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Plats och tid: Digitalt, kl. 13:00-15:20 

  

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: Alejandro Caviedes (s) 

Andreas Witt, socialchef § 13 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 14 

Anna Hallgren, sekreterare  

 

 

Utses att justera: Gerd Lindgren (s) 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, tisdag den 11 maj kl. 13:00 

 

Underskrifter: §§ 11-17 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 
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§ 11 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 12 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 tisdag den 11 maj kl. 

13.00 på kommunkontoret.  

 

_______ 
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§ 13 Dialog med socialchef kring den antagna 

folkhälsoplanen för 2021-2022 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas informerar folkhälsorådet om det tankar som finns utifrån den 

nyligen antagna folkhälsoplanen för Nordmalings kommun för perioden 2021-

2022. Andreas bjöds in utifrån det yttrande som han skrev för sektorns räkning när 

folkhälsoplanen var ute på remiss där flera förslag och reflektioner gavs. 

Dialog förs mellan Folkhälsorådet och socialchef, Andreas Witt, kring aktiviteter 

och insatser som skulle kunna utföras under perioden. Socialchefen ger förslag på 

aktiviteter som går i linje med fastställd folkhälsoplan utifrån tidigare erfarenheter 

han besitter genom tidigare uppdrag i andra kommuner. De förslag som Andreas 

Witt lyfter är bland annat sago stig, hälsostig samt kostinformation till föräldrar.  

Andreas Witt delger sina erfarenheter av hälsobokslut som upprättats i kommuner 

där han tidigare arbetat. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 14 Redovisning av kartläggning från utbildningen 

Folkhälsovetenskap 
 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådets ordförande, Monica Samuelsson (m), har tillsammans med 

Kommunstrateg Ann-Sofie Appelblad genomfört utbildningen 

Folkhälsovetenskap som anordnas av pilotprojektet för ”Folkhälsoarbetets 

infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete” som 

drivs av Länsstyrelsen Västerbotten. Monica och Ann-Sofie redovisar den 

kartläggning av folkhälsoarbetet i Nordmalings kommun som de utfört som en del 

av examinationen för utbildningen. Vissa verksamhetsföreträdare i Nordmalings 

kommun intervjuades för kartläggningen. De verksamhetsföreträdare som 

intervjuades var; näringslivsutvecklare, kultur- och fritidschef, enhetschef för 

LSS, MAS och enhetschef för äldreomsorg, rektor sektor barn- och utbildning 

samt företrädare för arbetsmarknads- och integrationsenheten. Kartläggningen 

visar att många folkhälsoinriktade aktiviteter pågår redan nu inom kommunens 

verksamheter.  

Kartläggningen visar bland annat på att Nordmalings kommuns inriktning för 

folkhälsa avseende politiska mål, ledningsfunktioner och systematiskt arbete är 

för närvarande begränsat. Det behövs ett systematiskt arbetssätt med koppling till 

verksamhetsplaneringar, det finns behov av en samordnad funktion för arbetet 

gällande aktiviteter, mål och uppföljning av Nordmalings kommuns 

folkhälsoarbete samt att det saknas tydlighet hur folkhälsa ska ge avtryck i 

kommunens verksamhetsplanering, utvecklingsarbeten och 

verksamhetsuppföljningar. Folkhälsoperspektivet bör synliggöras i årsbokslut 

eller i ett eget hälsobokslut.  

Ann-Sofie och Monica redovisar också för Folkhälsorådet kartläggningens förslag 

på aktiviteter för att Nordmalings kommuns arbete med folkhälsa ska förbättras 

och utvecklas.  

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 15 Planering av kommande aktiviteter utifrån antagen 

folkhälsoplan 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde diskuterar och planerar folkhälsorådet kommande 

aktiviteter utifrån antagen folkhälsoplan och aktivitetsplan där syftet med de 

föreslagna aktiviteterna är att inspirera till goda hälsovanor och ökad fysisk 

aktivitet. 

Folkhälsorådet diskuterar och poängterar värdet av att det finns en utsedd 

tjänsteperson som arbetar med att samordna folkhälsoarbetet i Nordmalings 

kommun. Folkhälsorådet diskuterar arbetsuppgifter som skulle vara bra 

utgångspunkt att börja i för en samordnande funktion. Bland dessa nämnds bland 

annat; en årlig folkhälsorapport. Klas-Göran Sahlén (c) föreslår att 

uppföljningsparametrarna i den antagna folkhälsoplanen för 2021-20222 skulle 

kunna användas som utgångspunkt i den första årliga folkhälsorapporten för 2021.  

Folkhälsorådet för även en diskussion att eventuellt kunna införa ett folkhälsopris 

som ges ut årligen.  

 

Folkhälsorådets beslut 

En skrivelse ska utformas till kommunstyrelsen där Folkhälsorådet föreslår att ett 

folkhälsopris årligen ska delas ut till den/dem som inspirerat till att förbättra 

folkhälsan i Nordmalings kommun. Klas-Göran Sahlén (c) får i uppdrag att ta 

fram ett utkast på skrivelse som sedan skickas ut för påseende till resterande 

folkhälsoråd innan skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_______ 
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§ 16 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäls till dagens sammanträde. 

 

_______ 
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§ 17 Nästa sammanträde 
 

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

Enligt antagen sammanträdesplan för 2021 sker folkhälsorådets nästa 

sammanträde den 16 september kl. 13:00.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Boka in ett arbetsmöte innan nästa sammanträde för att arbeta med de föreslagna 

aktiviteter som diskuterats under dagens sammanträde. Arbetsmötet bokas in 

onsdag den 25 augusti klockan 13:00. 

Folkhälsorådets nästa sammanträde sker 16 september kl. 13:00. 

 

________ 

 

 

 

 

 


