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1. Inledning
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet lämnar årsrapport för 2016.
Nämndens huvuduppgift är att bedöma hälsoläget bland befolkningen i området och till följd av det
skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området samt bedöma behovet av åtgärder för att
förbättra folkhälsan. Utifrån dessa bedömningar ska nämnden lämna underlag till landstingsstyrelsen
inför fullmäktiges beslut om fördelning av budget samt beslut om landstingsplan. I underlagen
redovisas hur behoven tillgodoses och förslag kan lämnas om eventuella ytterligare analyser,
uppföljningar, förändrade prioriteringar, inriktningsbeslut, förebyggande insatser med mera. Nämnden
utvecklar folkhälsoarbetet i samverkan med kommunerna och andra samhällsaktörer.

2. Nämndens samlade bedömning
Nämnden har under 2016 haft nio sammanträden, nio ordinarie arbetsutskott samt att arbetsutskottet i
april haft tre dialogträffar med olika grupperingar av patient- och pensionärsföreningar. En fjärde träff
med patientföreningar var planerad i april men inbjudna föreningar hade svårt att närvara och flera av
föreningarna skickade istället in skriftliga synpunkter. Likaså uppmuntrades alla föreningar att skicka in
skriftliga synpunkter oavsett om de kunde närvara vid träffar eller inte. Nämnden valde år 2016 att
arbeta i två temagrupper utifrån fullmäktiges två uppdrag till nämnder och styrelser för 2016; att arbeta
aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol samt att arbeta aktivt för att motverka våld i nära
relationer. Arbetet med dessa uppdrag beskrivs ytterligare under punkt 3 samt under punkt 4 i
tabellformat. Nämnden bedömer att nämndens samtliga verksamhetsmål för 2016, som i
landstingsplan 2016-2019 kallas strategier eller uppdrag, är uppfyllda förutom målet att ”Upprätta en
dialog med Skellefteå elevkårer (samverkande elevråd mellan gymnasieskolor i Skellefteå) två gånger
per år”. Måluppfyllelse beskrivs närmare under punkt 4. Nämnden har vid sammanträden under året
inhämtat kunskap inom områdena riskbruk alkohol och våld i nära relationer samt fört dialog
medborgare och med relevanta verksamheter. Nämnden har arrangerat två offentliga kostnadsfria
temakvällar under året, en med tema riskbruk alkohol, som genomfördes i maj, samt en offentlig
föreläsning om våld i nära relationer, som genomfördes i september. Det ekonomiska resultatet visar
ett överskott på 277 100 kr mot årsbudget för nämndens ordinarie kostnadsställe, samt ett överskott
på 64 900 kr mot budget för nämndens visions- och folkhälsomedel (av total årsbudget på 303 000 kr).
20 000 kr av nämndens visionsmedel användes till nämndens Folkhälsopris 2016 som nämnden valde
att ge till insamlingsstiftelsen Idrott för alla, Skellefteå, som möjliggör för fler barn och ungdomar att
vara med i idrotter. Stiftelsens arbete går ut på att uppvakta potentiella donatorer samt informera om
möjligheten att söka stipendium från stiftelsen. Ett stipendium kan delas ut för att täcka exempelvis
utrustning, en deltagaravgift, en cupresa, etc. För ytterligare redovisning av det ekonomiska utfallet se
punkt 5.

3. Arbete med fullmäktiges uppdrag
Landstingsfullmäktige har för år 2016 gett nämnder och styrelser i uppdrag att:
-

Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol

Nämnden har i sin verksamhets – och aktivitetsplan för 2016, beslutad 2015-11-26, § 115 (VLL 19752015) beslutat om de mål som följs upp i tabellformat i denna årsrapport för 2016. I
verksamhetsplanen för nämnden 2016 fanns fullmäktiges uppdrag med, se tabell under punkt 4.
Nämnden planerade för året vid sammanträdet i januari samt delade sedan upp sig vid sammanträdet
i februari i två olika temagrupper för året utifrån fullmäktiges uppdrag, att arbeta aktivt för att motverka
våld i nära relationer och att arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk alkohol. Nämndens upplägg för
2016 var liksom tidigare år nämndssammanträde på förmiddagen, med beslutspunkter samt
information från olika verksamheter, samt temagruppsarbete på eftermiddagen med medborgardialog
samt dialog med verksamheter som företräder medborgare. Vid sammanträdet i april bjöds akuten
Skellefteå in för att redovisa sina iakttagelser av våld i nära relationer samt riskbruk alkohol. Två
hälsoplanerare vid folkhälsoenheten i landstinget informerade även om resultat av föräldraenkät
SALUT gällande frågor om våld i nära relationer och riskbruk alkohol samt landstingets arbete i
frågorna. Vid sammanträdet i maj informerades nämnden av Lena Stenvall och Kristina Lindholm,
psykiatrin Skellefteå, gällande våld i nära relationer, vilka även höll i nämndens arrangemang av
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föreläsning i september i ämnet. Vid sammanträdet i juni informerades nämnden av Lars-Martin
Markstedt, gruppchef våld i nära relationer polisen Skellefteå, samt Markus Nygren, gruppchef
utryckning polisen Skellefteå, gällande iakttagelser kring våld i nära relationer och riskbruk alkohol.
Nämnden informerades även av familjerådgivare Åsa Andersson och Erik Nordmark, familjerådgivare
samt Centrum för Män, gällande iakttagelser kring våld i nära relationer samt riskbruk alkohol. I
september sammanträde nämnden i Norsjö och bjöd in talare gällande våld i nära relationer och
riskbruk alkohol. Verksamhetschef för Norsjö hälsocentral informerade gällande Norsjö hälsocentral
och vad de har sett gällande riskbruk alkohol samt våld i nära relationer. Socialsekreterare i Norsjö
kommun informerade gällande iakttagelser våld i nära relationer samt riskbruk alkohol. Mari-Louise
Skoogh, ungdoms- och folkhälsostrateg, informerade gällande folkhälsan i Norsjö, folkhälsoenhetens
rapport höst 2015 gällande Norsjös hälsa, samt förslag till nämndens folkhälsopris 2016.
Vid sammanträdet i oktober beslutade nämnden om mottagare av nämndens Folkhälsopris 2016, som
tilldelades Idrott för alla, och delades ut vid landstingsfullmäktige i november. Nämnden fick
information av verksamhetschefer inom Skellefteå och Norsjö primärvård gällande
psykiatrisjuksköterskor samt hälsoundersökningar för psykiskt funktionshindrade. Mångkulturellt forum
informerade även nämnden angående ändring av projekt ”Hälsa i ett mångkulturellt Sverige” som
Mångkulturellt forum beviljats 35 000 kr för den 5 april 2016 av nämnden ur nämndens visionsmedel
Vid sammanträdet i november informerade Margareta Norberg, medicinsk koordinator för
Västerbottens Hälsoundersökningar, nämnden gällande Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU).
Nämnden arbetade med sammanställning av underlag inför budget 2018 och landstingsplan 2018 vid
sammanträden i november och december samt arbetade med att ta fram en verksamhetsplan för
2017.
Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
I nämndens mål för 2016 gällande att arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer ingår
”Kartläggning” som målvärde 2016, vilket kommer att presenteras i nämndens underlag inför budget
2018. Nämnden presenterade även viss lägesbeskrivning av området våld i nära relationer i sitt
underlag inför budget 2017, som nämnden beslutade om den 5 april 2016. Till exempel ställde
nämnden i februari 2016 fråga till elever vid Ungdomsfullmäktige i Skellefteå om våld i nära relationer,
med anonyma svar genom mentometerknappar. Resultatet presenterade nämnden i sitt underlag inför
budget 2017. Det andra målvärdet nämnden satt upp för 2016 är att ”Anordna en föreläsning för
allmänheten om våld i nära relationer”. Nämnden arrangerade en kostnadsfri kvällsföreläsning på
Stadsbiblioteket för allmänheten om våld i nära relationer den 19 september. Föreläsningen
annonserades i dagstidning och specifik inbjudan till föreningar gick ut.
Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol
Under 2016 har nämnden genomfört en temakväll om riskbruk alkohol för allmänheten den 11 maj
2016 i Skellefteå, med teater samt efterföljande expertpanel. Temakvällen annonserades i dagstidning
och specifik inbjudan till föreningar gick ut. Ungefär ca 80 deltagare kom. I nämndens mål för 2016
gällande att arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol ingår ”Kartläggning” samt
”Samverkan med FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) gällande att motverka ökat riskbruk av
alkohol genom att följa upp ANDT - undersökningen (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) i
nämndens underlag inför budget 2018” som målvärde 2016. Detta kommer att presenteras i
nämndens underlag inför budget 2018. Nämnden presenterade även viss lägesbeskrivning av
området riskbruk av alkohol i sitt underlag inför budget 2017, som nämnden beslutade om den 5 april
2016. Detta genom resultat ANDT-undersökningar i Skellefteå och Norsjö kommun för elever årskurs
9 högstadiet samt årskurs 2 gymnasiet, samt statistik riskkonsumtion alkohol från ”Hälsa på lika villkor
2014” (avser folkbokförda i åldrar mellan 16–84-år) med en jämförelse mellan Skellefteå kommun,
Norsjö kommun, Västerbotten och riket. 16 % av männen och kvinnorna definieras som
riskkonsumenter alkohol i Skellefteå kommun utifrån undersökningen, medan 11 % av männen och 6
% av kvinnorna i Norsjö kommun definieras som riskkonsumenter alkohol.
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4. Måluppfyllelse
I det följande redovisas nämndens utfall för måluppfyllelse i tabellform, enligt landstingets
gemensamma mall för årsrapport 2016. Grönt anger en bedömning om att målet är uppfyllt eller
uppfyllt till största delen vid årets slut och rött pekar på en större avvikelse från målet. Till varje
inriktningsmål i landstingsplan 2016-2019 har fullmäktige angett ett antal strategier, som ska vara
vägledande i arbete. Till detta har fullmäktige även riktat speciella uppdrag till styrelser och nämnder
under 2016 – ”Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer” samt ”Arbeta aktivt för att motverka
ökat riskbruk av alkohol”. I sin verksamhetsplan för 2016 har nämnden satt ett eller flera aktivitetsmål
(målvärde 2016 i tabellen) till varje uppdrag samt till de av fullmäktiges strategier som är relevanta att
arbeta med för nämnden under 2016.
Färgmarkeringar
Målet är uppfyllt eller uppfyllattill största delen (>95%)
Störe avvikelser från målet

Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa
Fullmäktiges mål

Bättre och jämlik
hälsa

Bättre och jämlik
hälsa

Bättre och jämlik
hälsa

Nämndens mål
2016

Aktiv
medborgardialog
kring behov och
förväntningar av
hälso- och
sjukvård

Aktiv
medborgardialog
kring behov och
förväntningar av
hälso- och
sjukvård

Aktiv
medborgardialog
kring behov och
förväntningar av
hälso- och
sjukvård

Målvärde 2016

Resultat
per den 31 december 2016

Upprätta en dialog
med Skellefteå
elevkårer
(samverkande
elevråd mellan
gymnasieskolor i
Skellefteå) två
gånger per år

Nämndens arbetsutskott har i april fört
dialog med Skellefteå elevkårer om datum
för lämpliga träffar, men någon fysisk träff
har inte ägt rum under 2016. Forumet
utgör ett problem att få till en dialog på ett
bra sätt då elever som finns i elevkårer
har svårt att ta sig tid för träffar samt att
eleverna i Skellefteå elevkårer byts ut
med jämna mellanrum.

Genomföra träffar
med medborgare i
temagrupper (3
ggr/år för
respektive grupp)

Nämndens två temagrupper under 2016;
riskbruk alkohol och nära våld i relationer,
har genomfört träffar den 5 april, 3 maj, 16
juni och 20 september med verksamheter
knutna till medborgare inom respektive
område. Dessa träffar har lett till kunskap
inför sammanställning av nämndens
underlag inför landstingsfullmäktiges
beslut om budget 2018 och plan 2018.

Träffar med
patient- och
pensionärsföreningar (1
gång/år)

Måluppfyllelse

Samtliga aktiva patient – och
pensionärsföreningar nämnden brukar
föra dialog med har inbjudits uppdelat på
fyra träffar i olika grupperingar i april (34
patientföreningar och 14 representanter
för pensionärsföreningar inbjöds). Två
träffar med olika grupperingar av
patientföreningar (12 föreningar deltog)
och en träff med representanter för
pensionärsföreningar (7 föreningar deltog)
genomfördes. Skriftliga synpunkter
uppmanades inlämnas även av de
föreningar som inte kunde närvara.
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Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa
Fullmäktiges mål

Bättre och jämlik
hälsa

Bättre och jämlik
hälsa

Bättre och jämlik
hälsa

Bättre och jämlik
hälsa

Nämndens mål
2016

Aktiv
medborgardialog
kring behov och
förväntningar av
hälso- och
sjukvård

Målvärde 2016

Sammanfatta och
rapportera gjorda
erfarenheter

Arbeta aktivt för
att motverka våld i
Kartläggning
nära relationer

Resultat
per den 31 december 2016

Enligt nämndens verksamhetsplan 2016
sker uppföljning av detta aktivitetsmål
(målvärde) genom underlag inför budget
2018. Nämnden beslutade den 5 april
2016 (VLL 54-2016) om underlag inför
budget 2017 där sammanfattning och
rapportering av medborgardialog gjordes.
Den kunskap och synpunkter nämnden
fått med sig i medborgardialog under
övriga delen av 2016, inför sitt arbete med
underlag inför budget 2018 och plan
2018, tar nämnden med i underlaget som
nämnden beslutar om i mars 2017.
Nämnden ställde i februari fråga till elever
vid Ungdomsfullmäktige i Skellefteå om
våld i nära relationer, med anonyma svar
genom mentometer-knappar. Resultatet
presenterades i nämndens underlag inför
budget 2017 som nämnden beslutade om
den 5 april 2016 (VLL 54-2016).
Nämnden har inför sina dialogträffar med
patient – och pensionärsföreningar i april
2016 ställt frågor om våld i nära relationer
för att sätta ämnet på dagordningen för
föreningarna, samt uppmuntrat dem att
arbete med frågorna. Enligt nämndens
verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av
detta mål (målvärde) genom underlag
inför budget 2018.

Anordna en
Arbeta aktivt för
att motverka våld i föreläsning för
allmänheten
nära relationer
gällande våld i
nära relationer

Nämnden arrangerade en kostnadsfri
föreläsning på kvällstid för allmänheten
om våld i nära relationer under 2016,
föreläsningen skedde den 19 september
2016 i Skellefteå på Stadsbiblioteket.
Platsen valdes med hänsyn till att den är
neutral och lätt att komma till mer
anonymt.

Arbeta aktivt för
att motverka ökat
riskbruk av
alkohol

Nämnden har i maj 2016 genomfört en
kostnadsfri temakväll för allmänheten på
kvällstid i Skellefteå om riskbruk alkohol,
med teater av välkänd kulturpersonlighet i
Skellefteå och dialog i ämnet med
efterföljande expertpanel. Nämnden
sammanställde i sitt underlag inför budget
2017, beslutat den 5 april 2016, statistik
från Hälsa på lika villkor och ANDTundersökningar från Skellefteå och Norsjö
kommuner som behandlar alkohol och
riskbruk alkohol. Underlaget har skickats
till patient – och pensionärsföreningar och
finns på nämndens hemsida. Därmed
sprids kunskap om ämnet. Nämnden har
inför sina dialogträffar med patient – och
pensionärsföreningar i april 2016 ställt
frågor om riskbruk alkohol, även specifikt
om ökat riskbruk alkohol bland kvinnor, för
att sätta ämnet på dagordningen för

Kartläggning

Måluppfyllelse
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Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa
Fullmäktiges mål

Nämndens mål
2016

Målvärde 2016

Resultat
per den 31 december 2016

Måluppfyllelse

föreningarna, samt uppmuntrat dem att
arbete med frågorna. Enligt nämndens
verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av
detta mål (målvärde) genom underlag
inför budget 2018.

Bättre och jämlik
hälsa

Arbeta aktivt för
att motverka ökat
riskbruk av
alkohol

Samverkan med
FRIS
(Förebyggande
Rådet i
Skellefteå)
gällande att
motverka ökat
riskbruk av
alkohol genom att
följa upp ANDT undersökningen
(Alkohol,
Narkotika,
Dopning och
Tobak) i
nämndens
underlag inför
budget 2018

Enligt nämndens verksamhetsplan 2016
sker uppföljning av detta mål (målvärde)
genom underlag inför budget 2018. I
nämndens underlag inför budget 2017,
som nämnden beslutade om den 5 april
2016, följde även nämnden upp ANDTundersökningar för elever i Skellefteå och
Norsjö kommun, samt statistik
rikskonsumtion alkohol från ”Hälsa på lika
villkor 2014”, med en jämförelse mellan
Skellefteå kommun, Norsjö kommun,
Västerbotten och riket. 16 % av männen
och kvinnorna definieras som
riskkonsumenter alkohol i Skellefteå
kommun utifrån undersökningen medan
11 % av männen och 6 % av kvinnorna i
Norsjö kommun definieras som
riskkonsumenter alkohol.

Fullmäktiges inriktningsmål: God och jämlik vård
Fullmäktiges mål

God och jämlik
vård

Nämndens
mål 2016

Målvärde 2016

Arbeta för jämlik
vård för
befolkningen
Sammanfatta och
med
rapportera gjorda
utgångspunkt i ett
erfarenheter
normkritiskt
förhållningssätt
samt ett
genusperspektiv

Måluppfyllelse
per den 31 december 2016

Prognos
för måluppfyllelse

Uppföljning av nämndens mål (målvärde
2016) utifrån fullmäktiges mål och strategi
görs i underlag inför budget 2018, enligt
nämndens verksamhetsplan 2016.

Fullmäktiges inriktningsmål: Aktiv och innovativ samarbetspartner
Fullmäktiges
mål

Aktiv och
innovativ
samarbetspartner

Nämndens
mål 2016

Utveckla och aktivt
arbeta med
folkhälsoarbete i
samverkan med
andra

Målvärde 2016

Samverka med
Skellefteå och Norsjö
kommuner
(1 gång/år och
kommun)

Måluppfyllelse
per den 31 december 2016

Prognos för
måluppfyllelse

Samverkan genom HÖKEN
(Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå
och Norsjö kommuner och landsting) har
under 2016 skett den 4 mars, 15
september samt 28 november. Ett fjärde
sammanträde under 2016 hade inte
utsedda representanter från nämnden
möjlighet att närvara vid.
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Fullmäktiges inriktningsmål: Aktiv och innovativ samarbetspartner
Fullmäktiges
mål

Nämndens
mål 2016

Målvärde 2016

Måluppfyllelse
per den 31 december 2016

Aktiv och
innovativ
samarbetspartner

Utveckla och aktivt
arbeta med
folkhälsoarbete i
samverkan med
andra

Samverka med
folkhälsoråd (2 ggr/år
och kommun)
Skellefteå och Norsjö
folkhälsoråd

Samverkan genom deltagande vid
Folkhälsoråd i Skellefteå har under
perioden skett den 18 mars, 9 juni, 21
september och 30 november. Samverkan
genom deltagande i Folkhälsoråd i Norsjö
har under perioden skett den 8 februari, 16
maj, 19 september och 13 december.

Aktiv och
innovativ
samarbetspartner

Utveckla och aktivt
arbeta med
folkhälsoarbete i
samverkan med
andra

Samverka med övriga
samhällsaktörer
(2ggr/år)
FRIS – Förebyggande
Rådet i Skellefteå

Samverkan genom FRIS har skett den 17
februari, 20 april, 9 juni, 22 september och
den 30 november under 2016.

Prognos för
måluppfyllelse

4.1 Analys av måluppfyllelse
Nämnden bedömer att alla mål ställda i nämndens verksamhetsplan 2016 utom ”Upprätta en dialog med
Skellefteå elevkårer (samverkande elevråd mellan gymnasieskolor i Skellefteå) två gånger per år” är uppfyllda
för 2016. Nämnden är medveten om svårigheten att få till stånd en fungerande dialog med Skellefteå
elevkårer, utifrån att elever byts ut och svårigheter för elever att ta sig tid, men kommer att fortsätta att
arbeta mot detta mål under 2017. Nämnden bedömer sitt arbete med de två uppdrag
landstingsfullmäktige gett för 2016 som mycket väl utfört både när det gäller den teoretiska biten med
kunskapsinsamling för att kunna föreslå förbättringar och åtgärder, samt i allra högsta grad med
konkret arbete, genom att arbeta för kunskapsspridning bland befolkningen genom arrangemang av
temakvällar i dessa två ämnen, samt dialog med patient- och pensionärsföreningar kring dessa frågor.
Därigenom har nämnden på ett mycket konkret sätt bidragit till en möjlighet att såväl riskbruk alkohol
som våld i nära relationer minskar bland befolkningen, genom att sprida kunskap och sätta problemen
på dagordningen.

5. Ekonomi
Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 där ledamöternas arvode,
reseersättning samt övriga kostnader ingår var t o m december 2016 + 277 100 kr mot budget.
Kostnadsställe 18223, total årsbudget 303 000 kr, avser särskilda medel för aktiviteter/projekt i frågor
om folkhälsa (årsbudget 90 400 kr) samt för att uppfylla landstingets vision om världens bästa hälsa
(årsbudget 212 600 kr). Nämnden har fram till december 2016 nyttjat 182 800 kr av visionsmedlen
men på grund av ett bokföringsmisstag av landstingets ekonomienhet omfördes i slutet på december
2016 återbetalningen till nämnden på 29 000 kr (som gjordes i november 2016 från Mångkulturellt
forum) till ett av Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsställen. Därmed blev utfallet för nämndens
visionsmedel för 2016 felaktigt i landstingets bokslut registrerat som 211 800 kr. Utfallet för nämndens
folkhälsomedel år 2016 blev 55 300 kr, det vill säga totalt har nämnden nyttjat/utbetalt 238 100 kr av
sina folkhälso – och visionsmedel (267 100 kr felaktigt registrerat i bokslut) av 303 000 kr. Nämnden
har genom åren visat en god hushållning med sin budget och har aldrig överskridit sin budget.
Kostnader
Årsbudget 2016
Löner samt övriga
kostnader
2 392 000 kr
k-ställe 18217
Medel beviljade till
folkhälsoaktiviteter/ 303 000 kr
visionsmedel
k-ställe 18223

Utfall december 2016

Diff +/- mot periodiserad budget

2 114 900 kr

+ 277 100 kr

238 100 kr (267 100 kr + 64 900 kr (+ 35 900 kr felaktigt i
felaktigt i bokslut)
bokslut)
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Se följande två sidor för redovisning av hur nämnden använt nämndens folkhälso- och visionsmedel
under 2016.

Visionsmedel 2016 (årsbudget 212 600 kr)
Doulor - 66 000 kronor
Den 10 december 2015 beviljades nämnden projekt om doulor med 100 000 kr ur nämndens
visionsmedel för 2015 års budget, och med 66 000 kr ur nämndens visionsmedel för 2016 års budget.
Bidrag beviljades under förutsättning att nämndens ordförande ingår i styrgruppen för projektet samt
under förutsättning att den del av bidraget på sammanlagt 166 000 kr som inte nyttjas för projektet
under perioden 14 december 2015 – 31 december 2016 skulle återbetalas till nämnden. Den 3
februari 2017 återbetalades 34 121,64 kr till nämndens visionsmedel. Nämnden tog initiativ till detta
projekt och har fört en dialog med förlossningen vid Skellefteå lasarett, integrationsrådet i Skellefteå
kommun samt folkhälsostrateg i Skellefteå kommun angående införande av doula, för att fungera på
liknande vis som i övriga länet. Doula är en kvinna som har fött barn och också har ett annat språk och
som ger en födande kvinna och hennes eventuella partner kontinuerligt emotionellt stöd under en
förlossning på sitt modersmål. För 2017 och framåt finansieras projektet med doulor av statligt medel
samt bidrag ur landstingets centrala budget.
Studieförbundet Bilda - Grupper med balans- och rörelseträning – 5 000 kronor
Nämnden beviljade den 23 februari 2016 studieförbundet Bilda 5 000 kr i bidrag för arrangemang av
grupper med balans och rörelseträning, vilket nämnden även beviljat bidrag för under 2015.
Mångkulturellt forum - Hälsa i ett mångkulturellt Sverige – 35 000 kronor (29 000 kr återbetalda
till nämnden, men av ekonomienheten felaktigt omfört till Hälso – och sjukvårdsnämnden)
Nämnden beviljade den 5 april 2016 Mångkulturellt forum 35 000 kr i bidrag. Ansökan avsåg
målgruppen nyanlända och övriga människor med utländsk härkomst. Målet var att öka målgruppens
kunskaper om kost och hälsosam livsstil med betoning på socker och dess effekter på hälsan. Hälsa I
Ett Mångkulturellt Sverige avsåg ta vid då Medlefors folkhögskola skulle slutföra kursen
Hälsoinspiratörer 2016, med start hösten 2016 och avslut sommaren 2017. Projektet avsåg att ge
möjlighet för kursens deltagare (hälsoinspiratörer) att ge föreläsningar för att inspirera och förmedla
den kunskap de tillägnat sig. Kostnader som projektet sökte ersättning för var handledning av
hälsoinspiratörer (29 833 kr), sockerutställning (2 500 kr), reseersättning hälsoinspiratörer (13 650 kr)
samt övriga kostnader (3 000 kr). Den 25 oktober 2016 informerade Mångkulturellt forum om
förändring i projektet, varav enbart sockerutställning skulle hinna genomföras under 2016. Nämnden
beslutade den 25 oktober att bidrag för sockerutställning kvarstod men att 29 000 kr skulle återbetalas
av Mångkulturellt forum senast i november 2016, vilket så skedde i november. På grund av ett
bokföringsmisstag omförde ekonomienheten dessa 29 000 kr den 27 december 2016 till ett av Hälso –
och sjukvårdsnämndens kostnadsställen, vilket därmed gjorde att utfallet för nyttjandet av nämndens
visionsmedel för 2016 i bokslut blev 29 000 kr mer än det borde blivit.
Broddar Äldredag – beslut 5 000 kr, nyttjat ca 4136 kronor
Nämnden beslutade den 16 juni 2016 om inköp av broddar för att dela ut till äldre vid äldredag under
hösten 2016, som nämndens bidrag i att motverka den höga andelen fallolyckor i Skellefteåområdet.
Manifestation Suicidpreventionsdagen – 7 000 kronor (5 500 kr återbetaldes som överskott)
Arbetsutskottet beslutade den 18 augusti 2016 (på delegation från nämnden) att bidra med 7 000 kr till
ansökan om arrangemang av manifestation på Suicidpreventionsdagen den 10 september 2016 på
torget i Skellefteå. Ansökan gjorde av arbetsgruppen för suicidprevention med uppdrag från
Styrgrupperna Äldre, Vuxen och Barn och unga vuxna inom HÖK Skellefteå och Norsjö området
(Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå och Norsjö kommuner och landsting). Arbetsgruppen
återbetalade 5 500 kr den 22 december 2016 som ett överskott av det bidrag de tilldelats.
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Folkhälsopris 2016 – Idrott för alla - 20 000 kronor
Nämnden beslutade den 25 oktober 2016 om mottagare av nämndens folkhälsopris 2016 – Idrott för
alla, Skellefteå, som delades ut vid landstingsfullmäktige i november 2016. Idrott för alla möjliggör för
fler barn och ungdomar att vara med i idrotter. Stiftelsens arbete går ut på att uppvakta potentiella
donatorer samt informera om möjligheten att söka stipendium från stiftelsen. Ett stipendium kan delas
ut för att täcka exempelvis utrustning, en deltagaravgift, en cupresa, etc.
UngHästen, Västerbottensteatern, Skellefteå. Barnmorskornas del 2017 i XXX 2.0. – 55 200 kr
25 oktober 2016 beslutade nämnden om 55 200 kr till Unghästen enligt ansökan om stöd för
ungdomsmottagningens barnmorskor för deras insatser i teaterföreställningen XXX 2.0 – om sex och
sånt, under 2017. Det gemensamma arbetet mellan UngHästen och Ungdomsmottagningen bidrar till
sex- och samlevnadsundervisning för elever i klass 8. Upplägget består av två delar, en
föreställningsdel och en efterarbetesdel. Föreställningen spelas av fyra skådespelare från UngHästen.
Efterarbetet presenteras i form av en fiktiv talkshow som leds av UngHästen och där barnmorskorna
agerar som expertpanel. I efterarbetet tar barnmorskorna upp ämnen som är viktiga samt aktuella
frågeställningar och reflektioner. De svarar också på publikens frågor som publiken anonymt fått
möjlighet att skriva under pausen. Målgruppen är elever i klass 8 under deras vårtermin till de
befintliga klasserna i Skellefteå och Norsjö kommun, och bör då vara 22 föreställningar på våren för att
kunna erbjuda alla klasser.
Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention - 10 000 kronor
Föreningen har den 14 november 2016 skickat in en ansökan till nämnden om bidrag på 10 000 kr för
föreläsares resor och logi, i arrangemang av en utbildning gällande metoden Beardslees
familjeintervention. Målgruppen för metoden är de barn som växer upp i familjer med missbruk eller
psykisk ohälsa. Sedan 2005 använder Psykiatriska Kliniken i Skellefteå Beardslees familjeintervention.
Metoden syftar till att öppna upp samtal om förälderns sjukdom, öka öppenheten om sjukdomen inom
familjen och främja föräldrarnas medvetenhet om andra skyddsfaktorer, såsom fungerande skola,
kamratrelationer och intressen. 2014 bildades Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention
som bl. a skall värna om att utbildningen i metoden håller hög standard och likvärdighet över hela
landet. Utbildningsdagar anordnas 1-2 gånger/år för att hålla personal som aktivt arbetar med
metoden ajour med ny forskning och kunskap inom området. I mars 2017 står Västerbotten som
arrangörer. De inbjudna föreläsarna kommer att presentera nya vinklar och användningsområden för
metoden.
Norsjö kommun, kärleksveckan 2017 – 15 000 kronor
Nämnden beslutade den 22 november 2016 om att bevilja Norsjö kommuns ansökan om bidrag till
aktiviteter under kärleksveckan 2017 i Norsjö.
// 182 800 kronor totalt nyttjat av 212 600 kr i årsbudget för visionsmedel (211 800 kr felaktigt
bokförd)
Folkhälsomedel 2016 (90 400 kr årsbudget)
Psykisk hälsa i fokus - 25 000 kronor
Psykisk hälsa i fokus ansökte om medfinansiering för förstudie Fokus arbetsliv – Psykisk hälsa i fokus.
Representanter för ”Psykisk hälsa i fokus” informerade även nämnden om projektet den 28 januari
2016. Nämnden beslutade den 28 januari 2016 att bidra med 25 000 kr när övrig finansiering var
ordnad. Nämnden kontaktades därefter inte, så utbetalning gjordes inte, men fick på annat håll höra
att all finansiering löst sig på annat sätt,
Temakväll riskbruk alkohol – 9 500 kronor
Nämnden beslutade den 3 maj 2016 om lokalkostnad/teknikstöd för temakväll om riskbruk alkohol.
Monica Lindgrens teater och arrangemang av temakväll riskbruk – 35 000 kronor
Nämnden beslutade den 3 maj 2016 om kostnad för temakväll riskbruk för arrangemang och teater av
Monica Lindgren. Enligt överenskommelse med Norran stod de för kostnad annonsering.
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Poängjakten Norsjö – 6 000 kronor
Norsjö kommun ansökte om 6 000 kr cykelhjälmar och annonskostnader i bidrag till Poängjakten 2016
i Norsjö lördag den 20 augusti för. Ansökan innehåller även en förfrågan om nämnden vill delta som
aktör under Poängjakten 2016. Nämnden deltog som aktör och beviljade 6 000 kr då arrangemanget
bidrar till fysisk aktivitet och social samvaro för många olika åldersgrupper, främjar den psykiska
hälsan och bidrar till integration.
Drygt 6 300 kondomer samt 100 slicklappar för utdelning elevhälsan gymnasieskolor,
Ungdomsmottagningen och Ungdomshälsan – 4 800 kronor
Arbetsutskottet beslutade (på delegation) den 8 november 2016 att köpa in kondomer och slicklappar
för utdelning till elevhälsan vid gymnasieskolor, Ungdomsmottagningen och Ungdomshälsan, i ett led
av ett samarbete sedan flera år gällande att motverka klamydia.
// 55 300 kronor totalt nyttjat av 90 400 kr i årsbudget för folkhälsomedel
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