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§§ 26-34

Varbergsnämnden
Tid:
Plats:

Tisdag 13 april kl 14:00-17:00
Sammanträdesrummet 2:a våning, Vårdcentralen Västra Vall,
Varberg

Närvarande
Ledamöterna:
Karl-Gunnar Svensson (KD)
Inger Johansson (S)
Claus Öberg (M)
Jan Fagenheim (M)
Göran Gunnarsson (S)
Karolina Mårtensson (S)

ordförande
vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Erland Linjer (M)
Ann-Louise Bengtsson (C )
Bengt Stribén (S)
Ersättare
Sven-Erik Reuter (S)
Tjänstemännen
Staffan Carlsson
Agneta Pettersson
Christer Angrimer
Björn Broström

t f nämndsdirektör
nämndsekreterare
ordförande i Solvikens Koloniförening § 28
kassör i Solvikens Koloniförening § 28

§ 26
Justering
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar utse Inger Johansson (S) att jämte ordföranden
justera protokollet
Prot 13 april

1 (6)

www.lthalland.se
varbergsnamnden@lthalland.se

§ 27
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.
§ 28
Folkhälsopris 2010
Vbgn090034
Nämnden beslöt vid sitt sammanträde 9 mars § 18 att återremittera ärendet till
presidiet för fortsatt handläggning och beslutsmotivering.
Presidiet har arbetat vidare med ärendet och vid dagens sammanträde delades
folkhälsopriset 2010 ut till Solvikens koloniförening för sina hälsofrämjande
insatser i Varbergs kommun.
Christer Angrimer, ordförande och Björn Broström, kassör i Solvikens
koloniförening, mottog priset på 20 000 kronor och ett diplom.
Motiveringen löd: ”Storheten med koloniföreningar och kolonilivet för att
främja psykisk och fysisk hälsa samt att verka gränsöverskridande mellan
människor har visat sig såväl nationellt som internationellt. Varbergsnämnden
vill utifrån detta särskilt uppmärksamma Solvikens koloniförening som
tilldelas nämndens folkhälsopris 2010.
Föreningens uttalade inriktningar med delaktighet och gemenskap oavsett
ålder, kön eller annan grupptillhörighet samt sitt arbete med att utveckla
”klimatsmart” odling är något som Varbergsnämnden ser särskilt positivt på.
Varbergsnämnden vill också i sin motivering lyfta fram och belöna att
koloniområdet är öppet för alla att vistas i, vilket gör att föreningens ideella
arbete skapar rekreationsmöjligheter i ett härligt grönområde för långt fler än
medlemmarna.”
I samband med prisutdelningen hölls en presskonferens.
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§ 29
Återkoppling till planeringsberedningen 23 mars
Vbgn 100009
Beslut
Nämnden beslutade att till protokollet anteckna att man vill att det i de lokala
nämndernas reglemente tydligt ska framgå hur frågor från de lokala
nämnderna ska hanteras i planeringsberedningen och/eller andra politiska
organ.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna återkopplingen till protokollet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde återkopplar presidiet och nämndsdirektören till
planeringsberedningens sammanträde 23 mars.
§ 30
Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning (HSPI) 2011-2014
Vbgn 100009
Beslut
Nämnden beslutade att gruppvis under kommande vecka arbeta med och
lämna synpunkter på HSPI:n 2011-2014. Presidiet tar med sig resultatet av
grupparbetet för fortsatta diskussioner i planeringsberedningen 26 april.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar ta med dagens diskussioner till planeringsberedningens
sammanträde 26 april.
Ärendet
Vi dagens sammanträde återkopplar presidiet och nämndsdirektören till
planeringsberedningens möte 23 mars och de diskussioner som fördes om det
hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningsdokumentet (HSPI) 2011-2014.
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”, HSPI inför fullmäktiges beslut.
Vid sammanträdet diskuterades det hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningsdokumentet 2011-2014.
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§ 31
Suicid hos befolkningen i Varberg
Vbgn 100010
Beslut
Nämnden beslutade att presidiet informerar om innehållet i konferensen vid
nästa möte samt att presidiet och nämndsdirektören redovisar de fakta som
nämndsdirektören tagit fram på folkhälso- och trygghetsrådets majmöte.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet 9 mars § 21 beslöt nämnden att uppdra åt presidiet att ta
fram fakta i rubricerade ärende.
Vid dagens sammanträdet redovisade nämndsdirektören de fakta han tagit
fram.
De fakta som nämndsdirektörens tagit fram kommer presidiet att ta med sig till
Folkhälso- och trygghetsrådets nästa möte.
Region Halland och Psykiatrin i Halland har bjudit in till konferens 17 och 31
maj i Halmstad och Varberg på temat ”Att tänka på suicid är normalt - men
kan bli livsfarligt!”. Ett vårdprogram för suicid är framtaget och personal inom
psykiatrin och närsjukvården har fått utbildning i ”psykisk livrädding”.
Konferensen är ett led i att fortsätta utvecklingen inom hela landstinget och i
Halland genom att sprida kunskap och föra dialog om suicid eller suicidnära
beteende. Presidiet kommer att delta i konferensen.
§ 32
Inkomna protokoll och avgivna skrivelser
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar med godkännande anteckna protokollet och skrivelserna till
protokollet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde anmäls följande protokoll och skrivelser
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-

-

Protokoll från sammanträde med landstingets revisorer angående
”Granskning av landstingets årsredovisning 2009” har överlämnats till
nämnden för kännedom. Vbgn 100012
Yttrande över ”Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 20102014”. Vbgn 100007
Svar på skrivelse om rätt till logopedhjälp. Vbgn 100006

§ 33
Information
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet lämnades information om
-

-

Gemensam aktivitetsdag 10 maj på Säröhus med Kungsbackanämnden
på temat ”rörelseorganens sjukdomar”. Vbgn100013
Rapport från dialogmöte med Astma- allergiförbundet 10 mars.
Rapport från dialogmöte med Reumatikerföreningen 11 mars.
Rapport från möte mellan lokala nämnders presidier och arbetsutskottet
för Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland 31 mars kl 14:30 i
Falkenberg om rehabiliteringsöversynen
Lokaler för Varbergsnämndens administration.
Vårdenheter utökar sina öppettider och öppnar kvälls- och
helgmottagningar

§ 34
Pärm med ”basutbud” av dokument till varje ledamot
Beslut
Nämnden beslutade att inköpa pärmar och förse nämndens ledamöter och
ersättare med dokument enligt förslaget.
Ärendet
En ledamot föreslog att nämndens ledamöter och ersättare ska förses med en
pärm som innehåller ett basutbud av dokument om Landstinget Halland t ex
Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning, Hälso- och sjukvårdsuppdraget,
Budget 2010 och ekonomisk plan 2011-2012, Fakta och förutsättningar,
Reglemente, Nämndens plan, Nämndens informationsbroschyr m m.
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Vid protokollet

Agneta Pettersson

Justeras

Karl-Gunnar Svensson

Inger Johansson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2010-04-26.
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