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Ledamöter och ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet
Tid

2018-05-17 kl. 08:30 - 14:30
Avfärd k. 07.15 från hyrbilsparkering Skellefteå lasarett, se e-mail.
Avfärd kl. 14:30 från Norsjö.

Plats

Älgen, Norsjö kommunhus följt av Medan, Norsjö

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista
Kl. 08:30 – 09:00 Information av Dan Thorn, verksamhetschef Norsjö
hälsocentral, om arbete vid Norsjö hälsocentral gällande psykisk ohälsa,
migranters hälsa, äldrehälsovård, läkarrekrytering inför sommaren och
VHU 31 1/2
Kl. 09:00 – 09:30 Information av Mari-Louise Skoogh, avdelningschef
kultur och folkhälsa, Norsjö kommun, om folkhälsan i Norsjö
Kl. 09:30 – 10:00 Fika
Kl. 10:00 – 12:00 Nämndssammanträde
Kl. 13:00 – 14:30 Dialog med medborgare i Norsjö med omnejd på
Medan, uppdelat vid olika bord, om folkhälsan och den nära vården.
Inbjudan har gått ut via annonsering i Norran 12 maj och 16 maj samt
via pensionärsföreningar.

Med vänlig hälsning
Anna Löfgren /enligt uppdrag
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Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2018-05-17

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 2018-05-24.
§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 av Dan Thorn, verksamhetschef Norsjö hälsocentral, om
arbete vid Norsjö hälsocentral gällande psykisk ohälsa, migranters
hälsa, äldrehälsovård, läkarrekrytering inför sommaren och VHU 31 1/2
b) Information av Mari-Louise Skoogh, avdelningschef kultur och folkhälsa,
Norsjö kommun, om folkhälsan i Norsjö
c) Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
april 2018
d) Janeth Lundbergs, Andreas Löwenhööks och Maalin Wikströms
information från arbetsutskottets träffar med patientföreningar den 3 maj
e) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från
arbetsutskottets träff med pensionärsföreningar den 3 maj
f) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från
arbetsutskottets träff med RSMH Skellefteå den 7 maj
g) Janeth Lundbergs och Maalin Vikströms information från träff via video
den 9 maj med landstingsstyrelsens arbetsutskott, med anledning av
landstingsstyrelsens uppsiktsplikt
h) Janeth Lundbergs information från folkhälsoråd i Norsjö den 14 maj
i) Janeth Lundbergs information från Folkhälsodagen i Stockholm den 15
maj
Beslutsunderlag
- Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet april 2018

§5

Ekonomisk månadsrapport per april 2018
VLL 470-2018

Sammanfattning
Månadsrapport med utfall till och med april 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 782 500 kr per april, vilket motsvarar en
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Sammanträdesdatum
2018-05-17

positiv avvikelse mot budget med ca 54 000 kr per april.
Nämndens två projekt gällande folkhälso- och visionsmedel (total årsbudget 303 000
kr) har per april 2018 haft bokförda utgifter på totalt ca 47 200 kr. Detta medför en
positiv avvikelse mot budget på ca 54 200 kr.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
Månadsrapporten per april 2018 anses delgiven.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport till och med april 2018 (VLL 470:4-2018)

§6

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) Inspirationsdag, Samverkan landstinget – funktionshindersrörelsen, 31 maj,
Umeå. Två deltar
b) Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete – är det annorlunda
än i större kommuner? Avstår
Beslutsunderlag
- Inbjudningar

§7

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.
Delårsrapport per april 2018
VLL 1029-2018

Sammanfattning
Enligt gällande reglemente ska landstingets samtliga nämnder och styrelser i egna
delårsrapporter följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter mot bakgrund
av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige och de mål som fastställts i de
egna verksamhetsplanerna. Redovisningen av måluppfyllelsen ska innehålla
prognoser för verksamhetsmålens förväntade resultat vid årets slut. Nämnder och
styrelse ska senast den 24 maj 2018 lämna delårsrapport per april 2018 som
underlag till landstingsstyrelsen till den samlade delårsrapporten.
Förslag
Förslag har sammanställts.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Upprättat förslag till delårsrapport per april 2016 godkänns och överlämnas
till landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag:
- Förslag delårsrapport per april 2018
- Mall till nämnder, delårsrapport per april 2018
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§8

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

Sammanfattning
Ansökan har inkommit till nämnden den 24 april 2018 från HÖKEN:s arbetsgrupp för
suicidprevention (Samverkansgrupp mellan Skellefteå- och Norsjö kommun och
landstinget) gällande 15 000 kr i bidrag till föreläsning den 10 september 2018 i
Skellefteå vid Suicidförebyggande dagen. Gruppen önskar anordna föreläsning med
Suicid Zeros ambassadör Mattias Sunneborn eller någon annan föreläsare med egna
erfarenheter.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Nämnden beviljar ansökan med 15 000 kr i bidrag till föreläsning den 10
september 2018 med motivering att statistiken för suicid för Skellefteå – och
Norsjöområdet visar på en dyster trend under 2015 och 2017 samt även
under inledningen av 2018. Suicid är ett område som behöver samverkas
omkring. Under 2018 har nämnden ett uppdrag av landstingsfullmäktige att
främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer, ett uppdrag som
givits till nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag:
-Hökens arbetsgrupp för suicidprevension. Ansökan om bidrag till Sucidförebyggande dagen 10 september
(VLL 150:9-2018)
- Sammanställning av beslutade bidrag 2018
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