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 2017 

 

Protokoll: Länsgrupp Barn och unga (LBU) 

 

Datum och tid: 6 februari 2016, 9.00-12.00 

 

Plats: Brinken, Skellefteå 

 

 Deltagare: 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Falck, Västerbottens läns landsting, ordf 

Helen Alskog, Västerbottens läns landsting 

Maria KA Eriksson, Västerbottens läns landsting 

Anna Wallgren, Västerbottens läns landsting 

Vakant plats, Västerbottens läns landsting 

 

Eva-Lena Johansson, Åsele kommun  

Ulf Norberg, Vännäs kommun 

Pär Åhdén, Skellefteå kommun  

 

Lisa Högdahl, Skellefteå kommun  

Christina Bergman, Lycksele kommun 

Kajsa From-Rundblad, Umeå kommun 

 

 

Tobias Thomson, Region Västerbotten 
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 Ärende   

9.15 Föregående protokoll samt 

övriga frågor 

Tobias Thomson Uppföljning överenskommelse, riktlinjer egenvård, 

frågetecken vid förra mötet som skulle rätas ut. 

 

Sofie Tängman, ansvarig för frågan på Landstinget. 

 

Vad kan egenvård innebära för utmaningar i skolan? 

Säkerhet, medicinering, bekostande av hjälpmedel 

etc. Utmaningar även med språkbruk och frågan om 

ansvar. Sofie Tängman bjuds in till nästa möte i 

LBU, frågan förbereds till dess.  

 

Bifogar utkast från Skellefteå kommun. 

9.30 Spridningsseminarium 2017 Tobias Thomson Viktigt att sprida programmet. Länsgrupp Barn och 

Unga bemannar vid registrering och vid de valbara 

seminarierna på eftermiddagen. Maria Falck hälsar 

välkommen tillsammans med moderator samt 

berättar kort om Länsgrupp Barn och Unga. 

Avslutning av dagen sker i samband med fikat i 

matsalen. 

10.00 Överenskommelser barn 

placerade i familjehem, 

läkarundersökning och 

bedömning av tandhälsa.  

 Länsgrupp Barn och Unga fastställer 

överenskommelsen efter korrekturläsning samt 

förtydligande på sidan 9-10, (socialtjänstens ansvar ta 

bort under Landstingets åtagande på sidan 10). 

Förslag på detta kommer från Skellefteå kommun.  

Korr som är gjord skickas vidare från VLL. 

Diskussion kring implementering. Förslag på att 

Maria Clausen Edman besöker lämplig gruppering 

inom R8. Stämmer av med Christina Bergman. 

10.15 Info från LÖK, Lycksele Christina Bergman Påbörjad process HLT under hösten 2016. 

Ungdomshälsa samt gemensam familjecentral i 
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gemensam regi. Nuvarande organisation med enhet 

0-20 bryts upp på flera områden. Familjecentral en 

etablerad verksamhet.  

 

Diskussion kring möjligheterna att rekrytera personal 

till inlandskommunerna. 

10.45 Barnhälsorapport Tobias Thomson Länsgrupp Barn och Unga ser inte behovet av en 

Barnhälsorapport. Tobias följer upp Region 

Västerbottens inställning. 

 

Vi kan inom verksamheterna bli bättre på att lyfta in 

relevant data från socialtjänst, skola, tandvård och 

andra verksamheter till beslutsfattare och 

tjänstepersoner.  

11.15 Strategisk samverkan (HLT), 

fortsättning Västerbotten 

Helen Alskog m.fl. Landstinget har processtöd men kommunal 

motsvarighet finns inte på länsnivå. 

 

Kostnadsförslag framtaget för start av processen i en 

kommun. Lillemor Eriksson är kontaktperson. 

 

Diskussion om anonymitet, insatser i förskola. 

Diskussion om utveckling av HLT, hur nå 

specialistnivå? 

 

Arbetet med Strukturerad samverkan följs upp i 

Länsgrupp Barn och Unga 11 sep. Lillemor Eriksson 

och Ulrika Granskog bjuds in. 

 Sammanträdesdatum 2017 

 

 6 feb Skellefteå, 9-12 

15 maj Umeå, 9-12 

11 sep, 9-12, Lycksele 

24 nov, 9-12, Umeå 

Möjlighet att finnas med via länk ska finnas. 

 


