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Nämnd för folkhälsa och primärvård
i Skellefteå- och Norsjöområdet 2014-06-12

§ 54 – 62

Plats Personalhotell Skellefteå, plan 2

Beslutande Janeth Lundberg (S), ordförande
Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande
Anna Westermark (S) ers för Jonas Andersson (S)
Marie-Louise Bystedt (S)
Lena Sandberg (KD) ers för Harrieth Sundström (S)
Tobias Wass (S)
Tore Söderström (FP)
Gunnar Broström (V)
Eva Fransson (M) ers för Gunilla Hedlund (C)

Närvarande ersättare Jens Wennberg (FP)

Sekreterare

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

Justerat 2014-06-13

.................................................. ..................................................
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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§ 54 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-06-13. 

§ 55 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 56 Informationer

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

a) Information om telefontillgänglighet i primärvård mars 2014 – maj 2014
b) Information om läkarbesök inom sju dagar i primärvård mars 2014 – maj

2014
c) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 

presidiernas träff med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 13 maj via 
video

d) Janeth Lundbergs information från närsjukvårdsberedningen den 15 maj 
i Umeå

e) Gunnar Broströms och Lena Sandbergs information från ”Nationella 
riktlinjerna missbruks- och beroendevård” den 15 maj i Skellefteå

f) Janeth Lundbergs information från driftsmöte primärvården den 16 maj i 
Skellefteå

g) Marie-Louise Bystedts information från “Modeling school success for 
newly arrived pupils” den 21 maj i Skellefteå

h) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från Skellefteå 
folkhälsoråd den 26 maj i Skellefteå

i) Andreas Löwenhööks information från samråd sverigefinnar den 26 maj 
via video

j) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
presidieträff den 2 juni via video

k) Andreas Löwenhööks information från samråd samer den 11 juni i Umeå
l) Information om upplägg för nämndens träffar vid hälsocentraler den 12 

juni

§ 57 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: 

- Astma- och Allergiföreningen i Västerbotten. Folkhälsoarbete och krav på 
tobaksfri arbetstid
VLL 672-2014
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Ärendebeskrivning
Nämnden delegerade den 12 maj 2014 (§ 53) till arbetsutskottet att besvara 
inkommen skrivelse från Astma- och Allergiföreningen i Västerbotten på egen hand 
eller tillsammans med nämnder för folkhälsa och primärvårds presidier. 
Svarsskrivelse har sammanställs (VLL 672:2-2014) av arbetsutskottet den 2 juni 
2014 (punkt 5) och skickats till Astma – och Allergiföreningen i Västerbotten.  

§ 58 Information om beslutade projektplaner inom nämnderna för 
folkhälsa och primärvårds ansvarsområde
VLL 1038-2014

Ärendebeskrivning
Revisionen har upprättat projektplan 2014 för granskningar inom nämnderna för 
folkhälsa och primärvårds ansvarsområde. Revisionen har även gjort en 
sammanställning av beslutade projektplaner 2014 inom Västerbottens läns landsting. 

Nämndens beslut

- Informationen noteras. 

§ 59 Folkhälsopolitiskt program Skellefteå kommun
VLL 554-2014

Ärendebeskrivning
Skellefteå kommun har utformat ett förslag till ett nytt folkhälsopolitiskt program som 
sänts ut på remiss. Nämnden har ombetts att senast den 1 augusti 2014 lämna 
synpunkter över det upprättade förslaget. Förslaget till nytt folkhälsopolitiskt program 
togs upp vid nämndssammanträdet den 12 maj inför arbetsutskottets beredning den 
2 juni.

Förslag
Förslag har upprättats

Nämndens beslut

- Upprättat förslag till yttrande över förslaget på folkhälsopolitiskt 
program Skellefteå kommun fastställs. 

§ 60 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) Norrländska demensdagen, 24 september 2014, Umeå. Marie-Louise Bystedt 
deltar. 

§ 61 Beroende som fenomen. Ansökan om bidrag till 
utbildningsdagar
VLL 119-2014
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Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit (VLL 119:7-2014) från Kvinnokliniken i Skellefteå om bidrag 
för deltagande vid utbildning om beroende den 16-17 september i Umeå för fyra 
stycken från Ungdomsmottagningen samt en kurator på Kvinnokliniken i Skellefteå. 
Då kurskostnaden är 1 300 kr per person blir ansökt bidrag 6 500 kr. 

Nämndens beslut

- Ansökan avslås. 

§ 62 Träffar med intresseföreningar under hösten 2014

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet planerar att bjuda in intresseföreningar till träffar under hösten 2014. 
Skriftliga frågor kommer att skicka i förväg för att föreningarna ska besvara dem 
skriftligen, såväl om föreningarna har möjlighet att komma eller inte. 

Nämndens beslut

- Den 14 augusti sammanställer arbetsutskottet frågorna utifrån 
framförda synpunkter av nämnden. 




