
PROTOKOLL 1 (5)
Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-04-11

§ 31 – 42, 3 bilagor

Plats Personalhotell Skellefteå, plan 2

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

Närvarande ersättare Anders Hård (MP)
Lena Sandberg (KD)

Övriga Maria Falck, hälsostrateg, § 34 a
Isak Saadio, årskurs 8, del av § 39
Gabriel Lindgren, årskurs 8, del av § 39

Sekreterare

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

Justerat 2014-04-25

.................................................. ..................................................
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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§ 31 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-04-25. 

§ 32 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med 
tillägg av § 33.

§ 33 Val av ersättare 

Ärendebeskrivning
Harrieth Sundström, tidigare ersättare i nämnden, är vald som ledamot i nämnden 
vid landstingsfullmäktige den 18 februari. Val av fyllnadsval för Harrieth Sundström 
kommer att ske vid landstingsfullmäktige den 24 april. Vid nämnden den 12 maj 
kommer ny inkallelseordning för nämndens ledamöter därför att fastställas. Val av 
ersättare för frånvarande Harrieth Sundström under nämndsmötet den 11 april ska 
fastställas. 

Nämndens beslut

- Anna Westermark (S) väljs till ersättare för Harrieth Sundström 
under nämndsmötet den 11 april.   

§ 34 Informationer

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

a) Information om förslag till Folkhälsopolitiskt program, Västerbottens läns 
landsting 2014-2017 av hälsostrateg Maria Falck, enheten för folkhälsa

b) Janeth Lundberg och Andreas Löwenhööks information om diskussioner 
kring kapiteringen inför presidiernas träff med landstingsstyrelsens 
arbetsutskott den 13 maj

c) Andreas Löwenhööks information från konferensen Jämlik vård på lika 
villkor den 21 mars i Stockholm

d) Andreas Löwenhööks information från samråd med romer, 
tornedalsfinnar och judar den 26 mars i Umeå

e) Andreas Löwenhööks information från samråd med samer och 
sverigefinnar i Norrbotten. Västerbotten och Jämtland den 31 mars i 
Lycksele

f) Janeth Lundberg och Andreas Löwenhööks information från folkhälsoråd 
Skellefteå den 27 mars i Skellefteå

g) Janeth Lundberg och Andreas Löwenhööks information från presidieträff 
den 31 mars via video

h) Information från lärande seminarium för nämnder för folkhälsa och 
primärvård den 1 april i Skellefteå

i) Janeth Lundbergs information från träff den 8 april med ”Psykisk hälsa i 
fokus 2014” samt Hjärnkoll angående Almedalen

j) Janeth Lundbergs information från träff med PRO Skelleftehamn den 17 
mars och den 8 april
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k) Janeth Lundberg och Andreas Löwenhööks information från FRIS 
(Förebyggande rådet i Skellefteå) den 10 april i Skellefteå

l) Rapport gällande beviljat bidrag till utbildningsdagen ”Nog Nu – om 
maskulinitet, våld och förebyggande arbete”  den 2 december 2013 i 
Umeå (VLL 349:83-2011)

§ 35 Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård. 
Rapport 33-2013
VLL 592-2014

Ärendebeskrivning
Rapport från landstingsrevisionen har inkommit till nämnden, en granskning av år 
2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård.

Nämndens beslut

- Noteras till protokollet att nämnden tagit del av rapporten. 

§ 36 Justitiedepartementet. En politik för en levande demokrati. 
Regeringens skrivelse 2013/14:61
VLL 284-2014

Ärendebeskrivning
Skrivelse från regeringen, En politik för en levande demokrati, har inkommit till 
nämnden där regeringen redovisar demokratipolitiken i en skrivelse till riksdagen. 
Skrivelsen innehåller regeringens bedömning av vilken inriktning demokratipolitiken 
bör ha och vilka utmaningar som politiken bör fokusera på under resten av 
mandatperioden. Planerade åtgärder för att förverkliga inriktningen redovisas. 
Bedömningarna grundas på en redogörelse av demokratiutvecklingen i Sverige 
utifrån en genomgång av forskning, rapporter och utvärderingar. Skrivelsen 
innehåller också en redogörelse för de åtgärder som regeringen tidigare vidtagit och 
det arbete som pågår inom demokratipolitiken.

Nämndens beslut

- Noteras till protokollet att nämnden tagit del av skrivelsen. 

§ 37 Skrivelse till Migrationsverket från nämnder för folkhälsa och 
primärvård
VLL 718-2014

Ärendebeskrivning
Presidierna för nämnderna för folkhälsa och primärvård har sammanställt förslag på 
skrivelse till Migrationsverket angående åtgärder för en bättre hälsa för asylsökande. 

Nämndens beslut

- Skrivelsen skickas till Migrationsverket sedan den behandlats under 
april av samtliga tre nämnder för folkhälsa och primärvård . 

§ 38 Kurser

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

a) Från kunskap till handling, mötesplats social hållbarhet, Norrköping den 6-7 
maj. Avstår

b) Modeling school success for newly arrived pupils, Skellefteå den 21 maj.  
Marie-Louise Bystedt deltar. 

§ 39 Motion Ungdomsfullmäktige, Intimskydd och läkemedel
VLL 495-2014

Ärendebeskrivning
Motion som inlämnats inför Skellefteå kommuns Ungdomsfullmäktige den 13 februari 
2014 i Skellefteå, Intimskydd och läkemedel, överlämnades vid Ungdomsfullmäktige 
till nämnden att besvara. Motionärerna Isak Saadio och Gabriel Lindgren, som går i 
årskurs 8, anser att problem som man föds med bör åtgärdas gratis på ett eller annat 
sätt på grund av att det är jobbigt med extra kostnader för någonting som man inte 
rår för. De anser därför att gratis eller prissänkt skydd bör införas för dem som har 
menstruation. Allergier och annat medfött bör kunna åtgärdas gratis. 

Förslag
Förslag till svar har upprättats där motionen inte föranleder någon åtgärd. 

Nämndens beslut

- Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag, bilaga 1.

§ 40 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. 

Yrkanden 

Sidan 10 avsnitt 5.3 Etnisk tillhörighet

Janeth Lundberg yrkade bifall till upprättat förslag samt revidering på sidan 10 av 
orden alla migranter till ordet anhöriginvandring istället under avsnittet 5.3 Etnisk 
tillhörighet. 

 ur smittskyddssynpunkt bör en hälsoundersökning för anhöriginvandring

genomföras

Propositioner

Ordförande ställde propositioner om bifall respektive avslag på sitt yrkande på sidan 
10 och fann att nämnden beslutat bifalla yrkandet. 

Nämndens beslut

- Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015 fastställs och 
överlämnas till landstingsstyrelsen. 
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§ 41 Motion nr 25-2013 av Marianne Normark (FP) m fl. Möjliggör för 
äldrevårdscentraler

VLL 1959-2013

Ärendebeskrivning
Marianne Normark, Thommy Bäckström, Margareta Carlbäck, Nicke Grahn, Carin 
Hasslow, Carl Larsson och IngMarie Westh, samtliga (FP), har i en motion till 
landstingsfullmäktige föreslagit att möjligheterna att vårdcentralerna i länet även kan 
fungera som äldrevårdscentraler ska utredas. Motion nr 25-2013 överlämnades av 
landstingsstyrelsens arbetsutskott den 15 januari 2014 till nämnderna för folkhälsa 
och primärvård för beredning. 

Förslag
Förslag till yttrande har upprättats där nämnden föreslår landstingsstyrelsen att 
föreslå landstingsfullmäktige att motionen är besvarad. 

Yrkanden

Andreas Löwenhöök yrkade bifall till motionen. 

Janeth Lundberg yrkade bifall till upprättat förslag enligt bilaga 2 till protokollet. 

Propositioner

Ordföranden 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 3 till 
protokollet). Nämnden hade således beslutat bifalla Janeth Lundbergs yrkande.

Nämndens beslut

- Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag, bilaga 2.

§ 42 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting 2014-2017 
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 
Skellefteå- och Norsjöområdet har ombetts att lämna synpunkter på upprättat 
förslag.

Nämndens beslut

- Förslag till yttrande bereds av arbetsutskottet utifrån förd diskussion vid 
nämnden samt inskickade synpunkter innan den 5 maj. Vid nämnden den 
12 maj fastställs nämndens yttrande. 




