KALLELSE
Kontaktperson
Anna Löfgren, utredare
Ledningsstaben
0910-774675
Anna.Lofgren@vll.se

2018-06-04

Ledamöter och ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet
Tid

2018-06-11 kl. 08:30 - 16:00

Plats

Åkerbäret, Personalhotell Skellefteå

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista

Kl. 08:30 – 10:00

Information från Lisa Högdahl från Elevhälsan, Evy Lundkvist
Lundmark från Ungdomshälsan samt Erika Bergmark från BUP
Skellefteå om den psykiska hälsan bland unga

Kl. 10:00 – 10:30

Fika

Kl. 10:30 – 11:10

Information från Erik Nordmark och Olov Öhman, Centrum mot
Våld, om förändrat arbetssätt kring behandling av våldsutövare
samt utfall av beviljat bidrag av nämnden 2017 för utbildning
våren 2018

Kl. 11:10 – 12:00

Nämndssammanträde

Kl. 13:00 – 16:00

Nämndssammanträde samt arbete i grupper gällande
överlämningen till beredning för ny mandatperiod 2019-2022,
avbrott för fika kl. 14:00

Med vänlig hälsning
Anna Löfgren /enligt uppdrag
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Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2018-06-11

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 2018-06-11.
§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 Evy Lundkvist Lundmark, Ungdomshälsan, om den psykiska hälsan
bland unga
b) Information av Lisa Högdahl, Elevhälsan, om den psykiska hälsan bland unga
c) Information av Erika Bergmark, BUP, om den psykiska hälsan bland unga
d) Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet maj 2018
e) Läkartjänster per hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
f) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från
Samverkansnämnden den 18 maj i Umeå
g) Janeth Lundbergs information från Folkhälsorådet i Skellefteå den 25 maj
Beslutsunderlag
- Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet maj 2018
- Läkartjänster per hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet

§5

Centrum för Män. Ansökan om ekonomiskt bidrag. Återrapportering
VLL 67-2017

Nämnden fick den 25 maj 2017 en skriftlig ansökan (VLL 67:3-2017) av Centrum för Män
(CFM) om bidrag på 54 500 kr för arrangemang våren 2018 av utbildningen ”Samtal om våld”
(total kostnad för arrangemenaget 109 000 kr), vilket skulle bekosta att sju stycken från
Centrum för Män kunde gå den. Centrum för Män ingår sedan januari 2018 i det nya
paraplynamnet Centrum mot Våld, samma organisation som tidigare men nytt namn. Syftet
med att arrangera utbildningen, som hålls av Alternativ till Våld och innehåller sammanlagt fyra
dagars utbildning, var att kunna erbjuda individuell behandling för våldsutövare med högre
kvalitet, istället för att enbart erbjuda gruppbehandling vilket inte alla personer lämpar sig för.
Nämnden beviljade den 8 juni 2017, § 43, 54 500 kr ur nämndens visionsmedel till Centrum för
Män för arrangemang av utbildningen. Nämnden beviljade ansökan då det innebär nya
behandlingsmetoder för dem som utöver våld och att ansökan väl stämde in på nämndens
uppdrag under 2017 av landstingsfullmäktige att ”utveckla vården för våldsutsatta vad gäller
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld”.
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FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Noteras till protokollet att nämnden vid sammanträdet den 11 juni 2018 tagit del
av muntlig återrapportering av Erik Nordmark och Olov Öhman, Centrum mot
Våld, för beviljat bidrag av nämnden den 8 juni 2017 till Centrum för Män.
Beslutsunderlag
- Centrum för Män. Ansökan om ekonomiskt bidrag (VLL 67:3-2017)
- Centrum för Män. Ansökan om ekonomiskt bidrag. Beslut (VLL 67:7-2017)

§6

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Delegerade beslut har fattats i enlighet med nämndens beslut den 26 januari 2015, § 6.
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 7 maj 2018 (VLL 245:5-2018)
Protokoll från sammanträde den 28 maj 2018 (VLL 245:6-2018)
Ordförandebeslut 2018-05-23
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå – och Norsjöområdet. Dataskyddsombud
(VLL 1228-2018)
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 2018-0507 (VLL 245:5-2018) och 2018-05-28 (VLL 245:6-2018)
- Justerat ordförandebeslut 2018-05-23 gällande dataskyddsombud för nämnden (VLL 1228-2018)

§7

Ekonomisk månadsrapport per maj 2018
VLL 470-2018

Sammanfattning
Månadsrapport med utfall till och med maj 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 x kr per maj, vilket motsvarar en positiv avvikelse
mot budget med ca x kr per maj.
Nämndens två projekt gällande folkhälso- och visionsmedel (total årsbudget 303 000 kr) har
per maj 2018 haft bokförda utgifter på totalt ca x kr. Detta medför en positiv avvikelse mot
budget på ca x kr.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
Månadsrapporten per maj 2018 anses delgiven.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport till och med maj 2018 (VLL 470:5-2018)
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§8

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.
§9

Folkhälsopris 2018. Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och
Norsjöområdet
VLL 1324-2018

Sammanfattning
Nämnden beslutade den 22 april 2015, § 45, att inrätta ett årligt folkhälsopris på 20 000 kr ur
nämndens visionsmedel. Övriga nämnder för folkhälsa och primärvård tog under våren 2015
ett liknande beslut under förutsättning att nämnderna för folkhälsa och primärvård årligen
tilldelas visionsmedel. Den 17 september 2015, § 87 (VLL 580:33–2015), fastställde nämnden
kriterier för nämndens årliga folkhälsopris. Nämndens folkhälsopris 2018 ska delas ut vid
landstingsfullmäktige den 9 oktober 2018.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Fortsatt dialog kring mottagare av nämndens folkhälsopris 2018 sker vid nämndens
sammanträde den 20 september, då beslut tas.
Beslutsunderlag
-Kriterier för folkhälsopris (VLL 580:33–2015)
- Kvarvarande förslag från nämnden 2017 till mottagare 2018

§ 10 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
-Dokumenterad dialog vid nämndssammanträde 2018-04-19 kring överlämning
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§ 11 Till handlingarna
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Inkomna protokoll och handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

- Landstingsrevisionen. Sammanställning av iakttagelser år 2017. Rapport Gr 16/2017 (VLL
924-2018)
- Protokoll Patientnämnden 2018-05-23 (VLL 589:3-2018)
Beslutsunderlag
- Landstingsrevisionen. Sammanställning av iakttagelser år 2017. Rapport Gr 16/2017 (VLL 924-2018)
- Protokoll patientnämnden 2018-05-23 (VLL 589:3-2018)
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