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Protokoll 

Politisk samverkansberedning 
Tid och plats 

12 september 2019 klockan 13.15 – 16.30 
Sunderby folkhögskola 

 
 

Närvarande 
 
Region Norrbotten: 
Linda Frohm (M) 
Johnny Åström (SJVP) 
Erika Sjöö (SJVP) 
Kurt-Åke Andersson (C) 
Anders Öberg (S) 
Elisabeth Lindberg (S) 
Johannes Sundelin (S) 
 

Kommunerna: 
Beatrice Öman (S), Boden 
Fredrik Hansson (S), Luleå 
Kerstin Hellgren-Tobiasson (S), Jokkmokk 
Louise Mörk (S), Piteå 
Anna Lundberg (S), Älvsbyn 
Birgitta Larsson (S), Gällivare 
Sven Nordlund (MP), Kalix 
 

Tjänstepersoner: 
 
Bodil Larsson 
Greta Sköld 
Ulrika Larsson 
Dag Norén 
Ronny Grundström 

Eva Lakso 
Annica Henriksson 
Marianne Sandström 
Catrine Kostenius 
 

 
 
 
 
 
 
 
...........................................................  
Linda Frohm, ordförande 
 
 
...........................................................  
Fredrik Hansson, justerare 
 
 
...........................................................  
Martin Karlsson, sekreterare 
  

mailto:anders.oberg@nll.se
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Innehållsförteckning 
 
 
§24 Val av justerare 
 
§25 Godkännande av dagordning 
 
§26 Föregående mötesprotokoll 
 
§27 Val av mötesordförande 
 
§28 God och nära vård och omsorg på nya sätt -diskussion 
 
§29 Hälsoskolan i Norrbotten 
 
§30 Ung i Norr – Piteå ungdomsmottagning 
 
§31 Överenskommelse om samarbete för individer med psykiatrisk- eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning samt för dem med missbruk av alkohol, droger eller spel 
 
§32 Övriga frågor 
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§ 24 

Val av justerare 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att utse Fredrik Hansson till att, tillsammans 
med ordföranden, justera protokollet. 
 
 

§ 25 

Dagordning 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna utsänd dagordning.  
 
 

§ 26 

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

§ 27 

Val av mötesordförande 
Val av ordförande för dagens sammanträde. 
 
Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar att: 
1. Välja Linda Frohm (M) till mötesordförande. 
2. Uppdra åt tjänstemannaorganisationen att vid nästa sammanträde för beredningen pre-

sentera tolkningsalternativ för 2 § i Reglemente för politisk samverkansberedning för 
hälsa, vård, omsorg och skola. 
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§ 28 

God och nära vård och omsorg på nya sätt 
Politiska samverkansberedningens sammanträde har föregåtts av en upptaktsträff där ett 
urval av politiker och tjänstepersoner från Region Norrbotten och länets 14 kommuner varit 
inbjudna för att diskutera vårdens utveckling i Norrbotten. 
 
Beredningens ledamöter diskuterar förmiddagens upptaktsträff tillsammans med Dag 
Norén. Det konstateras att det finns ett behov av att komma igång med förändringsarbetet 
relativt omgående på grund av de utmaningar som såväl regional som kommunal vård och 
omsorg står inför. En politisk avsiktsförklaring, en viljeinriktning för det fortsatta föränd-
ringsarbetet behöver tas fram för att berörda huvudmän ska kunna samlas kring en gemen-
sam målbild. 
 
Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

§ 29 

Hälsoskolan i Norrbotten 
Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och flexitfors-
kare på Norrbottens Kommuner presenterar Hälsoskolan i Norrbotten. Detta samverkans-
initiativ sätter fokus på hälsa och lärande med det övergripande syftet att skapa hälsofräm-
jande samverkan som får genomslag i hela länet. Hälsoskolan sammanfogar utveckling och 
forskning i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tek-
niska universitet. Catrine informerar beredningen om elevhälsosamtalet som enligt skolla-
gen är obligatoriska hälsosamtal för alla elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 och första året i 
gymnasiet. Skolsköterskorna i hela länet har inbjudits att delta i datainsamling för forsk-
ningsstudier. Även elever och vuxna som arbetar för och med unga har deltagit. Processtöd 
för hälsofrämjande skolutveckling har genomförts och pågår fortlöpande i en rad kommu-
ner. 
 
Beredningen informeras även om ChatPal projektet med syfte att främja psykisk hälsa och 
ge tidigt stöd till unga med hjälp av AI (artificiell intelligens). ChatPal är ett EU finansierat 
internationellt forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår 2019-2022 med parter från 
Finland, England, Nordirland och Sverige. De svenska aktörerna i projektet är Norrbottens 
Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Catrine återkommer med 
avstämning längre fram. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
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§ 30 

Ung i Norr – Piteå ungdomsmottagning 
Ronny Grundström, verksamhetschef på Piteå HC berättar för beredningen om den digitala 
ungdomsmottagningen och hur den ska hjälpa verksamheten att nå ut bredare bland ung-
domar längre in i länet. Beredningen får en inblick i hur tjänsten fungerar och även hur den 
kan användas för andra verksamheter i regionen. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 
 

§ 31 

Överenskommelse om samarbete för individer med 
psykiatrisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
samt för dem med missbruk av alkohol, droger eller spel 
Bilaga Överenskommelse inom området psykisk ohälsa 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att: 
1. Föreslå att regionstyrelsen antar Överenskommelse inom området psykisk ohälsa. 
2. Föreslå styrelsen för Norrbottens kommuner att rekommendera respektive medlems-

komun att anta Överenskommelse inom området psykisk ohälsa. 
 
 

§ 32 

Övriga frågor 
Birgitta Larsson (S) vill säkerställa att folkhälsofrågorna inte hamnar i skymundan bakom 
frågor om hälso- och sjukvård och utbildning och föreslår en stående punkt vid beredning-
ens sammanträden. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att: 
1. Ärendena 7 (Översyn missbruks-/beroendevård – ny samverkansmodell) och 8 (Norr-

bus – utvärdering) ska behandlas vid beredningens nästa sammanträde. 
2. Uppdra åt beredningens tjänstemannaorganisation att se över hur folkhälsofrågorna ska 

kunna lyftas fram i beredningens arbete. 
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