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Organ: Folkhälsorådet  
Tid: 2022-04-04 Klockan 13.00 – 15.00   
Plats: Konferensrum Jupiter - digital inbjudan via teams skickas också. 
  
Närvarande:   
Lennart Gustavsson, ordf. Folkhälsoråd och Kommunalråd, Malå kommun 
Jim Lundmark, kommunchef, Malå kommun 
John Olsson, socialchef, Malå kommun 
Ella-Marit Pilto, administrativ chef, Malå kommun 
Erik Lindblom, skolchef, Malå kommun 
Charlotte Hultdin, Ledamot, Beredning för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland 
Roger Oskarsson, ordf. Malå Energi- och industri AB 
Elin Nilsson, Miljö- och byggchef Malå/Norsjö kommuner 
Daniel Burman, Folkhälsoplanerare, Malå kommun 
 
Ej Närvarande: 
Dan Thorn, verksamhetschef, Malå/Sorsele Hälsocentraler 
Lars Ekberg, personalchef, Malå kommun 
Ulrika Bergstedt, Vice ordf. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

§1 Föregående protokoll 
Ordförande för folkhälsorådet går ej igenom föregående protokoll utan frågar om det 
finns några invändningar till föregående protokoll och om det kan läggas till 
handlingarna.  
 
Folkhälsorådet har inga invändningar och beslutar att protokollet kan lägga tills 
handlingarna.  
 
§2 Presentation Folkhälsoplanerare 
Daniel Burman har påbörjat sin tjänst som folkhälsoplanerare/folkhälsosamordnare 
för Malå kommun 1 mars 2022. Daniel presenterar sig själv och planeringen framöver 
för Malå kommuns fortsatta folkhälsoarbete, mer information finns i powerpoint som 
ligger under MKM – Malå Kommun – Folkhälsa-Folkhälsorådet-Protokoll-2022, 
Malå_kommun_Folkhälsoråd_220404. 
 
Folkhälsorådet noterar informationen. 
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§3 Verksamheterna berättar  
Folkhälsoplaneraren berättar att en av uppgifterna framgent är att kartlägga hur de 
kommunala verksamheterna i dagsläget jobbar med folkhälsoarbetet lokalt, vilka 
resurser som finns tillgängliga samt vilka insatser som pågår i dagsläget. 
Frågeställningar kommer att skickas ut till verksamheter och nämnder via Microsoft 
forms som kommer redovisas vid nästa folkhälsorådsmöte den 16:e maj 2022. 
 
Folkhälsorådet noterar informationen. 
 
§4 Malå kommun Folkhälsopolitiska program.  
Folkhälsoplaneraren berättar kortfattat om Malå kommuns folkhälsopolitiska program 
samt avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten som 
Malå kommun har fattat beslut om i kommunfullmäktige och vad dessa innebär. 
Alla styrdokument och program kopplat till folkhälsa i Malå kommun ligger under 
MKM – Malå Kommun – Folkhälsa-Styrdokument.  
 
Folkhälsorådet noterar informationen. 
 
 
§4 Övrigt  
Folkhälsoplaneraren tar kortfattat upp följande punkter: 
 

• Cykeltrampet 
Folkhälsoplaneraren undrar om Malå kommun ska genomföra denna aktivitet även 
2022 och om detta ska ingå i uppdraget att ordna.  
 

• ANDTS-Strategi 2022-2025 (Skr. 2021/22:213) 
Folkhälsoplaneraren berättar att en ny ANDTS-strategi ska fattas av regeringen. 
Detta kommer innebära att Malås ANDT-strategi kommer att revideras. 
 
 

• Kommuner mot brott (SoU 2021:49) 
Folkhälsoplaneraren berättar att en ny lag eventuellt är på väg att trädda i kraft under 
2023, där kommuner kommer få ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet.  
 

• Psykeveckan. v45 
Folkhälsoplaneraren berättar att organisationen Hjärnkoll har varit i kontakt med 
folkhälsoplaneraren för att påbörja planeringsarbetet av Psykeveckan. V45 2022.  

 
• Team Folkhälsa 

Folkhälsoplaneraren informerar om att det finns en nationell sida på 
Folkhälsomyndighetens hemsida – Tema Folkhälsa, där allt rörande folkhälsa ska 
samlas så som statisk, information, rapporter och så vidare. 
 
Folkhälsorådet noterar informationen och beslutar att ge Folkhälsoplaneraren i 
uppdrag att arrangera årets cykeltrampet i Malå. 
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§5 Nästa Folkhälsoråd  
Ordförande för folkhälsorådet informerar om nästa folkhälsorådsmöte den 16e maj 
2022 klockan 13.00 – 15.00. Folkhälsoplaneraren skickar ut en mötesinbjudan. 
 
 
§5 Mötet avslutas   
Mötesanteckningen har tagits av Daniel Burman Folkhälsoplanerare Malå kommun. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


