
 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Sida 
1(11) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Digitalt möte, Nordmaling 13:00-15:00 

  

Beslutande: Monica Samuelsson (m), ordförande 

Gerd Lindgren (s), tjänstgörande ersättare för Grethel 

Broman (s) 

Klas-Göran Sahlén (c), tjänstgörande ersättare för 

Lars-Olov Lindberg (FD) 

 

 

Övriga deltagare: Anna-Karin Nilsson (m), Region Västerbotten 

Lina Sandman, Nordmalings hälsocentral 

Petra Henriksson, utvecklingsstrateg Umeå kommun § 

3  

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 4-5 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

 

Utses att justera: Gerd Lindgren (s) 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, torsdagen den 10 februari kl. 15:00 

 

Underskrifter: §§ 1-9 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 
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§ 1 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 2 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Folkhälsorådets beslut 

Gerd Lindgren (s) utses justera dagens protokoll jämte ordförande torsdagen den 

10 februari kl. 15:00 på kommunkontoret.  

 

_______ 
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§ 3 Information om Umeåregionens arbete med God och 

Nära vård 
 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Henriksson, utvecklingsstrateg för God och Nära vård i Umeå kommun, 

informerar folkhälsorådet om det arbete som pågår inom Umeåregionen gällande 

God och Nära vård. Petra Henriksson beskriver övergripande vad god och nära 

vård är samt vilka aktiviteter som pågår i Umeåregionen. God och Nära vård 

bygger på en rad statliga utredningar från 2017 och fram till idag. Centralt har 

varit slutbetänkandet från 2020. Syftet är att skapa ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem. Demografin är grund till omställning till God och Nära vård. 

Andelen äldre kommer öka dramatiskt och andelen i arbetsför ålder ökar inte i 

samma utsträckning. Regionerna och kommunerna måste hitta nya arbetssätt och 

använda resurserna på andra sätt samt ta hjälp av digitalisering för att klara 

framtidens utmaningar. Petra Henriksson informerar om att det handlar om 

fokusförflyttning, från organisation till person och relation, att arbeta proaktivt 

istället för reaktivt, att ändra bilden på patient från passiv mottagare till aktiv 

medskapare samt från isolerade vård- och omsorgsinsatser till en mer 

sammanhållen vård utifrån personens behov. Det är fyra hörnstenar inom God och 

Nära vård; digitalisering, kompetensförsörjning, samverkan och delaktighet samt 

folkhälsa. Umeåregionens struktur för God och Nära vård (som byggdes upp och 

startade februari 2019) består av en styrgrupp med representanter från varje 

kommun och regionen. Petra Henriksson beskriver den övergripande målbilden 

för Umeåregionens arbete. Målgrupper för God och nära vård som regionens 

styrgrupp har fokuserat på är; multisjuka, psykiatri och risk- och missbruk, barn 

och unga psykisk ohälsa samt svårt sjuka barn. Petra redovisar ett axplock av de 

utvecklingsarbeten som pågår inom Umeåregionen just nu. Det sker en del 

utvecklingsprojekt i samarbete mellan kommun och hälsocentral i Nordmalings 

kommun också som Lina Sandman, Nordmalings hälsocentral, berättar om. 

Aktiviteterna har pausats lite på grund den rådande pandemin.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________  
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§ 4 Information om dialogmöte med Region Västerbotten 
 

Sammanfattning av ärendet 

I januari 2022 genomfördes ett dialogmöte mellan Nordmalings kommun och 

Region Västerbotten gällande Nordmalings kommuns folkhälsoarbete. 

Närvarande på dialogmötet var bland annat kommunstrateg Ann-Sofie Appelblad, 

Folkhälsorådets ordförande Monica Samuelsson (m) samt Gerd Lindgren (s), 

ersättare i folkhälsorådet. Kommunstrateg Ann-Sofie Appelblad informerar 

Folkhälsorådet om vad som togs upp under dialogmötet. 

Christine Bygdén från Region Västerbotten intervjuade under dialogmötet Ann-

Sofie, Monica och Gerd om arbetet med barns hälsa. Det var faktainsamlande med 

syfte att ta reda på vilket arbete som sker Nordmaling gällande barns hälsa. 

Hälsocentralen närvarade också. Christine har också fått ta del av Nordmalings 

kommuns antagna folkhälsoplan.  

En sammanställning av faktainsamlandet kommer senare skickas ut när intervjuer 

gjorts med länets samtliga kommuner. Folkhälsorådet hoppas kunna bjuda in 

Christine Bygdén senare i vår till ett sammanträde för att få information om hur 

arbetet fortlöper. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 5 Avstämning – inkommande nomineringar till 

folkhälsopriset 
 

Sammanfattning av ärendet 

Nytt för 2022 är att Nordmalings kommun ska dela ut ett folkhälsopris till den 

person, förening eller företag i Nordmalings kommun som gjort något extra för att 

förbättra folkhälsan. Priset kommer delas ut årligen. Fram till den 6 februari 2022 

har medborgare haft möjlighet att nominera personer, föreningar eller företag till 

folkhälsopriset. Det är folkhälsorådets uppgift att utifrån nomineringarna ta fram 

förslag på den eller de som ska vinna priset. Det är sedan kommunstyrelsen som 

utser vinnaren/vinnarna.  

Under dagens sammanträde går folkhälsorådet igenom de nomineringarna som 

inkommit. Sammanlagt har 32 nomineringar inkommit. Flera av de nominerade 

har blivit nominerade fler än en gång. Folkhälsorådet utgår från de framtagna 

kriterierna för folkhälsopriset när de nominerade gås igenom.   

Under mötet beslutades att en arbetsgrupp bestående av ordförande Monica 

Samuelsson (m) och Klas-Göran Sahlén (c) väljer ut ett par nomineringar till 

Folkhälsorådets extrainsatta sammanträde den 8 mars där rådet senare beslutar 

vilken nominering som ska föreslås få priset.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Nästa extrainsatta sammanträde den 8 mars ska förslag på en pristagare samt 

motivering tas fram och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

________ 

  



 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Sida 
8(11) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 6 Folkhälsorådets aktivitetsplan för 2022 – avstämning 

och nuläge 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den antagna Folkhälsoplanen för 2021-2022 innehåller en aktivitetsplan som 

Folkhälsorådet ansvarar för att uppdatera, revidera och arbeta utifrån. Under 

dagens sammanträde går rådet igenom genomförda och planerade insatser samt 

genomför mindre revideringar av aktivitetsplanens innehåll och tidsplan. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Mindre revideringar görs under mötet där nya datum sätts för vissa aktiviteter.  

 

________ 
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§ 7 Skriftlig information om Forum för Folkhälsa 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson (c), informerar via e-post 

folkhälsorådet om nuläget gällande Forum för folkhälsa i Västerbotten som är 

nybildat forum för samverkan gällande folkhälsa i Västerbotten.  

Madelaine skickade även med länk till pressmeddelandet som Länsstyrelsen och 

Region Västerbotten gått ut med gällande Forum för folkhälsa. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 8 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäls till dagens sammanträde. 

 

________ 
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§ 9 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

Enligt reglemente ska Folkhälsorådet hålla sammanträde fyra (4) gånger per år. 

Enligt folkhälsorådets reglemente kan extra sammanträden vid behov planeras in.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Nästa sammanträde sker den 8 mars kl. 13:00 för val av nominering samt 

motivering av pristagare i Folkhälsopriset. 

 

________ 

 

 

 

 

 


