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Politiska samverkansberedningens 

protokoll 

Sammanträdesdatum: 2023-03-10 

Tid: 10:00 – 11:07 

Plats: Microsoft Teams 

§§ 1-10 

Beslutande 
Region Norrbotten 

Camilla Friberg (S), ordförande 

Johannes Sundelin (S) 

Glenn Berggård (V), ersättare 

Caroline Svensson (C) 

Linda Frohm (M), ersättare 

Katarina Nilsson (M) 

Ingrid Vesterlund (SD) 

 

 

 

 

Norrbottens kommuner 

Beatrice Öhman (S) 

Emilia Töyrä (S) 

Inger Junkka (S) 

Johan Lund (S), ersättare 

Görgen Åberg (S), ersättare 

Emma Engelmark (S), ersättare 

(§§ 4, 6-10) 

Anders Wälivaara (KD) 

Viktoria Wikström (S) 

Per Eriksson (S), ersättare (§§ 9-

10) 

 

Övriga närvarande 

Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten 

Eva Lakso, avdelningschef Social Välfärd, Norrbottens kommuner 

Annica Henricsson, avdelningschef utbildning och arbetsmarknad, Norrbot-

tens kommuner 

Jenni Niska, länsstyrelsen Norrbotten (§§ 1-6) 

Catarina Lundqvist, Norrbottens kommuner (§§ 1-6) 

Rose-Marie Imoni, sjuksköterska, Region Norrbotten (§ 9) 

Anders Öberg (S), ersättare 
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Sekreterare 

Emil Eriksson 

Digitalt justerad  Digitalt justerad 

Camilla Friberg, ordförande  Emilia Töyrä, justerare  
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§ 1 

Sammanträdets öppnande 

Politiska samverkansberedningens ordförande Camilla Friberg (S) förklarar 

sammanträdet öppnat kl. 10.00 den 10 mars 2023. Sammanträdet genomförs 

digitalt via Microsoft Teams. 
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§ 2 

Upprop/fastställande av närvarorätt vid 

sammanträdet 
Upprop och presentation av deltagare genomförs, se protokollets framsida. 
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§ 3 

Val av protokolljusterare 

Politiska samverkansberedningens beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar utse ledamoten Emilia Töyrä (S) 

att jämte ordförande justera protokollet. 

Justering sker digitalt. 
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§ 4 

Fastställande av slutlig 

föredragningslista 

Politiska samverkansberedningens beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar fastställa föredragningslistan, med 

ändringen att punkt 9, ”gemensam nämnd hjälpmedel”, utgår. 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Ordförande informerar om att punkt 9 på dagordningen, ”gemensam nämnd 

hjälpmedel” utgår. 
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§ 5 

Föregående sammanträdesprotokoll 

Politiska samverkansberedningens beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar lägga informationen till handling-

arna. 

Ärendet 

Ordförande föredrar föregående protokoll 
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§ 6 

Folkhälsa 

Politiska samverkansberedningens beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar lägga informationen till handling-

arna. 

Ärendet 

Norrbottens Folkhälsostrategi. Rapport från arbetsgruppen. 

Bakgrund 

Norrbottens folkhälsostrategi antogs av Region Norrbotten, Norrbottens 

Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län i februari 2018. Ett år se-

nare antogs en regional handlingsplan som beskriver på vilket sätt de utpe-

kade aktörerna kommer att bidra till att folkhälsostrategin verkställs. 

Det övergripande målet är att norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och 

mer jämlik och jämställd hälsa. För att uppnå det övergripande målet finns 

fyra delmål: 

1. Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt 

och jämställt. 

2. Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli 

mer jämlika och jämställda. 

3. Normer och värderingar som främjar den jämlika och jämställda hälsan 

ska stärkas. 

4. Alla kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folk-

hälsa. 

Norrbottens folkhälsostrategi omfattar perioden 2018 – 2026 med en möjlig-

het till revidering 2022. Statistik och nyckeltal följas upp och analyseras år 

2018, 2022 samt 2026, vilket medger tre tillfällen att utvärdera i vilken ut-

sträckning länet arbetar på rätt sätt. Den antagna handlingsplanen sträcker 

sig fram till år 2022. 

Under våren 2022 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att stödja den 

regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Syftet är 

att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela Sveriges be-

folkning. Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Region 

Norrbotten har redan en utvecklad samverkan som, inom ramen för det ge-

mensamma arbetet i Norrbottens Folkhälsostrategi, stödjer Länsstyrelsen 

Norrbottens nationella uppdrag. 
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Information: aktiviteter 2023 

Under 2023 genomförs en uppföljning av samtliga delmål. Därefter kommer 

en ny gemensam handlingsplan för 2024-2026 att upprättas. 

Under 2023 kommer aktiviteter att erbjudas inom ramen för det gemen-

samma folkhälsostrategiarbetet mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region 

Norrbotten och Norrbottens Kommuner. 

En presentation av hur arbetet fortlöper kommer att presenteras vid samman-

trädet. 
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§ 7 

Barnahus 

Politiska samverkansberedningens beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar lägga informationen till handling-

arna. 

Ärendet 

Den 1 juni 2022 beslutade Region Norrbottens regionstyrelse att ge regiondi-

rektören i uppdrag att utreda förutsättningar för barnahus i Norrbotten till-

sammans med berörda myndigheter och kommuner. Detta beslut fattades 

efter en intern utredning där medarbetare från Region Norrbotten framfört 

behov av barnahus i Norrbotten. Regiondirektören delegerade utredningsan-

svaret till stabschef vid Regionstaben. Konsultbolaget Ramböll upphandla-

des under hösten för att genomföra en utredning om förutsättningar för 

barnahus i Norrbotten, med finansiering från regionen. 

Via dåvarande regionråd Linda Frohm lyftes utredningen till Polsams möte 

2022-11-02 och man beslutade att ställa sig bakom initiativet att utreda be-

hov och förutsättningar för etablering av Barnahus i Norrbotten och gav 

Länsstyrgruppen i uppdrag att, i samverkan med polis och åklagare och med 

hjälp av externa konsulter, utreda frågan. 

Region Norrbotten har tyvärr brustit i den interna kommunikationen tjänste-

personer emellan. Beslutet från Polsam i november 2022 delgavs inte till 

Regionstaben. Den formella inbjudan, från regiondirektören till kommuner-

na, om kommunernas medverkan vid utredningens intervjuer, nådde därmed 

kommunerna utan att beslutet från Polsam var känt för Region Norrbottens 

ovan nämnda tjänstepersoner. 

Den 26 januari har tjänstepersoner för Region Norrbotten och Norrbottens 

Kommuner kommit överens om hanteringen av och samverkan i utredningen 

framåt genom underlag till Länsstyrgruppens planerade möte 22 feb och 

därefter presentation vid Polsams möte i mars. 

Utredning Barnahus i Norrbotten 

Uppdraget till konsulterna: 

 Inhämta kunskap om hur barnahus drivs i övriga Sverige och Norden. 

 Inhämta behov från berörda organisationers olika verksamheter – per-

sonliga intervjuer med: 

 Polisen 

 Åklagarmyndigheten 



PROTOKOLL 
Politiska samverkansberedningen  Sida 12 (16) 

 

 DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-216, 1.0 

 

 Barnsjukvården 

 Kommunerna i länet  

 Ta fram förslag för: 

 Hur organiseringen (exempelvis infrastruktur, huvudmanskap, aktörer, 

personal) av barnahus kan se ut i Norrbotten – minst två alternativ. 

 Finansieringsformer med hänsyn tagen till geografi och befolknings-

mängd samt ekonomiska förutsättningar. 

 Hur ett samverkansavtal kan se ut. 

Nuläge: 

Konsulterna kontaktar ovanstående aktörer för bokning av intervjuer. Ett 

antal intervjuer har redan genomförts. Skrivbordsundersökningen genomförs 

parallellt med intervjuer. Resultatet kommer levereras i form av en skriftlig 

rapport i slutet på mars. Resultatet planeras ske i form av en muntlig fram-

ställning till Regionstyrelsen, Länsstyrgruppen och Polsam. 

  



PROTOKOLL 
Politiska samverkansberedningen  Sida 13 (16) 

 

 DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-216, 1.0 

 

§ 8 

Kommun- och medborgardialoger 

Politiska samverkansberedningens beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar lägga informationen till handling-

arna. 

Ärendet 

Inom Region Norrbotten har en Hälso- och sjukvårdsnämnd startats. I upp-

draget ligger ansvar för att följa omställningen till nära vård och att genom-

föra medborgardialoger. Nämnden planerar att genomföra medborgardialo-

ger i länets samtliga kommuner under 2023 och i samband med dessa dialo-

ger även möta kommunerna. Syftet med medborgardialogerna är att fånga 

medborgarnas behov, skapa dialog och öka förutsättningar att genomföra 

omställningen till nära vård. 

Nämnden vill gärna träffa representanter för kommunerna och föreslår ord-

förande för kommunstyrelse, barn och utbildningsnämnd och socialnämnd 

samt tjänstepersoner: kommundirektör, socialchef och skolchef. Målet med 

dessa möten är att samverka och lära av varandra och se hur kommunen 

respektive regionen verkar för en god och nära vård. 

Inbjudan och agenda kommer skickas från regionen till respektive kommun 

under våren och hösten 2023. Dagarna planeras inledas med kommunträff 

och sedan gärna ett besök i någon av kommunens verksamheter. På kvällen 

inbjuds allmänhet, patientföreningar med flera till medborgardialoger. 
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§ 9 

Palliativ vård 

Politiska samverkansberedningens beslut 

Politiska samverkansberedningen beslutar ge länsstyrgruppen i uppdrag att 

göra en översyn av handlingsprogrammet Vård i livet slutskede – Palliativ 

vård i Norrbotten och återkomma med information om ny länsgemensam 

överenskommelse i december 2023. 

Ärendet 

I Norrbotten finns ett gemensamt handlingsprogram Vård i livets slutskede - 

Palliativ vård i Norrbotten som beslutades år 2011 och antogs av kommuner 

och regionen. Handlingsprogrammet reviderades år 2013 och i den revide-

rade versionen står att handlingsprogrammet årligen ska revideras och upp-

dateras. En översyn påbörjades under 2019 men arbetet färdigställdes inte. 

Under åren har flera granskningar gjorts av den palliativa vården i Norrbot-

ten. 

 Tillsammans med revisorerna i sju kommuner genomförde landstingsre-

visorerna 2015 en samverkansgranskning avseende palliativ vård - Palli-

ativ vård – samverkan mellan landsting och kommun. Granskningen vi-

sade på att samverkan mellan huvudmännen inte var tillräcklig i alla de-

lar. 

 Åtgärder och förbättringsförslag togs sedan fram i samband med en 

översyn av den palliativa vården år 2017. 

 I mars 2021 gjorde regionens revisorer en uppföljande granskning av 

revisionsrapporten från 2015. Revisorernas bedömning är att den pallia-

tiva vården sedan föregående granskning inte har utvecklats eller förbätt-

rats utifrån påtalade brister och föreslagna förbättringsområden. Det har 

även framkommit att den generella kunskapsnivån om palliativ vård är 

lägre än önskvärt. 

I juni 2021 godkände SKR det nationella personcentrerade och samman-

hållna vårdförloppet för palliativ vård. Under hösten 2022 har en GAP-

analys genomförts i Norrbotten med representanter från regionen och från en 

av länets kommuner. I GAPanalysen framkom bland annat behovet av att 

uppdatera handlingsprogrammet för omhändertagandet av palliativa patien-

ter i Norrbotten. 

Utifrån tidigare granskningar och resultatet av GAP-analysen föreslås att den 

Politiska samverkansberedningen ger Länsstyrgruppen i uppdrag att göra en 

översyn av handlingsprogrammet och återkomma med information om ny 
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länsgemensam överenskommelse som utgår från det nya nationella palliativa 

vårdförloppet. I uppdraget ska även ingå att se över följande punkter som 

framkommit i GAP-analysen: 

 Kvalitetssäkring av vården i livets sista tid 

 Säkerställa informationsöverföring 

 Kompetenshöjande länsgemensamma utbildningsinsatser i samverkan 

 Registrering i och användning av utdata från Svenska palliativregistret. 

Deltagare till arbetet med översynen utses av respektive huvudmän. Arbetet 

leds av länssamordnaren i Palliativ vård Region Norrbotten och Norrbottens 

Kommuner. Uppdraget ska slutrapporteras i december 2023. 
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§ 10 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 


