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PLATS 

Digitalt via Teams 

BESLUTANDE  

Beatrice Öman (S), Boden, Ordförande 
Johannes Sundelin (S), Gällivare 
Bodil Wennerbrandt Sevastik, (S), Luleå 
Anna Lundberg, (S), Älvsbyn, ordförande 
Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog 
Annica Henelund, (C), Kiruna 
 
 
 

 
ÖVRIGA DELTAGARE 

Eva Lakso, Avdelningschef, social välfärd, 
Norrbottens Kommuner 

Annica Henriksson, Avdelningschef, Norrbottens 
Kommuner 

Åsa Heikilä, Utvecklingsledare, Norrbottens 
Kommuner 

Ulrika Larsson, Förbundssekreterare, 
Norrbottens Kommuner 

 

UNDERSKRIFTER § 11 - § 20 

Ordförande Beatricé Öman (S) 

Justerare Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) 

Sekreterare Ulrika Larsson, förbundssekreterare 

 

Protokollet är digitalt signerat av Beatricé Öman 
(S), ordförande, Bodil Wennerbrandt Sevastik 
(S), justerare och Ulrika Larsson, 
förbundssekreterare 
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Utsänd dagordning 
 
Upprop 
 
1. Val av justerare 

 
2. Fastställande av dagordning 

 
3. Föregående protokoll 

Handlingar: Protokoll gemensam beredning 2021-01-20 Bilaga,  
Protokoll gemensam beredning 2021-04-13  
 

4. Hjälpmedelsförsörjning – Organisationsformer 
Handlingar: Hjälpmedelsförsörjning – Organisationsformer PM  

 
5. Handlingsplan Psykisk hälsa  

Handlingar: Länsgemensam handlingsplan för personer med psykisk hälsa och 
suicidprevention PM, Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk 
hälsa i Norrbotten 2021-2025 Bilaga 
 

6. Handlingsplan för samverkan gällande missbruk och beroendevården i 
Norrbottens län  
Handlingar: Handlingsplan för samverkan gällande missbruk och 
beroendevården i Norrbottens län PM, Handlingsplan för samverkan gällande 
missbruk och beroendevården i Norrbottens län Bilaga 
 

7. Nära vård och omsorg  
Handlingar: Nära vård och omsorg – Målbild PM 
 

8. Informationspunkter till gemensam beredning  
Handlingar: Informationspunkter till gemensam beredning PM 
 

9. Sammanträdets avslutande 
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§ 11 
 
Upprop 
 
Ordförande föreslår att närvaro godkänns genom att ledamöter ansluter till det 
digitala sammanträdet. 
 
Vidare noteras till protokollet att sammanträdet genomförs med sex närvarande 
ledamöter utifrån att dagordningen består av informationsärenden och inga 
beslutsärenden. För att vara beslutsföra vid beslutsärenden behöver sju ledamöter 
närvara. 
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att närvaro godkänns genom att ledamöter ansluter till det digitala sammanträdet 
___ 
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§ 12 
 
Val av justerare  
 
Ordförande föreslår att Bodil Wennerbrandt Sevastik, (S), Luleå, utses till justerare. 
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att Bodil Wennerbrandt Sevastik, (S), Luleå, utses till justerare 
___ 
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§ 13 
 
Fastställande av dagordning  
 
Ordförande presenterar utsänd dagordning. 
 
 
Ordförande föreslår den gemensamma beredningen besluta 
 
Att  utsänd dagordning godkänns  
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att  utsänd dagordning godkänns  
___ 
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§ 14 
 
Föregående protokoll 
Handlingar: Protokoll gemensam beredning 2021-01-20 Bilaga, 
Protokoll gemensam beredning 2021-04-13 Bilaga  
 
 
Ordförande presenterar och föreslår att föregående protokoll 2021-01-20 och 
protokoll 2021-04-13, med godkännande, läggs till handlingarna. 
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att föregående protokoll 2021-01-20 och protokoll 2021-04-13, med 

godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
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§ 15 
 
Hjälpmedelsförsörjning – Organisationsformer  
 
 
 
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, då 
lagstiftningen förändrats vilket medför att hanteringen behöver utredas för att vara 
juridiskt korrekt. Uppsägningstiden gäller till 2021-12-31. 
 
Politiska samverkansberedningen har i december månad 2020 beslutat att frågan ska 
utredas med målet att utarbeta en samverkansmodell som är patientsäker och 
juridiskt korrekt. Avrapportering ska ske till Politiska samverkansberedningen 2021-
05-27. 
 
Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har en nära samverkan i frågan för 
att utreda möjliga organisationsformer, där även juridisk expertis anlitats. 
 
De organisationsformer som utreds som möjliga samverkansmodeller är gemensam 
nämnd, kommunalförbund och gemensamägt aktiebolag. 
 
 
Förslag till beslut  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordförande föreslår den gemensamma beredningen besluta 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___  

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: d9dd7a8140c12c0e711cf026a0a4d5ff5a55b70c396483900ea71b067e0c2fad033a6996b87b1d175813cef5742fd84a53f09dfc9dd8c02b2e4ba3ade183797e

mailto:info@kfbd.se
http://www.norrbottenskommuner.se/


Protokoll   
Gemensam beredning - BoU-beredning och Soc-beredningen 
 
Sammanträdesdatum  

2021-05-26 

Norrbottens Kommuner, Skeppbrogatan 6, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se  
www.norrbottenskommuner.se  

Sida 8 av 14 

§ 16 
 
Handlingsplan Psykisk hälsa 
Handlingar: Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i 
Norrbotten 2021-2025 Bilaga 
 
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 och föreslås gälla från och med 2021-
06-01 och revideras vid behov. Handlingsplanen innehåller förslag på långsiktiga 
strategiska insatser. 
 
 
Förslag till beslut  
 
Att godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna 
 
Ordförande föreslår den gemensamma beredningen besluta 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___  
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§ 17 
 
Handlingsplan för samverkan gällande missbruk och 
beroendevården i Norrbottens län 
Handlingar: Handlingsplan för samverkan gällande missbruk och beroendevården i 
Norrbottens län Bilaga 
 
 
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 2019-05-09 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  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordförande föreslår den gemensamma beredningen besluta 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___  
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§ 18 
 
Nära vård och omsorg  
 
 
Politiska samverkansberedningen har beslutat 2020-12-16 att anta en process i 
arbetet mot en gemensam målbild för omställningen mot en god och nära vård och 
omsorg. Ett förslag till en gemensam målbild ska redovisas till Politiska 
samverkansberedningen 2021-05-27. 
 
Under våren 2021 har ett omfattande arbete skett i de olika länsdelarna med 
workshop för aktivt deltagande från kommunerna och Region Norrbotten för 
framtagande av underlag till en gemensam målbild för nära vård och omsorg. 
 
Målbilden är grunden till fortsatt utveckling i samverkan mellan kommunerna och 
Region Norrbotten. En färdplan med bland annat konsekvensanalyser för 
omställningen ska i nästa skede utformas. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordförande föreslår den gemensamma beredningen besluta 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___  
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§ 19 
 
Informationspunkter till gemensam beredning  
 
 
 
Samverkansmodell för hälsa, vård, omsorg och skola 
Eva Lakso informerar att uppdraget kommer från Politiska samverkansberedningen 
och det handlar om att se över den samverkansmodell som finns idag samt 
organisationen av Länsstyrgruppen och länsdelssamverkan.  
 
 
Delbetänkande. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 
2021:34 
Annica Henriksson informerar kort om delbetänkandet slutsatser. 
 
- Flytta den medicinska delen av elevhälsan till regionens hälso-och sjukvård. 

Slutsats är att elevhälsan bör vara sammanhållen och kvarstå hos 
skolhuvudmännen. 
 

- En samlad huvudman för ungdomsmottagning. Slutsatsen är att inte ha en 
samlad huvudman för ungdomsmottagning utan den kvarstår som det ser ut idag 
för att det ger störst effekt. 
 

- Föreslår ett Nationellt hälsovårdsprogram för barn-och unga med tydliga 
uppdragsbeskrivningar och där inriktningen ska vara mot hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. 
 

- Beskriver behovet av ett förtydligande i hälso-och sjukvårdslagen att 
primärvården har ett ansvar att arbeta med hälsofrämjande insatser. 
 

- Beskriver behovet att ta fram en specifik vägledning om rektors- och 
skolhuvudmäns ansvar i frågor om hälso-och sjukvård, den medicinska delen.  
 

- Elevhälsan och den medicinska delen föreslås ett utökat ansvar och uppdrag 
kring fast vårdkontakt. 
 

- Beskriver att primärvården behöver stärkas upp för att möta det ansvar som 
utredningen beskriver för barn-och ungas hälsa. 
 

- Stärkt samverkan mellan region, elevhälsa och socialtjänst. Mellan region och 
elevhälsa föreslås att ingå partnerskap. 
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- Stärka upp barnrättsperspektivet i omställningsarbetet med God och nära vård. 
Att alla aspekter av omställningsarbetet analyseras på nationell, regional och 
lokal nivå. 

 
 
 
Förslag till beslut  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordförande föreslår den gemensamma beredningen besluta 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Gemensamma beredningen beslutar 
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
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§ 20 
 
Sammanträdets avslutande 
 
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet. 
___ 
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