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Sammanträdesdatum
2010-03-09

§§ 14 - 25

Varbergsnämnden
Tid:
Plats:

Tisdag 9 mars 2010, kl 14:00 - 18:00
Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall

Närvarande
Ledamöterna:
Karl-Gunnar Svensson (KD)
Inger Johansson (S)
Kerstin Nelfelt (M)
Claus Öberg (M)
Jan Fagenheim (M)
Lena Persson (FP)
Karolina Mårtensson (S)

ordförande
vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Ann-Louise Bengtsson (C)
Bengt Stribén (S)

t o m § 23

Ersättare
Erland Linjer (M)
Sven-Erik Reuter (S)

t o m § 20

Tjänstemän
Staffan Carlsson
Carina Andersson
Susanne Johansson, § 17

tf nämndsdirektör
nämndssekreterare
hälsopedagog

Sammanträdet inleddes med att nämndens ledamöter och ersättare
presenterade sig och ordföranden hälsade Erland Linjer (M) välkommen som
ny ersättare i Varbergsnämnden.
Även tf nämndsdirektör Staffan Carlsson, som också presenterade sig,
hälsades välkommen.
§ 14
Justering
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
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Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar utse Inger Johansson (S) att jämte ordföranden
justera protokollet

§ 15
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag med tillägg av tre nya ärenden
• Val av sekreterare
• Självmord hos befolkningen i Varberg
• Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 16
Val av sekreterare
Beslut
Nämnden beslutade utse Carina Andersson som sekreterare vid sammanträdet.
Ärendet
Utseende av sekreterare vid sammanträdet.

§ 17
Folkhälsoprojektet ”Hälsofrämjande skola”
Vbgn 080009, Vbgn 100011
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen av delrapporten till protokollet.
Ärendet
Nämnden beslöt enligt § 23/08 att starta projektet ”Hälsofrämjande
skolutveckling” i Varberg. Projektet har pågått ca ett år och vid sammanträdet
presenteras en första delrapport av hälsopedagog Susanne Johansson.
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§ 18
Folkhälsopris 2010
Vbgn 090034
Beslut
Nämnden beslutade att återremittera ärendet till presidiet för fortsatt
handläggning och beslutsmotivering.
Presidiets förslag.
Förslag vid sammanträdet.
Ärendet
Varbergsnämnden beslöt § 84/09 att utlysa ett folkhälsopris på 20 000 kronor
för 2010. Syftet med priset är att uppmuntra och stimulera hälsofrämjande
insatser i Varbergs kommun. Folkhälsopriset kan delas ut till den eller dem
som genom sin insats bidragit till att utveckla folkhälsan på ett positivt sätt.
Annons har varit ute i dagspressen och vid ansökningstidens slut har tolv
nomineringar kommit in.
Nämnden har gått igenom ansökningarna.

§ 19
Huvudattestanter, firmatecknare, utanordnare och
nämndsattestant för Varbergsnämnden 2010
Vbgn100008
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar godkänna upprättad förteckning över huvudattestanter,
firmatecknare, utanordnare och nämndsattestant för 2010.
Ärendet
Enligt § 3 i gällande attest- och utanordningsreglemente för landstinget ska
varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för
dessa.
Enligt § 4 i gällande attest- och utanordningsreglemente för landstinget ska
nämnd som har utsett flera huvudattestanter även utse en nämndsattestant.
Nämndsattestanten ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska
och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.
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Nämndsattestanten kan gå in som huvudattestant i nämndsövergripande frågor
eller där huvudattestering rent praktiskt måste ske centralt för nämnden.
Handlingar i ärendet
Förteckning över huvudattestanter, firmatecknare, utanordnare och
nämndsattestant för 2010

§ 20
Information om hälso- och sjukvårdsuppdraget (HSU) 2010
Vbgn100004
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet informerar t f nämndsdirektör Staffan Carlsson om hälsooch sjukvårdsuppdraget 2010.

§ 21
Självmord hos befolkningen i Varberg
Vbgn100010
Beslut
Nämnden beslutade uppdra åt presidiet att ta fram fakta i ärendet samt fortsatt
behandling av ärendet.
Ärendet
Jan Fagenheim (M) tog upp frågan beträffande självmordsproblematiken i
Varberg.
Nämnden ser allvarligt på frågan om självmord generellt och den uppfattade
ökningen speciellt.

§ 22
Planeringsberedningens möte 23 mars
Vbgn100009
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
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Presidiets förslag
Nämnden beslutar att presidiet tar med diskussionerna till planeringsberedningen för fortsatt dialog.
Ärendet
Diskussioner förs vid sammanträdet.
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.
För att kunna analysera och prioritera hälso- och sjukvårdsinsatser finns ett
faktaunderlag som beskriver bland annat befolkningsutveckling, konsumtion
av hälso- och sjukvård, sjukdomspanorama m. m.

§ 23
Inkomna skrivelser
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar
att besvara skrivelsen om logopedhjälp samt
att anteckna protokollsutdraget till protokollet.
Ärendet
Följande skrivelser har kommit in till nämnden
• Skrivelse om rätt till logopedhjälp från Anna Persson och Tobias
Persson. Vbgn100006
• § 9/2010 ”Valärenden” från Landstingsfullmäktiges möte 201002-15. Vbgn100005
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§ 24
Information
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet informeras om
• Rapport från nätverkskonferensen ”Framtiden börjar nu” i Piteå 1011 februari.
• Rapport från konferensen 5 februari om ”Prevention, tidiga insatser
och framgångsrik rehabilitering, en utomordentligt lönsam affär”.
• Rapport från Folkhälso- och trygghetsrådet 19 februari.
• Rapport från presidiets möte med Landstingets revisorer 23 februari.
• Rapport från dialogmöte med Johannaföreningen 25 februari.
• Planerat dialogmöte med Astma och allergiförbundet
10 mars samt med Reumatikerföreningen 11 mars.
• Varbergsnämndens medverkan i Tappa-vandringen
• Lokaler för Varbergsnämndens administration.
• Situationen vid Sjukhuset i Varberg

§ 25
Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014
Vbgn100007
Beslut
Nämnden beslutar uppdra åt presidiet att yttra sig i ärendet.
Ärendet
För yttrande har från Varbergs kommun inkommit förslag till Alkohol- och
drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014.
Yttrandet skall vara inne senast 9 april 2010.
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Vid protokollet

Carina Andersson

Justeras

Karl-Gunnar Svensson (KD)

Inger Johansson (S)

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2010-03-22.
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