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Tillbakablick

• Flera gemensamma arbeten och utredningar

• Kartläggning av ungdomsmottagningar i länet - 9 maj 2019 –
Delrapportering i Polsam
• Ojämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster för ungdomar 

• Brister i dokumentation

• Behov av tidiga insatser

• Behov av att utveckla digitala lösningar för att nå hela länet

• Beslut – Inleda en förstudie om etablering av digital ungdomsmottagning



Digital ungdomsmottagning

• 9 maj 2019 – beslut i Polsam att inleda förstudie om etablering av en 
digital ungdomsmottagning

• 18 dec 2019 – delrapport i Polsam, beslutsunderlag skulle presenteras 
i maj 2020

• ^^^^^^^^^^^^^^

• Ung i Norr – I Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. Från maj 2022 
breddat till Gällivare, Kiruna, Pajala och Jokkmokk (uppdrag från 
2019)



Revisionsrapport
Utifrån genomförd granskning är 
revisorernas samlade bedömning att 
regionstyrelsen inte helt säkerställer att 
ungdomsmottagningarna i länet 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt,  
samtidigt som den interna kontrollen i 
sammanhanget inte helt är tillräcklig.
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• Utveckla styrningen av ungdomsmottagningarna och besluta om 
åtgärder utifrån redan tidigare identifierade behov.

• Säkerställa att ungdomsmottagningarna efterlever 
uppdragsbeskrivning och gällande rekommendationer av FSUM. 

• Säkerställa framtagande av mätbara mål samt utveckla uppföljning 
och utvärdering av ungdomsmottagningarna. 

Regionstyrelsen svarar på revisionsrapporten kommande styrelse 14 
september.

Revisorernas rekommendationer till
regionstyrelsen
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Översyn av omhändertagandet av barn och ungas psykiska 
ohälsa och sjukdom
1. Ge regiondirektören i uppdrag att i samverkan med Norrbottens 
kommuner genomföra en översyn gällande omhändertagandet av barn 
och ungas psykiska ohälsa och sjukdom.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att i samverkan med Norrbottens 
kommuner genomföra en översyn av länets ungdomsmottagningar.
3. Finansiering av extern konsult ska ske via nationella medel.
4. Översynen ska återrapporteras till regionstyrelsen senast i mars 
2023.
5. Region Norrbotten startar snarast upp 
ungdomsmottagningsverksamhet i alla länets kommuner med start 
senast januari 2023. 

Beslut vid extra regionstyrelse 17/8
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• Omtag av de uppdrag som tidigare har beslutats

• Översyn behöver göras – tydlig uppdragsbeskrivning behövs

• Ansvariga och deltagare från kommunerna och regionen 
behöver utses

• Förslagsvis tas lärdomar från arbetssätten med det 
gemensamma arbetet med samverkansmodell hjälpmedel

Omstart



• Att ge länsstyrgruppen i uppdrag att göra en översyn av 
ungdomsmottagningarna i länet

Förslag till beslut


