
PROTOKOLL 1 (4)
Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-01-23

§ 1 – 11, 2 bilagor

Plats Personalhotell konferensrum plan 2, Skellefteå

Beslutande Janeth Lundberg (S), ordförande
Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande
Anna Westermark (S) ers för Jonas Andersson (S)
Marie-Louise Bystedt (S)
Harrieth Sundström (S) ers för Britt-Inger Lundmark (S)
Anders Hård (MP) ers för Tobias Wass (S)
Tore Söderström (FP)
Gunnar Broström (V)
Gunilla Hedlund (C)

Närvarande ersättare Eva Fransson (M)
Jens Wennberg (FP)
Lena Sandberg (KD)

Sekreterare

..................................................
Anna Löfgren

Justerat 2014-01-30

.................................................. ..................................................
Janeth Lundberg Andreas Löwenhöök
Ordförande Justerare

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

..................................................



PROTOKOLL 2 (4)
Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-01-23

§ 1 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-01-30. 

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 3 Informationer

Ärendebeskrivning
Noteras till protokollet att nämnden tagit del av informationer enligt följande:

a) Anders Hårds information från utbildningsdagen ”Sex mot ersättning” i 
Umeå den 11 december

b) Janeth Lundbergs information från träff i Skellefteå den 13 december 
med Skellefteå kommun och psykiatrin gällande ”Psykisk hälsa i fokus 
2014”

c) Andreas Löwenhööks information från samråd med samer den 21 
januari via videokonferens

§ 4 Kurser

Ärendebeskrivning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser hade sammanställts.
Förtroendevalda som utses att delta vid konferenser har rätt till ersättning enligt 
bestämmelser om arvode till förtroendevalda.

Nämndens beslut

a) Länsgrupp Barn och Ungas årliga spridningsseminarium den 3 april i Umeå. Jens 
Wennberg och Gunilla Hedlund deltar (Marie-Louise Bystedt ersättare).  

§ 5 Utbildning av utbildare i återfallsprevention inom psykiatriska 
kliniken Skellefteå lasarett samt Skellefteå kommun. Ansökan 
VLL 349-2011

Ärendebeskrivning
Ansökan om bidrag (VLL 349:77-2011) till utbildning av utbildare i återfallsprevention 
har kommit in. 

Nämndens beslut

- 40 000 kr beviljas ur nämndens visionsmedel, som ett led i landstingets mål 
för att nå världens bästa hälsa 2010. 
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§ 6 Ungdomsmottagningen. Ansökan om bidrag för barnmorskors 
medverkan vid teaterföreställningar 2014 om sex och samlevnad
VLL 349-2011

Ärendebeskrivning
Ansökan från Ungdomsmottagningen i Skellefteå (VLL 349:75-2011) har inkommit 
om 59 572 kr i bidrag för att täcka omkostnader för två barnmorskors deltagande 
under 2014 vid Unghästens 20 planerade teaterföreställningar till årskurs 8 i 
Skellefteå och Norsjö kommun under ämnet sex och samlevnad, samt planering 
inför genomförande. 

Nämndens beslut

- 55 000 kr beviljas ur nämndens visionsmedel, som ett led i landstingets mål 
för att nå världens bästa hälsa 2010. 

§ 7 Motion nr 16-2013 Erbjuda lämpliga patienter kostnadsfria ”Waran 
maskiner”
VLL 972-2013

Ärendebeskrivning
Liv Granbom (M) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstinget 
utreder kostnader och konsekvenser för att införa kostnadsfri portabel provtagnings-
utrustning för PK-mätning i hemmet. Nämnden ska lämna yttrande över motionen.

Förslag 

Förslag till yttrande har upprättats där motionen anses besvarad.

Nämndens beslut

- Yttrandet fastställs enligt bilaga 1.

§ 8 Motion nr 19-2013 Återkommande utbildningsinsatser för att se 
de våldsutsatta kvinnorna och deras barn i tid
VLL 1361-2013

Ärendebeskrivning
Marianne Normark (FP) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att 
landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för återkommande och 
regelbunden utbildning för landstingets personal för att bättre kunna bemöta 
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Nämnden ska lämna yttrande över motionen.

Förslag 

Förslag till yttrande har upprättats där motionen anses besvarad.

Nämndens beslut

- Yttrandet fastställs enligt bilaga 2.
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§ 9 Dokumenthanteringsplan 2014
VLL 2197-2013

Ärendebeskrivning

Dokumenthanteringsplaner ska finnas upprättade för landstingets verksamheter. 
Planerna ska visa vilken information som förekommer och hur den framställs och 
sorteras. Det ska även framgå om informationen ska bevaras eller när den kan 
gallras. Dokumenthanteringsplanen ska utgöra ett stöd för verksamheterna i syfte att 
åstadkomma en effektiv dokumenthantering. Planen ska fortlöpande uppdateras och 
kompletteras.

Förslag

Förslag till Dokumenthanteringsplan för nämnd för folkhälsa och primärvård i 
Skellefteå- och Norsjöområdet 2014 har upprättats.

Nämndens beslut

- Dokumenthanteringsplan för nämnd för folkhälsa och primärvård i 
Skellefteå- och Norsjöområdet 2014 fastställs enligt upprättat förslag. 

§ 10 Tjänsteresor i Västerbottens läns landsting. Riktlinjer
VLL 2097-2013

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har den 10 december, § 310, reviderat riktlinjer för tjänsteresor 
inom Västerbottens läns landsting. 

Nämndens beslut

- Nämnden noterar informationen. 

§ 11 Planering av våren 2014

Ärendebeskrivning

Nämnden ska planera upplägg och talare vid nämndssammanträden under 2014. 

Nämndens beslut

- Arbetsutskottet delegeras att planera upplägg av sammanträden under året 
utifrån förd diskussion och insända synpunkter. 




