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 2017 

 

Protokoll Länsgrupp Barn och unga (LBU) 

 

Datum och tid: 15 maj 2017, 9.00-12.00 

 

Plats: Region Västerbotten Umeå, Linden 

 

 Deltagare: 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Falck, Västerbottens läns landsting, ordf 

Helen Alskog, Västerbottens läns landsting 

Maria KA Eriksson, Västerbottens läns landsting 

Anna Wallgren, Västerbottens läns landsting 

Gunilla Larsson, Västerbottens läns landsting 

 

Eva-Lena Johansson, Åsele kommun  

Ulf Norberg, Vännäs kommun 

Pär Åhdén, Skellefteå kommun  

 

Lisa Högdahl, Skellefteå kommun  

Mikael Rombe, Lycksele kommun 

Åza Hortell, Umeå kommun 

 

 

Tobias Thomson, Region Västerbotten 
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 Ärende   

 Föregående protokoll samt 

övriga frågor. 

 Läggs till handlingarna med datum justerat. 

 Presentation av nya 

medlemmar i gruppen. 

Synpunkter från R8 om 

möjligheter till ytterligare 

representation i gruppen för att 

förstärka inlandsfokuset. 

 Beslut om ytterligare representant från R8, Marie 

Blomberg Malå kommun. 

 

Diskussion om gruppens roll, historia, ansvar och 

mandat. 

 Utvärdering 

Spridningsseminarium  

Tobias Thomson Utvärdering genomförd. Överlag positiva 

synpunkter. En del konkreta synpunkter på David 

Eberhards föreläsning och seminariernas längd.  

 PMO  Behov av att elevhälsan ska kunna se och läsa bvc-

journaler i sin helhet, en möjlighet som inte finns 

idag. Diskussion om de olika modulerna och vad 

kommunerna har. 

  

Johanna Westerlund, Tora Wikström, Berit Karlsson, 

Yvonne Lundqvist föreslås bilda en utredande grupp. 

Helene Alskog återkopplar till Yvonne om att vara 

sammankallande. 

 

Diskussion om de små kommunernas möjligheter att 

nyttja hela systemet PMO. Tobias Thomson tar en 

första diskussion på Region Västerbotten om 

möjligheterna till länsgemensam 

upphandling/nyttjande. 

 Ungas psykiska hälsa, 

samordning, resurser, insatser, 

samverkan. 

 

-SKL och indikatorerna för 

  

 

 

 

Genomgång av det länsövergripande arbetet med 
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kartläggning i kommunerna. 

 

 

-Uppdrag förbättra samverkan 

mellan elevhälsan, hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten 

(regeringsuppdrag, se länk) 

 

 

 

-IVO-anmälningar från 

kommunerna om brist i 

samverkan Hälsocentraler/Bup 

indikatorerna. Problematiken med hur pengarna ska 

användas i ett samverkansperspektiv. 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03

/uppdrag-ska-forbattra-samverkan-mellan-

elevhalsan-halso--och-sjukvarden-och-socialtjansten/ 

 

Tobias tar kontakt med regeringskansliet utifrån 

viljan att i Västerbotten träffa utredare/utvecklare.  

 

Diskussion om anmälan och ansvarsfördelningen. 

Primärvård och Bup försöker nå en 

överenskommelse för att komplettera Bup-

överenskommelsen.  

 Regionbildningen  Diskussion om var processen befinner sig. Extern 

konsult ska se över samverkan mellan RV 

(kommunerna) och VLL.  

 

Ur ett VLL-perspektiv skulle vara en fördel med 

gemensamma system. 

 

Svårt för kommuner att företräda varandra. Vem kan 

man tala för. 

 

Svårt med spridning från LBU. Hur når vi ut? 

 

Vilka frågor ska gruppen behandlas? 

 

I HÖK, SÖK, LÖK bara kommunala resonemang, 

bra att kunna lyfta blicken. 

 

Gruppen kan vara ett forum för att diskutera och 

eftersträva likvärdighet mellan kommunerna. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/uppdrag-ska-forbattra-samverkan-mellan-elevhalsan-halso--och-sjukvarden-och-socialtjansten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/uppdrag-ska-forbattra-samverkan-mellan-elevhalsan-halso--och-sjukvarden-och-socialtjansten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/uppdrag-ska-forbattra-samverkan-mellan-elevhalsan-halso--och-sjukvarden-och-socialtjansten/


   

Sida 4 av 5 
 

 

Tydligare linjer mellan olika grupper – tydligare 

styrkedja och mandat. 

 

Viktigt reda ut rågången mot den politiska nivån. 

 

Hur se på överenskommelser; framtagande, 

kännedom och implementering. 

 Länsgemensamt uppdrag för 

länets familjecentraler. 

 14 familjecentraler i Västerbotten. Behov av 

gemensamma riktlinjer för familjecentraler. LBU kan 

lägga förslag på hur det kan se ut men parterna måste 

skriva lokala avtal. 

 

Diskussion om de små kommunernas möjligheter att 

ta del av familjecentralernas utbud, även diskussion 

om ungdomsmottagning. 

 

Ungdomsmottagning på nätet intressant. 

 

Återkoppling av verksamheten? 

 

Underlag bifogas. 

 Övrig fråga ensamkommande 

barn och ungdomars psykiska 

hälsa (utifrån händelse i 

kommun) 

 Vid analys av händelsen fann man 

utvecklingsområden i ansvar och arbetssätt. En 

åtgärd är ytterligare konsultation över video med 

Bup. 

 

En utbildningsdag på området planeras till 19 

september. 20/6 8.00-10.00 sammanträder 

planeringsgruppen. 

 

Synpunkt om att Migrationsverket borde vara på 

plats. 
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 Sammanträdesdatum 2017 

 

 Spikat 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. 

 


