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§ 23 – 30

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)
Anders Hård (MP)
Lena Sandberg (KD)

Övriga Marcus Lundström, fritidsgårdsföreståndare, Skellefteå kommun, § 25 a
Stefan Hultman, skolfritidsledare, Skellefteå kommun, § 25 a
Jan Söderström, för- och grundskolechef, Skellefteå kommun, § 25 b

Sekreterare

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

Justerat 2014-03-27

.................................................. ..................................................
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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§ 23 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-03-27. 

§ 24 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 25 Informationer

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

a) Information om näthat av fritidsgårdsföreståndare Marcus Lundström 
och fritidsledare Stefan Hultman, Skellefteå kommun

b) Information om arbetet med näthat av för- och grundskolechef Jan 
Söderström, Skellefteå kommun

c) Information om telefontillgänglighet i primärvård november 2013 –
februari 2014

d) Information om läkarbesök inom 7 dagar i primärvård november 2013 –
februari 2014

e) Information om inkommande samtal primärvård i Skellefteå- och 
Norsjöområdet

f) Janeth Lundbergs information från HÖKEN (Huvudöverenskommelse 
mellan kommun och landsting) den 5 mars i Skellefteå

g) Janeth Lundbergs information från träff med Hjärnkoll den 17 mars i 
Skellefteå

§ 26 Kurser

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

Nämndens beslut

a) Seminariedag om nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, 
15 maj, Skellefteå. Lena Sandberg och Gunnar Broström deltar.

b) Unga kvinnors psykiska hälsa angår oss alla, 28 april, Stockholm. Janeth 
Lundberg deltar. 

c) Ungas utsatthet på nätet, 2 april, Umeå. Anders Hård deltar.   

§ 27 ABF Skellefteå. Ansökan om projektanslag för Hälsoinspiratörer 
för Hälsa 2020
VLL 119-2014

Ärendebeskrivning
ABF Skellefteå har ansökt om 16 000 kr i bidrag till att nyutbildade hälsoinspiratörer 
från Medlefors folkhögskola med annan etnisk bakgrund ska få utbilda sina landsmän 
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maj – december 2014 genom föreläsningar om hur Västerbottens läns landstings 
vision om att 2020 ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning nås. 

Nämndens beslut

-16 000 kr beviljas ABF Skellefteå ur nämndens visionsmedel. 
Redovisning till nämnden ska ske gällande var, när och på vilka språk 
föreläsningar genomförts.

§ 28 Skellefteå Stadsmission. Ansökan om bidrag för lägerverksamhet 
på Munkvikens lägergård
VLL 119-2014

Ärendebeskrivning
Skellefteå Stadsmission har i ansökan ställd till Socialförvaltningen Skellefteå 
kommun, nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet samt 
Luleå stift ansökt om 30 000 kr från vardera part för tre lägervistelser vid Munkvikens 
lägergård under ett år för besökare vid Skellefteå Stadsmission. 

Nämndens beslut

- Ansökan beviljas med 30 000 kr ur nämndens folkhälsomedel under 
förutsättning att Skellefteå kommun och Luleå stift går in med 30 000 kr 
vardera. Redovisning av antalet genomförda lägervistelser ska ske.

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

Ärendebeskrivning
Nämnden ska sammanställa underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015, 
underlaget ska inlämnas senast den 30 april 2014. 

Nämndens beslut

- Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2015 revideras av 
arbetsutskottet utifrån förd diskussion. Beslut av underlag tas vid 
sammanträdet den 11 april. 

§ 30 Planering av 2014

Ärendebeskrivning
Nämnden ska planera nämndssammanträden 2014. 

Nämndens beslut

- Arbetsutskottet delegeras att planera nämndssammanträden utifrån 
förd diskussion. 




