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Protokoll 

Politisk samverkansberedning 
Tid och plats 

8 mars 2019 klockan 10.00 – 14.00 
Regionhuset, Styrelserummet 

 
 

Närvarande 
 
Region Norrbotten: 
Kenneth Backgård (SJVP) 
Doris Messner (SJVP) 
Linda Frohm (M) 
Kurt-Åke Andersson (C) 
Anders Öberg (S) 
Elisabeth Lindberg (S) 
Ingela Uvberg Nordell (S) 
 

Kommunerna: 
Socialberedningen: 
Beatrice Öman (S) 
Fredrik Hansson (S) 
Janne Lind (C) 
 
Barn och utbildningsberedningen: 
Anne Jacobsson (S) 
Louise Mörk (S) 
Anna Lundberg (S) 
Emma Engelmark (S) 
 

Tjänstepersoner: 
 
Anneli Granberg 
Annika Nordstrand, § 12 

Eva Lakso 
Annica Henriksson 

 
 
 
 
 
 
 
...........................................................  
Kenneth Backgård, ordförande 
 
 
...........................................................  
Anna Lundberg, justerare 
 
 
...........................................................  
Martin Karlsson, sekreterare 
  

mailto:anders.oberg@nll.se
mailto:anders.oberg@nll.se
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Innehållsförteckning 
 
 
§1 Val av justerare 
 
§2 Dagordning 
 
§3 Föregående mötes protokoll 
 
§4 Val av ordförande 
 
§5 Sammanträdestider 2019 
 
§6 Överenskommelse om politisk samverkan 
 
§7 Överenskommelse om organisering av länsstyrgrupp 
 
§8 Behov av samverkan, nu och i framtiden 
 
§9 Pågående uppdrag 
 
§10 God och nära vård 
 
§11 Strategi hälsa och vård 2035 
 
§12 Regional handlingsplan folkhälsa 
 
§14 Övriga frågor 
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§ 1 

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

§ 2 

Dagordning 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna utsänd dagordning.  
 
 

§ 3 

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

§ 4 

Val av ordförande 
Val av ordförande för 2019. 
 
Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar att utse Kenneth Backgård (SJVP) till ordfö-
rande för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola under 2019. 
 
 

§ 5 

Sammanträdestider 2019 
Föreslagna sammanträdestider för politiska samverkansbredningen under 2019 är: 
8 mars, 9 maj, 12 september samt 27 november. Samtliga möten kommer att äga rum i 
Regionhusets styrelserum, Robertsviksgatan 7 i Luleå, mellan klockan 10:00 och 15:00. 
 
 
Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 
2019. 
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§ 6 

Överenskommelse om politisk samverkan 
Bilaga Överenskommelse politisk samverkan 

 
Anneli Granberg informerar nämnden om politiska samverkansberedningens historik, upp-
drag, mål och prioriterade frågor. Organet bildades 2012 och ersatte då flertalet politiska 
styrgrupper som haft hand om olika sakområden där samverkan mellan regionen och pri-
märkommunerna ansetts angeläget. 
 
Den nuvarande överenskommelsen trädde ikraft den 1 januari 2017 och behöver uppdateras 
i och med att beredningens uppdrag utvidgats till att även innefatta folkhälsofrågor. 
  
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att uppdra åt beredningens tjänstemannaorgani-
sation att återkomma med förslag på justeringar av överenskommelsen så att den omfattar 
det utvidgade uppdraget med folkhälsofrågor samt en utökning av antalet ledamöter fem till 
sju från Region Norrbotten. 
  
 

§ 7 

Överenskommelse om organisering av länsstyrgrupp 
Bilaga Länsstyrgrupp organisation och innehåll 
 
Politiska samverkansberedningen får information om länsstyrgruppens verksamhet, upp-
drag och sammansättning. Samverkan mellan regionen och länets kommuner ska bidra till 
ökad trygghet och säkerhet bland medborgarna och ett bättre nyttjande av personella och 
ekonomiska resurser. En väl fungerande samverkan med ömsesidig respekt parterna emel-
lan är nödvändig för att nå den gemensamma målbilden. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 
 

§ 8 

Behov av samverkan, nu och i framtiden 
Ordförande inleder dialog om samverkan och poängterar betydelsen därav för att nå fram-
gång i arbetet med dagens och morgondagens välfärdsutmaningar. Beredningen kan skönja 
att samverkan mellan region och kommuner kommer att få en ökad betydelse i framtiden 
där de ansvarar för olika delar av samma vårdkedja. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
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§ 9 

Pågående uppdrag 
Eva Lakso presenterar de pågående uppdragen om ungdomsmottagningar och beroende-
centrum för den nya beredningen. 
 
Politiska samverkansberedningen har 2018 gett i uppdrag åt länsstyrgruppen att kartlägga 
tillgången till ungdomsmottagningar och se över behoven i länets olika delar. Uppdraget 
ska redovisas för beredningen till hösten. 
 
Norrbottens kommuner har rekommenderat sina medlemar att säga upp avtalet med region-
en om beroendecentrum. Avsikten har inte varit att säga upp samarbetet utan snarare skapa 
nya angreppssätt för att bättre hantera problematiken. Länsstyrgruppen har fått i uppdrag 
att samordna processen vid övergång mellan regional och kommunal vård och omsorg. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 
 

§ 10 

God och nära vård 
Anneli Granberg presenterar information om den pågående statliga utredningen Samordnad 
utveckling för god och nära vård, ledd av den särskilda utredaren Anna Nergård. Utred-
ningen är en fördjupad analys som bygger på den tidigare utredningen Effektiv vård (SOU 
2016:2) och har pågått sedan 2017. Slutbetänkandet, som planeras vara färdigt i mars 2020, 
ska utmynna i nationell plan med primärvården som utgångspunkt. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 
 

§ 11 

Strategi hälsa och vård 2035 
Anneli Granberg informerar beredningen om strategin hälsa och vård 2035 och hur den är 
tänkt att vara styrande för sjukvårdens utveckling i länet. Presentationen avhandlar ett ax-
plock ur färdplanen för strategins införlivande, länets demografiska försprång och strate-
gins fyra målråden, ”Jag får stöd att främja min hälsa”, ”Jag är en aktiv och självklar 
partner i vården”, ”Jag får vård nära mig på nya sätt” samt ”Jag får en god och samord-
nad vård”. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
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§ 12 

Regional handlingsplan folkhälsa 
Annika Nordstrand och Annica Henricsson presenterar arbetet med Norrbottens folkhälso-
strategi och tillhörande handlingsplan. Strategi med handlingsplan går i linje med Agenda 
2030 och beskriver insatserna som länets tre aktörer, Region Norrbotten, Norrbottens 
kommuner och Länsstyrelsen Norrbotten, kan bidra med för att nå en förbättrad och jämlik 
hälsa. Strategin syftar till att ta fram ett samordnat och systematiskt stöd för lokal och reg-
ional nivå. Utvecklingen på området ska årligen rapporteras till Regionstyrelsen, Norrbot-
tens kommuners styrelse och länsstyrelsens styrgrupp. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen beslutar att godkänna redovisningen och lägga informat-
ionen till handlingarna. 
 

§ 13 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades vid sammanträdet. 
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