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Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-02-24

§ 12 – 22, 2 bilagor

Plats Personalhotell Skellefteå, konferensrum plan 2

Beslutande Janeth Lundberg (S), ordförande
Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande
Jonas Andersson (S)
Marie-Louise Bystedt (S)
Harrieth Sundström (S)
Anna Westermark (S)
Tore Söderström (FP)
Gunnar Broström (V)
Gunilla Hedlund (C)

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

Sekreterare

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

Justerat 2014-02-28

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

..................................................
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§ 12 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-02-28. 

§ 13 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med 
avdrag.

§ 14 Informationer

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

a) Janeth Lundbergs information från landstingsstyrelsens Kick off inför 
budgetarbete den 29 januari i Umeå

b) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
presidiernas träff med revisorerna den 30 januari via video

c) Andreas Löwenhööks information från samråd med Sverigefinnar den 30 
januari via videokonferens

d) Marie-Louise Bysteds, Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks 
information från Nätverkskonferens den 5-6 februari i Sundsvall

e) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
presidieträff den 10 februari via videokonferens

f) Janeth Lundbergs information från Norsjö folkhälsoråd den 11 februari i 
Norsjö

g) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
Ungdomsfullmäktige i Skellefteå den 13 februari

h) Janeth Lundbergs information från träff kring ”Psykisk hälsa i fokus” den 
19 februari i Skellefteå

i) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från FRIS den 
20 februari i Skellefteå

§ 15 Krav på anställning av logopeder för arbete med afasi. Svar
VLL 1964-2013

Ärendebeskrivning
Skrivelse till de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård hade inkommit från 
Afasiföreningarna i länet. Skrivelsen uppmanar till att logopeder som arbetar med 
Afasi ska anställas i kommuner och primärvård. Nämnden delegerade den 14 
november 2013, § 83, till arbetsutskottet att hantera gemensam svarsskrivelse vid 
presidieträff. FoP-presidierna gav den 9 december 2013 tjänstemän i uppdrag att 
sammanställa svarskrivelse utifrån förd diskussion. Svarsskrivelse har upprättas 
(VLL 1964:2-2013). 

Nämndens beslut

- Nämnden noterar informationen. 
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§ 16 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) Jämlik vård på lika villkor 21 mars, Stockholm. Andreas Löwenhöök deltar.  

§ 17 Deltagande vid Almedalen. Resekostnad. 

Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit om ordförande Janeth Lundbergs deltagande vid Almedalen 
2014 i Visby vid Hjärnkolls och psykiatrins arrangemang. 

Nämndens beslut

- Resekostnad för Janeth Lundberg deltagande vid arrangemang vid 
Almedalen 2014 i Visby debiteras nämnden. 

§ 18 Årsrapport 2013
VLL 2191-2013

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet och för att tillgodose behovet av uppföljning för landstinget ska 
nämnden upprätta årsredovisning för år 2013 och överlämna denna till 
landstingsstyrelsen inför landstingsstyrelsens samlade årsredovisning 2013. 

Förslag
Förslag till årsrapport 2013 har upprättats. 

Nämndens beslut

- Upprättat förslag till årsrapport 2013 gällande nämnden för folkhälsa och 
primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet godkänns och överlämnas till 
landstingsstyrelsen. 

§ 19 Folkhälsopolitiska och alkohol- och drogpolitiska programmen 
Skellefteå kommun. Uppföljning 2013

VLL 2001-2013

Ärendebeskrivning
Skrivelse från Skellefteå folkhälsoråd och FRIS – förebyggande rådet i Skellefteå –
har inkommit till nämnden med uppmaning att senast den 28 februari lämna svar på 
hur nämnden hanterat folkhälsorådets prioriterade områden år 2013 ( målområde 1, 
3, 9, 10, 11) ur Skellefteå kommuns folkhälsopolitiska program. 

Förslag
Förslag till yttrande till Skellefteå folkhälsoråd och FRIS har upprättats. 
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Nämndens beslut

- Upprättat förslag till yttrande fastställs. 

§ 20 Motion nr 23-2013 Säkra god smärtvård i hela länet
VLL 1753-2013

Ärendebeskrivning
Daniel Öhgren (C) och Andreas Löwenhöök (M) har i en motion till landstingsfull-
mäktige föreslagit att tillgången till smärtläkare säkerställs i hela länet samt att 
samverkan mellan primärvården och specialistvården inom smärtmedicin utvecklas. 
Motion nr 23-2013 överlämnades av landstingsstyrelsens arbetsutskott den 23 
oktober 2013 till nämnderna för folkhälsa och primärvård för yttrande samt hälso-
och sjukvårdsnämnden för beredning.

Förslag 
Förslag till yttrande har upprättats där nämnden föreslår landstingsstyrelsen att 
föreslå landstingsfullmäktige att tillgång till smärtläkare i hela länet ska anses 
besvarad medan samverkan mellan primärvård och specialistvård bifalles.

Yrkanden 
Andreas Löwenhöök yrkade bifall till motionen. 
Janeth Lundberg yrkade bifall till upprättat förslag, enligt bilaga 1 till protokollet. 

Propositioner
Ordförande ställde propositioner om bifall till respektive avslag på avgivna yrkanden. 
Votering begärdes. 
Följande propositionsordning godkändes: den som bifaller Janeth Lundbergs yrkande 
röstar ja. Den som bifaller Andreas Löwenhööks yrkande om bifall till motionen röstar 
nej. Omröstningen utföll med 6 ja-röster och 3 nej-röster (bilaga 2 till protokollet). 
Nämnden hade såldes beslutat bifalla Janeth Lundbergs yrkande. 

Nämndens beslut

- Yttrandet avges till landstingsstyrelsen enligt bilaga 1 till protokollet.

Reservationer
Andreas Löwenhöök (M), Tore Söderström (FP) och Gunilla Hedlund (C) reserverade 
sig mot beslutet. 

§ 21 Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015
VLL 185-2014

Ärendebeskrivning
Nämnden ska sammanställa underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015, 
underlaget ska inlämnas senast den 30 april 2014. Nämnden arbetar i temagrupper 
med att sammanställa underlaget. 

Nämndens beslut

- Arbetsutskottet delegeras att sammanställa förslag på underlag till 
nästkommande sammanträde utifrån temagruppernas inlämnade 
texter.
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§ 22 Planering av 2014

Ärendebeskrivning
Nämnden ska planera upplägg och talare vid nämndssammanträden under 2014. 

Nämndens beslut

- Nämndssammanträden planeras utifrån förd diskussion. 




