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PLATS 

Digitalt via Teams 

BESLUTANDE  

Norrbottens Kommuner 
Beatrice Öhman, (S), Boden, ordförande 
Anna Lundberg, (S), Älvsbyn  
Sven-Gösta Pettersson, (S), Piteå  
Sven Nordlund, (MP), Kalix  
Annica Henelund, (C), Kiruna 
Louise Mörk, (S), Piteå  
Birgitta Larsson, (S), Gällivare 
Emma Engelmark, (S), Luleå  
 
Region Norrbotten 
Kenneth Backgård, (SJVP) 
Erika Sjöö, (SJVP) 
Linda Frohm, (M) 
Anders Öberg, (S) 
Elisabeth Lindberg, (S) 
Johannes Sundelin, (S) 
Nils-Olov Lindfors, (c) 
 

 
ÖVRIGA DELTAGARE 

Norrbottens Kommuner 
Eva Lakso, Avdelningschef Social välfärd 
Annica Henriksson, Avdelningschef Utbildning 
och arbetsmarknad 
Ulrika Larsson, Förbundssekreterare 

 

Region Norrbotten 
Pia Näsvall, Hälso-och sjukvårdsdirektör 
Anneli Granberg, Programansvarig Nära vård 
Joanna Hansson 
Signe Haugo, Konsult 

 

 

UNDERSKRIFTER § 1 - § X 

Ordförande  Béatrice Öhman, (S) 

Justerare  Erika Sjöö, (SJVP) 

Sekreterare  Ulrika Larsson 

 

Protokollet är digitalt signerat av Béatrice Öhman (S) 
Ordförande, Erika Sjöö, (SJVP) justerare, och Ulrika 
Larsson, sekreterare 
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Utsänd dagordning 
 

1. Sammanträdets öppnande 
 

2. Upprop 
  

3. Val av justerare 
 

4. Godkännande av dagordning 
 

5. Föregående mötesprotokoll 
Handlingar: Protokoll Polsam 2021–12-01Bilaga 
 

6. Skolbarns hälso-och levnadsvanor 
Handlingar: Skolbarns hälso-och levnadsvanor PM   
Rapport Skolelevers häls-och levnadsvanor 2020–2021 Bilaga 
Tabellbilaga Skolelevers häls-och levnadsvanor Bilaga 
Information av Joanna Hansson Region Norrbotten och Signe Haugo 
Konsult 
   

7. Nära vård 
Handlingar: Nära vård PM  
Information av Åsa Heikkilä Norrbottens Kommuner, Birgitta Salmonsson 
och Anneli Granberg Region Norrbotten 
Beslutsärende 
 

8. Arbetsutskott Polsam  
Handling: Arbetsutskott Polsam PM  
 

9. Övriga frågor 
 

10. Förslag från ledamöter om ärenden att behandla vid framtida 
sammanträden 
 

11. Sammanträdets avslutande     
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§ 1 
 
Mötes öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklara sammanträdet öppnat. 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
 
Upprop 
Muntligt upprop genomförs och närvaro redovisas i protokollet första sida. 
 
Ordförande föreslår Politiska samverkansberedning  
 
Att  godkänna uppropet 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att  godkänna uppropet 
___ 
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§ 3 
 
Val av justerare  
Ordförande föreslår att Erika Sjöö, (SJVP), Region Norrbotten, utses till justerare. 
 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att  Erika Sjöö, (SJVP), Region Norrbotten, till justerare 
___ 
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§ 4  
 
Godkännande av dagordning 
Ordförande presenterar utsänd dagordning  
 
Linda Frohm anmäler en övrig fråga, punkt 9 – Information allmänmedicinska plaster, så 
kallade OBS-platser. 
 
 
Ordförande föreslår den politiska samverkansberedningen  
 
Att  godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att  godkänna dagordningen med ovanstående tillägg 
___ 
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§ 5  
 
Föregående mötesprotokoll 
Bilaga: Politiska samverkansberedningens protokoll 2021-12-01 
 
Ordförande föredrar föregående protokoll. 
 
 
Ordförande föreslår den politiska samverkansberedningen  
 
Att  föregående protokoll 2021-12-01, med godkännande, läggs till handlingarna.  
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att  föregående protokoll 2021-12-01, med godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
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§ 6 
 
Skolbarns hälso-och levnadsvanor 
Handlingar: Rapport Skolelevers hälsa-och levnadsvanor 2020–2021 Bilaga,  
Tabellbilaga Skolelevers hälsa-och levnadsvanor Bilaga 
 
Joanna Hansson, Region Norrbotten, och Signe Haugo, Konsult, presenterar resultat från 
rapporten ”Skolbarns hälso- och levnadsvillkor”. Rapporten om norrbottniska elevers hälsa 
och levnadsvanor bygger på enkätsvar från elever i årskurs 4 och 9 samt årskurs 1 på 
gymnasiet läsåret 2020/2021. Årets rapport har en fördjupning på fysisk aktivitet och 
eventuella samband mellan andel fysisk aktivitet och andra hälsofaktorer så som skärmtid, 
sömn, kostvanor, skolsituation, relationer och psykisk hälsa. 
 
Förslag till beslut 
 
Politiska samverkansberedningen föreslås besluta 
 
Att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 

Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen 
 

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna  

 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___  
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§ 7  
Nära vård 
Information lämnas av Anneli Granberg Programansvarig Nära vård, Region Norrbotten. 
Politiska samverkansberedningen beslutade 2021-10-28 om uppdrag till Länsstyrgruppen att 
utarbeta en gemensam strategi för omställning till en nära vård och omsorg. Strategin ska 
beskriva önskad riktningsförändring och ange mål och prioriterade områden. Politiska 
samverkansberedningen beslutade 2021-12-01 om processen för strategins framtagande och 
att inriktningen var att strategin skulle beslutas om 2022-05-10. 
Utvecklingsarbete har fortsatt med fördjupad planering för framtagande av strategin. Det har 
konstaterats att en viktig del är att en flödeskartläggning behöver genomföras, där 
genomgång sker av konkreta brukar/patientärenden hos både kommunerna och Region 
Norrbotten. Enskilda ärenden tydliggör hur samverkan fungerar och vilka förändringar som 
behöver genomföras för att fungera väl för enskilda patienter/brukare. 
Med anledning av det fördjupade arbetet och pandemins påverkan på verksamheterna finns 
behov av förändrad tidsplan att färdigställa strategin. Förslaget är att strategin för Nära vård 
rapporteras till Politiska samverkansberedningen 2022-08-31. 

 
Förslag till beslut 

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta 
Att  tidsplanen för framtagande av strategin Nära vård förändras och rapporteras 

2022-08-31 
 
Ledamöterna diskuterar för och nackdelar med att behålla beslutat slutdatum för 
rapportering alternativt flytta fram slutdatum för rapportering med delredovisning vid 
sammanträdet i maj månad. 
 
Ordförande föreslår politiska samverkansberedning besluta 
Att  delredovisning, av framtagandet av strategin Nära vård, sker vid Politiska 

samverkansberedningen 2022-05-10 
Att  tidsplanen för framtagande av strategin Nära vård förändras och rapporteras 

2022-08-31 

Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att  delredovisning, av framtagandet av strategin Nära vård, sker vid Politiska 

samverkansberedningen 2022-05-10 
Att  tidsplanen för framtagande av strategin Nära vård förändras och rapporteras 

2022-08-31 

___  
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§ 8  
 
Arbetsutskott Polsam 
 
Den politiska samverkansberedningen är ett övergripande samverkansorgan för alla frågor 
som är gemensamma gällande hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola mellan 
kommunerna och Region Norrbotten. 
 
Den politiska samverkansberedningen är styrgrupp för Länsstyrgruppen inom socialtjänst, 
skola och hälso- och sjukvård. Samverkansberedningen ska ta ansvar för och säkerställa att 
samverkansformerna mellan parterna fungerar och ytterligare förbättras. 
 
Ärenden till Politiska samverkansberedningen förbereds av tjänstepersoner vid Norrbottens 
Kommuner och Region Norrbotten. 
 
Behov finns av dialog gällande hanteringen av förberedelse av ärenden till Politiska 
samverkansberedningen. 
 
Ledamöterna resonerar kring behovet av ett politiskt arbetsutskott. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Politiska samverkansberedningen föreslås besluta 
 
Att  bereda frågan, gällande hantering av förberedelse av ärenden till Politiska 

samverkansberedningen, inför nästa mandatperiod 
 
Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen besluta 
 
Att  bereda frågan, gällande hantering av förberedelse av ärenden till Politiska 

samverkansberedningen, inför nästa mandatperiod 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att  bereda frågan, gällande hantering av förberedelse av ärenden till Politiska 

samverkansberedningen, inför nästa mandatperiod 
___  
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§ 9  
 
Övriga frågor 
 
Allmänmedicinska platser, OBS-platser 
Linda Frohm informerar från Regionstyrelsen som beslutat att i Haparanda öppna upp till 
sex stycken platser samt utreda möjligheten att öppna platser i Arjeplog. Förutom 
satsningarna på filialer och servicepunkter för att komma närmare medborgarna är 
öppnandet av OBS-platserna även en del som länkar till arbetet med Nära vård.  
 
Ordförande föreslår politiska samverkansberedning besluta 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
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§ 10 
 
Förslag från ledamöter om ärenden att behandla vid framtida 
sammanträden 
 
Förslag på teman; 
• Dragning av Coronakommissionen slutrapport 
• Kompetensförsörjning – utbildning, rekrytering, återkoppling om vad som pågår 
• Området psykiatri 
• Samsjuklighetsutredningen 
• Fördjupning folkhälsa barn-och unga 
• Samverkan - utveckla och fördjupa samverkan mellan regionen och kommunerna 
• Våld i nära 

 
En årsplan tas fram av tjänstepersonerna och redovisas till Politiska 
samverkansberedningen. 
 
Ordförande föreslår politiska samverkansberedning besluta 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
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§ 11  
 
Sammanträdets avslutande 
 

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet. 
___ 
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