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

2018-11-12

Ledamöter och ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet
Tid

2018-11-19 kl. 08:30 - 14:00

Plats

Åkerbäret, Personalhotell Skellefteå

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista
KL. 08:30 – 09:30 Sammanträde
Kl. 09:30 – 10:00 Fika
Kl. 10:00 – 11:00 Eventuellt information av Maria Falk, Anna
Rosen och Carina Gustafsson, folkhälsoenheten, kring rapport
om uppdrag om äldres hälsa
Kl. 11:00 – 12:00 Nämndssammanträde
Kl. 13:00 – 14:00 Eventuellt fortsättning nämndssammanträde

Med vänlig hälsning
Anna Löfgren /enligt uppdrag
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Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2018-11-19

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 2018-11-22.
§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) Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
oktober 2018
b) Nämndens hantering av årsrapport 2018
c) Nämndens hantering av ärende från Folkhälsorådet i Skellefteå och
FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå) om Folkhälsopolitiska
programmet i Skellefteå kommun för uppföljning 2018 och planering
2019
d) En summering av primärvårdens patientpanels arbete (kortversion),
hösten 2018
e) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från ”Lokala
handlingsplaner för att förebygga självmord” den 14 november i
Lycksele
Beslutsunderlag
- Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet oktober 2018
- En summering av primärvårdens patientpanels arbete (kortversion), hösten 2018
- Folkhälsopolitiska programmet i Skellefteå kommun för uppföljning 2018 och planering 2019 (VLL
2454:1-2018)

§5

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 12 november 2018 (VLL 245:9-2018)
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FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Ovanstående delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna
Beslutsunderlag
- Justerat och anslaget protokoll för arbetsutskottet för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteåoch Norsjöområdet 2018-11-12 (VLL 245:9-2018)

§6

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2018
VLL 470-2018

Sammanfattning
Månadsrapport med utfall till och med oktober 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 1 870 000 kr per oktober, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med ca 217 600 kr per oktober..
Nämndens två projekt gällande folkhälso- och visionsmedel (total årsbudget 303 000
kr) har per oktober 2018 haft bokförda utgifter på totalt ca 114 800 kr. Detta medför
en positiv avvikelse mot budget på ca 137 800 kr. Dessa medel nämnden förfogar
över gällande folkhälsomedel och visionsmedel kan dock inte periodiseras på
samma sätt som nämndens ordinarie budget utan behöver ses på årsbasis samt att
viss fördröjning med utbetalning sker.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Månadsrapporten per oktober 2018 anses delgiven.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport till och med oktober 2018 (VLL 470:8-2018)
- Sammanställning av beviljade bidrag 2018

§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
- Inga kurser har inkommit som genomförs innan nämnden upphör
§8

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.
Kunskapsöverföring till den nya organisationen
VLL 1379-2018

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 samt förslag till upplägg av arbete kring
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medborgardialog utifrån nämndens tidigare arbete. Mandatperioden 2019-2022
ersätts nämnden av en beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå – och
Norsjöområdet till landstingsfullmäktige. Nämnden avser att genomföra liknande
överlämning
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Fortsatt arbete med överlämning inför ny mandatperiod sker den 10
december, när beslut tas, utifrån arbetet vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag:
- Överlämning till beredning inför FoP-S 2018-11-19
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