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VLL 1449-2015

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Delårsrapport per augusti 2015
1. Nämndens arbete januari – augusti 2015
Delårsrapport per augusti avser mandatperioden 2015-2018 första åtta månader. Nämnden beslutade 23 februari 2015, § 24, om verksamhetsplan 2015 (VLL
111-2015). Nämndens delårsrapport per augusti 2015 följer upp nämndens verksamhet- och aktivitetsmål i verksamhetsplanen samt beskriver nämndens
arbete under perioden och lämnar ekonomisk rapport. Nämndens verksamhetsplan utgår från två av landstingsfullmäktiges övergripande sex mål; ”Bättre och
jämlik hälsa” samt ”Ökat medborgarinflytande” då dessa stämmer in på nämndens uppdrag. Per augusti 2015 har nämnden nått många av de mål som
inplanerats enligt verksamhetsplan 2015 (se tabell 1). Nämnden gör bedömningen att samtliga verksamhetsmål kommer att nås innan årets utgång. Nämnden
har den 19 mars delat in nämnden i tre fokusgrupper; Psykisk ohälsa Äldre, Psykisk ohälsa Ungdomar samt Psykisk ohälsa Asylsökande/Migranter. Nämnden
har utgått från landstingsplanen 2012-2015 i val av fokus för året. Landstinget har i landstingsplanen 2012-2015 identifierat ett antal hälsorisker och
riskgrupper som fortsatt måste uppmärksammas; 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 samt sexuellt riskbeteende. Nämndens princip för
2015, liksom tidigare år, är nämndsammanträde på förmiddagen och medborgardialog eller dialog med företrädare för medborgare på eftermiddagen, vid de
sammanträden det är möjligt. Under perioden har nämnden genomfört sex nämndsmöten, en presidieträff, fem arbetsutskott samt fyra träffar för
arbetsutskottet med patient- och pensionärsföreningar. Därutöver tillkommer en mängd sammanträden med andra samverkande aktörer samt aktiviteter som
nämnden deltagit vid.
Mandatperiodens första nämndsmöten under perioden har i huvudsak bestått av kunskapsuppbyggande nämndssammanträden. Vid det första
nämndsammanträdet i januari gavs nämnden bl a information från beställarfunktionen om sitt arbete och nämnden tog bl a beslut kring styrande regler och
dokument för nämnden. Vid nämndssammanträdet i februari informerade landstingsjurister om nämndens reglemente (reviderat av landstingsfullmäktige
2015-02-17), kommunaljuridik, kommunallagen och det kommunalrättsliga systemet rörande reglementen och delegation, samt den nya patientlagen som
trädde i kraft den 1 januari 2015. Kanslichef för patientnämnden informerade även om patientnämndens uppdrag samt aktuella trender i nämndens område.
Nämnden fick även information av primärvårdschef och primärvårdsstrateg via video.
Vid nämnden i februari beslutade nämnden om sin verksamhets- och aktivitetsplan för 2015 (VLL 111-2015) samt beslutade på begäran om uppföljning för
2014 av Skellefteå kommuns folkhälsopolitiska och alkohol- och drogpolitiska program (VLL 2102-2014), utifrån samarbetet med kommunen i Skellefteå
folkhälsoråd och FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå). Nämnden beslutade bl a i februari om en gemensam skrivelse till Socialstyrelsen (VLL 384-2015),
tillsammans med övriga nämnder för folkhälsa och primärvård, om behovet av standardisering av hälsoundersökningar för asylsökande samt problemen som
uppstår vid bristen på standard.
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Vid nämndssammanträdet i mars informerades nämnden av Urban Janlert, seniorprofessor och Kristina Lindvall, postdoktor, båda vid
verksamhetsutvecklingsstaben Västerbottens läns landsting och enheten för epidemiologi och global hälsa Umeå universitet, om resultat från
enkätundersökningen Hälsa på lika villkor 2014 och öppna jämförelser 2014. Nämnden beslutade bl a vid sammanträdet i mars om nämndens underlag inför
budget 2016 och ny landstingsplan 2016-2019 (VLL 82-2015) samt tog beslut om intresse gällande deltagande vid nämndsmöten på distans (1904-2014)
under en försöksperiod under 2015, inför landstingsfullmäktiges beslut 28-29 april 2015. Detta då landstingsstyrelsen beslutade den 11 november 2014 att ge
landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för deltagande i nämndsmöten på distans.
Vid nämndssammanträdet i april informerades nämnden av avdelningschef, universitetslektor/sjukgymnast samt överläkare vid Stressrehabilitering, Arbetsoch beteendemedicinskt centrum i Umeå, om arbetet kring stress och utmattningssyndrom. Nämnden beslutade bl a om att inrätta ett årligt folkhälsopris på
20 000 kr ur nämndens tilldelade visionsmedel (VLL 580-2015), ett beslut som även togs av övriga nämnder för folkhälsa och primärvård, samt beslutade om
yttranden över sex motioner från Ungdomsfullmäktige i Skellefteå, där nämnden representerades i februari 2015. Eftermiddagen ägnades åt medborgardialog
i temagrupper.
Vid nämndssammanträdet i maj informerades nämnden av hälsoutvecklare i Skellefteå vid enheten för folkhälsa, Västerbottens läns landsting, om
folkhälsoarbetet. Nämnden beslutade om delårsrapport per april (VLL 833-2015) där nämnden lämnade ett positivt överskott mot budget för sitt ordinarie
kostnadsställe på + 82 400 kr. Nämnden beslutade även om Riktlinjer för distansdeltagande vid nämndssammanträden (VLL 1904-2014) då
landstingsfullmäktige den 28-29 april 2015 beslutat om att nämnder för folkhälsa och primärvård samt samverkansnämnden deltar under försöksperioden
2015 med möjlighet till distansdeltagande vid nämndssammanträden. Landstingsfullmäktige beslutade även att respektive nämnd som deltar under
försöksperioden ska fastställa detaljerna för hur distansdeltagande ska genomföras och avrapportera till landstingsfullmäktige i juni. Vid sammanträdet i maj
beslutade nämnden även om nämndens rutin för ärendeberedningsprocessen (VLL 741-2015) samt godkände ny Huvudöverenskommelse för samarbete
mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting (HÖKEN) för perioden 1 september 2015 – 31 december 2018 (VLL 1063-2015).
Eftermiddagen ägnades åt medborgardialog i temagrupper.
Vid nämndssammanträdet i juni informerades nämnden av de två projektledarna vid ”Psykisk hälsa i fokus”, ett samarbetsprojekt mellan Skellefteå kommun
och landstinget, samt av handläggare vid Försäkringskassan i Skellefteå om sjukskrivningar gällande psykisk ohälsa. Berättarfestivalen Skellefteå
återrapporterade till nämnden gällande beviljat bidrag för 2015. Nämnden tog bl a även beslut om att bevilja ansökningar om bidrag från studieförbundet Bilda
för att starta en kör för dem med demens, stroke eller afasi med anhöriga, personskadeförbundet RTP om en förläsning samt från folkhälsoenheten om en
teaterföreställning om alkoholmissbruk. Eftermiddagen ägnades åt medborgardialog i temagrupper.
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Tabell 1 Verksamhets- och aktivitetsplan för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet

VERKSAMHETSMÅL
2015

Aktivitetsmål

Uppföljning per augusti

BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA

Förfoga över och
sprida kunskap om
befolkningens hälsa
och om vad
befolkningen behöver
för att få bättre hälsa.

Delta i kurser och konferenser (4
st/år)

Nämnden har deltagit i sju kurser under perioden:
- Spridningsseminarium Barn och ungas hälsa 25 mars i Skellefteå
- Hur lägger vi pusslet för att minska folkhälsoklyftorna 15 april i Stockholm
- Kunskapsdag om förvärvad hjärnskada – livslång rehabilitering den 11 maj i Lycksele
- En dag om missbruk hos äldre den 21 maj i Umeå
- Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården den 1 juni i Umeå
- Utbildningsdag om våld i nära relationer samt teaterföreställningen ”Just så pass folkvett” den 3 juni i Skellefteå
- Workshop lärtillfälle för projektet Psykisk hälsa i fokus den 19 augusti i Skellefteå

Ta del av hälsorapporter och
statistik (4 st/år)

Nämnden har bl a tagit del av följande fem rapporter under perioden:
- Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre
- Öppna jämförelser folkhälsa 2014
- Hälsa på lika villkor 2014
- Årsrapport om minoritetspolitikens utveckling år 2014
- Barnhälsorapport 2015 Kartläggning av barn och ungas hälsa i Västerbottens län

Planera, genomföra och utvärdera
träffar i fokusgrupper (3 ggr/år för
respektive grupp)

Psykisk ohälsa Äldre

Psykisk ohälsa Ungdomar

Psykisk ohälsa Migranter/Asylsökande

Planering 19/3
Träffar
med medborgare 22/4,
20/5, 11/6

Planering 19/3
Träffar med medborgare
22/4, 20/5, 11/6

Planering 19/3
Träffar med medborgare
22/4, 20/5, 11/6

Sammanfatta
och
gjorda erfarenheter

Nämnden sammanfattade och rapporterade erfarenheter i sitt underlag inför budget 2016 och ny landstingsplan
2016-2019 (VLL 82-2015) som nämnden beslutade om den 19 mars 2015.

rapportera

Den 15 april 2016 lämnar nämnden in sitt nästa underlag, inför budget 2017, där erfarenheter sammanfattas om
befolkningens hälsa och om vad befolkningen behöver för att få bättre hälsa.
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Nämnd för
funktionshinder och
habilitering

Nämnder för
folkhälsa och
primärvård

Träff 21 april gällande underlag inför
budget

19/2 och 18/5 under
perioden genom
träffar HÖKEN
(Huvudöverenskommelse
mellan kommun och
landsting).

Genom
samverkansnämnd samt
planerat lärande
seminarium för
FoP-nämnder
30/9-1/10

Samverka med kommuner (1
gång/år och kommun)

Skellefteå

Norsjö

Regelbundna träffar
utifrån HÖKEN
(Huvudöverenskommels
e mellan kommun och
landsting) sker varje år
mellan Skellefteå
kommun och
representanter från
landstinget, däribland
nämnden. Under
delårsrapportens period
har sammanträde
gällande HÖKEN skett
19/2 och 18/5.

Ordförande
har träffat
Norsjö
kommun 16/3
samt
Skellefteå
kommun
gällande
Norsjös ingång
i HÖKEN.
Norsjö
kommun går
med i HÖKEN
1/9 2015.

Samverka med folkhälsoråd (2
ggr/år och kommun)

Skellefteå

Norsjö

24/3 och 5/6

19/5 (3/3
inställt)

Samverka med övriga

FRIS – Förebyggande Rådet i Skellefteå

Beställar
-funktion

Primärvårds
-ledning

Nämnd
26/1

Nämnd 23/2
AU 17/4
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samhällsaktörer (2ggr/år)

19/2, 23/4, 23/6

Sammanfatta och rapportera
gjorda erfarenheter

Nämnden sammanfattade och rapporterade erfarenheter gällande det folkhälsopolitiska arbetet och första linjens
vård av barn och unga med psykisk ohälsa ur ett medborgarperspektiv i sitt underlag inför budget 2016 och ny
landstingsplan 2016-2019 (VLL 82-2015) som nämnden beslutade om den 19 mars 2015.
Den 15 april 2016 lämnar nämnden in sitt nästa underlag, inför budget 2017, där erfarenheter sammanfattas om
erfarenheter gällande det folkhälsopolitiska arbetet och första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa
ur ett medborgarperspektiv.

MEDBORGARINFLYTANDE

Utveckla det lokala
medborgarinflytandet
bl.a. via
folkhälsoråden och i
andra
samverkansformer

Planera,
Genomföra
och
Utvärdera
träffar med

Medborgare
(3ggr/år)

Träffar med medborgare 22/4, 20/5 och 11/6 i de tre olika temagrupperna.

Patient- och
pensionärsförening
ar (1 gång/år)

Arbetsutskottets dialogträffar med grupperingar av patientföreningar vid två tillfällen den 16/4 samt ett tillfälle den
20/4. Arbetsutskottets dialogträff med representanter pensionärsföreningar den 5/5.

Folkhälsoråd (2
ggr/år)

Skellefteå

Norsjö

24/3 och 5/6

19/5 (planerat 3/3 inställt)

Sammanfatta och rapportera
gjorda erfarenheter

Nämnden sammanfattade och rapporterade erfarenheter gällande det lokala medborgarinflytandet i sitt underlag
inför budget 2016 och ny landstingsplan 2016-2019 (VLL 82-2015) som nämnden beslutade om den 19 mars
2015. Den 15 april 2016 lämnar nämnden in sitt nästa underlag, inför budget 2017, där erfarenheter
sammanfattas om erfarenheter gällande det lokala medborgarinflytandet.

Utveckla
kompetensen kring
medborgardialog

Delta i kompetenshöjande forum
(2 ggr/år)

Nämnden deltar via samverkan mellan de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård med utsedd representant
och ersättare i Nätverket för hälsa och demokrati. Nätverket har under perioden haft möte 27/2 och 21/5 där
representant deltagit den 27/2. Representant deltog även vid seminarium 3/6.

Skapa ”nya”
mötesplatser för
dialog

SELMA – samverkande elevråd
mellan gymnasieskolor i Skellefteå

1:e vice ordförande i nämnden har den 1 april träffat representant för Skellefteå elevråd, elevrådet kallades
tidigare SELMA. Ytterligare dialog med det gemensamma elevrådet planeras under hösten 2015.

Sammanfatta och rapportera

De erfarenheter som framkommer gällande nya mötesplatser under 2015 kommer nämnden rapportera om i
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gjorda erfarenheter

underlag inför budget 2017 samt i årsrapport 2015

Befolkningens synpunkter
synliggörs i nämndens underlag till
budget och landstingsplan

Nämndens medborgardialog har sammanfattats i underlag inför budget 2016 och landstingsplan 2016-2019, se
bland annat s. 20. Nämnden beslutade om underlaget 2015-03-19, § 34.
Den 15 april 2016 lämnar nämnden in sitt nästa underlag, inför budget 2017, där befolkningens synpunkter
synliggörs.

Prognos av måluppfyllelse för verksamhetsmålen samt prognos för budget vid årets slut

Nämnden bedömer att nämndens mål för 2015 kommer att uppfyllas vid årets slut, då resultaten för perioden januari – augusti redan visar att samtliga mål
delvis eller helt uppfyllts. Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att vara positivt vid årets slut, då nämnden redan per
augusti har ett positivt överskott samt att nämnden har en god hushållning av tilldelade medel, bland annat genom antal deltagare vid de kurser nämnden
deltar vid samt prioritering av lokala konferenser.
3

Ekonomi

Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 där ledamöternas arvode, reseersättning samt övriga kostnader ingår var t o m
augusti 2015 + 152 900 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 per april 2015 utbetalat 50 000 kr
av visionsmedlen och 0 kr av folkhälsomedlen, det vill säga totalt utbetalt 50 000 kr av 303 000 kr.
Kostnader

Årsbudget

Utfall augusti 2015

Diff +/- mot budget

2 237 000 kr

1 338 400 kr

+ 152 900 kr

303 000 kr

50 000 kr

253 000 kr kvarstår per augusti 2015

Löner samt övriga kostnader
k-ställe 18217
Medel beviljade till folkhälsoaktiviteter/
visionsmedel k-ställe 18223

