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NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING

Nämndens bedömning är att verksamhet har bedrivits i enlighet med gällande
fullmäktigebeslut. Bedömningen är vidare att nämndens verksamhet har bidragit till
landstingets gemensamma vision och måluppfyllelse. Mera specifikt kan nämnas att
nämndens dialog med medborgarna ökar medborgarnas kunskap om allt ifrån hur
man förebygger fallolyckor till bibehållen tandhälsa. Kunskaper som förväntas bidra
till att medborgarna blir bättre på att ta hand om sig själva. Vilket i sin tur bidrar till att
Västerbotten i framtiden ska kunna stoltsera med att inneha ”världens bästa hälsa
och världens friskaste befolkning”. Nämnden gör även bedömningen att deras aktiva
medborgardialog och det tydliga befolkningsperspektivet i nämndens underlag inför
landstingets planerings- och budgetbeslut bidrar till att landstingets mål om ett ökat
medborgarinflytande har påverkats till det bättre.
Gällande de egna verksamhetsmålen gör nämnden bedömningen att den har en har
god måluppfyllelse. Nämnden har bland annat fullföljt sina planerade möten under
året med ett undantag. En träff med landstingsstyrelsens arbetsutskott blev inställt
och nämnden hade ingen möjlighet att närvara vid det alternativa mötestillfället.
Nämnden kan även uppvisa god måluppfyllelse i övrigt då nämnden uppnår samtliga
mål utom ett. Målet att införa en medborgarpanel har inte kunnat fullföljas.
Anledningen till detta är att det visade sig att ett införande krävde ekonomiska
resurser som nämnden för tillfället inte förfogande över. Arbetet att införa en
medborgarpanel fortsätter under mandatperioden 2015-2018.
För verksamhetsåret 2014 uppvisar nämnden ett överskott mot budget (443,6).
En stor del av överskottet beror av att nämnden enbart förbrukat 40 % av de
tilldelade projekt- och visionsmedlen. En annan stor del av överskottet beror av att
kostnaderna för ledamöternas arvoden och sociala avgifter varit mindre än
budgeterat.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

I landstingsplanen för 2012-2015 slås fullmäktiges övergripande mål fast.
Nämnden arbetar utifrån tre av landstingsfullmäktiges sex övergripande mål. Dessa
är: ”Bättre och jämlik hälsa”, ”God vård” och ”Ökat medborgarinflytande”. Arbetet
utgår vidare från av nämnden upprättad verksamhets- och aktivitetsplan1 och dess
definierade mål (A-F). Läs vidare under avsnittet: redovisning av måluppfyllelse.
Nämnden har, under året, genomfört nämndsmöten vid åtta tillfällen;





1

13 februari, Lycksele, Nämnden fastställde årsrapport för 2013.
5-6 mars, Vilhelmina, Nämnden sammanställde underlag till budget för 2015.
1 april, Skellefteå, Nämnden fastställde underlag till budget 2015.
12 maj, Sorsele, Nämnden fastställde delårsrapport per april. Nämnden
genomförde träffar med de olika fokusgrupperna som utgångspunkt.

Beslut 2013-12-11 § 95
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19 juni, Malå, Nämnden genomförde träffar med de olika fokusgrupperna
som utgångspunkt.
23 september, Lycksele, Nämnden fastställde delårsrapport per augusti.
30 oktober, Dorotea, Nämnden arbetade med förslag till yttrande gällande
revidering av Hälsoval Västerbotten 2015. Nämnden genomförde träffar med
de olika fokusgrupperna som utgångspunkt.
9 december, Lycksele, Nämnden fastställde dels sammanträdestider för
2015 samt yttrande gällande översyn av Hälsoval Västerbotten 2015.

Nämndens arbetsutskott har haft nio möten. De flesta av arbetsutskottens möten
genomfördes via videokonferens för att hålla kostnaderna nere. Nämnden har vidare
varit representerat vid 11 extern anordnade kurser och konferenser, bilaga 1.
Fokusgrupper
En del av nämndens arbete sker genom arbete i tre olika fokusgrupper (utsatta,
psykisk ohälsa och primärvård). Fokusgruppsarbete har genomförts vid 3 tillfällen (12
maj, 19 juni samt 30 oktober).





Fokusgruppen för utsatta grupper förde dialog med socialsekreterare,
flyktingsamordnare och kuratorer m.fl. kring de utsatta gruppernas situation.
Fokusgruppen för grupper med psykisk ohälsa förde dialog med personal
från elevhälsan kring psykisk hälsa och ohälsa bland barn och unga.
Gruppen följde även upp hur första linjens vård för barn och unga med
psykisk ohälsa fungerar.
Fokusgruppen för primärvård förde dialog med medborgarna genom så
kallade medborgarträffar som genomförs i de respektive kommunerna.
Gruppen för primärvård förde även dialog med representanter för
primärvården kring frågor som vårdplaner, vårdprogram och arbetet med ehälsa.

Patient- och pensionärsföreningar
En del av nämndens medborgardialog sker i formen av dialogmöten med inbjudna
representanter från södra Lapplands samtliga patient- och pensionärsföreningar. Vid
dessa möten är även ordförande från nämnden för funktionshinder och habilitering
närvarande för att svara på deltagarnas förekommande frågor. Vid dialogmötet i maj
informerades deltagarna om reseservice samt om behovet av fysisk aktivitet. Vid
dialogmötet i oktober handlade informationen om tand- och primärvård. Nämnden
följer upp dialogträffarna med hjälp av enkäter. Enkätsvaren visar att föreningarna
uppskattar dessa träffar.
Folkhälsoråd
Kommunernas folkhälsoråd arbetar utifrån sina respektive förutsättningar med
satsningar inom folkhälsoområdet. Nämnden är representerad i samtliga folkhälsoråd
i området. För att stimulera arbetet mot Hälsa 2020 har nämnden erbjudit medel
(10 000 kr/vardera) till kommunernas folkhälsoråd. Kravet för att erhålla medel var att
folkhälsorådens aktiviteter skulle vara förenliga med de hälsoresultat som
Västerbottens hälsoundersökningar påvisat som viktiga att motverka.
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REDOVISNING AV NÄMNDENS MÅLUPPFYLLELSE
Redovisningen av nämndens måluppfyllelse utgår från den mål- och aktivitetsplan
som antogs 11 november 2013 § 95 och dess struktur.
A. Nämnden lämnar årligen ett tydligt och strukturerat underlag till
landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Mål
Beskriva befolkningens
hälsoläge och påpeka
förbättringsområden i
underlaget
Beskriva behov av
primärvård och
folkhälsoinsatser samt
förslag på eventuella
förbättringar

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

Uppföljning
Nämnden har deltagit i diverse kurser och konferenser
(bilaga 2) samt träffat Hälsostrateg vid tre tillfällen.
Underlag (VLL 185-2014) där både befolkningens hälsoläge
och förslag till förbättringar beskrivs har fastställt och
inlämnats till LTS (§ 31 2014)
Träffar med
Träffar med primärvård genomförda 12 och 20 maj, 19 juni
primärvårdsledning
samt 9 och 30 oktober.
Medborgardialog
Träffar med befolkning genomförda 12 maj, 19 juni samt 30
oktober.
Information från
undersökningar och enkäter Underlag (VLL 185-2014) där behovet av primärvård och
folkhälsoinsatser beskrivs och förslag till förbättringar anges
har fastställts och inlämnats till LTS (§ 31 2014)

B. Olika organisationers representanter ges möjlighet att föra dialog med
nämnden.
Mål
Dialogmöten med patient- och
pensionärsföreningar vid minst två
tillfällen/år
Sammanställning av framförda
synpunkter vid dialogmöten ligger
delvis som grund till underlag till
landstingsstyrelsen
Sammanträdesanteckningar förs
vid dialogmöten och delges
organisationerna.
95 % av de närvarande vid
dialogmöten anser att de har fått
möjlighet att framföra sina åsikter
vid årets träffar

Aktivitet
Dialogmöten hålls en
gång på våren och en
gång på hösten
Synpunkter
sammanställs i
underlaget

Uppföljning
Dialogmöten har hållits 20 maj samt 9 oktober

Minnesanteckningar
skickas ut

Minnesanteckningar har skickats ut till samtliga
föreningar den 11 juni respektive den 9 oktober

Följs upp via enkät.

100 % nöjda

95 % anser att syftet med
dialogträffarna är tydliga
95 % av de närvarande anser att
de får återkoppling av träffar
Samråd med nationella minoriteter
utvecklas och där Västerbottens
läns landsting är
förvaltningsområde kommer
samråd att hållas minst två
gånger/år
Former för samråd med övriga
nationella minoriteter utvecklas

Följs upp via enkät.

100 % nöjda

Följs upp via enkät.

100 % nöjda

Samråd hålls.

Samråd med samer har hållits den 21 januari, 11 juni,
24 oktober samt 17 december
Samråd med Sverigefinnar har hållits den 30 januari,
26 maj, 1 oktober samt 9 december

Kartläggning och
planering

Samråd och planeringsträff med övriga nationella
minoriteter har hållits den 26 mars samt 29 september

Underlag (VLL 185-2014) där patient- och
pensionärsföreningarnas synpunkter finns beskrivna
har fastställts och inlämnats till LTS (§ 31 2014)
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C. Utveckla medborgardialogen under mandatperioden
Mål
Medborgarpanel införs
Utveckla kompetensen
kring medborgardialog

Aktivitet
Frågor lyfts med panelen vid minst
två tillfällen 2014
Utvärdering av införande av
Medborgarpanel
Ta del av andra landstings
erfarenheter Medborgarpaneler

Uppföljning
Medborgarpanel ännu inte införd
Frågan lyft vid nämndsmöte den 5-6 mars samt 9
december
Kontakt med staben för kommunikation 24 april
Tagit del av SKL:s rapport om E-panel den 12 maj

D. Följa upp folkhälso- och primärvårdsplaner ur befolkningsperspektiv,
politiskt företräda primärvården i kontakt med samhällsaktörer
Mål
Minst 4 uppföljningsträffar per år sker med
primärvårdsledningen
Minst 2 uppföljningsträffar med berörda på staben
för verksamhetsutveckling kring folkhälsofrågor
Minst 2 uppföljningsträffar per år med
beställarfunktionen
Vid behov politiskt företräda primärvården i
kontakten med samhällsaktörer

Aktivitet
Träffar genomförs

Uppföljning
Årsrapport

Träffar genomförs

Årsrapport

Träffar genomförs

Träffar genomförda den 5 maj samt 30
oktober
Inget behov har uppstått

Träffar genomförs

E. Samverka med kommunerna angående folkhälsan i syfte att få tillstånd en
bredare medverkan i arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser.
Mål
I samtliga aktiva folkhälsoråd i södra
Lappland finns minst en ledamot
representerad från nämnden vid
rådets möten som aktivt driver
landstingets ansvarsområden inom
folkhälsan
Sträva mot ökad jämlikhet i hälsa
Överenskommelser kring samverkan
med kommunerna sker

Aktivitet
Medverkan vid träffar
Följa upp om/hur landstingets
spindeldiagram används av
folkhälsoråden inför beslut om
åtgärder

Uppföljning
Nämnden är representerad i
samtliga folkhälsoråd
Folkhälsoråden utgår delvis från
spindeldiagram inför beslut om
åtgärd

Ingår i nätverket Samling för social
hållbarhet/ minska skillnader i hälsa
Uppföljningsträffar sker med
kommuner där samverkansavtal finns.
Nystartsträff med övriga

Årsrapport
Uppföljnings- nystartsträffar har
ännu inte kommit till stånd. En träff
inplanerad till 26 januari 2015

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

Aktivitet
Träffar genomförs

Uppföljning
Träff genomförd den 13 maj

Presidiemöten
Lärande seminarium

Samverka med nämnden för
funktionshinder och habilitering
Samverka med tjänstemän inom
olika staber

Konferens ”Ta vara på
det friska”
Kontakt vid behov

Presidieträffar har ägt rum den 30 januari, 10
februari, 31 mars, 2 juni, 29 september samt 1
december
Lärandeseminarium har ägt rum den 1 april
Konferens ägde rum den 23 september
Kontakter har tagits vid 7 tillfällen
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH REDOVISNING AV RESULTAT
Nämnden förfogar över två kostnadsställen, 18218 (nämndens verksamhet) och
18224 (nämndens projekt- respektive visionsmedel). Resultaten för de respektive
kostnadsställena redovisas separat.
Nämndens verksamhet 2014, kostnadsställe 18218
Kontogrupp
Arvoden inklusive
sociala avgifter
Övriga
personalkostnader
Övriga
verksamhetskostnader
Totalt 2014

Årsbudget 2014

Utfall tom
december 2014

Differens +/-

2 049,6

1 821,2

228,4

124,9

143,7

-18,8

15,6

12,1

3,5

2 190,1

1 977,0

213,1

I tabellen framgår att nämnden uppvisar ett överskott (213,1) för kostnadsställe
18218. I kontogruppen ”övriga personalkostnader” som uppvisar ett underskott mot
budget (-18,8) återfinns bland annat kostnader för bilhyra, bilersättning samt
deltagande i kurser och konferenser. Precis som föregående år gäller att nämndens
kostnader för ledamöternas resor och deltagande i kurser och konferenser varit
större än budget. Detta anses framför allt bero på att södra Lappland är en, till ytan,
stor region med begränsade kommunikationsmöjligheter.
Nämndens projekt- och visionsmedel 2014, kostnadsställe 18224
Årsbudget 2014

Utfall tom
december 2014

Differens +/-

Folkhälsoprojekt

119,4

90,0

29,4

Visionsmedel

263,7

62,6

201,1

Totalt

383,1

152,6

230,5

Projekt

I tabellen framgår att nämnden uppvisar ett överskott (230,5) för kostnadsställe
18224. Av tabellen kan vidare utläsas att nämnden enbart förbrukat 40 % av sina
projekt och visionsmedel. Detta anses delvis bero på att nämnden fick ta med sig ett
överskott (103,2) från år 2013 vilket inte har nyttjats optimalt. En annan del i det hela
är att de inkomna projektansökningarna varit få.
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Kurs/Konferens

Plats/tid

Deltagare

En dag om kunskap och
beslutsfattande

Umeå,
23 januari

A. Hansson G. Rehnman J.
Kärkkäinen M. Fransson U.
Lindström A. Hedman

Nätverkens 11:e nationella
konferens

Sundsvall,
5-6 februari

M. Fransson N. Grahn

Nämnd 13/2

Lean Forum Healthcare 2014

Umeå,
18-19 mars

A. Lindström-Berg

Nämnd 12/5

Spridningsseminarium Barn och
ungas hälsa

Umeå,
3 april

J. Kärkkäinen U. Lindström
A. Hansson L. Simonsson

Nämnd 12/5

Nya nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård 2014

Skellefteå
15 maj

I. Näslund

Nämnd 19/6

Två dagar om beroende

Umeå
16-17 september

J. Folkesson U. Lindström

Nämnd 30/10

Norrländska demensdagen

Umeå
24 september

SWEDAGE

Umeå
1 oktober

M. Fransson A-L Hansson E.
Högberg A. Lindström-Berg

Nämnd 30/10

Luftkonferensen

Umeå
2-3 oktober

M. Fransson

Nämnd 30/10

Priodialog

Umeå
3 december

A-L Hansson

Nämnd 30/10

Glesbygdens förutsättningar att
uppmärksamma barn i riskmiljö

Storuman
11 december

J. Folkesson

Nämnd 10/2
2015

A. Rönnqvist J. Kärkkäinen

Återrapport
Nämnd 13/2

Nämnd 30/10

