
PROTOKOLL 1 (4)
Sammanträdesdatum

Nämnd för folkhälsa och primärvård 
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-12-11

§ 97 – 106

Plats Personalhotell Skellefteå, plan 1. 
Lassarangens videokonferensrum, Skellefteå lasarett. 

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

Närvarande ersättare Ida Lundström (S)
Eva Fransson (M)

Övriga Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare, § 99 a

Sekreterare

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

Justerat 2014-12-15

.................................................. ..................................................
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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§ 97 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-12-15. 

§ 98 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 99 Informationer

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

a) Lena Sjöquist Anderssons information via video om reviderat förslag till 
landstingets folkhälsopolitiska program 2015-2019

b) Telefontillgänglighet hälsocentraler september – november 2014
c) Läkarbesök inom sju dagar vid hälsocentraler september – november 

2014
d) Läkarbemanning vid hälsocentraler i Skellefteå och Norsjö kommun 

januari – september 2014
e) Harrieth Sundströms information från ”Socialnämnders och vårdgivares 

ansvar i arbetet mot våld i nära relationer” den 18 november i Skellefteå
f) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 

närsjukvårdsberedningen den 13 november via videokonferens
g) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 

presidieträff nämnder för folkhälsa och primärvård den 1 december i 
Umeå

h) Janeth Lundbergs information från FRIS (Förebyggande Rådet i 
Skellefteå) den 4 december i Skellefteå

i) Janeth Lundbergs information från Skellefteå folkhälsoråd den 4 
december i Skellefteå

j) Janeth Lundbergs information från Norsjö folkhälsoråd den 9 december i 
Norsjö

k) Andreas Löwenhööks information från samråd sverigefinnar den 9 
december via videokonferens

l) Innansjöns Byautvecklingsförening. Ansökan om bidrag till inköp 
hjärtstartare. Svar (VLL 119:14-2014)

m) Ekonomiskt utfall för nämndens ordinarie kostandställe tom november 
samt utfall nämndens visions – och folkhälsomedel tom november

§ 100 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: 

- Avslutning av mandatperioden 2011-2014

Arbetsutskottet har den 2 december (punkt 9) beslutat om avslutningsgåva i 
samband med mandatperiodens slut.
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§ 101 ABF Skellefteå. Ansökan om projektanslag för Hälsoinspiratörer 
för Hälsa 2020. Återbetalning.
VLL 119-2014

Ärendebeskrivning:
Nämnden beslutade 2014-03-19, § 27, om att bevilja 16 000 kr i bidrag ur nämndens 
visionsmedel till ABF Skellefteå som ansökt om 16 000 kr i bidrag till att nyutbildade 
hälsoinspiratörer från Medlefors folkhögskola med annan etnisk bakgrund ska få 
utbilda sina landsmän maj – december 2014. Temat på föreläsningar skulle vara hur 
Västerbottens läns landstings vision om att 2020 ha världens bästa hälsa och 
friskaste befolkning ska nås. ABF Skellefteå meddelade den 13 november 2014 att 
de kommer att återbetala bidraget innan årets slut. Detta då projektet inte genomförts 
på grund av personalbrist när anställd slutat. 

Nämndens beslut

- Informationen noteras. 

§ 102 Översyn Hälsoval Västerbotten
VLL 1854-2014

Ärendebeskrivning
Nämnderna för folkhälsa och primärvård har vid ett möte med landstingsstyrelsens 
arbetsutskott den 13 maj 2014 uppmanats att inlämna en skrivelse över områden 
som behöver revideras i Hälsoval Västerbotten. Presidierna för nämnder för folkhälsa 
och primärvård beslutade den 29 september 2014 att föreslå nämnderna för 
folkhälsa och primärvård att inlämna en gemensam skrivelse, där olika synpunkter 
särskiljs om sådana finns. Nämnden beslutade därför den 16 oktober (§ 85) att 
inlämna en gemensam skrivelse till landstingsstyrelsens arbetsutskott samt 
sammanställde nämndens synpunkter. Presidierna beslutade den 1 december att 
varje nämnd istället lämnar in en enskild skrivelse. 

Förslag
Förslag har upprättats.

Nämndens beslut

- Skrivelse till landstingsstyrelsens arbetsutskott gällande förslag till 
översyn Hälsoval Västerbotten fastställs enligt upprättat förslag. 

§ 103 Folkhälsopolitiskt program för Västerbottens läns landsting 
2015-2019
VLL 538-2014

Ärendebeskrivning

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet har beretts 
tillfälle att yttra sig över reviderat förslag till Folkhälsopolitiskt program för 
Västerbottens läns landsting 2015-2019. Det nya förslaget redovisades under 
sammanträdet av Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare. Beslut tas av 
landstingsfullmäktige i februari 2015. 

Nämndens beslut

- Nämnden ställer sig bakom förslaget till folkhälsopolitiskt program 
2015-2019. Yttrande sammanställs om detta. 
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§ 104 Underlag inför budget 2016

Ärendebeskrivning
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet ska under våren 
2015 lämna underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016 utifrån befolkningens 
hälsoläge i Skellefteå- och Norsjöområdet. 

Nämndens beslut

- Fortsatt arbete med underlaget under 2015 utifrån arbetet i grupper 
vid dagens sammanträde.

§ 105 Årsredovisning 2014
VLL 2080-2014

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet och för att tillgodose behovet av uppföljning för landstinget ska 
nämnden upprätta årsredovisning för år 2014 och överlämna denna till 
landstingsstyrelsen inför landstingsstyrelsens samlade årsredovisning 2014 senast 
den 25 februari 2015. 

Förslag
Förslag på årsredovisning 2014 exklusive ekonomi har upprättats.

Nämndens beslut

- Årsrapport 2014 exklusive ekonomi fastställs. Nästkommande 
nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjöområdet 
fastställer årsredovisning 2014 inklusive ekonomi. 

§ 106 Sammanträdesplan 2015

Ärendebeskrivning
Sammanträdesplan för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och 
Norsjöområdet 2015 ska fastställas. 

Nämndens beslut: 

Nämnden sammanträder följande datum: 

- 26 januari
- 23 februari
- 19 mars
- 22 april
- 20 maj
- 11 juni
- 17 september
- 22 oktober
- 26 november
- 10 december

Lärande seminarium lunch till lunch för de tre nämnderna för folkhälsa och 
primärvård den 30 september till den 1 oktober tillkommer. 




