Protokoll

BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Sammanträdesdatum
2017-12-13

Lokala nämnden Halmstad
Plats och tid
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Ledamöter

Hans Leghammar (MP) (ordförande)
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Övriga

Janet Harrysson (Nämndtjänsteman), Anna Lindskog (Strateg), Rauni
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

Ärendelista
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83

Justering
Godkännande av föredragningslistan
Månadsrapport oktober
Verksamhetsplan 2018
Halmstadsnämndens budget för 2018
Dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott
Arkivansvarig för den lokala nämnden i Halmstad
Ny aktör FaR Nivå 1 Halmstad
Genomförda och planerade aktiviteter 2017
Information från presidiet och tjänsteman
Anmälan om inkomna/utgående skriver, protokoll m m

Ordförandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerares sign
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§73
Justering

LN HSTD170006
Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• utse Marita Johansson att jämte ordföranden justera protokollet
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• utse Marita Johansson att jämte ordföranden justera protokollet

Ordförandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerares sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§74
Godkännande av föredragningslistan

LN HSTD170007

Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• godkänna den utsända föredragningslistan med följande tillägg:
• under§ 81 - Folkhälsorådet 7 dec samt
• under§ 82 - Information om att Affekta har inkommit med en förfrågan om
medfinansierng av föreläsning om depression för invånarna samt Information
om utvecklingsdagar lokala nämnder 11-12 okt 2018,samt lyfta ut Uppföljning
och utvärdering av Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända och
asylsökande barn och familjler i Halmstad och Hylte till kommande
sammanträde i febr 2018
• sammanträdet ajournerades i 30 minuter för luciafirande på Regionkontoret
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§75
Månadsrapport oktober
LN HSTD 170004

Beslut
Halmstadsämnden beslutar att
• godkänna Månadsrapport oktober
Ärendet
Uppföljning gällande Halmstadsnämndens verksamhet och ekonomi under perioden
januari till oktober 2017.
Förslag till beslut
Halmstadsämnden beslutar att
• anteckna den lämnade informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse-månadsrapport oktober
• Manadsrapport oktober 2017 (Halmstad)
Expedieras till
Beslutet ska ej delges

Ordförandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerares sign
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§76
Verksamhetsplan 2018
LN HSTD170008

Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• anta förslaget på verksamhetsplan inför 2018
• anteckna lämnad information till protokollet
Ärendet
Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut nämndens inriktning och prioriterade
områden under 2018. Förvaltningen har utifrån nämndens inriktning bearbetat
verksamhetsplanen med utgångspunkt i nämndens uppdrag och tilldelade mål för att
öka förvaltningens leveransförmåga.
Vid sammanträdet presenteras förvaltningens förslag på genomförande av
verksamhetsplanen med utgångspunkt i nämndens beslutade inriktning
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• anta förslaget på verksamhetsplan inför 2018
• anteckna lämnad information till protokollet
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2018 Halmstadsnämnden
• Verksamhetsplan 2018 Halmstadsnämnden-2017-11-17
Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§77
Halmstadsnämndens budget för 2018

LN HSTD170017

Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• fastställa upprättat förslag till budget för nämnden 2018
Ärendet
Halmstadsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare och bidra till
utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan och den sociala
hållbarheten för en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med
inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.
För att stärka det lokala folkhälsoarbetet har nämnden fått resurser för att kunna
genomföra insatser inom området i samverkan med kommunen och andra
samhällsaktörer. Särskild överenskommelse träffas med regionkontoret som
tillhandahåller personalresurser.
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• fastställa upprättat förslag till budget för nämnden 2018
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Halmstadsnämndens budget för 2018
Expedieras till
Avd för ekonomistyrning och ledning

Ordförandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerares sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§78
Dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott
LN HSTD160019

Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet
Ärendet
Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett
samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag,
samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Diskussion inför mötet 19
december där följande kommer tas upp:
• Verksamhetsuppföljning 2017
• Verksamhetsplan 2018
• Handlingsplan utifrån lokala nämnders gemensamma dialogarbete
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott
Expedieras till
Beslut ska inte delges

Ordförandes sign

Utd ragsbestyrkande

Justerares sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§79
Arkivansvarig för den lokala nämnden i Halmstad
LN HSTD170016

Beslut
Halmstadnämnden beslutar
• att utse Boel Abelson-Crossley till arkivansvarig för den lokala nämnden i
Halmstad,
• att meddela regionens arkivarier om fattat beslut, samt
• att beslutet gäller tillsvidare tills annat beslut fattas.
Ärendet
Utifrån Region Hallands arkivreglemente så framgår det att regionfullmäktige och
dess revisorer, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga styrelser
och nämnder med underställda förvaltingar och inrättningar samt andra organ med
självständig ställning själva ansvarar för vården av sitt arkiv. Ansvaret regleras i§ 4-6
Arkivlagen (SFS 1990:782). Detta innebär att lokala nämnder behöver utse en eller
flera arkivansvarig/a person/er. Efter beslut ska uppgifter om arkivansvarig meddelas
regionens arkivarier.
Den som är utsedd att vara arkivansvarig för en verksamhets arkiv ansvarar för
verksamhetens arkivfrågor och ska se till att gällande lagar och föreskrifter följs.
Utifrån detta har Region Halland valt att ha som praxis att verksamhetsansvarig utses
till arkivansvarig. Detta innebär för de lokala nämndernas del att Boel Abelson
Crossley föreslås utses till arkivansvarig.
Förslag till beslut
Halmstadnämnden beslutar
• att utse Boel Abelson-Crossley till arkivansvarig för den lokala nämnden i
Halmstad,
• att meddela regionens arkivarier om fattat beslut, samt
• att beslutet gäller tillsvidare tills annat beslut fattas.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, arkivansvarig Halmstadsnämnden
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad
Expedieras till
Regionens arkivarier

Ordförandes sign

Justerares sign

h

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§80
Ny aktör FaR Nivå 1 Halmstad

LN HSTD150012

Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• Kvibille GF blir ny aktör på nivå 1
• anteckna den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Region Halland samordnar arbetet med FaR tillsammans med Hallands
idrottsförbund. Varje år tas en lokal aktivitetskatalog för varje kommun i Halland fram
för att fungera som stöd för förskrivare.
För att öka spridningen geografiskt, och därmed förbättra tillgången för invånare i
Halmstads kommun, föreslås Kvibille GF som ny aktör på nivå 1
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• Kvibille GF blir ny aktör på nivå 1
• anteckna den lämnade informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - Ny aktör FaR Nivå 1 Halmstad
Expedieras till
Hallands Idrottsförbund

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§81
Genomförda och planerade aktiviteter 2017
LN HSTD170001

Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• notera genomförda och planerade aktiviteter
• arbeta efter framtagen planering
Ärendet
Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens genomförda och
planerade aktiviteter för 2017:
Genomförda aktiviteter 2017-11-08- 2017-12-13
1. Konferens Hur går det för Halland? 9 nov - Marita, Huseyin, Janet och Anna
2. Funka för livet, 15-16 nov - Anna
3. Länspresidiet Halmstad 1 dec - presidiet
4. Folkhälsorådet 7 dec
Planerade aktiviteter:
1. Regional konferens- Förebyggande kring brott och sociala risker för social
hållbarhet, 14 dec - Marita
2. Dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott, 19 dec - presidiet
3. Dialog med handikappkonsulenterna 10 jan - presidiet
4. Länspresidiet 15 januari, Laholm - Presidiet
5. Nätverksträff Karlstad 30 jan - 1 feb - Hans, Marita och Janet
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• notera genomförda och planerade aktiviteter
• arbeta efter framtagen planering
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Genomförda och planerade aktiviteter 2017 (nov)
Ordförandes sign

Justerares sign

Utd ragsbestyrka nde
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Sammanträdesdatum
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Lokala nämnden Halmstad
•
•

Genomförda och planerade aktiviteter 2017 (ny)
Genomförda och planerade aktiviteter 2018 (ny)

Expedieras ti Il
Beslut ska inte delges

Ordförandes sign

Mj

Justerares sign

Utdragsbestyrka nde
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§82
Information från presidiet och tjänsteman

LN HSTD160016

Beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet
Ärendet
Information lämnas angående:
1. Återkoppling Gemensamt dialogarbete, unga och unga vuxnas livsvillkor och
psykiska hälsa - genomförande i Halmstad
2. Återkoppling gällande läkemedelsgenomgångar bland äldre
3. Information om projektet "Bäst för barnet" 0-6 år, nuläge och fortsättning
4. Återkoppling och dialog gällande utvecklingEarbetet FaR för barn i behov av
särskilt stöd - Rauni Hannula, Hallands Idrottsförbund
5. Uppföljning och reflektion kring nämndens arbete 2017
6. Information om att Affekta har inkommit med förfrågan om medfinansiering av
föreläsning om depression för invånarna
7. Information om utvecklingsdagar för lokala nämnder 11-12 oktober 2018
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
• godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Information från presidieUtjänsteman (nov)
Expedieras till
Beslut ska inte delges

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Samma nträdesdatu m

2017-12-13
Lokala nämnden Halmstad

§8 3
Anmälan om inkomna/utgående skriver, protokoll m m
Beslut
Halmstadsnämnden beslutar
• anteckna skrivelserna till protokollet
Ärendet
Nedan inkomna skrivelser anmäls till protokollet:
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
-- ------------- ---- - -- • anteckna skrivelserna till protokollet

-

Anmälningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LN HSTD160020-34 § 63, Klimat och miljöpolicy för Region Halland
LN HSTD160020-35 § 64, Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020
LN HSTD160020-36 § 65, Förslag till Miljöpolicy för Region Halland med bolag
LN HSTD160020-37 § 161, Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet 2017-2020
LN HSTD160020-38 Månadsrapport Region Halland januari-februari 2017
LN HSTD160020-39 Månadsrapport Region Halland januari-maj 2017
LN HSTD160020-40 Månadsrapport Region Halland januari-juli 2017
LN HSTD160020-41 Månadsrapport Region Halland januari-september 2017
LN HSTD160020-42 Månadsrapport Region Halland januari-oktober 2017
LN HSTD160020-44 § 199, En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Insatser för psykisk hälsa före, under och efter graviditet, fas Il

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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