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Dagordning Länsgrupp Barn och unga (LBU) 
Datum och tid: 22 februari 2019, 9.30-12.00 
Plats: Folktandvården City i Skellefteå alt på distans (länk via e-post senare) 

  Deltagare: Ulf Söderström, Anna Bergström, Gunilla Larsson, Helen Ahlskog, Maria Falck, Petter 
Lundberg, Erika Holmberg, Pär Åhdén, Jhonas Nilsson, Lisa Högdahl 
Förhinder: Eva-Lena Johansson, Marie Blomberg 

 Ärende Föredragande Mer info 
1 Föregående protokoll samt övriga 

frågor. 
Ulf Söderström Lades till handlingarna 

2 Regional utvecklings- och 
handlingsplan för socialtjänst barn och 
ungdomsvård i Västerbottens län 
 
 

Maria Edman Clausen FOU 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning från mötet 180911,  
“Till nästa möte ska var och en se över vilka rutiner man 
arbetar efter och om det finns skrivna dokument som 
reglerar ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst och 
VLL. Dessa får ligga till grund för ett vidare arbete, en 
arbetsgrupp utses vid nästa möte.” 
 
HLT – tidiga insatser ingår i denna utvecklingsplan. 
Strukturerad samverkan. Lämnar den delen eftersom den 
tas upp senare på mötet. Den här planen hänger ihop med 
andra planer.  
 
 

3 Samverkan inför placering av HVB 
barn – revidering dokument 
 

Maria Edman Clausen Påbörja en revidering, hur förbättra implementeringen? 
 
Länsgemensam överenskommelse. Ta ställning till nya 
lagförslaget om utökad överenskommelse. Primärvården 



tycker att vi ska revidera och bygga på den vi har.  
 
Förslag: Den som är utvecklingsledare för barn och unga är 
sammankallade i arbetet. Önskvärt med deltagare från 
elevhälsa, tandvård, habilitering, socialtjänst. 
Återkom med namnförslag till Maria Clausen Edman inom 
14 dagar från respektive organisation.   
 
Den senaste versionen kommer med protokollet.  

4 Drogscreening Helen Ahlskog Frågan har varit återkommande i denna grupp. Sist bildades 
en arbetsgrupp från LBU. Gruppen har kommit med ett 
förslag. Pia Lindberg, Memeologen, har hjälpt till i 
processen. Synpunkter har inventerats från olika 
verksamheter. Förslaget godkänns inte av församlingen.  
 
Om vi ska ha en länsrutin behövs fler som ställer sig bakom 
ett förslag. 
 
Ambitionen har varit en länsövergripande förslag – är det 
en för stor ambition? Göra olika i kommunerna? 
Enligt Skellefteås representanter har det gått troll i frågan, 
verkar tyvärr inte gå att driva.  
Påföljande diskussion i frågan.  
 
En viktig fråga anser ordförande, Pia Lindberg kan fortsätta 
som stöd i frågan. Skriftligt formulerat uppdrag så att det 
inte blir för oklart.  
 
Ta in synpunkter, lämna in ett slutgiltigt förslag till nästa 
möte. Primärvården Skellefteå behöver vara med. Helen 
ordnar representant från Skellefteå.  
 

5 Info inför träff elevhälsovårdschefer – Ulf Söderström, Jennie Bark Bra att komma ut i ett förebyggande perspektiv till 



kost i skolan/levnadsvaneriktlinjer skolorna. Nyreviderade riktlinjer från socialstyrelsen med 
barn och unga som prioriterad grupp. 
 
Folkhälsoenheten och tandvården gör en gemensam 
satsning.  
 
Besöker nätverket av elevhälsochefer 22/3 kl 14.00 

6 Yam Maria Falck, Erika Holmberg Två bildspel. Biläggs. 
 
En preventiv insats för ungdomar – grundlig men flexibel. 
Fokus att kunna uttrycka sig fritt. 
Elevhäfte med sex teman 
Rollspel med tre huvudteman 
I Umeå kommun är det 14 utbildade instruktörer. Storuman 
har ett antal utbildade instruktörer.  
Plan är att under läsåret 19-20 kommer alla åk 8 få Yam i 
Umeå kommun.  
4 st utbildade instruktörer på Region Västerbotten, 2 st 
utbildade i Skellefteå kommun, fler på gång. Intentionen är 
11 st till och att man ska täcka in alla elever i åk 8.  
Samverkansträff har hållits för alla utbildade instruktörer i 
länet.  
Hur ser det ut för de små kommunerna? Lycksele och 
Vilhelmina kommun har signalerat intresse att utbilda 
några.  
När länet får fler utbildade YAM-instruktörer väcks frågan 
om en organisation som kan hålla i/inbjuda till tex. 
samverkansträff kanske en gång/år. 
  
 
 

7 Logoped Lisa Högdahl/Per Åhden    
 

Skiljer på logopedinsatser 0-6 och skolålder. 
Tre månaders väntetid för barn, i skolan ca tre års väntetid.  



Ingår inte i vårdgarantin. Om föräldrar betalar resa och 
boende kan man få tillgång till logoped i ett annat län.  
Hur mycket krävs det för att jobba bort kön? 
Två personer under ett år, sen skulle man vara i fas. 
Hur går vi vidare i denna fråga? Politisk fråga om resurser. 
Lisa och Erika skriver en framställan i frågan. Återkoppling 
vid nästa möte. 

8 Samverkan kring ensamkommande Cecilia Edström 
 
 

Länsstyrelsen, RV, Umeå kommun, behövs en från 
Skellefteå kommun. Det blir Linda Larsson enligt Pär Åhden. 
Stämma av frågan om hälsa för dessa? 

9 Egenvård Anna Bergström/Anita Helgesson 
 

Presentation för punkt 9,10,11 – bilaga medföljer 
Sett ett utbildningsbehov. Finns en utbildningsgrupp. Vt-19 
 
 
 

10 Utskrivning vid slutenvård -
information 

Anna Bergström/Anita Helgesson 
 

Lag från 1/1 2018 
Samverkan 
Länsöverenskommelse och en länsrutin. 
SIP 
Revidering av länsrutin klart i april. 
 

11 Framtida samverkansstrukturer   Anna Bergström/Anita Helgesson Utredning av samverkan avseende vård och omsorg. 
Alla grupper har genomgått en utredning, ca 60 personer 
intervjuade av Sara Ekström. 
Bild av ett komplicerat kopplingsschema över nuvarande 
struktur. 
Befinner sig i start av implementeringsprojekt ny 
samverkansstruktur i dagsläget. 
Förslag att vuxna samt barn och unga slås ihop till en 
gruppering. 
 
Anna Bergström önskar kunna utbyta tankar med LBU i 
frågan om samverkansstruktur.  



 
Nuvarande struktur gäller tills den nya är satt.  
 

12 Punkter till dagordning för nästa möte Ulf Söderström Logoped 
Drogscreening 
 

 Övrig fråga – Regionkommun Ulf Söderström Kort info ang Regionkommun på fråga från Skellefteå 
 Övrig fråga - HLT processtöd Lisa Högdahl Skellefteå kommun önskar processtöd i HLT. Kommunen 

kan tillsätta 20% och önskar motsvarande av Region 
Västerbotten. Enligt Helen finns det nu en ersättare för 
Lillemor Eriksson som skall gå att kontakta. 
 
Det skall ske en utvärdering av HLT, det förvånar oss då 
ingen är tillfrågad i Umeå eller Skellefteå.  

 Mötesplan 2019  22/2 09.30-12.00 Skellefteå alt distansmöte 
20/5 13.00-16.00 Umeå 
20/9 09.00-12.00 Folktandvården city 
21/11 09.00-12.00 Umeå 

 

 
 
 


