndplan - årshjul
Vbgn 090003
Beslut
Nämnden beslutade att tjänstemännen arbetar vidare med förslaget och
återkommer till nämnden.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar att nämndsdirektören arbetar vidare med förslaget.
Ärendet
Ett s k årshjul ska göras upp efter de aktiviteter som nämnden fattat beslut om
i sin plan för 2009.
Ett arbetsmaterial har påbörjats med förslag till aktiviteter.
§5
Inkomna handlingar
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna handlingarna till protokollet.
Ärendet
Följande handlingar anmäls för anteckning till protokollet:
• Minnesanteckningar från folkhälso- och trygghetsrådet 2008-11-28.
Vbgn 080015
§6
Övrigt
Beslut
Nämnden beslutade anteckna informationen och diskussion till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet togs upp:
• Nämndens medverkan i Äldremässan ”Senior - omsorg och kvalité”
22 januari i Sparbankshallen
• Medborgardialog med SPF och PRO
• Folkhälsopriset
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• Behov av utbildningsinsatser
• Information om ”Demokratidagen 21 januari 2009”
• Redovisning av nämndens ekonomi december 2008

Vid protokollet:

Agneta Pettersson

Justeras

Karl-Gunnar Svensson (kd)

Inger Johansson (s)

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2009-01-28.
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