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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Brandstationen, Nordmaling 08:30-12:30 

  

Beslutande: Monica Samuelsson (m), ordförande 

Maria Lundqvist Brömster (L) 

Eleanor Bodel (FD) 

 

Övriga deltagare: Jenny Sjöström (kd), ej tjänstgörande ersättare 

Gerd Lindgren (s), ej tjänstgörande ersättare 

Anna-Karin Nilsson (m) 

Maria Forsberg, t.f. avdelningschef Nordmalings 

hälsocentral 

 

Ann-Sofie Appelblad, socialchef §§ 23-24 

Ulf Månsson, kommunchef § 24 

Thomas Berglund, barn- och utbildningschef § 24 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 24 

Madelaine Jakobsson (c), kommunalråd § 24 

Alexandra Häggkvist, personalstrateg § 24 

XXX, Länsstyrelsen § 24 

XXX, Länsstyrelsen § 24 

XXX, Länsstyrelsen § 24 

XXX, Region Västerbotten § 24 

XXX, Region Västerbotten § 24 

XXX, Umeå Universitet § 24 

XXX, Umeå Universitet § 24 

Anna Hallgren, sekreterare 

  

Utses att justera: Maria Lundqvist Brömster (L) 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret torsdagen den 13 juni kl. 08:00 

 

Underskrifter: §§ 20-27 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Maria Lundqvist Brömster (L) 

 

 

  



 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-05 

Sida 
2(10) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 
 

§ 20 Fastställande av föredragningslistan .................................................................................. 3 

§ 21 Val av justerare och tid för justering .................................................................................. 4 

§ 22 Förberedelser inför Länsstyrelsens besök .......................................................................... 5 

§ 23 Information angående motion Folkhälsa ............................................................................ 6 

§ 24 Länsstyrelsen informerar om pilotprojektet för samordning av Västerbottens 

folkhälsoarbete ........................................................................................................................... 7 

§ 25 Genomgång handlingsplaner utifrån Folkhälsopolicy 2015-2019 ..................................... 8 

§ 26 Övriga frågor ...................................................................................................................... 9 

§ 27 Nästa sammanträde .......................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-05 

Sida 
3(10) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_________ 

  



 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-05 

Sida 
4(10) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 21 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare jämte ordförande ska utses för justering av dagens protokoll. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Maria Lundqvist Brömster (L) utses justera dagens protokoll jämte ordförande 

torsdagen den 13 juni kl. 08.00 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 22 Förberedelser inför Länsstyrelsens besök 
 

Folkhälsorådet förbereder sig inför Länsstyrelsens besök om pilotprojekt för 

samordning av Västerbottens folkhälsoarbete, se § 24. Rådet diskuterar hur 

folkhälsoarbetet ser ut idag i Nordmalings kommun och hur man arbetat tidigare. 

Olika förslag diskuteras om hur folkhälsoarbetet kan integreras i olika delar av 

Nordmalings kommuns verksamheter.  

 

_________ 
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§ 23 Information angående motion Folkhälsa 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Ann-Sofie Appelblad informerar Folkhälsorådet om hur arbetet med 

den motion som Monica Jonsson (FD) lämnade in fortskrider. Motionen är inte 

besvarad ännu då Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet, 2019-05-

06 § 308.  

Ärendet togs upp i Nordmalings kommuns ledningsgrupp där det konstaterats att 

det saknas ett samlat grepp kring Folkhälsofrågor i Nordmalings kommun. Det 

sker aktiviteter som främjar Folkhälsan men det sker inte med en helhetssyn. För 

att kunna arbeta med ett mer helhetstänk kring Folkhälsofrågor behöver 

kommunledningen väva in Folkhälsoaspekten i verksamhetsplanering och 

verksamhetsberättelse. Ledningen har som mål att göra det från och med år 2020.  

   

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 24 Länsstyrelsen informerar om pilotprojektet för 

samordning av Västerbottens folkhälsoarbete 
 

Länsstyrelsen informerar om pilotprojektet för samordning av Västerbottens 

folkhälsoarbete. Länsstyrelsen är projektägare men samarbetar med Region 

Västerbotten och Umeå Universitet. Syftet med projektet som kommer pågå under 

två år är att etablera en samordningsstruktur för strategiskt folkhälsoarbete. Alla 

Västerbottens kommuner bjuds in att medverka i projektet. Projektet ska stimulera 

och stödja kommunernas egna prioriteringar inom Folkhälsoområdet.  

 

Hälsodata för Västerbottens län samt för Nordmalings kommun presenterades 

utifrån underlag framtaget från en enkätundersökning genomförd 2018. Rådet 

informerades om livsvillkor och levnadsvanor utifrån bland annat medellivslängd, 

tobaksanvändning, fysisk aktivitet, riskbruk (alkoholvanor), fetma samt nedsatt 

psykiskt välbefinnande.  

 

I nästa steg fick Folkhälsorådet och kommunledningen, genom att skriva på 

lappar, göra individuella reflektioner om Nordmalings kommuns struktur när det 

gäller Folkhälsoarbetet utifrån styrkor, utmaningar/hinder, förändring samt behov 

av stöd. 

 

Länsstyrelsen kommer senare återkoppla de individuella reflektionerna till 

Nordmalings kommun. I november 2019 kommer det genomföras ett studiebesök 

i Bodö kommun i Norge för att se hur man praktiskt arbetar med folkhälsofrågor 

där man har en folkhälsolag att förhålla sig till. Varje kommun har möjlighet att 

skicka två representanter till studiebesöket. När Länsstyrelsen sedan träffat alla 

kommuner i Västerbotten kommer de bjuda in till en workshop för att gå igenom 

de resultat besöken utmynnat i. Länsstyrelsen vill sedan komma tillbaka och träffa 

Nordmalings kommun om ett år.    

 

 

_________ 
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§ 25 Genomgång handlingsplaner utifrån Folkhälsopolicy 

2015-2019 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under Folkhälsorådets förra sammanträde beslutades att Folkhälsorådets 

ordförande skulle utforma ett utskick och efterfråga kommunens olika 

verksamheters handlingsplaner som de enligt den gällande Folkhälsopolicyn för 

2015-2019 ska ha upprättat. Det har inte inkommit några handlingsplaner till 

Folkhälsorådet. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Frågan bordläggs till Folkhälsorådets nästa sammanträde den 5 september. 

Folkhälsorådet bjuder till det sammanträdet in Nordmalings kommuns 

ledningsgrupp för att följa upp Länsstyrelsens information (se § 24) och ha ett 

samtal om vad Folkhälsorådet kan bidra med i det fortsatta arbetet.  

 

_________  
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§ 26 Övriga frågor 
 

Anna-Karin Nilsson (m) informerar Folkhälsorådet om Region Västerbottens 

(tidigare Västerbottens läns landstings) nya politiska organisation. Anna-Karin 

Nilsson är vice ordförande i beredningen för folkhälsa och demokrati som arbetar 

direkt på uppdrag av Regionfullmäktige. Syftet med beredningen är att föra dialog 

med medborgare och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige.  

 

_________ 
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§ 27 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

Enligt Folkhälsorådets reglemente ska Folkhälsorådet hålla sammanträde fyra (4) 

gånger per år.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådets nästa sammanträde äger rum den 5 september klockan 13:00. 

 

_________ 

 

 

 

 

 


