
PROTOKOLL 1 (6)
Sammanträdesdatum

Nämnden för folkhälsa och primärvård
i Umeåregionen 2014-02-19

§ 11–21, 2 bilagor

Plats Västerbottensrummet, Landstingshuset, Umeå

Beslutande Harriet Hedlund, ordförande
Kerstin Nilsson, vice ordförande
Margareta Gustavsson
Kenneth Isaksson
Dennis Larsson
Leif Söderström, ersättare för Katarina Jonsson
Gunnar Viklund
Ing-Marie Westh

Närvarande ersättare Nina Loughlin, § 15 f
Agneta Nilsson
Anna Selberg Jonasson

Sekreterare

..................................................
Ann-Sofi Grenholm

Justerat 2014-02-26

.................................................. ..................................................
Harriet Hedlund Ing-Marie Westh
Ordförande Justerare



PROTOKOLL 2 (6)
Sammanträdesdatum

Nämnden för folkhälsa och primärvård
i Umeåregionen 2014-02-19

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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§ 11 Justering

Nämnden för folkhälsa och primärvård utsåg Ing-Marie Westh att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 26 februari 2014.

§ 12 Fastställande av föredragningslista

Nämnden för folkhälsa och primärvård fastställde upprättad preliminär 
föredragningslista för sammanträdet med tillägg av § 14 d och § 21 punkt 2.

§ 13 Information och redovisning av kurser och konferenser

- Noteras till protokollet enligt följande:

a) Kunskap och beslutsfattande, 23 januari 2013, Umeå. Deltagande 
personer redogjorde.
b) Nätverkskonferensen 2014, 5-6 februari, Sundsvall. Deltagande 
personer redogjorde.

§ 14 Information från Folkhälsoråden

- Noteras till protokollet enligt följande:

a) Folkhälsoråd Nordmaling 31 januari inställt
b) Folkhälsoråd Hörnefors 12 februari
c) Folkhälsoråd Umeå 14 februari
d) Möte om folkhälsorådets roll i Bjurholm 13 februari

§ 15 Övrig information

- Noteras till protokollet enligt följande:

a) Ekonomi
b) Svarsskrivelse till afasiföreningen
c) Blodomloppet
d) Kommande nämndmöte
e) Samråd nationella minoriteter
f) Underlag inför budget 2015
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§ 16 Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen.  
Årsredovisning 2013
VLL 2191-2013

Ärendeberedning

Nämnden för folkhälsa och primärvård ska årligen redovisa resultaten inom
sitt ansvarsområde till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. I sin 
årsredovisning för 2013 utgår nämnden från landstingsplanens övergripande mål 
och nämndens verksamhetsplan och aktivitetsplan.

Förslag

Förslag till årsredovisning 2013 har upprättats. I förslaget redovisas en samlad 
bedömning av verksamhetsåret med uppföljning av nämndens uppdrag och 
ekonomi. Nämnden arbetade med årsredovisningen 22 januari. Nämndens 
arbetsutskott har arbetat med årsredovisningen 13 januari och 11 februari. 

Nämndens beslut

- Upprättad årsrapport 2013 godkänns med vissa justeringar och lämnas till 
landstingsstyrelsen.

§ 17 Motion nr 19-2013 av Marianne Normark (FP). Återkommande 
utbildningsinsatser för att se de våldsutsatta kvinnorna och deras 
barn i tid
VLL 1361-2013

Ärendebeskrivning

Marianne Normark (FP) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstings-
styrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för återkommande och regelbunden utbild-
ning för landstingets personal för att bättre kunna bemöta våldsutsatta kvinnor och 
deras barn.

Förslag

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskriver nämnden att 
utbildningsinsatser genomförts i flera omgångar och poängterar vikten av att 
handlingsplanen, som redan finns, följs. Nämnden beskriver vidare vad som 
framkommit i deras fördjupningsområde gällande våld i nära relationer. Nämnden 
föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att motionen ska vara 
besvarad.

Yrkanden

Harriet Hedlund yrkade bifall till upprättat förslag.

Ing-Marie Westh yrkade bifall till motionen.
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Propositioner

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag på avgivna yrkanden 
och fann att nämnden beslutat bifalla Harriet Hedlunds yrkande.

Nämndens beslut

- Yttrande avges till landstingsstyrelsen enligt bilaga 1 till protokollet.

Reservationer

Reservation av Kenneth Isaksson (M), Kerstin Nilsson (C) och Ing-Marie Westh (FP) 
till förmån för Ing-Marie Wesths yrkande.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att ersättare Agneta Nilsson (M) och Anna Selberg Jonasson 
(KD) instämmer i Ing-Marie Wesths yrkande.

§ 18 Motion nr 23-2013 av Daniel Öhgren (C) och Andreas Löwenhöök (M). 
Säkra god smärtvård i hela länet
VLL 1753-2013

Ärendebeskrivning

Daniel Öhgren (C) och Andreas Löwenhöök (M) har i en motion till landstingsfull-
mäktige föreslagit att tillgången till smärtläkare säkerställs i hela länet samt att sam-
verkan mellan primärvården och specialistvården inom smärtmedicin utvecklas.

Förslag

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskriver nämnden att den 
multimodala smärtrehabiliteringen sker på två nivåer, där basen ligger i 
primärvården. Smärtrehabiliteringsenheten inom Neurocentrum har genomfört en 
omfattande utbildningsinsats mot hälsocentralerna. En upprepning av utbildning är 
under planering. Nämnden föreslår därför landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkanden

Harriet Hedlund yrkade bifall till upprättat förslag.

Kerstin Nilsson yrkade bifall till motionen.

Propositioner

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag på avgivna yrkanden 
och fann att nämnden beslutat bifalla Harriet Hedlunds yrkande.

Nämndens beslut

- Yttrande avges till landstingsstyrelsen enligt bilaga 2 till protokollet.
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Reservationer

Reservation av Kenneth Isaksson (M), Kerstin Nilsson (C) och Ing-Marie Westh (FP) 
till förmån för Kerstin Nilssons yrkande.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att ersättare Agneta Nilsson (M) och Anna Selberg Jonasson 
(KD) instämmer i Kerstin Nilssons yrkande.

§ 19 Tjänsteresor i Västerbottens läns landsting. Information
VLL 2097-2013

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har den 10 december, § 310, reviderat riktlinjer för tjänsteresor
inom Västerbottens läns landsting.

Nämndens beslut

- Informationen noteras till protokollet.

§ 20 Handlingsplan för STI/HIV-prevention och prevention av oönskade 
graviditeter. Information
VLL 357-2014

Ärendebeskrivning

Västerbottens läns landsting har utformat en ny handlingsplan för STI/HIV prevention 
och prevention av oönskade graviditeter. Planen är länsövergripande och gäller för 
perioden 2013-2017.

Nämndens beslut

- Informationen noteras till protokollet.

§ 21 Kurser och konferenser
VLL 144-2014

Ärendebeskrivning

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts.
Förtroendevalda som utses att delta i kurs eller konferens har rätt till ersättning enligt 
bestämmelser om arvode till förtroendevalda.

Nämndens beslut

1 Barnrättsdagarna, 8-9 april, Örebro. Agneta Nilsson deltar.

2 Forte talks, 25-26 mars, Stockholm. Nämnden ändrar beslutet från 
nämndens sammanträde 2013-12-18. Ingen från nämnden deltar.




