
Folkhälsoråd 2022-05-23 

Mötesanteckningar  
 

Besöksadress  Postadress 
Malå kommun  Malå kommun 
Storgatan 13   Box 2 
939 31 Malå   939 21 Malå 
0953-140 00  
  
 Organisationsnummer 212000-2866 

 
 

Organ: Folkhälsorådet  
Tid: 2022-05-23  
Plats: Konferensrum Venus - digital inbjudan via teams skickas också. 
  
Närvarande:   
Lennart Gustavsson, ordf. Folkhälsoråd och Kommunalråd, Malå kommun 
Lisa Harrysson Länsstyrelsen Västerbotten 
Roger Oskarsson, ordf. Malå Energi- och industri AB 
Daniel Burman, Folkhälsoplanerare, Malå kommun 
 
Ej Närvarande: 
Dan Thorn, verksamhetschef, Malå/Sorsele Hälsocentraler 

Charlotte Hultdin, Ledamot, Beredning för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland 
Lars Ekberg, personalchef, Malå kommun 
Ulrika Bergstedt, Vice ordf. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Elin Nilsson, Miljö- och byggchef Malå/Norsjö kommuner 
Jim Lundmark, kommunchef, Malå kommun 
John Olsson, socialchef, Malå kommun 
Ella-Marit Pilto, administrativ chef, Malå kommun 
Erik Lindblom, skolchef, Malå kommun 
 
 

§1 Föregående protokoll 
Ordförande för folkhälsorådet går ej igenom föregående protokoll och berättar att det 
finns att läsa både på kommunens hemsida och teamsyta på Malå kommun.   
 
Folkhälsorådet har inga invändningar och beslutar att protokollet kan lägga tills 
handlingarna.  
 
§2 Presentation Länsstyrelsen  
Lisa Harrysson från Länsstyrelsen går igenom hur Länsstyrelsen Västerbotten har 
arbetat med pilotprojektet – ”Folkhälsans infrastruktur” samt hur arbete kommer 
fortsätta framgent. Powerpoint kommer att läggas som bilaga till detta dokument, se 
Bilaga: från pilot till forum_Lisa Harrysson_220523 
 
Lisa berättar att projektet har varit lyckat och att regeringen nu gett länsstyrelserna i 
hela landet att arbeta och stötta det lokala folkhälsoarbetet i landet.  
I Västerbotten så kommer arbetet fortsätta i två delar: 
 
Forum för folkhälsa:  

➢ Ledningsgrupp som består av politiker och är sammankallade av 
Landshövdingen och Regionstyrelsens ordförande och består av 
representanter från Region Västerbotten, Länsstyrelsen och kommuner. 

 
➢ Arbetsgrupp som består tjänstepersoner som är sammankallande av 

Länsstyrelsen och Region Västerbotten består av representanter från Region 
Västerbotten, Länsstyrelsen och kommuner. 
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➢ Nätverk för tjänsteperson i Västerbotten som jobbar med folkhälsofrågor. Här 
finns alla länets kommuner representerade och delar på ordförandeskapet. 

 

Lisa berättar vidare att effekterna av projektet är att länets kommuner har skrivit 
under avsiktsförklaringen som tagits fram för att stärka det regionala och lokala 
folkhälsoarbetet samt att flera av länets kommuner nu har rekryterat 
folkhälsosamordnare eller möjliggjort att tjänstepersoner får folkhälsa som en del av 
sitt uppdrag. 
 
Nu går arbetet vidare med två parallella projekt med Länsstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten som under två år ska samla in och göra en nationell bild av de 
regionala och lokala förutsättningar för att bedriva folkhälsoarbetet samt vilket stöd 
som behövs. 
 
Folkhälsorådet tackar för informationen och kommer bjuda in Länsstyrelsen vid flera 
tillfällen. Ordförande skickar även med att folkhälsorådets roll behöver ses över efter 
nästa val och man gör en översyn kring detta. 
 
 
§3 Verksamheterna informerar  
Utgår med anledning till att flertalet verksamheter har ledningsgruppsmöte samt att 
möte sedan tidigare vart framskjutet. Tas upp vid nästa folkhälsoråd. 
 
§4 Budget 
Folkhälsosamordnare har undersökt möjlighet om Folkhälsorådet kan gå in med 
något pris till motionskampanjen.  
Ordförande och Folkhälsosamordnaren har kollat upp budgeten för folkhälsorådet 
2022 som är enligt följande: 
 
Verksamhet: 10020 Folkhälsoråd 37000kr efter personalkostnader. 
Folkhälsorådet noterar informationen.   

 
§5 Motionskampanj 
Folkhälsosamordnaren berättar att det är 88 anmälda till årets kampanj och sker i 
samarbete med det lokala näringslivet och Malå kommun. Kampanjen pågår tom 30e 
juni.  
I prisbordet så finns det: Timmar på Padelhallen, Dagskort på Jump in, Hjälmar från 
Bikelease, Presentkort från Coop. 
Det finns presentkort (Malåkortet) inköpa ifjol som kan användas till ändamålet. 
 
Folkhälsorådet tackar för informationen och beslutar att:   

➢ Stödja kampanjen med presentkort 2 presentkort a 300kr. 
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§6 Ansökan Tobaksfri DUO 
Folkhälsosamordnare berättar det har kommit in en ansökan, se bilaga 1.  
Det gäller skolan och fritidsgårdens förebyggande arbete gällande Tobaksfri DUO. 
Ansökan gäller: 
 

➢ Kostnader för aktiviteter (Kosmos) under skolåret 2022 – 2000kr 
➢ Kostnader för pris vid större händelser t ex skolavslutning – 1000kr 
➢ Inköp av reklamartiklar från Tobaksfri Duo – 2000kr 
➢ Önskar även sponsring av reklamartiklar 

 
Folkhälsorådet tackar för informationen och beslutar att:   

➢ Stödja med priser, i form av Malåkortet till ett värde av maximalt 1000kr. 
➢ Utifrån budget titta på finansiering av övriga medel. Detta beslutas av 

folkhälsorådets representanter och meddelas vid nästa folkhälsoråd. 
 

§7 Brottsförebyggande  
Folkhälsosamordnaren berättar det ligger uppe ett nytt förslag till en ny lag där 
kommuner inklusive civilsamhället får en framträdande roll i det brottsförebyggande 
arbetet. Detta gäller alla kommunala verksamheter. Inga medel kommer att skjutas till 
utan kommunerna förväntas att prioritera detta arbete. 
 
Folkhälsosamordnare berättar vidare att det finns etablerade kontaktnätverk samt att 
Malås REK-grupp kommer få en betydande roll.  
 
Trygghetsenkäten är öppen fram till 30e juni och hittills så har 48 svarat. 
 
Folkhälsosamordnare kommer delta på en utbildning via Brottförebyggande rådet 
med start i augusti inför den kommande lagen.  
 
Mer information finns att läsa här: 
Kommuner mot brott SoU 2021:49 
Kommunallagstiftningen – vad betyder den för dig som lokal brottsförebyggare 
(Youtube) 

 
Folkhälsorådet tackar för informationen och berättar att Polisen kommer att befinna 
sig på torget i Malå den 10 juni klockan 18.00 för dialog med medborgarna. Där 
kommer det bjudas på fika.  
 
§8 Suicidprevention  
Folkhälsosamordnaren berättar att en länsövergripande suicidpreventiv strategi har 
blivit inskickad till kommunstyrelsen för beredning. Folkhälsosamordnaren skickar ut 
strategin till verksamheter för synpunkter inför beredning.  
Tidsplan: 

➢ 31 augusti - Synpunkter på Strategin, skickas till daniel.burman@mala.se 
➢ 12 september till Allmänna utskottet samt Folkhälsorådet 
➢ 4 oktober till Kommunstyrelsen 
➢ 24 oktober till Kommunfullmäktige 
 
Folkhälsorådet tackar för informationen. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202149/
https://www.youtube.com/watch?v=WTWiihWTe4g
mailto:daniel.burman@mala.se
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§9 ANDTS  
Folkhälsosamordnaren berättar att arbetet påbörjats för att följa upp Malås ANDT-
strategi för att implementera den nya.  
Blir nätverksmöten till hösten för att arbeta fram mål och insatser. 
 
Läs mer här: 
ANTDS-strategi 2021-2025 

 
Folkhälsorådet tackar för informationen 
 

§10 Övrigt  
Inget övrigt 
 
§11 Nästa möte 
12 september Måndag klockan 13.00 – 15.00 via Teams eller på plats (Jupiter) 
Saker att lyfta inför mötet skickas till daniel.burman@mala.se veckan innan. 
 
§12Mötet avslutas 
Mötesanteckningar Daniel Burman, Folkhälsosamordnare 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/andts-strategi-2021-2025/
mailto:daniel.burman@mala.se
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Bilaga 1 Folkhälsorådet 2022 – Tobaksfri Duo 
 
Hej! 

 

Att tobaksförebyggande arbete är en bra skyddsfaktor för att främja friska och hälsosamma 

ungdomar och unga vuxna har länge varit känt. Tobaksfri duo(TFD) har under många år verkat i 

Nilaskolan åk 6-9 för att förebygga att elever börjar bruka tobak. Vi ser att medlemsantalet fortsätter 

att minska och att tobaksbruket bland våra unga ökar. Vi vill därför satsa extra på att peppa elever 

att bli medlemmar och i dialog med dem planera vad vi kan göra för att stärka motivationen att 

fortsätta vara tobaksfria.  

  Nina och Gunilla vill därför som ansvariga representanter för TFD på Nilaskolan äska pengar från 

Hälsorådet så att vi i det förebyggande arbetet kan utföra aktiviteter som sprider kunskap, 

uppmuntrar eleverna att inte bruka tobak och belönar ett positivt beteende. Vi vill kunna erbjuda fler 

aktiviteter med utlottningar av priser så att TFD blir en mer synlig och levande organisation inom 

skolans värld. Vi har under hösten lobbat för ökat medlemskap vilket vi lyckats med i åk 7. De pengar 

vi nu äskar om beräknas ska räcka läsåret 22-23. 

• I dialog med eleverna vill vi genomföra roliga aktiviteter i Kosmos. 
 

Kostnad för aktiviteter i Kosmos under skolåret: 2000:- 

 

• Vi vill även fortsätta traditionen med utlottningar till skolavslutningen samt andra större 
händelser, tex Malåkort. 

 

Kostnad för priser vid flera tillfällen under skolåret, både små och stora utlottningar: 1000:- 

 

• Köpa in reklamartiklar från TFDs webshop både till TFD-gruppen och som vinster. Vi vill 
fortsätta med det då det varit uppskattat. 
 

Kostnad för TFD-Artiklar till TFD-gruppen samt priser till övriga 2000:- 

Vi skulle gärna även sponsras med reklamartiklar som kommunen kan tillhandahålla, tex Malåmössa 

eller dyl. 

Vi vill att pengarna interndebiteras av Kosmos till Hälsorådet   

Hälsningar: Vuxenrepresentanterna Gunilla Bottke (Kosmos) och Nina Grenvall (skolkurator). 

 


