
 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

Sida 
1(13) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Kommunkontoret, Nordmaling 13:00-15:35 

  

Beslutande: Monica Samuelsson (m), ordförande 

Gerd Lindgren (s), tjänstgörande ersättare för Grethel 

Broman (s) 

Klas-Göran Sahlén (c), tjänstgörande ersättare  

 

 

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

Lisa Harryson, Länsstyrelsen § 26 

Jonas Wallin, kommunchef § 26 

Ann-Sofie Appelblad, § 26 

Tinny Byström, verksamhetsutvecklare sektor 

utbildning § 28 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

 

Utses att justera: Gerd Lindgren (s) 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret onsdag den 7 september kl. 14:15. 

 

Underskrifter: §§ 24-34 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 
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§ 24 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

Anna-Karin Nilsson (m), Region Västerbotten, anmäler en övrig fråga, se § 33. 

Ordförande Monica Samuelsson (m), anmäler två övriga frågor, se § 33. 

Information från näringslivsutvecklare, § 30, utgår från dagordningen. 

 

________ 
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§ 25 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 Monica 

Samuelsson (m) onsdag den 7 september kl. 14.15 på kommunkontoret.  

 

________ 
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§ 26 Information från Länsstyrelsen om Folkhälsoprojekt 
 

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Harrysson, folkhälsostrateg på Länsstyrelsen, informerar Folkhälsorådet om 

hur arbetet skett ut från pilotprojekt till Forum för Folkhälsa i Västerbotten. Lisa 

Harrysson inleder med att berätta om bakgrunden för det nationella 

folkhälsoarbetet som fick sin start 2003. Pilotprojektet inleddes 2019 där 

Västerbotten och Stockholms län var de två pilotprojekten som skulle ta fram 

metoder för resterande län i Sverige. Resultatet av pilotprojektet blev 

”Västerbottensmodellen”. Modellen bygger på behovsorienterat förhållningssätt, 

ökade kunskaper, tillitsbaserad arbetsprocess samt strukturerade metoder. Lisa 

Harrysson presenterar projektets resultat i Västerbottens län som bland annat visar 

på att folkhälsan nu finns på agendan, fler kommunala folkhälsosamordnare, det 

har bildats ett nätverk för folkhälsosamordnare samt en regional struktur för 

samordning av folkhälsoarbetet.  

Folkhälsorådet får information om hur det ser ut idag och vad som är tänkt 

framöver. Forum för folkhälsa i Västerbotten är tänkt att vara som ett nav som 

driver folkhälsoarbetet i Västerbotten. Motorn i forumet är Region Västerbotten 

och Länsstyrelsen. Fem processer ingår i Forum för folkhälsa; 

samverkanskonferenser som sker årligen, dialoger genom kommundialoger samt 

folkhälsonätverket, överenskommelse (avsiktsförklaringen som samtliga 

kommuner undertecknat med Regionen och Länsstyrelsen), kunskapshöjande 

insatser (folkhälsovetenskapskursen), informationsspridning i form av nyhetsbrev. 

Lisa Harrysson berättar om hur Forum för folkhälsa är organiserat med 

ledningsgrupp och arbetsgrupp och vilka som sitter med i de två olika grupperna. 

Rådet får också information om kommande aktiviteter under hösten 2022 och 

våren 2023 från Forum för folkhälsa i Västerbotten.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_________ 
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§ 27 Dialog med Nordmalings kommuns ledningsgrupp 
 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde är Nordmalings kommuns ledningsgrupp inbjuden för 

att ha dialog med Folkhälsorådet om mandatperiodens arbete samt kommande 

arbeten som rör folkhälsofrågor. 

Kommunchef Jonas Wallin deltog under dagens första del av sammanträdet där 

Lisa Harrysson från Länsstyrelsen informerade. Dialog fördes tillsammans efter 

Lisa Harryssons information där bland annat avsiktsförklaringen som 

Nordmalings kommun tecknat diskuterades. Dialogens innehåll tas med till 

kommunens ledningsgrupp. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 28 Information om elevenkätens resultat läsåret 

2021/2022 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tinny Byström, verksamhetsutvecklare inom sektor utbildning, informerar 

Folkhälsorådet om resultatet av den senast genomförda elevenkäten som 

genomfördes november 2021. 

Totalt var det 569 elever som svarade på enkäten (84 % svarsfrekvens) som 

riktade sig till samtliga årskurser i grundskolan (förskoleklass till årskurs 9). 

Fokus för enkäten detta år var trygghet och studiero samt hälsa och livsstil. 

Resultatet visar bland annat på att 98 % uppger att de helt eller delvis känner sig 

trygga i skolan. Vanliga otrygga platser är omklädningsrum, korridorer och 

centralhall. 94 % uppger att de vågar prata med en vuxen på skola om något är fel 

samt att de vet vem de kan vända sig till om någon blir utsatt för kränkande 

behandling. 81 % uppger att de helt eller delvis upplever att de har arbetsro och 

kan koncentrera sig i klassrummet. 62 % anger att de inte blivit utsatt för 

kränkande behandling i skolan. Det är vanligare att elever i yngre åldrar uppger att 

de utsatts för kränkande behandling. Gällande området hälsa och livsstil visar 

resultatet på att 70 % av åk 4-9 äter lunch i matsalen varje dag. Nästan 15 % i åk 

4-9 uppger att de lägger sig senare än kl. 23:00 på kvällen. Sedan uppger 89 % av 

eleverna i åk 4-9 att de aldrig använt tobak. 87 % av eleverna i åk 7-9 att de aldrig 

druckit alkohol. 96 % uppger att de aldrig använt narkotika.   

Tinny Byström informerar om att tanken är att under oktober 2022 genomföra 

nästa elevenkät för att kunna genomföra analys och åtgärder under innestående 

läsår. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 29 Information om föreningarnas hälsofrämjande arbete 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och Fritidschef, Paula Quinones, informerar rådet skriftligt om det 

hälsofrämjande arbete som sker inom kultur och fridsområden tillsammans med 

kommunens föreningar. 

De aktiviteter som rapporterades stäms också av i folkhälsorådets aktivitetsplan 

och den antagna folkhälsoplanen. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 30 Information om näringslivets hälsofrämjande arbete 
 

Sammanfattning av ärendet 

Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare, var inbjuden till dagens sammanträde 

för att informera om det hälsofrämjande arbete som sker inom kommunens 

näringsliv men punkten utgår från dagens sammanträde. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Punkten utgår från dagordningen. 

 

________ 
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§ 31 Uppföljning Folkhälsoplan 2021-2022 och 

Folkhälsorådets aktivitetsplan 
 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet utvärderar mandatperiodens arbete utifrån den fastställda 

Folkhälsoplanen och Folkhälsorådets aktivitetsplan för året. 

Rådet konstaterar att det är svårt att veta vad kommunens verksamheter genomfört 

för insatser under åren kopplade mot respektive målområde. Viss information från 

sektorerna har skett löpande under de senaste åren men är kanske inte 

heltäckande. 

Folkhälsorådet följer under sammanträdet upp aktivitetsplanen kopplat mot 

folkhälsplanen och har delat upp den i ej genomförda och genomförda aktiviteter.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att följa upp den nu rådande folkhälsoplanen 

innan ny plan tas fram för kommande år. Folkhälsorådet rekommenderar att den 

nu rådande planen används som grund för kommande års folkhälsoplan.  

 

________ 
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§ 32 Remiss – Länsgemensam suicidpreventiv strategi i 

Västerbotten 
 

Sammanfattning av ärendet 

Region Västerbotten har tagit fram ett förslag på en länsgemensam 

suicidpreventiv strategi för Västerbotten som fram till den 31 oktober 2022 är ute 

på remiss. Socialchef, Andreas Witt, har utformat ett yttrande till remissen. 

Folkhälsorådet får under dagens sammanträde ta del av remissförslaget samt det 

förslag på yttrande till remissen som är framtaget.  

Folkhälsorådet håller med i socialchefens förslag till yttrande att en 

folkhälsosamordnare är av vikt att varje kommun har för att kunna samordna 

bland annat arbetet med suicidprevention.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet står bakom förslaget till yttrande. 

 

_________  
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§ 33 Övriga frågor 
 

Till dagens sammanträde anmäls följande övriga frågor; 

Anna-Karin Nilsson (m), Region Västerbotten, informerar rådet om att de tre 

beredningarna för folkhälsa och demokrati (en för Umeåregionen, en för Lappland 

och Norsjö-Skellefteåområdet) kommer läggas ned. Nästa mandatperiod kommer 

det istället vara en demokratiberedning som kommer ha som uppdrag att 

genomföra medborgardialoger i hela Västerbotten. Folkhälsorådet skickar med att 

beredningen gjort värdefullt arbete under mandatperioden.  

Ordförande Monica Samuelsson (m), anmäler följande information; 

Folkhälsorådet har tidigare sammanträde Informerats om Dialogmötet den 17 

januari 2021. Dokumentet kallades 10-punktsprogram för barn och ungdomars 

psykiska hälsa. 

Regionfullmäktige skulle behandla detta under sitt sista sammanträde och vidare 

information delges kommunerna i Västerbotten. Programmet som senare blev 

kallat 11-punktsprogram för barn och ungdomars psykiska hälsa återremitteras 

med de tillägg som kom upp under diskussioner i Regionfullmäktige. 

Folkhälsorådet bör därför uppmärksamma att det kommer ett sådant underlag till 

kommunen. 

Ordförande Monica Samuelsson (m), anmäler även följande till övriga frågor; 

Öppen förskola bör återinföras - Definitionen på familjecentral - Med 

familjecentral menas en samlokalisering ( innebär att hela den ordinarie 

verksamheten som respektive part bedriver ska vara förlagd till familjecentralen 

eller den familjecentralsliknande verksamheten!) av mödrahälsovård, 

barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet. 

 

_______  
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§ 34 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

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

 

Folkhälsorådets beslut 

Nästa möte sker den 10 november 2022. 

 

_________ 

 

 

 

 

 


