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Ledamöter och ersättare i nämnd

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen
Tid

Tisdagen 11 december, kl 9.00-14.30
9.00-12.30 Nämndsmöte
13.00

Avslutning med lunch på Harriets

Plats

Lyckselerummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

Se bifogad ärendelista

Förhinder

Eventuella förhinder meddelas omgående till nämndens tjänsteman.

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva
färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Enligt uppdrag

Ann-Sofi Grenholm
Annsofi.Grenholm@vll.se
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Justering

Nämnden utsåg XXX att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justeringsdatum fastställdes till XXX.

2

Fastställande av föredragningslista
VLL 175-2018

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

3

Informationer
VLL 173-2018

Redovisning av deltagande vid kurser och konferenser
Noteras till protokollet enligt följande:
a) Hälsa på äldre dar- vilken roll spelar alkoholen? 28 november, Umeå.
Sonja Eriksson redogör.
Information från folkhälsoråden
Noteras till protokollet enligt följande:
a) Folkhälsoråd Umeå 23 november
Övriga informationer
Noteras till protokollet enligt följande:
a) Folkhälsorådet i Umeå kommun

4

Kunskapsöverföring till den nya organisationen
VLL 848-2018

Sammanfattning
I verksamhetsplan för 2018 anges att nämnden ska upprätta ett dokument för
kunskapsöverföring till det nya politiska organ som ska arbeta med folkhälsofrågor.
Syftet är att säkerställa att den kunskap nämnden erhållit förvaltas och tas tillvara på
i den nya organisationen.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars beslutades det att mandatperiodens
årsredovisningar och underlag inför budget, som tidigare fastställts av nämnden
bifogas som beslutsunderlag. Nämnden kan använda underlagen som stöd för att
lyfta viktiga kunskaper och erfarenheter till dokumentet för kunskapsöverföring.
Dokumentet har beretts både vid arbetsutskott och vid tidigare nämndsmöte.
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Förslag till beslut
Nämnden fastställer dokumentet ” Kunskapsöverföring till den nya organisationen”.
Dokumentet kommer att överlämnas till beredningen Folkhälsa och demokrati i
Umeåregionen.
Beslutsunderlag
• Nämndens årsredovisningar
• Nämndens underlag inför budget
• Förslag till dokument
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Beredande av årsrapport 2018
VLL 2451-2018

Sammanfattning
Nämnden ska årligen redovisa resultatet inom sitt ansvarsområde. Nämnderna för
folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting upphör den sista december
2018. I den nya regionkommunen kommer de inte att finnas kvar. Detta medför att
nämnderna inte kommer att kunna anta en årsrapport för 2018 som innehåller den
slutgiltiga redovisningen av verksamhetsårets ekonomiska resultat. Nämndens
årsrapport kommer därför att antas i regionstyrelsen i början av 2019.
Nämnden kommer att presentera och anta den del av årsrapporten som avser
måluppfyllelse av fullmäktiges uppdrag kopplat till nämndens verksamhetsplan.
Nämnderna kommer också att i sin rapport redovisa en prognos för måluppfyllelse av
sin budget. Dokumentet behandlades au mötet den 12 november, 3 december samt
vid nämndsmötet den 22 november.
Förslag till beslut
Dokumentet justeras med de överenskomna förändringarna.
Nämnden fastställer dokumentet ” Beredande av årsrapport”. Den fullständiga
årsrapporten med ekonomi för 2018 kommer att fastställas av regionstyrelsen i
början av 2019.
Beslutsunderlag
•
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Verksamhetsplan 2018

Till handlingarna

Nedanstående skrivelser/protokoll anmäls och läggs till handlingarna:
Till/Från: Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen
Titel: Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionens arbetsutskott,
protokoll § X
Handlingar: VLL 476:9-2018
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