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Microsoft Teams

Närvarande

Region Norrbotten

Linda Frohm. ordft>rande
Anna-Stiiia Nordmark Nilsson

Anneli Granberg
Ulf Berginaii
Aiin-Sofi Schäufele

- Östra orrbotten

Föredragande:

Sekreterare:

Kommunerna

Anne Jakobsson
Anna-Greta Brodin
Tomas Mörtber»
Anna Andersson
Tommv Nilsson
Maria Henriksson

S\en Tornberg
Roger Danell
Anna-Lena Andersson

Greta Sköld

So+ta Liljebo

Föredragningslista

§1 Mötets öppnande
Ordtoraiide hälsar styrgruppen välkomna och öppnar mötet.

§2 Upprop
Sekreteraren fön-ältar upprop.

§3 Val av justerare
Tommy Nilsson väljs att justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäls.
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Informationsärenden

§5 Nästa möte 9 mars
Greta Sköld berättat kort -»m kommande planeringsdag \ ar operativa led-
ningsgruppen kommer an delta en del av dagen och som planeras genomfö-
ras l^siskt. öm det inte är möjligt m. a.a. pandemin skjiits planeringsdagen pä
framtiden och endast ett digitalt styrgnippsmöte halls.

Visningsrummet i Kalix är bokat och styrgruppen koinmer där att fä en drag-
iiing om vällardslcknikei) soin testas just nu. Taiiken är också atl Mals
Brännströin. projektledare lör Nära värd i glesbygd och lians Winberg. ge-
neralsekreterare I.eading Healtli Care koinmer som toredragaiide.

§6 Information frän operativa ledningen - Greta Sköld
Greta föredrar de prioriterade områdena i liandlingsplaneii inför beslutspunk-
ten t;10. l presentationen (bilagt bildspel l) framgår det hdligl en röd träd
mellan prioriterade akti\ iteter och den beslutade målbilden.

Greta infonnerar också st\'rgruppen att det är bos. aktivitet och god samver-
kan i prqjektgnippen.

§7 Beviljade fortsatta utvecklingsmedel för 2022 - Anna-Greta Brodin och Anneli t»ran-
berg
Socialdepartementet beviljar 12 mnkr för fortsan arbete 2022. Medlen fördelas mellan Norrbot-
ten. Västerbotlen. Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Se bildspel 2 som biläggs protokol-
let.

§8 Fortsatt process for ny ansökan - Anna-Greta Brodin och Anneli Granberg
St\Tgnippen för Vård i glesb\'gd iiiom NRI-' liar haft dialog om process for framtagande av en i\\ ansök;
till Socialdepartementet. Det kommer att ti1t.s*ättas en arbetsgmpp soni kommer att arbeta fram ett förslå
til! ansökan. Ansökan kommer att presenteras för förbundsdirektioiieii den 14 Juni och kominer efter de
all skickas till Socialdepartementet. Se bildspel 2 som biläggs protokollet.

§9 Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten,
Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhällct på regional nivå i Norrbotten
-htt s://\\\\\\. samfonna.se/om-overenskommelsen/

Ordförande informerar kort om överenskominelsen om sainverkan.
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Besltitsurendeii

§10 Prioriterade aktiviteter handlingsplan
Styrgruppen beslutar att anta förslaget till prioriterade aktiviteter i handlings-
planen.

§11 Uh-ccklingsmedel (sökbar pott)
Styrgruppen beslutar att ge Anna-Greta Brodin och Anneli Granberg i upp-
drag att ta fram kriterier för utvecklingsmedel/sökbar pott. Krileriema ska
förankras hos operativa lediiingen ocli beslut tas vid st\ rgruppsmötet deii 9
mars.

§12 Allmänmedicinska slutenvårdsplatser i Haparanda
Ulf Bergman infonnerar kort om det besliil som regionstyrelsen loresläs la
vid sammanträdet den 9 februari. Det handlar oni nainnändring av begreppet
obs-platser till allmänmedicinska stutenvårdsplatser samt om öppnandet av
sådana platser vid Haparanda hälsocentral inoin ramen for modellområde
Östra.

Styrgnippen besliitar att ställa sig bakom initiativet att ta fram en förslag för
att inrätta allmänmedicinska sliitenvårdsplatser i Haparanda inom ranwn for
modelloinråde Östra.

Diskussionsärenden

§13 Övriga frågor
Mötet föreslår att Region Norrbotten redovisar fördelningen av nationella
medel från 2021. Detta redo\isas \ id st\'rgruppsmötet den 9 inars.

§14 Politiken enskilt

§15 Mö(c( avslutas
Ordförande tackar Iw sött samarbete ocli avslutar mötet innan i$14 som inte
protokollförs.

Sekreterare

Sofia Liljeba
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Linda Frohm. ordförande Tommy Nilsson, justerare


