
PROTOKOLL 1 (5)
Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård                                     2014-05-12
i södra Lappland

§ 36 – 45, 1 bilaga

Plats Sorsele, Folkets hus 

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

Närvarande ersättare Ann-Louise Hansson
Anna Hedman
Sven-Åke Pennling

Sekreterare

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

Justerat 2014-05-21

.................................................. ..................................................
Marita Fransson Alexandra Wermelin
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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§ 36 Justering

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland utsåg Alexandra Wermelin
att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 
onsdagen den 21 maj. 

§ 37 Fastställande av föredragningslista

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland fastställde upprättad 
preliminär föredragningslista inför sammanträdet med tillägg för § 45.

§ 38 Informationer

– Noteras till protokollet enligt följande:

a.   Ekonomisk uppföljning per april
b.   Medborgarpanel

§ 39 Rapporter

– Noteras till protokollet enligt följande:

a. Lean Forum Healthcare 2014, 18-19 mars i Umeå
b. Barn och ungas hälsa, 3 april i Umeå
c. Folkhälsoråd, Åsele, Vilhelmina och Malå
d. Fokusgrupper, 12 maj i Sorsele

§ 40 Delårsrapport per april 2014
VLL 866-2014

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har beslutat att nämnden för folkhälsa och primärvård i södra 
Lappland senast den 19 maj 2014 ska inlämna ett underlag till delårsrapport per april 
2014.

Förslag

Förslag till delårsrapport per april 2014 har upprättats.

Nämndens beslut

– Förslag till delårsrapport per april 2014 godkänns.
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§ 41 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting 2014 –
2017. Yttrande
VLL 538-2014

Ärendebeskrivning

Västerbottens läns landsting har utformat ett förslag till ett nytt Folkhälsopolitiskt 
program för perioden 2014-2017 och nämnden för folkhälsa och primärvård i södra 
Lappland har ombetts att lämna synpunkter på upprättat förslag.

Förslag

Förslag till yttrande har upprättats. 

Nämndens beslut

– Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 42 Landstingsrevisionen, Granskning år 2013 av nämnderna för 
folkhälsa och primärvård. Rapport nr. 33/2013
VLL 592-2014

Ärendebeskrivning

Revisionens granskning av nämnderna för folkhälsa och primärvård södra Lappland 
visar att nämnden i allt väsentligt har haft en tillfredsställande måluppfyllelse i 
förhållande till fullmäktiges mål, uppdrag och direktiv. Rapporten visar vidare att 
nämnden bedöms ha haft en delvis tillfredsställande styrning och kontroll över sitt 
verksamhetsområde. Nämnden rekommenderas att arbeta vidare med att ta fram 
mätbara mål och att utvärdera sin verksamhet mot dessa. Nämnden arbetar med 
ständig utveckling av verksamhets-/aktivitetsplan samt dess ingående 
målformulering.

Förslag

Nämnden tar del av inkommen rapport och lägger den till handlingarna.

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar enligt upprättat förslag

§ 43 Folkhälsorådet i Vilhelmina. Projektansökan
VLL 118-2014

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet i Vilhelmina har inkommit med en projektansökan i vilken de ansöker 
om medel för att sätta upp ytterligare en hälsotavla i direkt anslutning till den 
planerade aktivitetsparken. Folkhälsorådet bedömer att hälsotavlan med enkla 
medel kan nå ”den stora massan” och väcka deras intresse för hälsofrämjande 
aktiviteter.
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Förslag

Folkhälsorådet i Vilhelmina föreslås erhålla 10 000 kronor i projektmedel för att sätta 
upp en hälsotavla.

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 44 Astma och allergiförbundet. Folkhälsoarbete och krav på 
tobaksfri arbetstid
VLL 672-2014

Ärendebeskrivning

I en skrivelse till nämnden skriver Astma och allergiförbundet att rökning medför en 
stor olägenhet för alla de med astma/allergi och att de därför vill påskynda arbetet 
med tobaksfri arbetstid. Gärna genom att i samverkan med kommunerna utforma en 
”Allergipolicy”.

Förslag

Nämnden tar del av inkommen skrivelse och vidarebefordrar den till respektive 
folkhälsoråd för hantering. Astma och allergiförbundet delges förfarandet.

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 45 Hälsoval Västerbotten 2015. Delegerat beslut
VLL 717-2014

Ärendebeskrivning

Nämnden har, genom att förmedla sina synpunkter till landstingsstyrelsens 
arbetsutskott, möjlighet att yttra sig gällande Hälsovalets regler och uppdrag för 
2015. Nämndens arbetsutskott har fått i uppdrag att förmedla nämndens synpunkter.
Arbetsutskottet har sammanställt nämndens synpunkter.

Nämndens beslut

1 Sammanställda synpunkter fastställs. 

2 Synpunkterna delges landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 
enligt bilaga 1 till protokoll.




