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§ 28 Justering

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland utsåg Anna Hedman att 
tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 
tisdagen den 8 april. 

§ 29 Fastställande av föredragningslista

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland fastställde upprättad 
preliminär föredragningslista inför sammanträdet med tillägg för § 33, 34 och 35.

§ 30 Folkhälsopolitiskt program 
Västerbottens läns landsting 2014 – 2017. Yttrande
VLL 538:1-2014

Ärendebeskrivning

Västerbottens läns landsting har utformat ett förslag till ett nytt Folkhälsopolitiskt 
program för perioden 2014-2017 och nämnden för folkhälsa och primärvård i södra 
Lappland har ombetts att lämna synpunkter på upprättat förslag.

Förslag

Förslag till yttrande har upprättats. I förslaget anges att tiden för nämnden att 
formulera och avge sina synpunkter på förslaget till Folkhälsopolitiska program för 
2014-2017 varit allt för begränsade och att nämnden inte har möjlighet att lämna sitt 
yttrande förrän tidigast tisdagen den 13 maj.

Nämndens beslut

– Nämnden fastställer upprättat förslag till yttrande.

§ 31 Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015
VLL 185-2014

Ärendebeskrivning

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland ska lämna ett underlag till 
landstingsfullmäktige inför landstingsfullmäktiges beslut om budget 2015.

Förslag

Förslag till underlag för 2015 har upprättats. I förslaget redovisas för nämndens 
bedömning av hälsan hos regionens befolkning och deras behov av primärvård och 
folkhälsoinsatser. Nämnden fastställer upprättat förslag till Underlag 2015 och 
vidarebefordrar underlaget till landstingsstyrelsen.

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.
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§ 32 Motion 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 Ing-Marie Westh, samtliga (FP), har i en motion till lands-
tingsfullmäktige föreslagit, att möjligheterna att vårdcentralerna i länet även kan 
fungera som äldrevårdscentraler, ska utredas.

Förslag

Förslag till yttrande har upprättats. I förslaget framkommer att det är 
hälsocentralerna som ansvarar för att alla patienter får tillgång till vård även i de fall 
vården inte kan erbjudas via hälsocentralen. Vad gäller vård till äldre gäller vidare att 
läkare eller andra yrkesgrupper gör hembesök i mån av behov, att hälsocentralerna 
ansvarar för läkemedelsgenomgångar och att specialistvård även erbjuds via 
interaktiva lösningar. De delar som motionärerna föreslår ingår således redan i 
ansvarsområdet hos de hälsocentraler som ingår i hälsoval Västerbotten och 
nämnden föreslår därför att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att 
motionen ska anses besvarad.

Yrkanden

Marita Fransson yrkade bifall till upprättat förslag.

Per Dahlgren yrkade, med instämmande av Alexandra Wermelin, bifall till motionen.

Propositioner

Ordförande ställde propositioner om bifall respektive avslag på angivna yrkanden 
och fann att nämnden beslutat att bifalla Marita Franssons yrkande.

Nämndens beslut

– Yttrande avges till landstingsstyrelsen enligt bilaga 1 till protokollet.

Reservationer

Per Dahlgren reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 33 Skrivelse till Migrationsverket
VLL 718-2014

Ärendebeskrivning

Nämnden har i sitt arbete med folkhälsa noterat att det finns vissa 
förbättringsområden vad gäller arbetet med folkhälsan hos gruppen flyktingar och 
har därför känt behovet att synliggöra sina iakttagelser i en skrivelse till 
Migrationsverket.

Förslag

Förslag till skrivelse till Migrationsverket har upprättats. I skrivelsen beskrivs de 
iakttagelser som nämnden gjort och förslag till förbättringsåtgärder. Skrivelsen 
godkänns och skickas till Migrationsverket.

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

§ 34 Informationer

– Noteras till protokollet enligt följande

a. Ekonomisk uppföljning

§ 35 Hälsoval Västerbotten 2015
VLL 717-2015

Ärendebeskrivning

Lagen om valfrihetssystem, LOV, (SFS 2008:962) gäller inom västerbottens läns 
landsting sedan 1 januari 2010. Landstingsfullmäktige beslutade i november 2009 (§ 
235) om preciseringar av primärvårdens uppdrag och ersättningssystem. Enligt 
beslutet ska landstinget, varje år, besluta om de villkor som ska gälla för påföljande 
år. Landstingsfullmäktige fattar beslut om villkor för regler och uppdrag i Hälsoval 
Västerbotten. Nämnden har genom sitt arbetsutskott möjlighet att, utifrån ett 
befolkningsperspektiv, yttra sig gällande dessa regler och uppdrag, detta genom att 
förmedla sina synpunkter till landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Förslag
Nämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att förmedla nämndens synpunkter gällande 
Hälsoval Västerbotten 2015.

Nämndens beslut

– Nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.




