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PLATS 

Digitalt via Microsoft Teams 

BESLUTANDE  

Region Norrbotten 
Linda Frohm, (M), ordförande 

Erika Sjöö (SJVP) 

Kurt–Åke Andersson (C) 

Anders Öberg § 1-7 

Elisabeth Lindberg, (S)  

Johannes Sundelin, (S)  

Johnny Åström (SJVP)  

Lennart Åström (S) § 8-13 

 

 

Norrbottens Kommuner 
Beatrice Öman, (S), Boden j 
Anna Lundberg, (S), Älvsbyn  
Louise Mörk, (S), Piteå  
Birgitta Larsson (S), Gällivare 
Emma Engelmark, (S), Luleå, § 1-7 
 
 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Anneli Granberg, Verksamhetsdirektör, Region 

Norrbotten 

Eva Lakso, Avdelningschef social välfärd, 

Norrbottens Kommuner 

Annica Henriksson, Avdelningschef utbildning 

och arbetsmarknad, Norrbottens Kommuner 

Anders Blomqvist, Verksamhetschef, Region 

Norrbotten.  

Joanna Hansson, Folkhälsostrateg, Region 

Norrbotten 

Birgitta Salomonsson, Verksamhetsutvecklare, 

Region Norrbotten 

Åsa Heikkilä, Utvecklingsledare, Norrbottens 

Kommuner 

Helena Asklund, Utvecklingsledare, Norrbottens 

Kommuner 

Karin Nordberg, Sjuksköterska, Region 

Norrbotten 

Kristina Larsson, Sekreterare, Region Norrbotten 

 

UNDERSKRIFTER § 1 - § 13 

 

 

Kristina Larsson | Sekreterare 

 

 

Linda Frohm | Ordförande  

 

 

Beatrice Öman | Justerare § 1 - § 13 

 



Protokoll 

Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola  
 
 

Sammanträdesdatum  

2021-05-27 

     

Sida 2 av 18 

Utsänd dagordning 

 

Upprop  

 

1. Val av justerare 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

 

4. 10:15-10:45 Samverkansmodell hjälpmedel – information om 

nuläge 

 Information av Eva Lakso och Anders Blomqvist 

 

5. 10:45-11:00 Förändrad organisation i Region Norrbotten  

 Information av Anneli Granberg  

 

6. 11:00-11:15 Folkhälsa 
Information av Joanna Hansson 

 

 11:15-11:30 Bensträckare 

 

7. 11:30-12:00 Presentation av delbetänkande: ”Börja med 

barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” 

Handlingar: PM Delbetänkande. En sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga SOU 2021:34 samt Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård 

för barn och unga 

Information av Annica Henriksson  

   

 12:00-13:00 Lunch  

 

8. 13:00-13:45 Målbild Nära vård och omsorg, beslutsärende 

Handlingar: PM Nära vård och omsorg samt målbild Nära vård 

och omsorg  

Information av Birgitta Salomonsson och Åsa Heikkilä 
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9. 13:45-14:30 Information från Länsstyrgruppen 

 Handlingsplan psykisk hälsa 

Handlingar: PM Länsgemensam handlingsplan för personer med 

psykisk hälsa och Suicidprevention samt Länsgemensam analys och 

handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten 2021-2025 

 Handlingsplan för samverkan gällande missbruk och beroendevård i 

Norrbotten  

Handlingar: PM Handlingsplan missbruk och beroende i samverkan 

samt Handlingsplan för samverkan gällande missbruk och 

beroendevården i Norrbottens län 

Information av Helena Asklund och Karin Nordberg 

 

10. Förslag på datumändring för Politiska samverkansberedningen 

 Från 9 december till 1 december med anledning av 

ledarskapsprogrammet Nära vård via SKR.  

 

11. Övriga frågor  

 Önskemål om ärenden att behandla vid kommande 

sammanträden.  

 

12. Meddelanden 

 

13. Sammanträdets avslutande  

  



Protokoll 

Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola  
 
 

Sammanträdesdatum  

2021-05-27 

     

Sida 4 av 18 

 

§ 1 

Val av justerare  

Beredningen föreslår att Beatrice Öhman (S), Norrbottens Kommuner, utses till 

justerare. 

 

Beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar att Beatrice Öhman (S), Norrbottens 

Kommuner, utses till justerare 
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§ 2 

Godkännande av dagordning 

Ordförande presenterar utsänd dagordning  

 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår den politiska samverkansberedningen att godkänna 

dagordningen.  

 

Beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänner dagordningen 
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§ 3 

Föregående mötesprotokoll 

Bilaga: Politiska samverkansberedningens protokoll 2021-04-20.  

 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår den politiska samverkansberedningen att lägga föregående 

protokoll 2021-04-20, med godkännande till handlingarna.  

 

Beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar att lägga föregående protokoll 2021-04-

20, med godkännande, till handlingarna.  
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§ 4 
 

Samverkansmodell hjälpmedel – information om nuläge 

Information lämnas av Anders Blomqvist, Region Norrbotten och Eva Lakso, 

Norrbottens kommuner.  

 

Kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten har under många år haft ett 

gemensamt samverkansavtal gällande hjälpmedelsförsörjningen till länets 

medborgare. I december månad 2020 har Region Norrbotten sagt upp 

samverkansavtalet.  

 

Politiska samverkansberedningen har i december månad 2020 beslutat att frågan ska 

utredas med målet att utarbeta ett förslag till en samverkansorganisation som är 

patientsäker och juridiskt korrekt. Utredningen ska rapporteras till Politiska 

samverkansberedningen 2021-05-27.  

 

En utredningsrapport gällande ovanstående förslag håller på att författas. Avvaktar 

juridisk bedömning innan rapporten kan färdigställas. Efter önskemål kommer 

politiska samverkansberedningen få ta del av majoriteten av utredningsrapporten 

som i dagsläget är ett arbetsmaterial.  

 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen att lägga informationen till 

handlingarna med tillägget att återkomma med lämplig tid för presentation av en 

färdig rapport i ärendet samt datum för ett beslutsmöte i denna fråga.  

 

Beslut  

Politiska samverkansberedningen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

med tillägget att återkomma med lämplig tid för presentation av en färdig rapport i 

ärendet samt datum för ett beslutsmöte i denna fråga.  
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§ 5 

Förändrad organisation i Region Norrbotten  

Information lämnas av Anneli Granberg, Region Norrbotten. 

 

Presentation används för att redogöra den förändrade organisationen i Region 

Norrbotten.   

 

Diskussion uppstår om det ojämna antalet mellan kvinnor och män i ledningen för 

divisionerna och stab där fler män finns representerade.  

 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen att lägga informationen till 

handlingarna med anmärkningen att politiska samverkansberedningen reagerar på 

det ojämna antalet mellan kvinnor och män i ledningen för divisioner och stab. 

 

Beslut  

Politiska samverkansberedningen att lägga informationen till handlingarna med 

anmärkningen att politiska samverkansberedningen reagerar på det ojämna antalet 

mellan kvinnor och män i ledningen för divisioner och stab. 
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§ 6 

Folkhälsa 

Information lämnas av Joanna Hansson, Region Norrbotten 

 

Presentation används för att redogöra arbetet med folkhälsa i länet.   

 

Förslag till beslut 

Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen att lägga informationen till 

handlingarna.  

 

Beslut  

Politiska samverkansberedningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 7 

Presentation av delbetänkande: ”Börja med barnen! 
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” 

Information lämnas av Annica Henriksson, Norrbottens kommuner.  

 
Presentation av delbetänkandet Det börjar med barnen! En sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga SOU 2021:34  

 

 

Förslag till beslut  

Ordförande föreslår att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 

 

Beslut  

Politiska samverkansberedningen beslutar att, med godkännande, lägga 

informationen till handlingarna. 
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§ 8 

Målbild Nära vård och omsorg, beslutsärende 

Information lämnas av Birgitta Salomonsson, Region Norrbotten och Åsa Heikkilä, 

Norrbottens kommuner.  

 

Politiska samverkansberedningen har 2020-12-16 beslutat att anta en process i arbetet 

mot en gemensam målbild för omställningen till en god och nära vård och omsorg.  

 

Under våren 2021 har ett omfattande arbete skett i de olika länsdelarna med workshop 

med aktivt deltagande från medborgare, kommunerna, Region Norrbotten och privata 

utförare för framtagande av underlag till en gemensam målbild för nära vård och 

omsorg. 

 

Målbildens grafiska profil kommer att utformas senast september 2021.  

Målbilden är grunden till fortsatt utveckling i samverkan mellan kommunerna och 

Region Norrbotten. En strategi kommer utformas med tillhörande färdplan.  

 

 

Förslag till beslut  

Ordförande föreslår att Politiska samverkansberedningen antar målbilden Nära vård och 

omsorg och skickar den för beslut till respektive huvudman. 

 

Beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar att anta målbilden Nära vård och omsorg 

och skickar den för beslut till respektive huvudman. 
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§ 9 

Information från Länsstyrgruppen  

Information lämnas av Helena Asklund och Karin Nordberg 

 

1. Länsgemensam handlingsplan för personer med psykisk hälsa och 

suicidprevention  

 

Bakgrund  

Handlingsplanen är ett resultat av en överenskommelse där staten och Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) har för 2021 avsatt totalt 1 680 000 kronor som stöd 

till riktade insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet är att 

stimulera utvecklingsarbete, förbättra förutsättningarna för lokala och regionala 

analyser, identifiera regionala och lokala utvecklingsmål samt förbättrad psykisk 

hälsa.  

 

Aktuellt  

Utöver de medel som länets kommuner och Region Norrbotten erhållit för det egna 

arbetet med riktade insatser, har länsgemensamma medel erhållits om totalt 16 407 

684 kronor. Detta för att stärka huvudmännens gemensamma arbete inom fyra 

områden för utveckling. Fokus i handlingsplanen för 2021 ligger inom dessa fyra 

områden:  

 Stärkt samverkan  

 Suicidprevention  

 Brukarmedverkan  

 Ungdomsmottagningar  

 

Giltighetstid  

Handlingsplanen avser innevarande år 2021 föreslås gälla från och med 2021-06-01 

och revideras vid behov. Handlingsplanen innehåller förslag på långsiktiga 

strategiska insatser.  

 

Förslag till beslut  

Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen att godkänna redovisningen 

och lägga informationen till handlingarna 
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Beslut  

Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga 

informationen till handlingarna 

 

2. Handlingsplan missbruk och beroende i samverkan  

 

Bakgrund  

Länets kommuner beslutade om uppsägning av samverkansavtalet med 

Beroendecentrum, avtalet upphörde 2020-01-01.  

 

Ny överenskommelse inom psykisk hälsa området är fastställd från och med 2020-

01-01 Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk- och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för individer med missbruk/beroende av 

alkohol, droger och spel Politiska samverkansberedningen beslutade 201-12-19 att 

en samverkansmodell för missbruk och beroende skulle utarbetas.  

 

Aktuellt  

Samverkan mellan huvudmännen regleras i lagstiftning och genom regionala 

överenskommelser och styrdokument.  

 

Framtagande av en samverkansmodell för missbruks- och beroendevården i länet är 

inte möjligt då det i länets kommuner finns olika förutsättningar utifrån 

samhällsstruktur, demografi och geografiskt läge. Vilket innebär olika 

förutsättningar avseende vård och insatser inom länet. Länet har nu varit utan en 

samverkansmodell i 17 månader och vilat mot överenskommelsen.  

 

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har i nära samverkan utarbetat en 

handlingsplan som utgör en vägledning för samverkan mellan och inom 

huvudmännens ansvarsområde och har sin grund i ovan angivna överenskommelse. 

Då det finns stora lokala skillnader avseende organiseringen av vård- och insatser 

för målgruppen, måste därför huvudmännen tillsammans upprätta lokala eller 

länsdelsvisa rutiner med utgångspunkt från denna handlingsplan.  

 

Den pågående samsjuklighetsutredningen på regeringens uppdrag kan resultera i 

framtida behov att ta fram en samverkansmodell för länet. 
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Förslag till beslut  

Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen att godkänna redovisningen 

och lägga informationen till handlingarna 

 

Beslut  

Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga 

informationen till handlingarna 
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§ 10 

 

Förslag på datumändring för Politiska 

samverkansberedningen 

Från 9 december till 1 december med anledning av ledarskapsprogrammet Nära vård 

via SKR. 

 

Förslag till beslut  

Ordförande föreslår att politiska samverkansberedningen godkänner 

datumändringen.  

 

Beslut 

Politiska samverkansberedningen godkänner datumändringen. 
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§ 11 
 
Övriga frågor 

 Önskemål om ärenden att behandla vid kommande sammanträden:  

- Presentation av Coronakommissionens delbetänkande.   
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§ 12 
 
Meddelande  

 

Inga meddelanden 

 

 

  



Protokoll 

Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola  
 
 

Sammanträdesdatum  

2021-05-27 

     

Sida 18 av 18 

§ 13 

Sammanträdets avslutande 

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet. 

 

 

 


