
PROTOKOLL 1 (4)
Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-09-22

§ 71 – 78, 2 bilagor

Plats Norsjö kommunhus

Beslutande Janeth Lundberg (S), ordförande
Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande
Jonas Andersson (S)
Marie-Louise Bystedt (S)
Harrieth Sundström (S)
Ida Lundström (S) 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)

Övriga Gunilla Johansson, verksamhetschef Norsjö hälsocentral, § 73 f
Therese Berg, verksamhetschef och elevhälsochef grundskolan 
Norsjö kommun, § 73 g
Mari-Louise Skoogh, folkhälsosamordnare Norsjö kommun, § 73 h

Sekreterare

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

Justerat 2014-09-29

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

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum

Plats för anslag Västerbottens läns landstings anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid Landstingskontoret, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

..................................................
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§ 71 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-09-29. 

§ 72 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 73 Informationer

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

a) Telefontillgänglighet hälsocentraler juni – augusti 2014
b) Läkarbesök inom sju dagar vid hälsocentraler juni – augusti 2014
c) Janeth Lundbergs information från HÖKEN (Huvudöverenskommelse 

mellan kommun och landsting) den 15 september i Skellefteå
d) Janeth Lundbergs information från Skellefteå folkhälsoråd den 18 

september i Skellefteå
e) Janeth Lundbergs information från FRIS den 18 september i Skellefteå
f) Gunilla Johanssons, verksamhetschef Norsjö hälsocentral, information 

om Norsjö hälsocentral utifrån ett befolkningsperspektiv
g) Therese Bergs, verksamhetschef och elevhälsochef grundskolan Norsjö 

kommun, information om hälsofrämjande skola
h) Mari-Louise Skooghs, folkhälsosamordnare Norsjö kommun, information 

om folkhälsoarbetet i Norsjö kommun. 

§ 74 Landstingets fullgörande av hälso- och sjukvårdande uppdrag vid 
mottagande av asylsökande. Svarsskrivelse från Migrationsverket till 
nämnder för folkhälsa och primärvård
VLL 718-2014

Ärendebeskrivning
De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting 
sammanställde under våren 2014 en skrivelse till Migrationsverket angående 
åtgärder för en bättre hälsa för asylsökande. Nämnden beslutade om skrivelsen den 
11 april 2014 (§ 37). Svarsskrivelse har inkommit från Migrationsverket. 

Nämndens beslut

- Informationen noteras. 

§ 75 Delårsrapport per augusti
VLL 1262-2014

Ärendebeskrivning
Nämnden ska senast den 30 september inlämna delårsrapport per augusti till 
landstingstyrelsen. 

Förslag
Förslag har upprättats.
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Nämndens beslut

- Delårsrapport per augusti 2014 fastställs enligt upprättat förslag och 
inlämnas till landstingsstyrelsen. 

§ 76 Motion nr 27-2013 Likvärdig ambulanssjukvård i länet
VLL 2175-2013

Ärendebeskrivning
Olle Edblom (C), Daniel Öhgren (C), Kerstin Nilsson (C), Kerstin Sjöström (C), 
Alexandra Wermelin (C) och Robin Holmgren (C) har i en motion till 
landstingsfullmäktige föreslagit att landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram mål för 
hur stor del av befolkningen som ska nås av ambulans inom ett visst antal minuter.
Motion nr 27-2013 överlämnades av landstingsstyrelsens arbetsutskott den 15 
januari 2014 till nämnderna för folkhälsa och primärvård för yttrande samt hälso- och 
sjukvårdsnämnden för beredning.

Förslag
Förslag på yttrande, bilaga 1, har upprättats där nämnden föreslår 
landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att motionen anses besvarad. 

Yrkanden

Andreas Löwenhöök yrkade, med instämmande av Gunilla Hedlund, att yttrandet ska 
föreslå bifall till motionen. 
Janeth Lundberg yrkade bifall till upprättat förslag, enligt bilaga 1 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 m fl yrkande om bifall till motionen röstar nej. 

Omröstningen utföll med 6 ja-röster och 3 nej-röster (Bilaga 2 till protokollet). 
Nämnden hade således beslutat bifalla Janeth Lundbergs yrkande.

Nämndens beslut: 

- Yttrande avges till landstingsstyrelsen enligt upprättat förslag, bilaga 1 till 
protokollet, där nämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå 
landstingsfullmäktige att motionen anses besvarad.

§ 77 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
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a) Temadag Sex mot ersättning – uppföljning och fördjupning den 21 oktober, 
Umeå. Anders Hård deltar. 

b)  Fokus missbruk. Missbrukshearing arrangerad av Skellefteå kommun, 
Västerbottens läns landsting, Polisen och Region Västerbotten den 30 
september kl. 17:00 – 19:00, Skellefteå. Samtliga i nämnden erbjuds att 
delta. Reseersättning, inte arvode, utgår för dem som deltar. Marie-Louise 
Bystedt och Tore Söderström deltar. 

§ 78 Testamente till nämnd för folkhälsa och primärvård kommande 
mandatperiod 

Ärendebeskrivning
Nämnden har den 25 augusti (§ 70) beslutat att efterlämna ett testamente till den 
nya nämnden kommande mandatperiod, med utvärdering av nämndens arbetssätt 
under mandatperioden 2011-2014. 

Nämndens beslut: 

- Fortsatt beredning av testamente vid nästkommande arbetsutskott 
utifrån förd diskussion vid nämnden, samt fortsatt arbete vid 
nästkommande nämndssammanträde. 




