PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Nämnd för folkhälsa och primärvård
i Skellefteå - och Norsjöområdet

2018-03-26

§ 22 – 32
Plats

Åkerbäret, Personalhotell Skellefteå

Beslutande

Janeth Lundberg (S) ordförande
Andreas Löwenhöök (M) vice ordförande
Maalin Wikström (MP) § 22 - del av § 29
Marie-Louise Bystedt (S)
Harrieth Sundström (S)
Mattias Åman (S) ers för Tobias Wass (S)
Anna Westermark (S) ers för Ylva Hedqvist-Hedlund (V)
Eva Fransson (M) ers för Gunilla Hedlund (C)
Karl-Gustav Lilja (KD) ers för Markus Forsell (L)

Övriga

Anna Löfgren, utredare, Ledningsstaben
Lina Tjärnström, hälsoutvecklare, Folkhälsoenheten,
Ledningsstaben, § 22, § 23, § 24 a

Sekreterare
...................................................
Anna Löfgren
Justerat

2018-03-28
...................................................
Janeth Lundberg
Ordförande

..................................................
Andreas Löwenhöök
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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§ 22

2018-03-26

Justering

Nämndens beslut
- Andreas Löwenhöök utses att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringsdatum fastställs till 2018-03-28.
§ 23

Fastställande av föredragningslista
VLL 130-2018

Nämndens beslut
§ 24

Upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet fastställs.
Informationer
VLL 132-2018

Nämndens beslut
Noteras till protokollet att nämnden tagit del av informationer enligt följande:
a) Information om SALUT av Lina Tjärnström, Folkhälsoenheten
b) Marie-Louise Bystedts och Janeth Lundbergs information från
Spridningsseminariet i Skellefteå den 28 februari
c) Janeth Lundbergs information från Integrationsrådet i Skellefteå den 8
mars
d) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från
seminariedag nationella minoriteter den 21 mars i Lycksele
Beslutsunderlag
- Janeth Lundbergs anteckningar från Spridningsseminariet den 28 februari

§ 25

Ekonomisk månadsrapport per februari 2018
VLL 470-2018

Sammanfattning
Månadsrapport med utfall till och med februari 2018 har upprättats.
Nämndens budget är uppdelad i två kostnadsställen; personalrelaterade kostnader
och projektkostnader (projekt Folkhälsa och projekt Visionsmedel). Resultatet för
personalrelaterade kostnader uppgår till 391 000 kr per februari, vilket motsvarar en
positiv avvikelse mot budget med 25 000 kr per februari.
Nämndens två projekt gällande folkhälso- och visionsmedel (total årsbudget 303 000
kr) har per februari 2018 haft två bokförda utgifter på totalt 28 000 kr gällande
folkhälsomedel. Detta medför ett totalt utfall på 28 000 kr per februari och en
avvikelse mot budget på 23 000 kr.
Nämndens beslut
Månadsrapporten per februari 2018 anses delgiven.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport till och med februari 2018 (VLL 470:2-2018)
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§ 26

2018-03-26

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Delegerade beslut har fattats av arbetsutskottet i enlighet med nämnden för folkhälsa
och primärvårds beslut den 26 januari 2015, § 6.
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 15 mars 2018 (VLL 245:3-2018)
Nämndens beslut
- Ovanstående delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna
Beslutsunderlag
- Justerat protokoll för arbetsutskottet för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och
Norsjöområdet 2018-03-15

§ 27 Kurser
VLL 135-2018
Sammanfattning
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) Lärande seminarium den 16 -17 april i Lycksele för de tre nämnderna för
folkhälsa och primärvård. Samtliga i nämnden som har möjlighet deltar,
vilket anmäls till tjänsteman senast den 27 mars.
Beslutsunderlag
- Inbjudan

§ 28 Skellefteå kommun. Ungdomsfullmäktige 2018
VLL 1807-2017
Sammanfattning
Nämnden deltog med tre representanter vid Ungdomsfullmäktige i Skellefteå den 15
februari 2018, som enda deltagande nämnd ifrån Västerbottens läns landsting, där
elever från årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet i Skellefteå kommun hade möjlighet att
lämna förslag till närvarande nämnder. Fem av förslagen lämnades till nämnden att
besvara. De fem förslagen gällde samma åldersgräns till Ungdomsmottagning
oavsett kön (VLL 1807:7-2017), testkit tillgängliga på hälsocentraler (VLL 1807:92017), bättre och mer utbildad personal i landstinget (VLL 1807:10-2017), mer
personal i telefon vid hälsocentralerna (VLL 1807:11-2017) samt större och bättre
parkering vid Morö Backe hälsocentral (VLL 1807:12-2017). Förslag till svar har
upprättats. Eleverna bjuds in till arbetsutskottet den 10 april för dialog om svaren.
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Nämndens beslut
-

Upprättade förslag till svar godkänns som svar på
elevernas motioner och överlämnas till eleverna.
Förslaget och nämndens svar gällande parkering vid
Morö Backe hälsocentral överlämnas även till
verksamhetschefen vid Morö Backe hälsocentral.

Beslutsunderlag:
- Förslag ställda till nämnden vid Ungdomsfullmäktige 2018
- Förslag till svar på elevernas förslag

§ 29 Underlag för landstingsplan och budget 2019
VLL 2492-2017
Sammanfattning
Nämnden ska senast den 4 april 2018 inlämna underlag till budget 2019 och
lanstingsplan till landstingsstyrelsen inför landstingsfullmäktiges beslut i juni 2018.
Nämnden arbetade med underlaget vid sammanträdet den 26 februari och
delegerade till arbetsutskottet att sammanställa ett färdigt förslag till underlag utifrån
nämndens arbete vid sammanträdet. Arbetsutskottet upprättade förslag till underlag
den 15 mars.
Förslag
Förslag till underlag har upprättats
Nämndens beslut
- Nämnden fastställer upprättat förslag till underlag.
Beslutsunderlag
- Förslag underlag för landstingsplan och budget 2019

§ 30 Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.
Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018
VLL 150-2018
Sammanfattning
Ansökan till nämnden (VLL 150:2-2018) har den 26 mars 2018 inkommit från
Mötesplatsen Norsjö om bidrag på 15 000 kr för yoga och mindfulness samt en
föreläsning våren 2018.
Nämndens beslut
- Kompletterande frågor om ansökan samt Mötesplats Norsjö, såsom vilka
som står bakom Mötesplats Norsjö, hur stor gruppen är som besöker
Mötesplats Norsjö, vilken kostnad det är för föreläsningen och vilken föreläsare
man avser att boka, ställs till Mötesplats Norsjö.
- Beslut om ansökan tas av nämnden den 19 april
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Beslutsunderlag:
- Mötesplatsen Norsjö. Ansökan om bidrag för yoga och mindfulness samt föreläsning våren 2018 (VLL
150:2-2018)
- Sammanställning av beslutade bidrag 2018

§ 31 Planering av föreläsare under 2018 och arbete med underlag inför budget
2020 under 2018
VLL 2162-2017
Sammanfattning
Nämnden ska planera föreläsare för sammanträden under 2018 samt planera
upplägg för arbete under 2018 med underlag inför budget 2020
Nämndens beslut
- Inbjudan till föreläsare vid nämndssammanträden under 2018 samt arbete
med underlag under 2018 sker enligt förd dialog.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan 2018

§ 32 Till handlingarna
Nämndens beslut
-

Inkomna protokoll och handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

- Revisionsplan för år 2018 (VLL 560:1-2018)
- Protokoll Patientnämnden 2018-02-16 (VLL 589:1-2018)
- Protokoll Samverkansnämnden 2018-02-21 (VLL 528:1-2018)
Beslutsunderlag
- Revisionsplan för år 2018 (VLL 560:1-2018)
- Protokoll Patientnämnden 2018-02-16 (VLL 589:1-2018)
- Protokoll Samverkansnämnden 2018-02-21 (VLL 528:1-2018)
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