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Dagordning Länsgrupp Barn och unga (LBU) 
Datum och tid: 20 september 2019, 09.00-10.30 
Plats: Det är möjligt att delta fysiskt på Folktandvården City i Skellefteå eller på regionhusets 
videolokal Storuman. 
  
Vi använder Folktandvårdens flerpartnummer som vi gjorde sist 
  
Videonummer 124706 alt 124706@video.vll.se 
  
Vill man bara delta via telefon så ringer man 090-7858070 anger 12 
 

 Deltagare:  
 
 

Ulf Söderström, Erika Holmberg, Helen Alskog, Anna Wallgren, Petter Lundberg, Linda Larsson, 
Jhonas Nilsson 
 

 Ärende Föredragande Mer info 
1 Föregående protokoll samt övriga 

frågor. 
Ulf Söderström Läggs till handlingarna 

2 Samverkansstruktur 2020 Anna Bergström Presentationen ges kl 09.30 
Anna Bergström föredrog det aktuella läget för 
samverkansstruktur 2020. 
 
Beställare – Länets kommuner och Region Västerbotten. 
Politisk styrgrupp är AC Konsensus. En 
tjänstepersonsstyrgrupp samt Anna Bergström som är 
projkektledare. Tar särskilt upp barn och unga frågor och 
hur vi ska få en bra samverkan kring detta vid detta tillfälle. 
Vi ser en utmaning i att det inte finns någon representant 
från skolan.  
Anna redogör för hur processen har sett ut fram till 
dagsläget.  
 



Utredningens förslag bland annat 
Samtliga kommuner ska vara representerade på regional 
nivå i en länssamverkansgrupp.  
Utredningens förslag på arenor för samverkan (vård och 
omsorg) visades upp. 
Diskussion kring förslaget.  
 
 
 
Bildspelet skickas ut som bonusmaterial 

3 Drogscreening Helen Alskog, Anna Wallgren Från protokollet 190520: 
Pia Lindberg Memeologen är processledare för detta. Ska upp till 
chefsnätverken 21 maj. Frågan tas till nästa möte i september. 
 
Ett förslag på rutin som skulle utvärderas 190919. Kort 
sammanfattning: En modell skulle testas i Skellefteå under 
sommaren för att senare utvärderas. Testet gick bra men går inte 
att utvärdera i nuläget då inte många personer med 
drogproblematik kom upp. 18/9 avstämning i arbetsgrupp: Bra 
möte och dialog. Blir ett ytterligare omtag i att beskriva 
processen med risk- och missbruk. Lycksele-modellen och den 
senaste man tagit fram i Skellefteå kommer att ge bra underlag 
att ta sig framåt. Nästa möte för gruppen den 23 oktober. Känslan 
är att nu kommer vi att ta oss framåt. Processledare är 
forstätningsvis Maud Paadar från memeologen.  
 
Vi utgår ifrån de förslag som redan finns och skapar en 
länsgemensam form. Principerna kommer att vara liknande men 
vissa skillnader lokalt.  
 
SKL kommer att hålla en dag i Umeå på temat i höst.  



4 Eventuellt behov av ny 
representation kommunalt för 
inlandet 

Petter Lundberg Förslag: Vi avvaktar ”Samverkansstruktur 2020” 
 

5 Barn och unga med sexuell 
beteendeproblematik – behov av 
regional överenskommelse 

Linda Larsson Återkoppling sedan mötet 190520 
 
I arbetsgrupp sammansatt från länet har man träffats i ett 
uppstartsmöte för att påbörja arbete med rutiner/riktlinjer 
i denna fråga. En arbetsgrupp har upprättats. Nästa träff är 
18/10. Det kommer att ske en omvärldsspaning. Troligtvis 
klart till våren. 
 
Återrapportering vid nästa möte 21/11.  
 
Dokumentet från arbetsgruppen skickas ut till LBU 

6 Skrivelsen till logopedmottagningen 
 

Erika, Lisa, Helen Uppdrag sedan mötet 190520 
Problematiken är att det är över två års kötid till 
Logopedmottagningen.  
 
Har varit upp några gånger i gruppen. En skrivelse från LBU 
gjordes efter förra mötet. Helen har varit i kontakt med 
enhetschef på Logopedmottagningen. Återkopplingen är att 
frågan är större än vad hon har mandat för som chef för 
enheten, hänvisar till Brita Winsa som har frågan på sitt 
bord.  
 
15/5 skickades skrivelsen in, ingen återkoppling har skett 
från varken enhetschef eller Brita Winsa enligt Erika 
Holmberg. Vilket mandat har vår grupp när vi inte ens får 
en återkoppling på skrivelser.  
 
Vi önskar återkoppling på den skrivelse som skickades in 
15/5 för att veta hur vi i kommunerna ska gå vidare. 
 



Vi bilägger skrivelsen till protokollet.  
7 Behov av gränsöverskridande 

samverkan 
 

Anna Wallgren Samhällsutveckling där vi ser en ökande psykisk ohälsa. 
Detta ger ett ökat tryck på skola, ett ökat inremissflöde till 
BUP och större efterfrågan till primärvård. Socialtjänst coh 
Habilitering har också en ökning av ärenden. Hur kan vi 
samverka gränsöverskridande? Det gick ut en 
workshopsinbjudan innan sommaren till en dag i augusti. Få 
hade möjlighet att komma till mötet, men alla 
verksamheter (utom HAB) fanns representerade. Syftet 
med workshopen var ”hur ska vi gemensamt kraftsamla 
kring denna målgrupp och med andra arbetssätt fortsätta 
arbetet framåt?” 
 
Arbetsgrupp för att hitta en bred samverkan? I nuläget är 
den frågan uppe högre upp i beslutsleden för beslut 
 

8 Revidering av överenskommelsen 
inför placering av barn i HVB 
boenden 

Ulf Söderström Ett bra arbete som behöver hjälp med förankring och 
samverkan. Hur får vi bättre samverkan i detta?  
Önskemål: en från social, primärvård, tandvård önskas för 
en god samverkan och implementering. 
Linda Larsson, Helen Alskog och Ulf Söderström anmälde sig 
till detta.  
 
Rapportering till nästa möte 21/11. 
 

9    
 Nästa möte Återrapport Salut 

Återrapport Tobaksfri duo 
Barnvänligaste länet 
Placering av barn i HVB boenden 

21/11 09.00-10.30 Umeå  

 


