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Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-05-12

§ 43 – 53, 1 bilaga

Plats Personalhotell Skellefteå, plan 2

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

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

Övriga Elenor Granström, samordnare landsting och kommun, 
Västerbottens läns landsting, § 45 a
Bo Siegwan, samverkansamordnare Skellefteå kommun, § 45 a

Sekreterare

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

Justerat 2014-05-13

.................................................. ..................................................
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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§ 43 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-05-13. 

§ 44 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med 
tillägg av § 50, § 52 och § 53.

§ 45 Informationer

a) Information om HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan kommun och 
landsting) av Bo Siegwan, samverkansamordnare Skellefteå kommun, 
och Elenor Granström, samordnare landsting och kommun, 
Västerbottens läns landsting

b) Inkommen skrivelse ”Dietisters samtal om levnadsvanor. Implementering 
av riktlinjer” (VLL 878:1-2014) samt svar (VLL 878:2-2014)

c) Jens Wennbergs och Gunilla Hedlunds information från 
”Spridningsseminarium Barns och ungas hälsa” den 3 april i Umeå

d) Janeth Lundbergs information från träff med Samordningsförbundet i 
Skellefteå och Norsjö den 25 april i Skellefteå 

e) Janeth Lundbergs information från ”Unga kvinnors psykiska hälsa angår 
oss alla” den 28 april i Stockholm

f) Janeth Lundbergs information från träff med SPF Byske Kågedalen den 
29 april i Kåge 

g) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
presidieträff med beställarfunktionen den 5 maj via video

h) Janeth Lundberg och Andreas Löwenhööks information från HÖKEN 
(Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting) den 5 maj i 
Skellefteå 

i) Janeth Lundberg information från folkhälsoråd Norsjö den 6 maj i Norsjö
j) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information om planerade 

föreläsningar till hösten, personal dagtid och allmänhet kvällstid, om 
HBT-frågor 

k) Information om upplägg för nämndens träffar vid hälsocentraler den 12 
maj

Nämndens beslut

- Noteras till protokollet att nämnden tagit del av informationer enligt ovan.
-  Arbetsutskottet delegeras att utifrån given information besluta gällande 

eventuell föreläsning för personal samt föreläsning för allmänhet kring HBT-
frågor hösten 2014 

§ 46 Inkallelseordning av ersättare för mandatperioden 2011-2014

Ärendebeskrivning
I landstingsfullmäktiges beslut anges i den mån val av ersättare inte avser personliga 
ersättare/suppleanter eller inkallelseordning inte anges på annat sätt ska vid 
förhinder för ledamot inkallas
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- I första hand ersättare/suppleant ur den partigrupp ledamoten tillhör
- I andra hand ersättare/suppleant ur annan partigrupp

Med anledning av landstingsfullmäktiges beslut har nämnden fastställt 
inkallelseordning av ersättare för mandatperioden 2011-2014 vid sammanträdet 
2011-01-20 (§ 6) samt reviderat den vid sammanträdet 2013-12-12 (§ 86). Då Britt-
Inger Lundmark (S) vid landstingsfullmäktige 2014-02-23 avslutat sitt uppdrag i 
nämnden, Harrieth Sundström (S) gått in som ny ledamot och Ida Lundström (S)
tillkommit som ny ersättare ska inkallelseordningen revideras. Revidering ska även 
ske gällande Tore Söderström (FP) och Jens Wennberg (FP). 

Förslag 
Förslag på ny inkallelseordning har sammanställts. 

Nämndens beslut

- Ny inkallelseordning för 2011-2014 fastställs enligt upprättat förslag enligt 
bilaga. 

§ 47 Delårsrapport per april 2014
VLL 866-2014

Ärendebeskrivning
Nämnden ska lämna delårsrapport per april 2014 till landstingsstyrelsen senast den 
19 maj. 

Förslag
Förslag har sammanställts. 

Nämndens beslut

- Delårsrapport per april 2014 fastställs enligt upprättat förslag och 
överlämnas till landstingsstyrelsen . 

§ 48 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 erbjudits möjligheten att lämna synpunkter på 
upprättat förslag.

Förslag
Förslag har upprättats

Nämndens beslut

- Upprättat förslag  till yttrande över förslaget på folkhälsopolitiskt 
program Västerbottens läns landsting 2014-2017 fastställs. 
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§ 49 Folkhälsopolitiskt program Skellefteå kommun
VLL 554-2014

Ärendebeskrivning
Skellefteå kommun har utformat ett förslag till ett nytt Folkhälsopolitiskt program som 
sänts ut på remiss. Nämnden har ombetts att senast den 1 augusti 2014 lämna 
synpunkter över det upprättade förslaget.

Nämndens beslut

- Nämnden noterar informationen. Arbetsutskottet bereder yttrandet den 
2 juni utifrån inkomna synpunkter och nämnden tar beslut om yttrandet 
den 12 juni. 

§ 50 Deltagande vid Norsjön runt, Norsjö, den 16 augusti 2014

Ärendebeskrivning
Nämnden har fått förfrågan om att liksom tidigare år delta vid familjearrangemanget 
Norsjön runt den 16 augusti 2014 i Norsjö, genom att presentera nämnden och föra 
dialog med deltagare som cyklar Norsjön runt. Dagen arrangeras av Norsjö 
folkhälsoråd, Norsjö kommun samt Norsjö skidor. 

Nämndens beslut

- Jens Wennberg och Tobias Wass deltar.

§ 51 Hälsoval Västerbotten. Uppdrag och regler för 2015
VLL 717-2014

Ärendebeskrivning
Nämnden har genom sitt arbetsutskott möjlighet att lämna synpunkter till 
landstingsstyrelsens arbetsutskott vid en träff den 13 maj inför landstingsfullmäktiges 
beslut om uppdrag och regler 2015 gällande Hälsoval Västerbotten. 

Nämndens beslut

Nämnden delegerar till arbetsutskottet att vid träffen med landstingsstyrelsens 
arbetsutskott den 13 maj lyfta fram följande områden: 

- Kapitering bör även utgå för läkarbesök via telemedicin 
(videokonferens eller liknande). 
- Större kompensation bör utgå för hälsocentraler med få listade 
patienter och/eller med långa avstånd till sjukhus. 
- Språktolkskostnader ska vara kostnadsfria för hälsocentraler. 

§ 52 Norsjö kommun. Ansökan om medel för poängjakten – Norsjön 
runt den 16 augusti 2014
VLL 119-2014

Ärendebeskrivning
Ansökan (VLL 119:5-2014) har inkommit från Norsjö folkhälsoråd, Norsjö kommun 
om 5 000 kr i bidrag för ”Norsjön runt” den 16 augusti 2014, som genomförs för 
fjärde året i rad. Ansökan om bidrag avser del av annonskostnader och cykelhjälmar. 
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Arrangemanget går ut på att deltagarna ska cykla runt Norsjön (ca 2,5 mil) där det 
kommer att finnas aktörer utplacerade.

Nämndens beslut

- Nämnden beviljar ur sina folkhälsomedel, kostnadsställe 18223, det 
ansökta bidraget på 5 000 kr till Norsjö folkhälsoråd, Norsjö kommun, 
för Norsjön runt den 16 augusti 2014. 

§ 53 Astma- och Allergiförbundet. Folkhälsoarbete och krav på 
tobaksfri arbetstid 
VLL 672-2014

Ärendebeskrivning
Skrivelse från Astma- och Allergiförbundet har inkommit till de tre nämnderna för 
folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting. 

Nämndens beslut

- Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besvara skrivelsen på 
egen hand eller gemensamt med presidierna för folkhälsa och 
primärvård. 




