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Ledamöter och ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet
Tid

2018-04-19 kl. 08:30 - ca 14:30

Plats

Åkerbäret, Personalhotell Skellefteå

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista
Kl. 08:30 – 09:10 Information från Maria Bergström och Elenor Nygren,
fältare, Skellefteå kommun, om situationen kring droger i Skellefteå
KL. 09:10 – 09:40 Fika
Kl. 09:40 – 11:15 Nämndssammanträde
Kl. 11:15 -12:00 Information av Jenny Åkerlund, verksamhetsutvecklare,
Individ och familjeomsorgen, Skellefteå kommun, om rapporten
”Kartläggning av unga missbrukare 2017”
Kl. 13:00 – 15:00 Arbete i grupper med tidigare underlag/ årsrapporter
under mandatperioden för överlämning till den nya beredningen i
Skellefteå – och Norsjöområdet för mandatperiod 2019 - 2022

Med vänlig hälsning
Anna Löfgren / enligt uppdrag
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Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2018-04-19

Upprop
Upprop förrättas av tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare.
§2

Justering

FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Andreas Löwenhöök utses att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringsdatum fastställs till 2018-04-x.
§3

Fastställande av föredragningslista
VLL 130-2018

FÖRSLAG: Nämndens beslut
§4

Upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet fastställs.
Informationer
VLL 132-2018

FÖRSLAG: Nämndens beslut
Noteras till protokollet att nämnden tagit del av informationer enligt följande:
a) Information om rapporten ”Kartläggning av unga missbrukare 2017” av
Jenny Åkerlund, verksamhetsutvecklare, Individ och familjeomsorgen,
Skellefteå kommun
b) Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
januari, februari och mars 2018
c) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från träff den
10 april med elev som lämnat motion vid Ungdomsfullmäktige till
nämnden gällande testkit tillgängliga på hälsocentraler
d) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från nämndens
arrangemang den 10 april av föreläsning för allmänheten med Peter
Nordström om hälsan i Västerbotten nu och i framtiden
e) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från
arbetsutskottets träff den 12 april med patientföreningar
f) Information från lärande seminarium för de tre nämnderna för folkhälsa
och primärvård den 16 – 17 april i Lycksele
Beslutsunderlag
- Kartläggning av unga missbrukare 2017
- Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet januari, februari, mars 2018
- Motion vid Ungdomsfullmäktige 2018 gällande testkit vid hälsocentraler samt nämndens svar

§5

Ekonomisk månadsrapport per mars 2018
VLL 470-2018

Sammanfattning
Månadsrapport med utfall till och med mars 2018 har upprättats.
Nämndens budget är uppdelad i två kostnadsställen; personalrelaterade kostnader
och projektkostnader (projekt Folkhälsa och projekt Visionsmedel). Resultatet för
personalrelaterade kostnader uppgår till ca 597 000 kr per mars, vilket motsvarar en
positiv avvikelse mot budget med ca 29 000 kr per mars.
Nämndens två projekt gällande folkhälso- och visionsmedel (total årsbudget 303 000
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kr) har per mars 2018 haft tre bokförda utgifter på totalt 34 000 kr. Detta medför en
positiv avvikelse mot budget på ca 42 000 kr.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
Månadsrapporten per mars 2018 anses delgiven.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport till och med mars 2018 (VLL 470:3-2018)

§6

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Delegerade beslut har fattats av arbetsutskottet i enlighet med nämnden för folkhälsa
och primärvårds beslut den 26 januari 2015, § 6.
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 10 april 2018 (VLL 245:4-2018)
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Ovanstående delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna
Beslutsunderlag
- Justerat protokoll för arbetsutskottet för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och
Norsjöområdet 2018-04-10

§7

Kurser
VLL 135-2018

Sammanfattning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts.
Förtroendevalda som utses att delta vid konferenser har rätt till ersättning enligt
bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
a) Att leda och styra i samverkan för ett socialt hållbart Sverige 2030, 17-18
september 2018, Uppsala. Avstår
b) Folkhälsodagen, 15 maj, Stockholm. Janeth Lundberg deltar
Beslutsunderlag
- Inbjudningar

§8

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och
Norsjöområdet. Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt
VLL 895-2018

Enligt fastställd plan för landstingsstyrelsens uppsikt över övriga styrelser och
nämnder ska presidiet för Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och
Norsjöområdet träffa Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 9 maj 2018,
tillsammans med presidier för övriga nämnder för folkhälsa och primärvård samt
Samverkansnämnden. Dagordningen för träffen är nämndernas underlag inför
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budget och landstingsplan, nämnderna har också möjlighet att lyfta andra aktuella
frågor.
Nämndens beslut
- Arbetsutskottet får i uppdrag vid träffen den 9 maj 2018 med
landstingsstyrelsens arbetsutskott lyfta x samt att föra nämndens
talan i övriga frågor som uppkommer.
§9

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.
Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018
VLL 150-2018

Sammanfattning
Ansökan till nämnden (VLL 150:2-2018) har den 26 februari 2018 inkommit från
Mötesplatsen Norsjö om bidrag på 15 000 kr för yoga och mindfulness samt en
föreläsning våren 2018. Nämnden diskuterade ansökan vid sammanträdet den 26
mars och beslutade att ta beslut om ansökan vid sammanträdet den 19 april, efter att
svar på kompletterande frågor till ansökan inkommit. Följande frågor beslutades att
skicka till Mötesplats Norsjö: vilka som står bakom Mötesplats Norsjö, hur stor
gruppen är som besöker Mötesplats Norsjö, vilken kostnad det är för föreläsningen
och vilken föreläsare man avser att boka. Svar på frågor, samt den offert som
Mötesplats Norsjö har fått från Må i Norr, har inkommit den 10 april.
Beslutsunderlag:
- Mötesplatsen Norsjö. Ansökan om bidrag för yoga och mindfulness samt föreläsning våren 2018 (VLL
150:2-2018)
- Kompletterande information via e-mail 2018-04-10 samt offert från Må i Norr
- Sammanställning av beslutade bidrag 2018

§ 10 Döva i vården. Projektplan. Återrapportering per april 2018
VLL 67-2017
Sammanfattning
Nämnden beviljade den 8 juni 2017, § 41, ansökan om Döva i vården, projektplan,
med 33 102 kr till Gabriella Stenlund, anställd inom Västerbottens läns landsting.
Summan som ansökan avsåg var förlorad lön för tjänstledighet för att genomföra
projektet på tio procent under sex månader. Summan som utbetaldes korrigerades
från landstingets löneenhet då ansökan innehåll belopp på 8 495 kr för sociala
kostnader, vilket inte är en förlorad inkomst för den enskilde och därför inte ersätts.
Nämnden angav i sitt beslut att tilldelat bidrag senast skulle återrapporteras i april
2018. Återrapportering har inkommit den 12 april 2018 (VLL 67:19-2018).
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Nämnden noterar inkommen rapport gällande projektet
Döva i vården. Projektplan

Beslutsunderlag:
- Döva i vården. Projektplan. Återrapportering per april 2018 (VLL 67:19-2017)
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§ 11 Överlämning till den nya beredningen i Skellefteå – och Norsjöområdet
för mandatperiod 2019 - 2022
Sammanfattning
Innevarande mandatperiod avslutas per december 2018 och därmed Nämnd för
folkhälsa och primärvård i Skellefteå – och Norsjöområdet. Tidigare mandatperiod
har nämnden sammanfattat ett överlämnande dokument till nästkommande nämnd
utifrån tidigare underlag och årsrapporter, med förslag till förbättringsområden att
påtala för landstingsfullmäktige nästkommande år samt förslag till upplägg av arbete
kring medborgardialog utifrån nämndens tidigare arbete. Mandatperioden 2019-2022
planeras det för att nämnden ersätts av en beredning till landstingsfullmäktige.
Nämnden avser att genomföra liknande överlämning samt sammanfattning av
nämndens uppdrag under 2018.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Fortsatt arbete med överlämning inför ny mandatperiod sker vid kommande
sammanträden under 2018 utifrån arbetet vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag:
- Nämndens inlämnade underlag under 2015-2018
- Nämndens årsrapporter under 2015 - 2017

§ 12 Till handlingarna
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Inkomna protokoll och handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

- Protokoll Patientnämnden 2018-03-23 (VLL 589:2-2018)
Beslutsunderlag
- Protokoll Patientnämnden 2018-03-23 (VLL 589:2-2018)
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