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Årsredovisning 2014. Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet
1.

Inledning

Nämnden bedömer att uppdraget under 2014, sista året på mandatperioden 2011 - 2014, är väl fullgjort och att planerade möten och träffar i
huvudsak har genomförts. Nämnden valde att liksom år 2011, 2012 och 2013 utgå från landstingsplanen för att välja fokus för året.
Landstingsfullmäktige har i sin landstingsplan 2012-2015 identifierat ett antal hälsorisker och riskgrupper som fortsatt måste uppmärksammas
inom folkhälsoområdet. Dit hör







Ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar
Generellt sämre hälsa bland utsatta grupper
Bruk av tobak, alkohol och droger
Förekomst av övervikt och fetma och fysisk inaktivitet
Mäns våld mot kvinnor och barn
Sexuellt riskbeteende bland ungdomar och bland unga vuxna

Nämnden har år 2014 utifrån landstingsplanen 2012-2015 valt att fokusera på samtliga riskgrupper ovan för att sammanfatta mandatperioden.
Tidigare under mandatperioden har nämnden valt ut några områden per år. Nämnden har under året besökt åtta hälsocentraler för dialog med
verksamhetschefer ur ett medborgarperspektiv under perioden maj till augusti, varav en träff avsåg två hälsocentraler. Ytterligare en
hälsocentral var inplanerad men verksamhetschefen fick förhinder. Vid nämndssammanträde i Norsjö den 22 september förde nämnden dialog
med verksamhetschef för Norsjö hälsocentral ur ett medborgarperspektiv. Hälsogemenskapen i Jörn svarade inte på utskickad inbjudan varav
nämnden inte gjorde ett besök i Jörn. Därutöver har nämnden inbjudit 48 intresseföreningar, varav 35 patientföreningar, tolv
pensionärsföreningar (utsedda som pensionärsrepresentanter för dialog med nämnden) samt Roma Center i Skellefteå, till totalt fem
dialogträffar med arbetsutskottet under hösten 2014. Träffen med Roma Center genomfördes inte, då ingen representant närvarade, varav
fyra träffar med patient- och pensionärsföreningar skedde under 2014. 19 föreningar deltog vid dessa fyra träffar. Samtliga föreningar som
inbjöds uppmanades att skicka in skriftliga svar oavsett om de kunde delta vid träffen eller inte. Nämnden bjöd även in till en temadag den 14
oktober om regler sjukresor, reseräkningar och högkostnadsskydd i aulan på Skellefteå lasarett. Samtliga intresseföreningar nämnden för
dialog med fick en inbjudan, annonsering skedde även i tidningen. Nämnden har upplevt genomförd dialog som mycket intressant och givande
samt uppskattad av befolkningen och företrädare för befolkning.
2.

Sammanfattning av nämndens arbete

Extern samverkan i frågor som rör folkhälsa och primärvård har skett genom att nämndens arbetsutskott deltar i Skellefteå folkhälsoråd samt
Norsjö folkhälsoråd, båda aktiva väl fungerande forum för samverkan. Samarbete sker mellan nämnden och Skellefteå kommun i form av
presidieträffar med socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande för nämnden för funktionshinder och habilitering.
Nämndens arbetsutskott (AU) deltar även i FRIS – Förebyggande Rådet i Skellefteå. Den 12 juni, § 59, yttrade sig nämnden över Skellefteå
kommuns förslag till nytt folkhälsopolitiskt program (VLL 554-2014), vilket gått ut på remiss från Skellefteå folkhälsoråd. Samverkan sker även
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externt via de särskilda medel som nämnden har för aktiviteter/projekt i frågor om folkhälsa samt medel för att uppfylla landstingets vision om
världens bästa hälsa. Under 2014 har nämnden bland annat ur sina folkhälsomedel, för samarrangemang med andra huvudaktörer, arrangerat
en föreläsning på Campus Skellefteå den 6 november om HBTQ-frågor tillsammans med Psykeveckan.
Intern samverkan har skett inom landstinget med styrelsen, övriga folkhälso- och primärvårdsnämnder samt tjänstemannaledning. Nämnden
har skriftligt lämnat underlag (beslut 2014-04-11) till styrelsen inför budget 2014 (VLL 185- 2014). Presidiet har under 2014 deltagit i
Närsjukvårdsberedningen, som avslutades år 2014. Vice ordförande i nämnden deltog under 2014 i samråd med nationella minoriteter,
tillsammans med övriga representanter från nämnder för folkhälsa och primärvård. Den 12 maj, § 48, yttrade sig nämnden över förslag till
landstingets folkhälsopolitiska program 2014-2017 (VLL 538-2014) efter att en muntlig redovisning gjort av förslaget av Maria Falck,
hälsostrateg. Förslaget reviderades efter inkomna synpunkter, nu för perioden 2014-2018, inför beslut i landstingsfullmäktige februari 2015.
Nämnden fick en ny redovisning av förslag till folkhälsopolitiskt program den 11 december av Maria Falck, hälsostrateg, och Lena Sjöquist
Andersson, hälsoutvecklare. Nämnden lämnade efter sammanträdet den 11 december ett yttrande på förslaget till landstingets
folkhälsopolitiska program 2014-2018 (VLL 538:8-2014).
Nämnden har genom arbetsutskottet vid träff den 13 maj lämnat underlag (VLL 717:1-2014) gällande Uppdrag och regler förfrågningsunderlag för Hälsoval Västerbotten 2014 till landstingsstyrelsens arbetsutskott (delegerat av nämnden 2014-05-12, § 51). Vid
samma träff med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 13 maj, där presidierna för nämnderna för folkhälsa och primärvårds deltog, fick
nämnderna för folkhälsa och primärvård i uppdrag att lämna förslag på områden för översyn i Hälsoval Västerbotten ur ett
befolkningsperspektiv. Nämnden beslutade om skrivelse till landstingsstyrelsens arbetsutskott gällande Översyn Hälsoval Västerbotten den 11
december (VLL 1854:2-2014).
Nämnden har under året genomfört 11 nämndsmöten, det vill säga de som planerats. Vid varje möte har nämnden delgetts information av
olika slag, t ex av tjänstemän, av nämndens arbetsutskott gällande genomförda träffar med bl a kommunerna och andra aktörer samt
information från kurser och konferenser som ledamot eller ersättare deltagit vid . Nämnden följer kontinuerligt patientnämndens ärenden
genom de protokoll som förs för att se utveckling och tendenser, vilket är ett viktigt underlag till nämnden för aktuella förbättringsområden.
Vid det första nämndsmötet den 23 januari beslutade nämnden bl a om att ge bidrag ur nämndens visionsmedel för barnmorskors medverkan
vid teaterföreställningar 2014 om sex och samlevnad samt beslutade om yttrande över två motioner. Nämnden arbetade vidare med
färdigställande av underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015. Vid mötet den 24 februari beslutade nämnden bl a om årsrapport 2013
(VLL 2191-2013) samt gjorde uppföljning 2013 av det Folkhälsopolitiska och alkohol- och drogpolitiska programmen Skellefteå kommun, på
uppmaning av Skellefteå folkhälsoråd och FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå). Förutom ordinarie sammanträde arbetade nämnden
vidare med färdigställandet av underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015. Vid mötet den 19 mars informerades nämnden av
fritidsledare vid skolan, fritidsgårdsföreståndare samt för- och grundskolechef Skellefteå kommun gällande problematiken med näthat.
Nämnden planerade sammanträden under resterande 2014 samt arbetade med underlaget inför budget 2015. Den 11 april tog nämnden
beslut om underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015 (§ samt beslutade (§ 37) om skrivelse till Migrationsverket (VLL 718-2014),
tillsammans med de övriga nämnder för folkhälsa och primärvård, gällande mottagande av asylsökande. Nämnden hade till sammanträdet
den 11 april även bjudit in två ungdomar ur årskurs 8 för dialog. De hade skrivit en motion gällande ”Intimskydd och läkemedel” till
Ungdomsfullmäktige i Skellefteå februari 2014 som nämnden uppdragits att besvara. Nämnden informerades den 11 april av hälsostrateg
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Maria Falck om förslaget på Västerbottens läns landsting folkhälsopolitiska program 2014-2017 inför nämndens beslut om yttrande över
förslaget den 12 maj.
Den 12 maj tog nämnden bl a beslut om delårsrapport per april 2014 (VLL 866-2014) samt beslut om yttrande över förslaget på Västerbottens
läns landsting folkhälsopolitiska program 2014-2017 (VLL 538-2014). Nämnden informerades om HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan
kommun och landsting) av Bo Siegwan, samverkansamordnare Skellefteå kommun, och Elenor Granström, samordnare landsting och
kommun, Västerbottens läns landsting. På eftermiddagen fördelade sig nämnden för besök på Heimdalls, Eriklids och Anderstorps
hälsocentraler för dialog med verksamhetschefer ur ett befolkningsperspektiv. Den 12 juni tog nämnden bl a beslut om yttrande över det
förslag till nytt folkhälsopolitiskt program för Skellefteå kommun som sänts ut på remiss av Skellefteå folkhälsoråd (VLL 554-2014). Nämnden
fördelade sig på eftermiddagen för besök på Burträsk, Skelleftehamn (även avseende Bureå) och Kåge/Morö Backe hälsocentraler för dialog
med verksamhetschefer ur ett befolkningsperspektiv. Den 25 augusti sammanträdde nämnden på förmiddagen och fördelade sig under
eftermiddagen för besök på Boliden och Byske hälsocentraler, Lövånger hälsocentral fick förhinder.
Nämndsammanträdet den 22 september ägde rum i Norsjö. Nämnden beslutade bl a om delårsrapport per augusti 2014 (VLL 1262-2014).
Nämnden förde under sammanträdet dialog med verksamhetschef för Norsjö hälsocentral ur ett befolkningsperspektiv. Nämnden fick även
information av folkhälsosamordnare om hälsoutvecklingen i Norsjö och folkhälsoarbetet de senaste åren samt fick information av
verksamhetschef och elevhälsochef för grundskolan om hälsofrämjande skola.
Vid sammanträdet den 16 oktober fick nämnden bland annat information av Helen Björklund, beställarfunktionen Västerbottens läns
landsting, om ersättningssystem i Hälsovalet. Nämnden arbetade under sammanträdet med underlag inför budget 2016, sammanställning av
skrivelse gällande översyn Hälsoval Västerbotten samt överlämning till nästkommande nämnd mandatperiod 2015-2018.
Den 11 november beslutade nämnden bland annat att bevilja bidrag på 108 440 kr ur nämndens visionsmedel till en ansökan av Unghästen
för barnmorskors deltagande vid Unghästens teaterföreställningar ”XXX.2.0 – om sex och sånt” riktat till elever i årskurs 8 i Skellefteå och
Norsjö kommuner under 2015 och 2016. Nämnden arbetade med underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016, skrivelse gällande
översyn Häsloval Västerbotten samt beslutade om överlämning till nästkommande nämnd mandatperiod 2015-2018.
Den 11 december, mandatperiodens sista sammanträde, fick nämnden en ny redovisning av landstingets förslag till folkhälsopolitiskt program
2014-2018 (VLL 538-2014) av folkhälsoenheten av Maria Falck, hälsostrateg, och Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare. Nämnden
arbetade vidare med underlag inför budget 2016 samt beslutade bland annat om skrivelse gällande översyn Hälsoval Västerbotten.
Arbetsutskottets arbete under perioden
Nämnden beslutade i november 2011 att göra en förändring i arbetsutskottets sammansättning. Sedan dess utgör presidiet även
arbetsutskott. Under året har AU haft elva ordinarie möten. AU har även inbjudit representanter för intresseföreningar till fem träffar med
arbetsutskottet i oktober och november, varav fyra genomfördes då ingen representant närvarade vid den femte träffen. Minnesanteckningar
har förts vid samtliga träffar som delgivits nämnden samt föreningarna.
Samråd nationella minoriteter
Västerbottens läns landsting är förvaltningsområde för samer och sverigefinnar och har erhållit statsbidrag för detta. Under 2014 har även
samråd startat med judar, tornedalingar och romer. En representant från respektive nämnd för folkhälsa och primärvårds presidium är utsedd
att delta i dialogmöten med nationella minoriteter som tog sin början hösten 2012. Vice ordförande är representant för nämndens del.
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Arbetet utifrån landstingets mål

Nämnden har i sin verksamhetsplan- och aktivitetsplan (VLL 1902-2013) för 2014 angett mål för 2014 utifrån tre av landstingets mål; bättre
och jämlik hälsa, god vård (medborgarperspektiv) samt medborgarinflytande. Uppföljning av nämndens verksamhets- och aktivitetsplan sker
under punkt 4 i rutan för uppföljning som är angiven i planen. Under landstingets mål ”Bättre och jämlik hälsa” har nämnden ett specifikt
uppdrag att följa upp det folkhälsopolitiska arbetet och första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa ur ett medborgarperspektiv.
Därmed är den psykiska hälsan för denna grupp alltid i fokus. Under landstingets mål ”God vård” följer nämnden ur ett medborgarperspektiv bl
a att patienters nöjdhet och tillgänglighet till vården ökar. Under landstingets mål ”Medborgarinflytande” följer nämnden bl a att nya arenor för
medborgardialog skapas, att nya befolkningsgrupper för dialog tillkommer och att kompetensen kring medborgardialog utvecklas.
4.

Uppföljning av nämndens aktivitetsplan

A. Nämnden lämnar årligen ett tydligt och strukturerat underlag till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Mål
Beskriva befolkningens hälsoläge och påpeka
förbättringsområden i underlaget

Aktivitet
Ta reda på nuläge via ex VHU, information från
undersökningar och enkäter

Beskriva behov av primärvård och folkhälsoinsatser
samt förslag på eventuella förbättringar

Träffar med primärvårdsledning

Uppföljning
Befolkningens hälsoläge och
förbättringsområden är beskrivet i
underlag inför budget 2015 (VLL
185-2014) som beslutades i
nämnden 2014-04-11, § 40.
Träff med representant
primärvårdsledning vid
presidieträffar 2014-02-10 och
2014-12-01.

Medborgardialog med fokus på
 Ökad psykisk ohälsa bland barn och
ungdomar
 Generellt sämre hälsa bland utsatta
grupper
 Bruk av tobak, alkohol och droger
 Förekomst av övervikt och fetma och
fysisk inaktivitet
 Mäns våld mot kvinnor och barn
 Sexuellt riskbeteende

Dialog med verksamhetschefer på
hälsocentraler ur ett
befolkningsperspektiv har skett
2014-05-12, 2014-06-12, 201408-25 samt 2014-09-22 där dessa
ämnen vidtalats.

Information från undersökningar och enkäter

Kontinuerligt till nämnden från

Statistik följs kontinuerligt.
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tjänsteman.
Inhämta kunskap på kurser och konferenser

Ledamöter och ersättare deltar
kontinuerligt under året vid
kurser/konferenser.

B. Olika organisationers representanter ges möjlighet att föra dialog med nämnden.
Mål
Dialogmöten med pensionärsorganisationerna vid
minst ett tillfälle/år

Dialogmöten hålls.

Dialogmöten med patientföreningar vid minst ett
tillfälle/år

Dialogmöten hålls

Sammanställning av framförda synpunkter vid
dialogmöten ligger delvis som grund till underlag till
landstingsstyrelsen

Synpunkter sammanställs i underlaget

Sammanträdesanteckningar förs vid dialogmöten och
delges organisationerna.

Minnesanteckningar skickas ut

95 % av de närvarande vid dialogmöten anser att de
har fått möjlighet att framföra sina åsikter vid årets
träffar

Följs upp via enkät.

Uppföljning
Dialogmöte har skett 2014-11-03
med representanter för
pensionärsföreningar. 12 föreningar
utsedda som representanter för
pensionärsgruppen bjöds in, 6
föreningar deltog. Föreningarna
bjöds även in temadag 14 oktober
arrangerat av nämnden.
Tre dialogmöten med grupper av
olika patientföreningar har skett
2014-10-27 samt vid två möten
2014-10-30. 35 patientföreningar
inbjöds totalt, 13 patientföreningar
deltog. Föreningarna bjöds även in
temadag 14 oktober arrangerat av
nämnden.
I underlag inför budget 2015 (VLL
185-2014) beslutat 2014-04-11, §
40, har synpunkter från nämndens
dialogmöten med intresseföreningar
sammanställts
Sammanträdesanteckningar förda
och utskickade för samtliga fyra
träffar under hösten 2014.
Alla 19 deltagande föreningar
lämnades in svar. 19 föreningar
svarade ja på frågan om de fått
framföra sina åsikter, dvs. 100 %
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95 % anser att syftet med dialogträffarna är tydliga

Följs upp via enkät.

95 % av de närvarande anser att föreningen får
återkoppling av träffar (såsom minnesanteckningar
eller återkoppling vid nästkommande träff)

Följs upp via enkät.
Minnesanteckningar, underlag delas ut

Samråd med nationella minoriteter utvecklas och där
Västerbottens läns landsting är förvaltningsområde
kommer samråd att hållas minst två gånger/år

Samråd hålls.

Alla 19 deltagande föreningar
lämnades in svar. 18 föreningar
svarade ja på frågan om att syftet är
tydligt, dvs. 95 %.
Nämndens underlag inför budget
2015 skickades med i inbjudan till
dialogträffar under hösten 2014.
Minnesanteckningar har skickats ut
efter träffar under hösten 2014. Alla
19 deltagande föreningar lämnades
in svar vid träffen på fråga i enkäten.
15 föreningar svarade ja på frågan
om återkoppling, dvs. 79 %. 1
förening svarade nej och 3
föreningar svarade nej med
kommentar vet ej då de var nya
representanter eller ersatte ordinarie
representant. Dvs. totalt utgör ja
eller vet ej (pga ny) 95 %. Att
observera utifrån föreningarnas
kommentarer är att frågan kan
uppfattas såsom om föreningen får
återkoppling av nämnden eller om
representant ger återkoppling till
övriga i föreningen. Frågan bör
därför förtydligas i eventuell
kommande enkät 2015.
VLL är förvaltningsområde gällande
samer och sverigefinnar. Fyra
samråd med samer har skett (201401-21, 2014-06-11, 2014-10-24,
2014-12-17). Fyra samråd med
sverigefinnar har skett (2014-01-30,
2014-05-26, 2014-10-01, 2014-1209). Samråden har bl a resulterat i
bättre informationsmaterial på
hälsocentralerna samt förbättrad
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Kartläggning och planering

dialog med Region Västerbotten,
vilket bland annat resulterat i en
fördjupad dialog om kulturplanen.
2014 har för första gången
Västerbottens läns landsting
genomfört samråd med övriga tre
nationella minoriteter; judar,
tornedalingar och romer.
Minoriteterna deltog vid två
gemensamma samråd; 2014-03-26
och 2014-09-29.

C. Utveckla medborgardialogen under mandatperioden
Mål
En ny mötesarena etableras under 2014

Aktivitet
Chatt

Dialog med en ny grupp i befolkningen påbörjas

Träffar med gymnasieskolornas elevråd

Utveckla kompetensen kring medborgardialog

Delta i Nätverket för hälsa och demokrati

Uppföljning
Ingen chatt är genomförd 2014 då
nämnden har prioriterat andra
aktiviteter.
Ingen träff med gymnasieskolors
elevråd är genomförd 2014 då
nämnden har prioriterat andra
aktiviteter .
Deltagande sker genom
representanter.

D. Följa upp folkhälso- och primärvårdsplaner ur befolkningsperspektiv, politiskt företräda primärvården i kontakt med
samhällsaktörer
Mål
Minst två uppföljningsträffar per år sker med
primärvårdsledningen

Aktivitet
Träffar genomförs

Minst två uppföljningsträffar med berörda på staben
för verksamhetsutveckling kring folkhälsofrågor

Träffar genomförs

Uppföljning
Vid presidieträffar 2014-02-10 och
2014-12-01 har representant från
primärvårdsledning deltagit för att
rapportera om utveckling inom
primärvården.
Hälsostrateg Maria Falck
informerade nämnden 2014-04-11
om förslag folkhälsopolitiskt
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Minst en uppföljningsträff per år med
beställarfunktionen

Träffar genomförs

Politiskt företräda primärvården i kontakten med
samhällsaktörer

Träffar med FRIS (Förebyggande Rådet i
Skellefteå) genomförs samt andra träffar vid
behov

program. Hälsoutvecklare Lena
Sjöquist Andersson, samt
hälsoutvecklare Maria Falck
informerade nämnden om
reviderat förslag folkhälsopolitiskt
program 2014-12-11. Vid
presidiemöte 2014-02-10 och
2014-09-29 deltog
hälsoutvecklare Maria Falck.
2014-09-29 deltog även
hälsoplanerare Sofia Elwer.
Representant beställarfunktionen
deltog vid presidiemötet 2014-0505, presidiemötet 2014-09-29
samt vid nämnden 2014-10-16 för
information och dialog om
Hälsoval Västerbotten.
Presidiet deltar i FRIS där
nämnden politiskt representerar
primärvården. Möten genomförda
2014-02-20, 2014-04-10, 201409-18 och 2014-12-04. FRIS
2014-06-18 var det
landstingsfullmäktige varav ingen
från presidiet närvarade.
Ordförande har under 2014
närvarat vid fyra av fem möten,
vice ordförande vid två av fem
möten.

E. Samverka med kommunerna angående folkhälsan i syfte att få tillstånd en bredare medverkan i arbetet med hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser.
Mål
Tre träffar per folkhälsoråd och år

Aktivitet
Träffarna genomförs

Uppföljning
Fyra träffar har skett med
Skellefteå folkhälsoråd.
Fyra träffar har skett med Norsjö
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I samtliga aktiva folkhälsoråd i Skellefteå- och
Norsjöområdet finns minst en ledamot representerad
från nämnden vid rådets möten/aktiviteter

Medverkan vid träffar

Minst en träff per år sker med Skellefteå kommuns
socialnämnd, barn – och grundskolenämnd samt
gymnasienämnd

Träffarna genomförs

Minst två träffar med FRIS – Förebyggande rådet i
Skellefteå

Träffarna genomförs

Sträva mot ökad jämlikhet i hälsa
Överenskommelser kring samverkan med
kommunerna sker

Ingår i nätverket Samling för social hållbarhet minska skillnader i hälsa
Uppföljning av samverkansavtal med Skellefteå
kommun sker vid träffar med kommunen

Föreläsningar i folkhälsofrågor på kvällstid för
allmänheten

Få till stånd ett samverkansavtal med Norsjö
kommun
Föreläsningar i samarbete med Campus i
Skellefteå på Campus

folkhälsoråd.
Fyra träffar har skett med
Skellefteå folkhälsoråd varav
ordförande deltagit vid fyra träffar
och vice ordförande deltagit vid
två träffar.
Fyra träffar har skett med Norsjö
folkhälsoråd varav ordförande
deltagit vid fyra träffar och vice
ordförande vid ingen träff.
Fem träffar har skett under året
(HÖKEN Huvudöverenskommelse mellan
kommun och landsting) där
nämnda aktörer i målet deltar.
Träffar med FRIS genomförda,
där presidiet representerar
nämnden, 2014-02-20, 2014-0410, 2014-09-18 och 2014-12-04.
Träffen 2014-06-18 var det
landstingsfullmäktige varav ingen
från presidiet närvarade.
Ordförande har deltagit vid fyra av
fem träffar. Vice ordförande har
deltagit vid två av fem träffar
under året.
Nätverket har avslutats under
slutet på år 2013.
Fem träffar har skett under året
gällande HÖKEN Huvudöverenskommelse mellan
kommun och landsting.
Inget samverkansavtal med
Norsjö kommun under 2014.
Föreläsning för allmänheten har
skett 6 november på kvällen om
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Tinnitus och stress
Sexmissbruk
HBT-frågor

HBTQ- frågor på Campus i
arrangemang av nämnden och
Psykeveckan.

F. Samverka internt inom landstinget i frågor som rör folkhälsa och primärvård
Mål
Samverka med landstingstyrelsens arbetsutskott två
ggr/år med återkoppling.

Aktivitet
Träffar genomförs

Samverka med övriga nämnder för folkhälsa och
primärvård

Presidiemöten

Uppföljning
Presidierna träffade LTS AU den
13 maj och framförde nämndernas
synpunkter gällande ”Uppdrag och
regler – förfrågningsunderlag för
Hälsoval Västerbotten 2015” (VLL
717-2014). Träff under hösten
genomfördes inte.
Presidiet har under 2014 haft sju
presidiemöten med övriga
nämnder för folkhälsa och
primärvårds presidier, varav en
avsåg träff med revisionen 30/1.

Lärande seminarium

Lärande seminarium genomfördes
1 april i Skellefteå för de tre FoP –
nämnderna på tema våld och
hälsa.

Närsjukvårdsberedning

Presidiet har deltagit vid de
sammanträden som skett 2014.
Ordförande i nämnd för
funktionshinder och rehabilitering
deltar i HÖKEN Huvudöverenskommelse mellan
kommun och landsting. Fem
träffar har skett under året
gällande HÖKEN.
Se punkt 2 för uppföljning av
information

Samverka med nämnden för funktionshinder och
habilitering

Träffar angående samverkansavtal med
Skellefteå kommun genomförs.
Dialog förs vid behov

Samverka med tjänstemän inom olika staber

Information vid nämndssammanträden och
arbetsutskott
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Ekonomi

Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 med en årsbudget för 2014 på 2 189 500 kr, där ledamöternas
arvode, reseersättning samt övriga kostnader ingår, var t o m december månad + 203 700 kr mot årsbudget. Nämndens regelbundna
avstämning mot budget, restriktivitet gällande långväga kurser och konferenser, för att istället i möjligaste mån prioritera lokala konferenser i
samma ämnen, samt antal deltagare som deltar vid samma konferens, är några orsaker till positivt resultat.
Kostnadsställe 18223, total årsbudget 368 000 kr, avser särskilda medel för aktiviteter/projekt i frågor om folkhälsa samt för att uppfylla
landstingets vision om världens bästa hälsa. 2014 fick nämnden behålla ej utnyttjade visions- och folkhälsomedel från 2013, vilket ökade på
2014 års budget. Nämnden har under 2014 förbrukat 64 700 kr av folkhälsomedlen (årsbudget 92 400 kr) samt 203 400 kr av visionsmedlen
(årsbudget 275 600 kr), totalt 268 100 kr av 368 000 kr.
Kostnader
Årsbudget
Löner samt övriga
kostnader
2 189 500 kr
k-ställe 18217
Medel beviljade till
folkhälsoaktiviteter/ 368 000 kr
visionsmedel
k-ställe 18223

Utfall 2014

Ackumulerad +/-

1 985 800 kr

+ 203 700 kr

268 100 kr

+ 99 900 kr

Nedan specificeras de projekt som nämnden bidragit med ur sina visions- och folkhälsomedel under 2014.
Visionsmedel 2014
- Utbildning av utbildare i återfallsprevention inom psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett samt Skellefteå kommun. Ansökan
VLL 349:77-2011
Nämnden beviljade Beroendeenheten 40 000 kr i bidrag den 23 januari (§ 5) för utbildning av utbildare i återfallsprevention
- Ungdomsmottagningen. Ansökan om bidrag för barnmorskors medverkan vid teaterföreställningar 2014 om sex och samlevnad
VLL 349:75-2011
Nämnden beviljade Ungdomsmottagningen i Skellefteå 55 000 kr i bidrag den 23 januari (§ 6) för att täcka omkostnader för två barnmorskors
deltagande under 2014 vid Unghästens 20 planerade teaterföreställningar till årskurs 8 i Skellefteå och Norsjö kommun under ämnet sex och
samlevnad.
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- ABF Skellefteå. Ansökan om projektanslag för Hälsoinspiratörer för Hälsa 2020
VLL 119:3-2014
Nämnden beviljade ABF Skellefteå 16 000 kr i bidrag den 19 mars (§ 27) till att nyutbildade hälsoinspiratörer från Medlefors folkhögskola med
annan etnisk bakgrund skulle få utbilda sina landsmän maj – december 2014. Temat på föreläsningar skulle vara hur Västerbottens läns
landstings vision om att 2020 ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning ska nås. ABF Skellefteå meddelade den 13 november 2014 att
de återbetalar bidraget innan årets slut. Detta då projektet inte genomförts på grund av personalbrist när anställd slutat.
- Unghästen. Ansökan om ersättning för kostnader i samband med deltagande i teaterföreställningen XXX 2.0 - om sex och sånt
VLL 119:10-2014
Nämnden beviljade den 11 november (§ 91) Unghästen 108 440 kr i bidrag för barnmorskors deltagande vid Unghästens teaterföreställningar
”XXX.2.0 – om sex och sånt” riktat till elever i årskurs 8 i Skellefteå och Norsjö kommuner under 2015 och 2016.
Folkhälsomedel 2014
Skellefteå Stadsmission. Ansökan om bidrag för lägerverksamhet på Munkvikens lägergård (VLL 119:4-2014)
Nämnden beviljade Skellefteå Stadsmission 30 000 kr i bidrag den 19 mars (§ 28) för tre lägervistelser vid Munkvikens lägergård under ett år
för besökare vid Skellefteå Stadsmission. Nämnden beviljade bidraget under förutsättning att Skellefteå kommun och Luleå stift gick in med
motsvarande summa
-

- Norsjö kommun. Ansökan om medel för poängjakten - Norsjön runt den 16 augusti 2014 (VLL 119:6-2014)
Nämnden beviljade 5 000 kr i bidrag till Norsjö kommun för aktiviteter under Norsjön runt den 16 augusti 2014. Dagen är ett
familjearrangemang som syftar till en ökad fysisk rörlighet på ett roligt och socialt sätt för kommunens innevånare.
- Psykeveckan 2014. Föreläsning för allmänheten på Campus Skellefteå om HBTQ-frågor
Nämnden beslutade via sitt arbetsutskott den 25 september (punkt 7) att ur nämndens folkhälsomedel bekosta föreläsning om HBTQ- frågor
på Campus Skellefteå den 6 november för allmänheten under Psykeveckan. Kostnaden för nämnden blev ca 16 700 kr vilket inkluderade
arvode för föreläsaren (inkl resa) på 9 000 kr, ca 1 100 kr för hotell för föreläsaren samt annonsering vid två tillfällen för totalt ca 6 600 kr.
- Norsjö kommun. Ansökan om medel för aktiviteter under kärleksveckan 2015 (VLL 119:13-2014
Nämnden beviljade 13 000 kr till Norsjö kommun för aktiviteter under kärleksveckan i Norsjö februari 2015.
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Ordförande
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