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§ 14 – 27

Plats Marsfjäll, 5-6 mars, kl. 12.00 - 12.00

Beslutande Marita Fransson, ordförande
Nicke Grahn, vice ordförande
Bo Brydsten
Jonny Kärkkäinen
Urban Lindström, ersättare för Eve Högberg
Agneta Lindström-Berg
Inge Näslund
Gun Rehnman
Astrid Rönnqvist

Närvarande ersättare Per Dahlgren
Ann-Louise Hansson
Sven-Åke Pennling
Alexandra Wermelin

Sekreterare

..................................................
Viktoria Åkerlund

Justerat 2014-03-11

.................................................. ..................................................
Marita Fransson Gun Rehnman
Ordförande Justerare
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BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, 
Köksvägen 11, Umeå.

Plats för förvaring Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

..................................................
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§ 14 Justering

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland utsåg Gun Rehnman att 
tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till den 
2014-03-11. 

§ 15 Fastställande av fördragningslista

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland fastställde upprättad 
preliminär fördragningslista inför sammanträdet med tillägg av § 16 d, § 21 § 26, § 
27.

§ 16 Informationer

– Noteras till protokollet enligt följande:

a. Verksamhetsplan 2014, VLL 2090-2014

b. Underlag inför budget 2015, VLL 185-2014

c. Ekonomisk uppföljning per sista februari

d. Hälsodag ”Ta vara på det friska”

§ 17 Ajournering

Mötet ajournerades 2014-03-05 kl. 13.30-17.00 för genomgång och sammanställning 
dels av arbetsutskottets förslag till text i underlag inför budget 2015 samt deras 
förslag till utformning av verksamhetsplan. Utredaren fick uppdraget att arbeta vidare 
med dokumenten och genomföra de ändringar som nämnden föreslog. Mötet 
återupptogs 2014-03-06 kl. 08.30.

§ 18 Handlingsplan för STI/HIV-prevention och prevention av
oönskade graviditeter
VLL 357-2014

Ärendebeskrivning

Västerbottens läns landsting har utformat en ny handlingsplan för STI/HIV prevention 
och prevention av oönskade graviditeter. Planen är länsövergripande och gäller för 
perioden 2013-2017.

Nämndens beslut

– Informationen noteras till protokollet.
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§ 19 Medborgarpanel, Uppföljning mötesprotokoll 2013-12-11 § 92

Ärendebeskrivning

Nämnden har för avsikt att införa medborgarpaneler under 2014 och ledamöterna 
har fått i uppdrag att ta del av information från Göteborgs universitet via länken 
http://www.medborgarpanelen.gu.se och därefter delge varandra sina reflektioner.

Nämndens beslut

1. Nämndens reflektioner noteras till protokoll.

2. Nämnden går vidare med planerna på att införa en medborgarpanel.

§ 20 Kurser och konferenser
VLL 311-2014

Ärendebeskrivning

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts. Förtroendevalda 
som utses att delta i kurs eller konferens har rätt till ersättning enligt bestämmelser 
om arvode till förtroendevalda.

Nämndens beslut

– Anmälan till kurser och konferenser enligt följande:

a. Nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014, 
15 maj kl. 10.00-15.30, Skellefteå, kostnadsfritt, Inge Näslund                                                                                                                                        

                        deltar.

b. Lean Forum Healthcare, 18-19 mars i Umeå, Nicke Gran har blivit 
förhindrad att åka. Agneta Lindström-Berg deltar i hans ställe.

§ 21 Folkhälsoråd, Informationer

– Noteras till protokollet enligt följande:

a. Lycksele
b. Malå
c. Dorotea
d. Åsele
e. Vilhelmina
f. Storuman
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§ 22 Projektansökan, Folkhälsorådet i Storuman
VLL 118:2-2014

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet i Storuman har inkommit med en projektansökan i vilken rådet 
ansöker om 10 000 kronor att använd i sitt arbete med; Delaktighet och inflytande, 
Ekonomisk och social trygghet, Fysisk aktivitet i arbetslivet, Ökad fysisk aktivitet, 
Goda matvanor och säkra livsmedel, Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika och 
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Förslag

Folkhälsorådet i Storuman föreslås erhålla 10 000 kronor i projektmedel för 
genomförande av projekt. 

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 23 Projektansökan, Folkhälsorådet i Malå
VLL 118:3-2014

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet i Malå har inkommit med en projektansökan i vilken rådet ansöker om 
10 000 kronor att använda i sitt arbete med livsstilsfrågor. Kommande år kommer 
detta arbete att fokusera på medborgarnas vikt, stress och tobaksvanor. 

Förslag

Folkhälsorådet i Malå föreslås erhålla 10 000 kronor i projektmedel för 
genomförande av projekt. 

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 24 Projektansökan, Folkhälsorådet i Sorsele
VLL 118:4-2014

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet i Sorsele har inkommit med en projektansökan i vilken rådet ansöker 
om 10 000 kronor att använda i sitt arbete med att initiera och driva folkhälsoarbete i 
Sorsele kommun. Del av pengarna kommer att gå till finansiering av Psykveckan. 

Förslag

Folkhälsorådet i Sorsele föreslås erhålla 10 000 kronor i projektmedel för 
genomförande av projekt. 
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Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 25 Projektansökan, Folkhälsorådet i Lycksele
VLL 118:5-2014

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet i Lycksele har inkommit med en projektansökan i vilken rådet 
ansöker om 20 000 kronor att använda i sitt arbete med att tillhandahålla verktyg för 
kommunens medborgare att skapa och/eller behålla en god fysisk och psykisk hälsa. 

Förslag

Folkhälsorådet i Lycksele föreslås erhålla 10 000 i projektmedel för genomförande 
av projekt. 

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 26 Projektansökan, Folkhälsorådet i Åsele
VLL 118:6-2014

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet i Åsele har inkommit med en projektansökning i vilken rådet ansöker 
om 10 000 kronor att använd i sitt arbete folkhälsoarbete. Till ansökan kommer det 
att bifogas en aktivitetsplan där folkhälsorådet tydliggjort hur de avser arbeta för att 
förbättra resultaten i modellen.

Förslag

Folkhälsorådet i Åsele föreslås erhålla 10 000 kronor i projektmedel för 
genomförande av projekt. 

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 27 Projektansökan, Folkhälsorådet i Dorotea
VLL 118:7-2014

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet i Dorotea har inkommit med en projektansökning i vilken rådet 
ansöker om 10 000 kronor att använda i sitt arbete att förbättra folkhälsan i 
kommunen. Till ansökan kommer det att bifogas en aktivitetsplan där folkhälsorådet
tydliggjort hur de avser arbeta för att förbättra resultaten i modellen.
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Förslag

Folkhälsorådet i Dorotea föreslås erhålla 10 000 kronor i projektmedel för 
genomförande av projekt. 

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.




