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1. Inledning
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet lämnar årsrapport
för 2017. 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.
I landstingsplan 2016 – 2019 framgår fullmäktiges fyra mål för perioden. Nämnden bedömde i sin verksamhetsplan för 2017, beslutad 2016-12-15, § 98 (VLL 22231:1-2016)
att dess arbete återfinns inom tre av dessa inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa, God
och jämlik vård samt Aktiv och innovativ samarbetspartner. Till varje inriktningsmål har
fullmäktige angett ett antal strategier för 2017 som ska vara vägledande i arbetet inom
målområdet.
Nämnden arbetade 2017 med målet ”Bättre och jämlik hälsa” genom följande strategi:


Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård

Nämnden har även i sin verksamhetsplan för 2017 under inriktningsmålet ”Bättre och
jämlik hälsa” antagit målet ”Sprida kunskap om landstingets funktionshinderspolitik” som
en del i att Landstingsfullmäktige i september 2016 antog ”Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020”. Nämnder och styrelsen uppdrogs i strategin att för vart och ett av verksamhetsåren från 2017 fram till och med 2020 presentera
minst ett funktionshinderspolitiskt mätbart mål i sina verksamhetsplaner i enlighet med
denna strategi.
Därtill riktade landstingsfullmäktige följande särskilda uppdrag för bättre och jämlik hälsa
till nämnder för folkhälsa och primärvård för året 2017:


Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld



Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa



Utveckla äldrehälsovård i primärvården

Nämnden arbetade 2017 med målet ”God och jämlik vård” genom följande strategi:


Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv

Nämnden arbetade 2017 med målet ”Aktiv och innovativ samarbetspartner” genom följande strategi:


Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra

2. Nämndens samlade bedömning
Nämnden har under 2017 haft nio sammanträden, tio ordinarie arbetsutskott samt att
arbetsutskottet i april haft fyra dialogträffar med olika grupperingar av patient- och pensionärsföreningar. Nämnden uppmuntrade alla föreningar att skicka in skriftliga synpunkter
gällande förslag till utveckling av äldrehälsovård, behov av primärvård samt andra folkhälsoinsatser oavsett om de kunde närvara vid träffar eller inte. Nämnden valde år 2017
att inte arbeta i temagrupper utan att arbeta i helnämnd vid sammanträden med kunskapsinhämtning på förmiddagen vid nämndssammanträden utifrån uppdrag från landstingsfullmäktige i fokus, samt arbete med medborgardialog på eftermiddagen under
nämndssammanträden med enkät om äldrehälsovård vid tre tillfällen. Arbetet med uppdrag från landstingsfullmäktige beskrivs ytterligare under punkt 3 samt under punkt 4.
Nämnden bedömer att nämndens samtliga verksamhetsmål för 2017, som i landstingsplan 2016-2019 kallas strategier eller uppdrag, är uppfyllda förutom målet att ”Upprätta
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en dialog med Skellefteå elevkårer (samverkande elevråd mellan gymnasieskolor i Skellefteå) en gång per år”. Nämnden har istället fokuserat på dialog med unga genom att
delta aktivt vid Ungdomsfullmäktige 2017. Måluppfyllelsen för 2017 bedömer nämnden
därmed som tillfredsställande och beskrivs närmare under punkt 4. Nämnden har vid
sammanträden under året inhämtat kunskap inom bland annat våld i nära relationer samt
äldrehälsovård, fört dialog med relevanta verksamheter samt fört dialog med medborgare
om äldrehälsovård. Nämnden arrangerade en temadag den 23 november i Skellefteå om
diabetes tillsammans med Diabetesföreningen i Västerbotten. Föreningar och allmänhet
inbjöds och dagen annonserades på olika sätt.
Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på ca 242 000 kr mot årsbudget för nämndens ordinarie kostnadsställe, samt ett överskott på ca 8 000 kr mot årsbudget för nämndens visions- och folkhälsomedel (av total årsbudget på 303 000 kr). Förhinder eller sjukdom hos politikerna i nämnden vid sammanträden påverkar utfall av budget, nämnden
har även alltid hållit budget för respektive år genom god hushållning och avvägning av
kostnader, t ex antal deltagare vid olika kurser. 20 000 kr av nämndens visionsmedel
användes till nämndens folkhälsopris 2017 varav 10 000 kr delades ut till Ewa Öström
Öberg, förebyggande polis i Skellefteå för sitt arbete med ANDT-frågor samt nätverksbyggande sätt för att skapa trygghet. 10 000 kr delades även ut i folkhälsopris 2017 till
Kågedalens Ryttarförening, Skellefteå, för arbetet med tillgängliga, fysiska aktiviteter för
personer med funktionsnedsättning i olika åldrar.
Nämnden har även arbetat med uppdragen från landstingsfullmäktige för 2017 genom
ekonomiska bidrag för att på så vis förbättra vården och hälsan inom den aktuella målgruppen. Nämnden beviljade ansökan från Centrum för Män gällande arrangemang av
utbildningen ”Samtal om våld” med 54 500 kr, vilket möjliggjorde att sju representanter
från Centrum för Män kan gå utbildningen, som ett led i nämndens uppdrag att ”Utveckla
vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld”.
Nämnden beviljade ansökan från EFS Missionsförening i Skellefteå gällande MigrantMammors verksamhet med 55 000 kr ur 2017 års budget av folkhälsomedel, och 15 000
kr ur 2018 års budget av nämndens folkhälsomedel, som ett led i uppdraget att ”Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa”.
Nämnden har under 2017 även gjort en extra stor satsning inom den sexuella hälsan för
unga, genom att bidra med nästan 130 000 kr för föreställningen XXX 2.0 – om sex och
sånt för elever i årskurs 8 i Skellefteå och Norsjö under 2018. Bidraget avsåg Ungdomsmottagningens vikariekostnader för att kunna delta i föreställningarna i samverkan med
Unghästen. Nämnden bedömde det positivt att bidraget sammanstämmer väl med den
aktuella Me too rörelsen i Sverige under hösten 2017. Föreställningen med efterföljande
dialog ger ungdomar kunskap om sex och ett mod att säga nej till något man inte vill
göra. För ytterligare redovisning av bidrag och det ekonomiska utfallet se punkt 5.

3. Måluppfyllelse
I nämndens verksamhetsplan har inriktningsmålen och strategierna i landstingsplanen
specificerats och omsatts till ett antal mål och målvärden för 2017. Årsrapporten är en
uppföljning av dessa mål. I verksamhetsplanen framgår att flertalet av nämndens mål ska
följas upp i nämndens årsrapport 2017. Dessa mål redovisa i tabellen nedan.
3.1 Måluppfyllelse i tabellform

I följande avsnitt redovisas måluppfyllelsen för 2017 i tabellform. Färgerna nedan indikerar graden av
måluppfyllelse.
Färgmarkeringar
Målet uppfylls
Målet uppfylls delvis (till 90 procent)
Målet uppfylls inte
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Bättre och jämlik hälsa

Mål 2017

Målvärde 2017

Måluppfyllelse 2017

Förändring
jämfört med
2016

Aktiv medborgardialog
kring behov och förväntningar av hälso- och
sjukvård

Upprätta en dialog med Skellefteå
elevkårer– samverkande elevråd
mellan gymnasieskolor i Skellefteå
- en gång under 2017

Kontakt har under 2017 tagits
med Skellefteå elevkårer med
förfrågan om olika datum för
en träff, men Skellefteå elevkårer har inte haft möjlighet att
träffas.

→

Aktiv medborgardialog
kring behov och förväntningar av hälso- och
sjukvård

Genomföra träffar med medborgare i temagrupper (3 ggr under
2017)

Nämnden har under 2017 tagit
fram en enkät till medborgare
gällande uppdraget kring utveckling av äldrehälsovård i
primärvården. Träffar med
äldre medborgare, utifrån
nämndens uppdrag har under
2017 skett i juni, september
och oktober på eftermiddagen
vid nämndssammanträden.
Enkäten har även delats ut vid
två arrangemang som nämnden deltagit i; Norsjö poängjakt
i augusti och Seniordagen i
oktober Skellefteå.

↑

Aktiv medborgardialog
kring behov och förväntningar av hälso- och
sjukvård

Träffar med patient- och pensionärsföreningar (1 gång under 2017)

Arbetsutskottet har under
2017 genomfört fyra träffar
med grupper av patient – och
pensionärsföreningar (två
träffar den 10 april och två
träffar den 11 april)

→

Aktiv medborgardialog
kring behov och förväntningar av hälso- och
sjukvård

Sammanfatta och rapportera
gjorda erfarenheter

Text om framförda behov från
medborgardialog finns med i
nämndens underlag inför
budget och landstingsplan
2019 som nämnden beslutar
om den 26 mars 2018.

→

Sprida kunskap om landstingets funktionshinderspolitik

Informera om ”Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020” vid
dialogträffar med patient – och
pensionärsföreningar under 2017

Information skedde vid de fyra
träffar som arbetsutskottet
anordnade med föreningar den
10 och 11 april. Strategin
skickades även ut per e-mail till
föreningar.

↑

Utveckla vården för
våldsutsatta vad gäller
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Kunskapsinhämtning genom 1-2
föreläsningar inom området vid
nämndssammanträden under
2017

Information har skett vid
nämnden den 23 feb (Centrum
för Kvinnofrid, Centrum för
Män) samt av Guldstadens
kvinnojour den 19 oktober
2017.

↑
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Utveckla vården för
våldsutsatta vad gäller
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Sammanfatta och rapportera
gjorda erfarenheter

Text om nuvarande läge samt
förslag till förbättringar finns
med i nämndens underlag inför
budget och landstingsplan
2019 som nämnden beslutar
om den 26 mars 2018

↑

Samverka kring flyktingar
och nyanländas hälsa

Deltagande i Integrationsrådet i
Skellefteå 1 gång under 2017 samt
Länsstyrelsens Migrationsråd 1
gång under 2017

Ordförande för nämnden har
under 2017 deltagit i Integrationsrådet i Skellefteå den 3
mars och den 19 oktober samt
vid Länsstyrelsens Migrationsråd den 17 mars i Umeå.

↑

Samverka kring flyktingar
och nyanländas hälsa

Deltagande i Skellefteå folkhälsoråd 2 gånger under 2017 och
Norsjö folkhälsoråd 2 gånger
under 2017

Arbetsutskottet har deltagit vid
Skellefteås folkhälsoråd den 2
februari, 19 april, 8 september
och den 7 december. Deltagande av ordförande vid Norsjö folkhälsoråd den 6 feb, den
15 maj, den 18 september och
den 11 december.

↑

Utveckla äldrehälsovård i
primärvården

Utåtriktad aktivitet under
nämndssammanträden vid två
tillfällen kring äldrehälsovård i
primärvården

Nämnden har vid sammanträde i maj i Skellefteå, i september i Norsjö och i oktober i
Skellefteå samtalat med äldre
medborgare på offentliga
platser kring äldrehälsovård i
primärvården genom ifyllnad
av enkät samt dialog. Representanter för nämnden har
även delat ut enkäten vid
Poängjakten i Norsjö i augusti.
Nämnden har även deltagit
med sex representanter vid
Seniordag i Skellefteå den 7
oktober och fört dialog om
utveckling av äldrehälsovård,
och delat ut broschyrer och
broddar till äldre.

↑

Utveckla äldrehälsovård i
primärvården

Medborgardialog med patient –
och pensionärsföreningar 1 gång

Arbetsutskottet har under
2017 genomfört fyra träffar
med grupper av patient – och
pensionärsföreningar (två
träffar den 10 april och två
träffar den 11 april) där ett
tema var äldrehälsovård i
primärvård med möjlighet att
lämna förbättringsförslag.

↑

Utveckla äldrehälsovård i
primärvården

Kunskapsinhämtning från primärvården vid två nämndssammanträden under 2017

Primärvården genom Anders
Östblom informerade nämnden den 8 maj på temat utveckling av äldrehälsovården.
Verksamhetschef Dan Thorn
vid Norsjö hälsocentral informerade nämnden den 21
september med bl a temat
utveckling av äldrehälsovård i

↑
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primärvården.

God och jämlik vård

Mål 2017

Arbeta för jämlik vård för
befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt
ett genusperspektiv

Målvärde 2017

Sammanfatta och rapportera
gjorda erfarenheter

Måluppfyllelse 2017

Förändring
jämfört med
2016

Nämnden arbetar årligen med
att påtala i sina underlag till
landstingsfullmäktige den vård
som inte är jämlik ur ett genusperspektiv. Förslag till
förbättringar om mer jämlik
vård finns med i nämndens
underlag inför budget och
landstingsplan 2019 som
nämnden beslutar om den 26
mars 2018

→

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Mål 2017

Målvärde 2017

Måluppfyllelse 2017

Förändring
jämfört med
2016

Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete
i samverkan med andra

Samverka med kommuner (1
gång/år och kommun)

Ordförande och vice ordförande har deltagit i sammanträden med Skellefteå och
Norsjö kommun angående
Höken (Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå och
Norsjö kommuner och landsting) den 19 jan, den 20 april,
den 31 augusti och den 16
november.

→

Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete
i samverkan med andra

Samverka med folkhälsoråd (2
ggr/år och kommun)

Arbetsutskottet har deltagit vid
Skellefteås folkhälsoråd den 2
februari, 19 april, 8 september
och den 7 december. Ordförande har deltagit vid Norsjö
folkhälsoråd den 6 feb, den 15
maj, den 18 september och
den 11 december.

→

Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete
i samverkan med andra

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

Ordförande och vice ordförande har deltagit vid FRIS
möte den 15 februari, den 2
juni och den 7 december.

→

Skellefteå och Norsjö kommuner

Skellefteå och Norsjö folkhälsoråd
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3.2 Analys av måluppfyllelse
Nämnden bedömer att nämndens samtliga verksamhetsmål för 2017, 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) en gång per år”. Detta på grund av att elevkårer byts ut mellan terminer och att
representanter har haft svårt att avsätta tid, trots nämndens försök till träffar. Nämnden
har istället fokuserat på dialog med unga genom att delta aktivt vid Ungdomsfullmäktige
2017. Den åtgärd som tagits gällande detta är att mål gällande dialog med elevkårer inte
finns med i nämndens verksamhetsplan för 2018, mål om aktivt deltagande vid Ungdomsfullmäktige kvarstår. Måluppfyllelsen för 2017 bedömer nämnden därmed som tillfredsställande.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag
Nämnden har enligt texten i tabellen i punkt 3.1 arbetat med följande uppdrag från fullmäktige till nämnden 2017:




Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa
Utveckla äldrehälsovård i primärvården

Uppdraget att utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt
våld har nämnden arbetat med under 2017 genom kunskapsinhämtning vid nämndssammanträden av olika verksamheter, såsom Centrum för Kvinnofrid, Centrum för Män
och Guldstadens kvinnojour samt sammanfattat förslag till förbättringar i det underlag
inför budget och landstingsplan 2019 som nämnden beslutar om den 26 mars 2018.
Samverkan kring flyktingar och nyanländas hälsa har under 2017 skett i befintliga forum
för samverkan, Skellefteå folkhälsoråd och Norsjö folkhälsoråd samt genom nämndens
ordförandes deltagande i Integrationsrådet i Skellefteå samt Länsstyrelsens Migrationsråd. Utvecklingen av äldrehälsovård har skett genom att nämnden har delat ut en enkät
till patient – och pensionärsföreningar där äldrehälsovård var temat, samt delat ut den till
äldre de fört dialog med i samband med nämndssammanträden, detta har skett på offentliga platser i och runt Skellefteå samt Norsjö, Jörn och Boliden, samt vid arrangemang i
Norsjö i augusti och vid Seniordagen i Skellefteå i oktober som nämnden deltog vid. Totalt inkom 587 svar. Sammanfattning av svaren som inkommit presenteras i det underlag
inför budget och landstingsplan 2019 till landstingsfullmäktige som nämnden beslutar om
den 26 mars 2018. Dialog kring äldrehälsovård med patient- och pensionärsföreningar
har även skett vid fyra olika träffar under 2017, där förslag till förbättringar uppmuntrades
att lämnas till nämnden, både muntligt och skriftligt.
Se punkt 2 och punkt 5 för beskrivning av nämndens arbete gällande fullmäktiges uppdrag genom ekonomiska bidrag, samt se punkt 3.1 för ytterligare beskrivning av nämndens arbete med uppdragen under 2017.

5. Ekonomisk analys
5.1 Sammanfattning
Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 där ledamöternas arvode, reseersättning samt övriga kostnader ingår samt kostnadsställe 18223, total
årsbudget 303 000 kr, som avser särskilda medel för aktiviteter/projekt i frågor
om folkhälsa i samarbete med andra huvudmän (årsbudget 90 400 kr) samt för att uppfylla landstingets vision om världens bästa hälsa (årsbudget 212 600 kr).
Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på ca 242 000 kr mot årsbudget för nämndens ordinarie kostnadsställe samt ett överskott på ca 8 000 kr mot budget för nämndens
visions- och folkhälsomedel. Nämnden har alltid hållit budget för respektive år genom god
hushållning och avvägning av kostnader.
20 000 kr av nämndens visionsmedel användes till nämndens folkhälsopris 2017 varav
10 000 kr delades ut till Ewa Öström Öberg, förebyggande polis i Skellefteå för sitt arbete
med ANDT-frågor samt nätverksbyggande sätt för att skapa trygghet. 10 000 kr delades
även ut i folkhälsopris 2017 till Kågedalens Ryttarförening, Skellefteå, som skapar tillgängliga, fysiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning i olika åldrar.

8 (11)

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå – och Norsjöområdet. Årsrapport 2017

VLL 2373 - 2017

Nämnden har under 2017 gjort en extra stor satsning inom den sexuella hälsan för unga,
genom att bidra med nästan 130 000 kr ur sina visionsmedel för föreställningen XXX 2.0
– om sex och sånt för elever i årskurs 8 i Skellefteå och Norsjö under 2018, bidraget avsåg Ungdomsmottagningens vikariekostnader för att kunna delta i föreställningarna, i
samverkan med Unghästen. Nämnden bedömde det positivt att bidraget sammanstämmer väl med den aktuella Me too rörelsen i Sverige under hösten 2017, genom att föreställningen med efterföljande dialog ger ungdomar kunskap om sexuell hälsa och ett mod
att säga nej till något man inte vill göra. Nämnden beviljade den 8 juni, § 43, ansökan från
Centrum för Män gällande arrangemang av utbildningen ”Samtal om våld” med 54 500 kr,
vilket möjliggjorde att sju representanter från Centrum för Män kan gå utbildningen, som
ett led i nämndens uppdrag att ”Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld”.
Nämnden beviljade den 14 december, § 86, ansökan från EFS Missionsförening i Skellefteå gällande MigrantMammors verksamhet med 55 000 kr ur 2017 års budget av folkhälsomedel, och 15 000 kr ur 2018 års budget av nämndens folkhälsomedel, som ett led i
uppdraget att ”Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa”.
5.2 Verksamhetens budgetavvikelser och nettokostnadsutveckling
Nämnden har alltid hållit budget för respektive år och haft en marginal med ett överskott
mot budget genom god hushållning och avvägning av kostnader samt på grund av ett
visst naturligt bortfall av ledamöter under nämndssammanträden på grund av sjukdom
eller förhinder i sitt arbete. Se tabell nedan för utfall av budget år 2017 samt utveckling
2017 jämfört med föregående år 2016.
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd för folkhälsa och primärvård i
Skellefteå- och Norsjöområdet

Utfall 2017

Utfall 2016

Kostnadsutveckling

Budget
2017

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse

tkr

tkr

%

tkr

tkr

%

Nämndens ordinarie kostnadsställe, 18217

2204,6

2114,8

4,25 %

2447

242,38

9,91 %

Nämndens folkhälso – och visionsmedel, 18223

294,8

267,1

10,36 %

303

8,19

2,7 %

Verksamhetens nettokostnader

2499

2382

5%

2750

251

9%

5.3 Beviljade bidrag under 2017
Se beskrivning nedan för utförligare beskrivning av nämndens användning av sina visions
– och folkhälsomedel år 2017.
Visionsmedel 2017 (årsbudget 212 600 kr)
Doulor + 34 122 kronor
Återbetalning till nämnden skedde i januari 2017 av inte nyttjat bidrag som beviljades av
nämnden i december 2015 till verksamhet med doulor i Skellefteå på sammanlagt
166 000 kr under perioden 14 december 2015-31 december 2016. Återbetalning av
34 122 kr
Döva i vården 33 102 kronor
Nämnden beviljade 33 102 kronor till Gabriella Stenlund den 8 maj 2017, § 41, för projektplan gällande Döva i vården, då nämnden ville bidra med att göra vården mer tillgänglig och att säkerställa ett gott bemötande för döva. Syftet för projektet är att ge vårdpersonalen ökad kunskap om döva och teckenspråkets betydelse som kommunikationsmetod
för dem. Projektet bedrivs av Gabriella Stenlund på tio procents arbetstid under sex månader hösten 2017 samt del av våren 2018. Nämnden beviljade bidraget under förutsättning att; tjänstledighet på tio procent beviljas för Gabriella Stenlund som ska utföra projektet, projektet arbetar för att vårdpersonal ska skriva in i journal att tolk ska bokas vid
planerade besök samt att information ges om att dövtolk är gratis.
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Centrum för Män 54 500 kronor
Nämnden beviljade 54 500 kronor till Centrum för Män (CFM) den 8 juni 2017, § 43, för
arrangemang av utbildningen ”Samtal om våld” med 54 500 kr, vilket möjliggör att sju
representanter från Centrum för Män kan gå utbildningen. Utbildningen hålls av Alternativ
till Våld i Jönköping och innehåller sammanlagt fyra dagars sammankomster uppdelat i
två inledande dagar med de andra två dagarna efter ca en månad. CFM:s syfte med att
gå denna utbildning är att kunna erbjuda individuell behandling med högre kvalitet. CFM
är i huvudsak utbildade i material som är riktat mot gruppbehandling, en del personer är
dock inte lämpade att gå i grupp. CFM kan erbjuda en del av dessa individuell behandling
men det material de använder är en slags översättning av det material som egentligen
riktar sig mot grupp. CFM har övervägt olika alternativ för denna utbildning och det minst
kostsamma alternativet skulle vara att ta upp föreläsarna till Skellefteå för sammankomsterna. CFM ska själva stå som arrangör och sälja platser till grannkommuner och vårdgrannar. Utbildningen i Skellefteå planeras att ske under våren 2018. Nämnden beviljade
ansökan med 54 500 kr då det innebär nya behandlingsmetoder för dem som utövar våld
och att ansökan stämmer väl in på nämndens uppdrag under 2017 av landstingsfullmäktige att ”utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld”.
Broddar till Seniordag Skellefteå 5000 kr
Nämnden deltog vid en av Seniordagarna i Skellefteå 2017 den 7 oktober med sex representanter, enligt beslut 2017-05-08, § 26. Arbetsutskottet beslutade den 7 september,
§ 74, om att nämnden köper in broddar för max 5 000 kr för att dela ut till äldre som saknar sådana, utifrån den höga andelen av fallolyckor i Skellefteå. Nämnden förde även
dialog med äldre vid Seniordagen genom en enkät om förslag till utveckling av äldrehälsovård,
Folkhälsopris 2017 20 000 kronor
Nämnden beslutade den 19 oktober 2017, § 65, om nämndens folkhälsopris 2017 på
totat 20 000 kr, vilket delades ut vid landstingsfulläktige i Umeå 21 november 2017 i
Umeå.
- 10 000 kr delades ut till Ewa Öström Öberg, förebyggande polis i Skellefteå för sitt
arbete med ANDT-frågor samt nätverksbyggande sätt för att skapa trygghet.
- 10 000 kronor delades ut till Kågedalens Ryttarförening, Skellefteå, för skapande av
tillgängliga, fysiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning i olika åldrar
Unghästen 129 599 kronor
Nämnden beslutade den 15 november 2017, § 75, om att bevilja ansökan på 129 559 kr,
för Ungdomsmottagningens vikariekostnader för deltagande i föreställningen XXX 2.0 –
om sex och sånt, i samverkan med Unghästen för skolelever i årskurs 8 under 2018,
våren 2018 och hösten 2018. Ansökan beviljades då insatsen tydligt kan kopplas till de
övergripande folkhälsopolitiska målen om skydd mot smittspridning och sexuell och reproduktiv hälsa, och nämnden bedömde det positivt att bidraget sammanstämde väl med
den aktuella Me too rörelsen i Sverige under hösten 2017. Föreställningen med efterföljande dialog ger ungdomar kunskap om sexuell hälsa och ett mod att säga nej till något
man inte vill göra. 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 till de befintliga klasserna i Skellefteå och Norsjö kommun
Folkhälsomedel 2017 (årsbudget 90 400 kr)
Norsjö kommun, Norsjö poängjakten 6 000 kr
Nämnden beviljade den 8 juni 2017, § 42, 6000 kronor i bidrag till Norsjö kommun för
poängjakten i Norsjö den 19 augusti 2017 avseende cykelhjälmar och bidrag till priser,
inte till annonskostnader som ansökan på 6 000 kronor avsåg tillsammans med cykelhjälmar. Nämnden deltog även som aktör vid arrangemanget enligt förfrågan. Nämnden
beviljade bidraget med motiveringen att de såg vikten av ett samarrangemang mellan
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olika aktörer som främjar den fysiska aktiviteten i Norsjö samt den sociala tillvaron som
främjar den psykiska hälsan.
Föreningarnas Hus 15 000 kronor
Nämnden beslutade att bevilja 15 000 kronor i bidrag till Föreningarnas Hus den 8 juni
2017, § 44, utifrån ansökan om yogainstruktör vid åtta tillfällen under hösten 2017 för
målgruppen vid Föreningarnas Hus. Nämnden beviljade ansökan då människor med
psykisk funktionsnedsättning, som är Mötesplats Castors målgrupp, lever kortare liv enligt
forskning. Nämnden såg därför behovet av aktiviteter som främjar den psykiska hälsan,
och ger ett socialt sammanhang.
Samarrangemang med temadag om diabetes 10 860 kronor
Nämnden beslutade den 21 september 2017, § 55, att arrangera en temadag den 23
november 2017 i Skellefteå i samarbete med Diabetesföreningen i Västerbottens län,
utifrån att Diabetesföreningen i Västerbotten tog kontakt och föreslog arrangemanget.
Nämnden beslutade att stå för kostnad ur nämndens folkhälsomedel för lokal på Scandic
för 5860 kronor exkl moms med plats för 150 personer, samt bidrag till en maxkostnad på
5 000 kr för annonsering i Norran. Diabetesföreningen i Västerbottens län stod för kostnad för föreläsare och fika. Nämnden beviljade den muntliga ansökan på grund av att en
sådan temadag är en del i ett förebyggande arbete gällande en av folksjukdomarna, att
en temadag ger kunskap för dem som är drabbade samt att det i nämndens uppdrag
ingår att samverka med frivilligorganisationer inom folkhälsoområdet i syfte att bland annat få en bredare medverkan i arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser.
MigrantMammor 55 000 kronor
Nämnden beslutade den 14 december 2017, § 86, att bevilja ansökan från EFS Missionsförening i Skellefteå avseende MigrantMammors verksamhet med 55 000 kronor ur 2017
års budget av folkhälsomedel samt 15 000 kr ur 2018 års budget av nämndens folkhälsomedel. Bidraget motiverades med att nämnden under 2017 har ett uppdrag från
landstingsfullmäktige, för bättre och jämlik hälsa; ”Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa”. Nämnden motiverade även bidraget genom att MigrantMammors verksamhet
vänder sig till medborgare som ofta inte deltar vid cellprover, gynundersökningar samt att
verksamheten ger kvinnor kunskap i både sin egen hälsa och barnens hälsa.
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