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Delårsrapport per april 2015
I landstingsplan 2012-2015 slås fullmäktiges sex övergripande mål fast. Nämnden arbetar företrädesvis utifrån två av landstingsfullmäktiges sex mål;
”Bättre och jämlik hälsa” och ”Ökat medborgarinflytande”. Arbetet utgår vidare från av nämnden upprättad verksamhets- och aktivitetsplan med tillhörande
mål och uppdrag. Nämnden gör bedömningen att samtliga verksamhetsmål kommer att nås innan årets utgång.
Tabell 1, Verksamhets- och aktivitetsplan
VERKSAMHETSMÅL/UPPDRAG

AKTIVITETSMÅL

UPPFÖLJNING

Ta del av hälsorapporter, statistik och delta i kurser och
konferenser

Hälsa på lika villkor och ÖJ 25/2, Barnhälsorapport 25/3

Planera/genomföra och utvärdera träffar i fokusområden

Planering av två fokusgrupper har påbörjats: Äldres
hälsa ffa läkemedel och fall samt vuxnas psykiska hälsa
Årsrapport och underlag

BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA
Förfoga över och sprida kunskap om befolkningens
hälsa och om vad befolkningen behöver för att få
bättre hälsa

Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter
Bredare medverkan i det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet

Samverka internt

VU-stab 25/2, LTS Au 21/4, Information från jurist

Samverka med kommuner och övriga samhällsaktörer

Följa upp det folkhälsopolitiska arbetet och första
linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa ur
ett medborgarperspektiv

Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter

Ett SÖK, Umeå kommun. Ett samverkansmöte med
socialnämnder/motsvarande i Umeåregionen,
Årsrapport och underlag

MEDBORGARINFLYTANDE
Utveckla det lokala medborgarinflytandet via
folkhälsoråden och i andra samverkansformer

Utveckla kompetensen kring medborgardialog
Skapa nya mötesplatser för dialog
Ta vara på medborgarnas synpunkter i uppföljningen
av hälso- och sjukvården

Planera, genomföra och utvärdera träffar med folkhälsoråd
Planera, genomföra och utvärdera träffar med patient- och
pensionärsföreningar
Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter
Sammanträdesanteckningar förs vid dialogmöten och
delges organisationerna
75 % av de närvarande vid mötena anser att de fått
möjlighet att framföra sina åsikter vid årets träffar
75 % anser att syftet med dialogträffarna är tydliga
95 % anser att de får återkoppling av träffarna
Delta i kompetenshöjande forum (2 ggr/år)
Befolkningens synpunkter synliggörs i underlag till budget

Fört ut kunskap om hälsoläget i kommunerna,
presentation ÖJ och Hälsa på lika villkor
Delgett information utifrån ställda frågor. Gemensam
planering Livslustdagar
Underlag
Minnesanteckningar med bilagor har skickats ut
Följs upp via enkät
Följs upp via enkät
Följs upp via enkät
Underlag
Årsrapport
Underlag
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Vid delårsrapport per april 2015 har nämnden genomfört ett presidiemöte, tre arbetsutskott samt fyra nämndsmöten. På presidieträffen förbereddes första
nämndsmötet i den nya mandatperioden. På arbetsutskotten har, förutom förberedelse av ärenden till nämnden, även fördjupningsarbetet i de två
fokusgrupperna förberetts. Nämnden har i samband med nämndsmöten fått genomgång och dialog om kommunallag, nämndens uppdrag/reglemente,
genomgång av den nya patientlagen och information från Hälsa på lika villkor, Öppna jämförelser och det Folkhälsopolitiska programmet. Nämndsmötet i
mars förlades i Skellefteå i samband med Barn och ungas spridningsseminarium så att nämnden kunde ta del av Barnhälsorapporten.
Ekonomi
Nämndens budget är fördelad på två kostnadsställen, kostnadsställe18216 avser nämndens verksamhet och kostnadsställe 18222 avser folkhälso- och
visionsprojekt. Per sista april uppvisar nämndens båda kostnadsställen positivt resultat gentemot budget. Nämnden gör i nuläget bedömningen att det
ekonomiska utfallet vid årets slut kommer att vara positivt och ser därför ingen anledning till att vidta några åtgärder av ekonomisk karaktär.

Kostnadsställe

Årsbudget

Budget tom april 2015

Utfall tom april 2015

Diff +/-

18216

2 237,0

745,6

717,5

28,1

18222

353,0

117,7

10

107,7

