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Utskott Nära vård 
Dnr 915-2022 

Sammanträdesdatum: 2022-06-28 
Tid: 09.15-11.10 
Plats: Styrelserummet 

Deltagare 
Linda Frohm (M), ordf. 

Kenneth Backgård (SJVP), v ordf. 

§§ 1-9 

Nils-Olov Lindfors (C) 

Glenn Berggård (V) 

Anders Öberg (S) 

Marianne Sandström (SD) §§ 1-

13 

 

Övriga närvarande 
Anneli Granberg, programansvarig Nära vård 

Helena Trældal, kanslichef 

Greta Sköld, projektledare modellområde Östra Norrbotten och Jokkmokk   

 

Sekreterare 

Anette Kihlström-Selberg 

Justerat digitalt  Justerat digitalt  

Linda Frohm, ordförande  Glenn Berggård, justerare 
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§ 1 

Mötet öppnas 
Linda Frohm (M) öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

  

§ 2  

Upprop 
Det konstateras att samtliga ledamöter är närvarande vid mötet.  

 

§ 3  

Val av protokolljusterare 
Utskottet beslutar utse ledamoten Glenn Berggård (V) att jämte ordfö-

randen justera protokollet. 

 

§ 4  

Nära vård då, nu och framåt - överblick 
Anneli Granberg presenterar en överblick på nationell nivå avseende 

Nära vårds utvecklingsresa, se bilaga 1 sid. 4-15. 

 

§ 5  

Genomgång av reglemente och 
delegationsordning 
Anneli Granberg gör en kort genomgång av beslutat reglemente och 

delegationsordning, se bilaga 1 sid. 16-19. 

Samtal förs om att det är viktigt att alla ska ha möjlighet att delta var-

för möjlighet till distansnärvaro och hybridmöte men att beroende 

vilka mötespunkter som tas upp kan personlig närvaro vara att föredra.  
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§ 6  

Dialog kring förväntningar och inriktning för 
utskottets arbete 
Samtal förs om vikten av att samverka med kommuner och andra ex-

terna aktörer. Formella forum, exempelvis Politiska samverkansbered-

ningen för hälsa, vård, omsorg och skola, Polsam, är viktig men ef-

tersom alla kommuner inte deltar där så vill utskottet planera för kom-

munbesök i alla kommuner. Att genomföra medborgardialoger ses 

också som en välkommen möjlighet efter år av pandemi. Frågan tas 

upp vidare i kommande möten.  

Ledamöterna önskar erhålla mötesbokningar för sammanträdena via 

Outlook och därutöver kallelse via mail. Därutöver att Ciceron Assi-

stent används i en så stor utsträckning som möjligt för att distribuera 

handlingar till kommande möten för att få en enhetlighet.  

 

§ 7 

Sammanträdesplan 
Utskottet beslutar att fastställa sammanträdesplanen 2022 enligt föl-

jande: 

Fredag 26 augusti kl. 10.00–12.00 

Måndag 26 september kl. 10.00–12.00 

Måndag 24 oktober kl. 13.00–15.00 

Måndag 21 november kl. 15.00–17.00 

Måndag 19 december kl. 10.00–12.00 

 

§ 8  

Strategi Nära vård 
Anneli Granberg går igenom huvuddragen i strategin Tillsammans för 

Nära vård i Norrbotten. Denna förväntas beslutas av Polsam den 31 

augusti 2022 och därefter i ordinarie beslutsstrukturer hos vardera hu-

vudman, se bilaga 1 sid. 22-29.  

Glenn Berggård föreslår att vissa skrivningar i strategin behöver ses 

över så att det inte blir begränsande, såsom t.ex. Servicepunkter och fi-

lialer för vård närmare hemmet – även aktuellt närmare arbetsplatsen.  
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Anders Öberg lyfter fram att avsnittet som riktar sig direkt till medar-

betarna är bra. Föreslår att det ytterligare kan förstärkas genom att för-

tydliga vikten av att medarbetare görs mer delaktiga.  

Anneli Granberg tar med sig synpunkterna i beredningsprocessen in-

för beslut i Polsam.  

 

§ 9 

Utvecklingsmedel nationella överenskommelser 
Anneli Granberg har en genomgång av nuvarande arbetsprocess och 

dialog kring framtida hantering, se bilaga 1 sid. 30-34. För beslutade 

utvecklingsmedel se bilaga 2-3. 

 

§ 10 

Modellområden Östra Norrbotten och Jokkmokk 
Greta Sköld ger en kort uppdatering av regionens och berörda kom-

muners modellområden i Östra Norrbotten och Jokkmokk, se bilaga 1 

sid. 36-44.  

 

§ 11 

Nära vård i glesbygd 
Anneli Granberg informerar att Region Norrbotten och övriga reg-

ioner i Norra Sverige, via Norra sjukvårdsregionförbundet, har lämnat 

in en ny ansökan till Socialdepartementet om en fas två av ansökan 

Vård i glesbygd från 2023-2026. För Norrbottens del berör ansökan 

Östra Norrbotten 

 

§ 12 

Organisation och resurser 
Anneli Granberg ber att återkomma efter sommaren med information 

kring hur stödstrukturer ska vidareutvecklas för att mer effektivt 

kunna stödja omställningen till en nära vård. Behov finns för en effek-

tivare struktur.  
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§ 13 

Inspel till Polsam den 31 augusti 
Möjliga punkter till dagordningen för Polsams sammanträde diskute-

rades. De punkter som lyftes var:  

 Gemensam uppföljning av omställning till nära vård  

 Översyn palliativ vård  

 Översyn ungdomsmottagningar 

 Familjecentraler  

 

§ 14 

Mötet avslutas 
Mötet avslutas med att Linda Frohm (M) tackar alla deltagare och 

önskar en trevlig sommar. 

 

Bilagor 
Presentation Utskott Nära vård 220628, bilaga 1 

Beslut om nationella överenskommelser 2022 avseende psykisk hälsa daterat 

2022-06-03, bilaga 2 

Beslut om nationella överenskommelser 2022 avseende god och nära vård 

daterat 2022-06-07, bilaga 3 


