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§ 86 – 96

Plats Personalhotell Skellefteå, konferensrum 
bottenvåning

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

Närvarande ersättare Jens Wennberg (FP)

Sekreterare

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

Justerat 2014-11-13

.................................................. ..................................................
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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§ 86 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhöök att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

Justeringsdatum fastställdes till 2014-11-13. 

§ 87 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 88 Informationer

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

a) Ekonomiskt utfall för nämndens ordinarie kostnadsställe per oktober
b) Ekonomiskt utfall för nämndens kostnadsställe för folkhälso- och 

visionsmedel per oktober
c) Anders Hårds information från ”Utbildning Sex mot ersättning -

uppföljning och fördjupning” den 21 oktober i Umeå
d) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från samråd 

samer den 24 oktober via videokonferens
e) Andreas Löwenhööks information från samråd nationella minoriteter 

Jämtlands läns landsting, Norrbottens läns landsting och Västerbottens 
läns landsting den 27 oktober via videokonferens

f) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
arbetsutskottets träff med patientföreningar den 27 oktober

g) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
arbetsutskottets två träffar med patientföreningar den 30 oktober

h) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från 
arbetsutskottets träff med pensionärsföreningar den 3 november

i) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från nämndens 
arrangemang med kvällsföreläsning för allmänheten om HBTQ-frågor 
den 6 november, Campus Skellefteå i samarrangemang med 
Psykeveckan. 

§ 89 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: 

- Annonsering om nämndens arrangerade föreläsning om HBTQ-frågor 
för allmänheten 6 november i samarrangemang med Psykeveckan

Ärendebeskrivning
Annonsering för föreläsning den 6 november om HBTQ-frågor har skötts av 
Psykeveckans arrangörer. Nämnden bekostar arvode för talare, inklusive 
resa, och hotell. Ingen enskild annonsering i Norran har skett där det 
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framgår att föreläsning äger rum den 6 november, det har istället varit 
hänvisning till program på Internet.

Arbetsutskottets beslut (punkt 11, 2014-11-03).
Annons om föreläsningen den 6 november införs i tidningen Norran onsdag 
den 5 november samt torsdag den 6 november.  Kostnaden på totalt 6 529 
kr tas ur nämndens folkhälsomedel. 

§ 90 Innansjöns Byautvecklingsförening. Ansökan om bidrag till 
inköp hjärtstartare
VLL 119:9-2014

Ärendebeskrivning
Ansökan om bidrag för inköp av hjärtstartare, ungefärlig kostnad 12 500 kr, har 
inkommit till nämnden från Innansjöns Byautvecklingsförening. 

Nämndens beslut

- Ansökan avslås med motivering att nämnden inte har möjlighet att 
bevilja bidrag till alla byaföreningar som skulle kunna söka om 
bidrag för hjärtstartare. Nämnden anser dock att initiativet är 
mycket bra och rekommenderar föreningen att ansöka om bidrag 
hos Riksförbundet HjärtLung.

- Arbetsutskottet delegeras att sammanställa ett svar vid 
nästkommande arbetsutskott den 2 december utifrån nämndens 
beslut. 

  
§ 91 Unghästen. Ansökan om ersättning för kostnader i samband med 

deltagande i teaterföreställningen XXX 2.0 - om sex och sånt
VLL 119:10-2014

Ärendebeskrivning
Ansökan om bidrag på 108 440 kr har inkommit till nämnden för barnmorskors 
deltagande vid Unghästens teaterföreställningar ”XXX.2.0 – om sex och sånt” riktat 
till elever i årskurs 8 i Skellefteå och Norsjö kommuner under 2015 och 2016. 

Nämndens beslut

- Ansökan bifalles med 108 440 kr ur nämndens visionsmedel under 
förutsättning att föreställningarna blir av. 

§ 92 Norsjö kommun. Ansökan om medel för aktiviteter under 
kärleksveckan 2015
VLL 119:11-2014

Ärendebeskrivning
Norsjö kommun har inkommit med en ansökan till nämnden på 15 000 kr i bidrag för 
aktiviteter under kärleksveckan 2015. 

Nämndens beslut

- Ansökan bifalles med 13 000 kr ur nämndens folkhälsomedel. 
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§ 93 Översyn Hälsoval Västerbotten

Ärendebeskrivning
Nämnderna för folkhälsa och primärvård har vid ett möte med landstingsstyrelsens 
arbetsutskott den 13 maj 2014 uppmanats av landstingsstyrelsens arbetsutskott att 
inlämna en skrivelse över vad 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 den 16 
oktober (§ 85) att inlämna en gemensam skrivelse till landstingsstyrelsens 
arbetsutskott. Beredning sker vid presidiemötet den 1 december utifrån respektive 
nämnds synpunkter. Nämnden tar beslut om skrivelsen den 11 december. 

Förslag
Förslag har upprättats med synpunkter gällande översyn Hälsoval Västerbotten

Nämndens beslut

- Upprättade synpunkter lämnas vidare från nämnden inför beredning 
av presidierna för nämnderna för folkhälsa och primärvård den 1 
december. 

§ 94 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 i grupper vid nästkommande sammanträde utifrån 
arbetet vid dagens sammanträde. 

§ 95 Överlämning till nämnd för folkhälsa och primärvård kommande 
mandatperiod 

Ärendebeskrivning
Nämnden har den 25 augusti (§ 70) beslutat att efterlämna ett dokument till den nya 
nämnden kommande mandatperiod, med utvärdering av nämndens arbetssätt under 
mandatperioden 2011-2014. Nämnden har under sammanträdet den 22 september 
och den 16 oktober arbetat med innehåll i överlämningen till kommande nämnd.

Förslag
Förslag har upprättats, 

Nämndens beslut

- Upprättat förslag till överlämning fastställs och överlämnas till 
nästkommande nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå-
och Norsjöområdet. 
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§ 96 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) Tredje seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. En ny 
politisk spelplan – hur påverkas det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet?
Stockholm, 17 november. Nämnden uppmuntrades till att lyssna på 
arkiverad webbsändning i efterhand. 




