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Protokoll 

Politisk samverkansberedning 
Tid och plats 

18 december 2019 klockan 10.00 – 15.00 
VIP-matsalen, Regionhuset, Luleå 

 
 

Närvarande 
 
Region Norrbotten: 
Kenneth Backgård (SJVP) 
Erika Sjöö (SJVP) 
Linda Frohm (M) 
Kurt-Åke Andersson (C) 
Anders Öberg (S) 
Ia Uvberg (S) 
Johannes Sundelin (S) 
 

Kommunerna: 
Beatrice Öman (S) 
Fredrik Hansson (S) 
Sven Nordlund (MP) 
Anna Lundberg (S) 
Niklas Olsson (M) 
 

Tjänstepersoner: 
 
Anneli Granberg 
Martin Karlsson 
Annika Nordstrand 
 

Eva Lakso 
Annica Henriksson 
Cecilia Wagenius 
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Kenneth Backgård, ordförande 
 
 
...........................................................  
Anna Lundberg, justerare 
 
 
...........................................................  
Martin Karlsson, sekreterare 
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§ 33 
Val av justerare 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att utse Anna Lundberg till att, tillsammans med 
ordföranden, justera protokollet. 
 
 

§ 34 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna dagordningen.  
 
 

§ 35 
Genomgång av föregående mötes protokoll 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga föregå-
ende mötes protokoll till handlingarna. 
 
 

§ 36 
Val av ordförande och vice ordförande för 2020 
 
Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar att utse Beatrice Öman (S) till ordförande och 
Anna Lundberg (S) till vice ordförande under år 2020. 
 
 

§ 37 
Ersättare vid ordförandens frånvaro 
Bilaga: Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola 
 
Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar att föreslå respektive huvudman att fastställa 
reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola med förtyd-
ligande om att ordförande och vice ordförande väljs från samma huvudman. 
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§ 38 
Norrbus utvärdering 
Bilaga: Samverkan för barn och unga – En utvärdering av Norrbus-överenskommelsen i 
Norrbottens län 
 
Ärendet 
Governo AB har genomfört en utvärdering av Norrbus-samarbetet mellan Region Norrbot-
ten och länets 14 kommuner. Överenskommelsen gäller barn och unga med omfattande och 
komplexa stödbehov och aktualiseras när en aktör upplever att den inte har kapacitet att på 
egen hand ge den unge tillräckligt stöd.  
Syftet med utvärderingen har varit att undersöka om den samverkan som sker mellan skola, 
socialtjänst och vård har varit tillräcklig, eventuella förklaringar till att samverkan inte skett 
i tillräcklig utsträckning samt vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra samverkan. I 
rapporten framkommer det att Norrbus-samarbetet fortfarande är levande även om visst 
stöd som funnits i den inledande fasen har försvunnit. Samarbetet har inte fungerat optimalt 
i samtliga kommuner och fokus har legat på samverkan kring upprättande av samordnad 
individuell plan (SIP). De faktiska resultaten av samverkan är svåra att värdera då det inte 
funnits någon samlad och tillförlitlig uppföljningsmodell inom Norrbus. 
Governo rekommenderar bl a att överenskommelsen revideras och moderniseras, att aktö-
rerna säkerställer att det finns fungerande samverkansgrupper i samtliga kommuner och att 
det finns ett sammanhängande stöd som ser till att samarbetet sker likartat i hela länet. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att uppdra åt länsstyrgruppen att revidera och 
modernisera Norrbus-överenskommelsen. 
 
 

§ 39 
Digital ungdomsmottagning 
 
Ärendet 
Anneli Granberg informerar politiska samverkansberedningen om hur arbetet fortskrider 
med förstudien inför upprättandet av en digital ungdomsmottagning. Målet är att etablera 
en digital ungdomsmottagning för att införa nya arbetssätt med stöd av modern teknik för 
att kunna erbjuda ett jämlikt utbud av tjänster i hela länet. Då det är viktigt att nå alla länets 
ungdomar ska särskilt fokus riktas mot de som bor i glesbygd, de med annan kulturell bak-
grund samt de som föredrar digital kontakt framför personligt möte. 
Beredningen får bl a ta del av statistik om den psykiska ohälsan inom målgruppen, beman-
ning runt om i länet samt en jämförelse med tre andra regioner. 
Det kvarstår ännu frågor att lösa inom områdena organisation, verksamhetsinnehåll, hu-
vudmannaskap samt åldersintervall hos verksamhetens målgrupp. Beslutsunderlag kommer 
att presenteras vid politiska samverkansberedningens sammanträde den 29 maj. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
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§ 40 
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2018/2019 
 
Ärendet 
Annika Nordstrand och Cecilia Wagenius presenterar en rapport över skolbarns hälsa och 
levnadsvanor i Norrbotten under läsåret 2018/2019.  
Av rapport framgår bland annat att skillnaden i psykiskt välmående mellan könen ökar i 
högre åldersgrupper då flickornas självskattade välmående försämras i högre grad än poj-
karnas. Elever upplever vidare att problemet med mobbning minskar i högre åldersgrupper 
och de som har någon att anförtro sig till tycks generellt sett må bättre. 
Beredningen får även information om fysisk aktivitet inom de olika åldersgrupperna och 
skillnader mellan könen. 
Rapporten visar att länets barn och unga mår relativt bra men även att hälsan inte är jämlik 
och jämställd mellan könen. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 

§ 41 
Dialog kring folkhälsa 
 
Ärendet 
Annica Henriksson och Annika Nordstrand informerar beredningen om hur organisationen 
kring folkhälsoarbetet är strukturerat i länet och ger en översiktlig bild om hur frågan han-
teras hos de tre huvudmännen Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Länsstyrel-
sen Norrbotten. Beredningen får också inblick i hur folkhälsoarbetet sett ut under 2019. 
Presentationen följs upp med en dialog mellan beredningens ledamöter där det bland annat 
konstateras att det på grund av frågans bredd finns ett behov av ett närmare samarbete mel-
lan politik och den tjänstepersonsgrupp som arbetar med folkhälsofrågor tillsammans med 
Länsstyrelsen. Ett exempel skulle kunna vara att utse 1-2 personer per huvudman som går 
uppdraget att utgöra ett arbetsutskott för folkhälsofrågor till politiska samverkansbered-
ningen. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. Frågan ska hanteras vidare i samband med politiska samverkansbe-
redningens sammanträde den 12 februari. 
 

§ 42 
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
Bilaga: Kommittédirektiv – En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
 
Ärendet 
Anneli Granberg presenterar regeringens initiativ till utredning av en sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. 
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Regeringsuppdraget syftar till att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande 
och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Vidare syftar utredningen till 
att undersöka insatser inom den nära vården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa 
som kan avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 
Utredaren ska presentera resultatet av arbetet den 1 maj respektive den 1 oktober 2021. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 

§ 43 
Missbruk och beroende 
 
Ärendet 
Överenskommelsen om beroendecentrum är uppsagd till årsskiftet 2019/2020. Då proble-
men med missbruk, beroende och dess följdverkningar fortfarande finns kvar i vårt län 
behöver en ny samverkansmodell arbetas fram. Den nya samverkansmodellen ska även 
inkludera barn och unga vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. 
Parterna har en skyldighet att samverka i dessa frågor men hur denna samverkan ska ske är 
föremål för diskussion under arbetets gång. 
Under 2020 kommer en arbetsgrupp att ta fram beskrivningar av målgrupper, vårdnivåer 
och beroendecentrums kriterier utifrån en jämlik- och jämställd vård. Vidare kommer man 
att se över de regler som ska gälla under övergångsperioden fram till att en ny överens-
kommelse har nåtts samt återuppta det länsgemensamma arbetet mot en ny samverkansmo-
dell. Arbetet kommer att presenteras för politiska samverkansberedningen vid dess sam-
manträde den 29 maj.  
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. Frågan ska hanteras vidare i samband med politiska samverkansbe-
redningens sammanträde den 29 maj. 
 

§ 44 
Nära vård och omsorg 
 
Ärendet 
Politiska samverkansberedningen får information om hur arbetet med nära vård och om-
sorg fortskrider samt om identifierade framgångsfaktorer som underlag för dialogen. Beho-
vet av omställning är stort, med den demografiska utvecklingen i länet kommer vård och 
omsorg att behöva bedrivas på ett annat sätt än idag. 
Under dialogen framkommer bland annat vikten av att enas kring en gemensam målbild, att 
hänsyn måste tas till lokala förutsättningar, samverkan inte är valfritt utan nödvändigt samt 
behovet av att konkretisera reformförslag för åtminstone mindre grupper av vårdbehö-
vande. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att uppdra åt länsstyrgruppen att arbeta fram en 
processplan för det fortsatta arbetet med implementeringen av nära vård och omsorg i 
Norrbottens län. 
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§ 45 
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 
 
Ärendet 
Det finns idag policy och gemensamma riktlinjer för hjälpmedel till personer med funkt-
ionsnedsättning, dessa dokument ses över årligen i samarbete med berörda brukargrupper.  
Ett arbete pågår inom regionen med en genomlysning av hanteringen av hjälpmedel, länets 
kommuner behöver involveras mer i detta arbete. Istället för att idag fastställa nya riktlinjer 
och revidera dessa kort därefter bör de nu gällande förlängas till att gälla även genom 2020. 
Ett förslag på ny policy och riktlinjer kommer att presenteras för politiska samverkansbe-
redningen under det kommande året. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att nu gällande riktlinjer kring förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ska gälla till och med 2020-12-31 eller 
till dess att beslut om ny riktlinje tas. 
 

§ 46 
Övriga frågor 
 
Ärendet 
Politiska samverkansberedningen föreslås sammanträda följande datum under 2020: 14 
februari, 29 maj, 11 september samt 12 november. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att fastställa föreslagna sammanträdesdagar. 
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