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§ 63 – 70

Plats Skellefteå, personalhotell konferensrum plan 2

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

Närvarande ersättare Lena Sandberg (KD)

Sekreterare

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

Justerat 2014-08-28

.................................................. ..................................................
Janeth Lundberg Tobias Wass
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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§ 63 Justering

Nämnden utsåg Tobias Wass att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-08-28. 

§ 64 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 65 Informationer

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

a) Tobias Wass och Jens Wennbergs information från Norsjön runt den 16 
augusti i Norsjö. 

b) Information om fördelning och upplägg för nämndens träffar vid Boliden 
och Byske hälsocentraler den 25 augusti. Träffen vid Lövånger 
hälsocentral inställd. 

c) Information om transport och upplägg för nämndssammanträde i Norsjö 
den 22 september

d) Janeth Lundbergs information om pågående process kring eventuell flytt 
av Skelleftehamns hälsocentral

§ 66 Delegationsbeslut

Nämndens beslut

Delegerade beslut har fattats av arbetsutskottet i enlighet med nämnden för 
folkhälsa och primärvårds beslut. Följande beslut anmäldes och lades till 
handlingarna: 

- Frågor inför träffar med intresseföreningar under hösten 2014

Ärendebeskrivning
Nämnden sammanställde den 12 juni förslag på frågor till intresseföreningar inför 
höstens träffar med arbetsutskottet, nämnden delegerade den 12 juni (§ 62) till 
arbetsutskottet att den 14 augusti färdigställa frågor till intresseföreningar inför träffar 
under hösten 2014. Arbetsutskottet färdigställde frågor vid sammanträdet den 14 
augusti (punkt 6). 

- Föreläsning om HBT-frågor den 6 november 2014

Ärendebeskrivning
Nämnden har i sin planering för 2014 önskat föreläsning på Campus, Skellefteå, för 
allmänheten inom t ex sexuell hälsa vilket även diskuterades vid nämnden den 12 
maj 2014 (§ 45 j). Arbetsutskottet har den 14 augusti 2014 (punkt 4) beslutat att 
boka föreläsare från RFSL till den 6 november 2014 för en öppen föreläsning 
kvällstid om HBT-frågor på Campus, Skellefteå, under Psykeveckan i Skellefteå. 
Kommunen står för lokalen medan nämnden bekostar föreläsarens kostnader. 

- Informationsträff för intresseföreningar gällande regler för sjukresor, 
reseräkningar och högkostnadsskydd höst 2014



PROTOKOLL 3 (3)
Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-08-25

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade den 14 augusti 2014 (punkt 5) att genomföra en 
informationsträff i aulan Skellefteå lasarett för intresseföreningar 14 oktober 2014 
angående regler för sjukresor, reseräkningar och högkostnadsskydd. Föreningarna 
kommer att inbjudas via kontaktpersoner samt att en annons kommer att införas. 

§ 67 Revisorernas projektplaner för tre seminarier under hösten 2014
REV 45-2014

Ärendebeskrivning
Den 16 juni 2014 beslutade de förtroendevalda revisorerna om projektplaner för tre 
seminarier som ska genomföras under hösten 2014:

- Seminarium om Hälsovalet i primärvården
- Seminarium om konkurrensneutralitet i tandvården
- Seminarium om personal- och kompetensförsörjning

Nämndens beslut

- Informationen noteras. 

§ 68 Kurser

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

Nämndens beslut

a) LUFT 2-3 oktober, Umeå. Jens Wennberg deltar. 
b) Äldrekonferens 1 oktober, Umeå. Kultur för aktivt åldrande. Om hälsa och 

arbete i en ny demografi. Gunnar Broström och Gunilla Hedlund deltar. 

§ 69 Underlag inför budget 2016

Ärendebeskrivning
Nämnden ska under våren 2015 lämna underlag till landstingsstyrelsen inför budget 
2016 utifrån befolkningens hälsoläge i Skellefteå- och Norsjöområdet. Nämnden ska 
under sammanträdet arbeta med innehållet i underlaget i grupper. 

§ 70 Testamente till nämnd för folkhälsa och primärvård kommande 
mandatperiod 

Ärendebeskrivning
Presidierna för nämnderna för folkhälsa och primärvård har föreslagit att varje 
nämnd för folkhälsa och primärvård efterlämnar ett testamente till den nya nämnden 
kommande mandatperiod, med beskrivning och utvärdering av nämndens arbetssätt 
under mandatperioden. 

Nämndens beslut

- Testamente sammanställs av nämnden under hösten och 
överlämnas till kommande nämnd. 




