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

2018-12-03

Ledamöter och ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet
Tid

2018-12-10 kl. 08:30 - 14:00

Plats

OBS Blåbäret, videokonfererensrum kl. 08:30 - 11:00 samt
Åkerbäret, Personalhotell Skellefteå kl. 13:00 - 14:00

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista
08:30 – 09:30 Sammanträde
09:30 – 10:00 Fika
10:00 – 11:00 Information via video om uppdrag kring äldres
hälsa av Maria Falck samt Anna Rosen, både Folkhälsoenheten
11.15 Lunch på Nordanågården
13:00 – 13:45 Information från Christine Bygden och Erica
Ärletun, handläggare Patientnämnden

Förhinder

Meddela Anna Löfgren snarast om du inte kan delta vid mötet

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva
färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel
används.

Med vänlig hälsning
Anna Löfgren /enligt uppdrag
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Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2018-12-10

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 2018-12-11.
§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 från Maria Falck, enhetschef Folkhälsoenheten, och Anna
Rosen, överläkare, Folkhälsoenheten, om uppdrag kring äldres hälsa
som fyra hälsocentraler genomförde en pilot kring våren 2018
b) Information från Christine Bygden och Erica Ärletun, handläggare
Patientnämnden
c) Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
november 2018
d) Läkarbemanningen vid hälsocentraler i Skellefteå - och Norsjöområdet
per oktober 2018 (specialister) och november 2018 (ST-läkare)
e) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från HÖKEN
(Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå och Norsjö kommuner och
landsting) den 4 december i Skellefteå
f) Janeth Lundbergs, Andreas Löwenhööks och Maalin Wikströms
information från gemensamt möte för Folkhälsoråd Skellefteå samt FRIS
(Förebyggande rådet i Skellefteå) den 5 december
g) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från
Samverkansnämnden den 7 december i Umeå
Beslutsunderlag
- Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet november 2018
- Läkarbemanningen vid hälsocentraler i Skellefteå - och Norsjöområdet per oktober 2018 (specialister)
och november 2018 (ST-läkare)

§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), 22 november
2018 (VLL 245:10-2018) samt den 3 december 2018 (VLL 245:11-2018)
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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) ,
- Justerat och anslaget protokoll för arbetsutskottet för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteåoch Norsjöområdet 2018-11-22 (VLL 245:10-2018
- Justerat protokoll för arbetsutskottet för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och
Norsjöområdet 2018-12-03 (VLL 245:11-2018)

§6

Ekonomisk månadsrapport per november 2018
VLL 470-2018

Sammanfattning
Månadsrapport med utfall till och med november 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 november, vilket motsvarar en
positiv avvikelse mot budget med ca x kr per november.
Nämndens två projekt gällande folkhälso- och visionsmedel (total årsbudget 303 000
kr) har per november 2018 haft bokförda utgifter på totalt ca x kr. Detta medför en
positiv avvikelse mot budget på ca x 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, beroende på när arrangemangen ska genomföras.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Månadsrapporten per november 2018 anses delgiven.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport till och med november 2018 (VLL 470:9-2018)
- 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.
Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018
VLL 150-2018

Sammanfattning
Nämnden beviljade den 17 maj 2018, § 50, ansökan från Hökens arbetsgrupp för
suicidprevention (Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå och Norsjö kommuner
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och landsting) om 15 000 kr i bidrag till en föreläsning för allmänheten den 30
augusti 2018 med tema ”Att förlora en närstående i självmord”. Föreläsningen
planerades först till den 10 september. Nämnden beslutade om 15 000 kr som
maxbelopp i bidrag enligt ansökan, 11 000 kronor nyttjades. Suicid Zeros
ambassadör för 2018, Mattias Sunneborn, var föreläsare. Nämnden angav i sitt
beslut att tilldelat bidrag senast skulle återrapporteras i november 2018.
Återrapportering har inkommit den 27 november 2018 (VLL 150:x-2018).
Nämndens beslut
-

Nämnden noterar inkommen rapport från HÖKEN:S
arbetsgrupp för suicidprevention gällande Mattias
Sunneborns föreläsning för allmänheten den 30 augusti
2018 med tema ”Att förlora en närstående i självmord”

Beslutsunderlag:
- HÖK:s samverkansgrupper. Redovisning av aktivitet vid Självmordsförebyggandedagen (VLL 150:222018)
- Hökens arbetsgrupp för suicidprevension. Ansökan om bidrag till Sucidförebyggande dagen 10 september
(VLL 150:9-2018)
- Hökens arbetsgrupp för suicidprevention. Ansökan om bidrag. Beslut (VLL 150:10-2018)

§9

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

Sammanfattning
Ansökan har inkommit till nämnden från Norsjö kommun den 21 november 2018
(VLL 150:21-2018) om bidrag på 13 000 kronor till aktiviteter under Kärleksveckan i
Norsjö den 9 – 17 februari 2019. Arrangemanget beräknas kosta 25 000 kr totalt.
Kärleksveckan i Norsjö kommun kommer att genomföras för tionde året i rad,
nämnden har i flera år bidragit till Kärleksveckan med medel. Näringslivet, föreningar
och organisationer är inbjudna att delta i temaveckan. Syftet med kärleksveckan är
att lysa upp och värma i februarimörkret. En vecka som andas kärlek och
medmänsklighet. Kärleken till hälsan, kroppen och livet.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Ansökan beviljas med 13 000 kronor ur nämndens visionsmedel med
motiveringen att arrangemanget vänder sig brett till allmänheten med
folkhälsoinriktade aktiviteter. Det är en vecka som andas kärlek och
medmänsklighet. Kärleken till hälsan, kroppen och livet.

Beslutsunderlag:
- Kärleksveckan 2019. Ansökan om medel (VLL 150:21-2018)
- Sammanställning av beviljade bidrag 2018

§ 10 Folkhälsopolitiska programmet för uppföljning 2018 och planering 2019
VLL 2454-2018
Sammanfattning
Ordförande i Folkhälsorådet i Skellefteå samt ordförande i FRIS (Förebyggande
Rådet i Skellefteå) har den 9 november skickat en skrivelse till de nämnder som
deltar i Folkhälsorådet, däribland Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteåoch Norsjöområdet, med en uppmaning att senast den 22 mars 2019 inlämna svar
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med beskrivning av hur nämnden hanterat de prioriterade målområdena i Skellefteå
kommuns folkhälsopolitiska program under 2018. Beskrivning av andra viktiga
folkhälsoinsatser nämnden genomfört inom övriga målområden efterfrågas även med
fokus på nya satsningar, aktiviteter eller metoder. Folkhälsorådet i Skellefteå har i
uppdrag att prioritera målområden i Skellefteå kommuns folkhälsopolitiska program
och föreslå förvaltningsövergripande insatser. Folkhälsorådet har även i uppdrag att
följa upp det folkhälsopolitiska programmet.
FRIS – förebyggande rådet i Skellefteå, ansvarar för arbete och uppföljning av
målområde 11. Alkohol, narkotika, tobak, dopning och överdrivet spelande.
Folkhälsorådet har, utifrån programmets 11 målområden, beslutat att prioritera
följande under 2018:
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso – och sjukvård
Skrivelsen uppmanar nämnden att även beskriva planerade folkhälsoinsatser för
2019.
Folkhälsorådet har, utifrån programmets 11 målområden, beslutat att prioritera
följande under 2019:
1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället,
11. Alkohol, narkotika, tobak, dopning och överdrivet spelande
Förslag
Förslag har upprättats
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Upprättat förslag till yttrande fastställs och överlämnas i december 2018
till ansvarig tjänsteman för Folkhälsorådet i Skellefteå

Beslutsunderlag:
- Förslag till yttrande till Folkhälsorådet
- Skrivelse från Folkhälsorådet i Skellefteå (VLL 2454:1-2018)

§ 11 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
medborgardialog utifrån nämndens tidigare arbete. Mandatperioden 2019-2022
ersätts nämnden av en beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå – och
Norsjöområdet till landstingsfullmäktige. Nämnden genomför en liknande
överlämning. Nämnden och arbetsutskottet har arbetat med överlämningen under
sammanträden i juni – december.
Förslag
Förslag har upprättats
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FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Upprättat förslag överlämnas till beredningen för folkhälsa och demokrati i
Skellefteå – och Norsjöområdet, tillsammans med nämndens årsrapporter
2015-2018, nämndens inlämnade underlag 2015-2018 inför landstingsplan och
budget samt minnesanteckningar från träffar med patient – och
pensionärsföreningar våren 2018.
Beslutsunderlag:
- Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Kunskapsöverföring till den nya
organisationen

§ 12 Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.
Beredande av årsrapport 2018
VLL 2452-2018
Sammanfattning
Enligt reglementet och för att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för
landstinget ska samtliga nämnder och folkhögskolestyrelsen upprätta en årsrapport
och överlämna den till landstingsstyrelsen. I respektive rapport ska
nämnden/styrelsen följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av
de mål som fastställts av landstingsfullmäktige samt de mål som fastställts i de egna
verksamhetsplanerna. Nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns
landsting upphör den sista december 2018. I den nya regionkommunen kommer de
inte att finnas kvar. Detta medför att nämnderna inte kommer att kunna anta en
årsrapport för 2018 som innehåller den slutgiltiga redovisningen av verksamhetsårets
ekonomiska resultat. Rapporten från varje nämnd, med ett tillägg av det ekonomiska
resultatet för 2018, kommer att antas år 2019 av regionstyrelsen. Kort
sammanfattning kommer också att ingå i landstingets samlade årsredovisning. Med
hänvisning till detta antar nämnderna den del av årsrapporten som avser
måluppfyllelse av fullmäktiges uppdrag kopplat till den verksamhetsplan som
nämnderna beslutat för 2018. Nämnderna kommer också att i sin rapport redovisa en
prognos för måluppfyllelse av sin budget.
Förslag
Förslag till beredande av årsrapport 2018 har upprättats
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Förslag till beredande av årsrapport 2018 fastställs och överlämnas till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag:
- Förslag beredande av årsrapport 2018
- Mall till nämnder, årsrapport 2018
- Delårsrapport per augusti 2018
- Verksamhetsplan 2018
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