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Protokoll 

Politisk samverkansberedning 
Tid och plats 

9 maj 2019 klockan 10.00 – 13.50 
Regionhuset, Styrelserummet 

 
 

Närvarande 
 
Region Norrbotten: 
Kenneth Backgård (SJVP), ordf. 
Erika Sjöö (SJVP) 
Linda Frohm (M), v ordf. 
Kurt-Åke Andersson (C) 
Jonny Åström (SJVP) 
Doris Messner (SJVP) 
Ia Uvberg (S) 
 
 

Kommunerna: 
Socialberedningen: 
Beatrice Öman (S) 
Christina Wallström (S) 
Fredrik Hansson (S) 
Sven-Gösta Pettersson (S) 
Annica Henelund (C) 
 
 
Barn och utbildningsberedningen: 
Barbro Rantatalo (S), ersättare 
Anna Lundberg (S)  
Louise Mörk (S) 
Niklas Olsson (M) 
 
 

Tjänstepersoner: 
 
Anneli Granberg 
Eva Lakso 
Åsa Heikkilä  
Kate Oskarsson 
 

Karin Nordberg 
Sofi Nordmark  
Henrik Berg 

 
 
 
 
 
 
...........................................................  …………………………………………….. 
Kenneth Backgård, ordförande  Linda Frohm, vice mötesordförande 
 
 
...........................................................  
Kurt-Åke Andersson, justerare 
 
 
...........................................................  
Henrik Berg, sekreterare  
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§2 Dagordning 
 
§3 Föregående protokoll 
 
§4 Ungdomsmottagningar i länet – nutid och framtid 
 
§5 Bättre liv för sjuka äldre 
 
§6 Nära vård och omsorg på nya sätt 
 
§7 Beroendecentrum 
 
§8 Min plan – slutrapport från projektet 
 
§9 Övriga frågor 
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§ 1 

Val av justerare 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att utse Kurt-Åke Andersson (C) till att, till-
sammans med ordföranden, justera protokollet. 
 
 

§ 2 

Dagordning 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna utsänd dagordning.  
 
 

§ 3 

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

§ 4 

Ungdomsmottagningar i länet – nutid och framtid 
Bilaga – Ungdomsmottagningar i länet – nutid och framtid 
Anneli Granberg, Region Norrbotten, ger en delrapport om kartläggning av ungdomsmot-
tagningar i länet. 2016 gjordes en inventering av ungdomsmottagningarna i länet. Inom 
ramen för överenskommelsen psykisk hälsa fördelades 3,2 mnkr till kommunerna och reg-
ionen som ett statligt stöd för utveckling av ungdomsmottagningars verksamhet. Samver-
kansberedningen beslutade i september 2016 om ett gemensamt uppdrag för samtliga ung-
domsmottagningar i länet. 2019 är det sista året regionen får detta statliga stöd, men enligt 
beslut i samverkansberedningen ska den förstärkta bemanningen som det statliga stödet 
medförde fortsätta även framåt med finansiering från respektive part.    
 
Det finns ojämlika förutsättningar för ungdomar gällande tillgång till mottagningarnas 
tjänster och det finns brister i dokumentation. Behov av tidiga insatser och av att utveckla 
digitala lösningar finns, för att nå ungdomar i hela länet oavsett var man bor.  
 
Det finns förslag om att inleda en förstudie om etablering av en digital ungdomsmottagning 
för att ge alla ungdomar tillgång till ungdomsmottagningens verksamhet.  
 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och att bifalla för-
slaget om att inleda en förstudie om etablering av en digital ungdomsmottagning.  
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§ 5 

Bättre liv för sjuka äldre 
Bilaga – Bättre liv för sjuka äldre 
Åsa Heikkilä, Region Norrbotten, informerar om slutrapporten från strategin Bättre liv för 
sjuka äldre. Hösten 2014 beslutade samverkansberedningen att upprätta en strategi 2015-
2018 för äldre. En ny strategi föreslås inte utarbetas inom området. Särskilda utvecklings-
satsningar för omställning mot en nära vård och omsorg på nya sätt riktar sig framförallt till 
den grupp mest sjuka vilket framförallt inkluderar målgruppen äldre.   
 
En slutsats i strategin är behovet av ett mer personcentrerat arbetssätt, där patienten själv är 
en medspelare och medutvecklare av sin vård och omsorg.  
 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 
 

§ 6 

Nära vård och omsorg på nya sätt  
Bilaga – Nära vård och omsorg på nya sätt 
Anneli Granberg informerar om nära vård och omsorg på nya sätt. I Norrbotten finns möj-
lighet att använda Västra Götalandsmodellen som utgångspunkt i det egna lokala föränd-
ringsarbetet. Våra regionala förutsättningar behöver vägas in och digitala lösningar kom-
mer att bli aktuella. Regionen har ansökt om medel för att genomföra en förstudie med 
preliminär start under hösten 2019. En kick-off för detta planeras i samband med samman-
trädet den 12 september 2019, kl. 10:00 – 12:30 i Sunderbyn. Målgruppen är ledande poli-
tiker och tjänstemän. Med anledning av den programpunkten utökas mötestiden för poli-
tiska samverkansberedningen till 10.00 - 16.00.  
 
  
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
  
 

§ 7 

Beroendecentrum  
Bilaga - beroendecentrum 
Kate Oskarsson och Karin Nordberg från Region Norrbotten informerar om beroendecent-
rum. Beroendecentrum har en styrgrupp med representation från Region Norrbotten och 
från kommunerna. Kommunernas uppsägning av avtal för Beroendecentrum har resulterat i 
ytterligare en enkätundersökning genomförd av Beroendecentrum. Denna visar på fortsatt 
behov av kompetenshöjande insatser riktade mot primärvård, närpsykiatri och kommunal 
verksamhet.  
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Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att ge länsstyrgruppen i uppdrag att utreda hur 
missbruk- och beroendevården i länet ska utvecklas framöver. I översynen ska särskild 
hänsyn tas till barn- och unga som idag inte omfattas som målgrupp i Beroendecentrum på 
Sunderby sjukhus.  Tidplan och inriktning för arbetet presenteras på samverkansberedning-
ens möte den 12 september och resultatet av utredningen redovisas 27 november.   
 

§ 8 

Min plan – slutrapport från projektet  
Bilaga – Min plan - slutrapport 
Sofi Nordmark, Region Norrbotten, informerar om slutrapporten från projektet Min plan. 
Deltagare i projektet var Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Luleå tekniska uni-
versitet och Tieto, och finansierades med hjälp av EU:s regionalfond.  
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 
 

§ 9 

Övriga frågor  
Ledamöterna efterfrågar kalenderbokningar i Outlook i samband med kallelser till samver-
kansberedningens sammanträden.  
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