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2012	  
Ärende:	  30	  

PROTOKOLL	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  (LBU)	  
12	  oktober	  2012	  09.00	  –	  16.00	  Region	  Västerbotten	  
	   	  

Deltagare:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kerstin	  Lagervall	  	  
BrittInger	  Högberg	  	  
Hans	  Forsberg	  	  
Gunilla	  Von	  Bergen	  
Eva	  Sandgren	  
Staffan	  Näslund	  
Ulf	  Norberg	  	  
Jan	  Midlert,	  via	  Adobe	  Connect	  och	  telefon	  
Per-‐Daniel	  Liljegren	  	  
Ann-‐Christine	  Gradin	  	  
	  
Stefan	  Nybom	  
Katarina	  Sjöström,	  sekreterare	  	  

Landstinget	  
Landstinget	  	  
Landstinget	  	  	  
Landstinget	  
Lycksele	  kommun	  
Skellefteå	  kommun	  
Vännäs	  kommun	  
Skellefteå	  kommun	  
Sorsele	  kommun	  
Umeå	  kommun	  
	  
Umeå	  kommun	  
Region	  Västerbotten	  	  

Ärende/För
edragande	  

Noteringar	   Beslut/Konsensus	  

30.	  
Överensko
mmelse	  
mellan	  
staten	  och	  
SKL	  om	  stöd	  
till	  riktade	  
insatser	  
inom	  
området	  
psykisk	  
ohälsa	  
2012.	  	  
	  

En	  arbetsgrupp	  i	  länet	  har	  påbörjat	  arbetet	  med	  framtagandet	  av	  en	  överenskommelse	  mellan	  
socialtjänsten	  och	  landstinget	  om	  BUP.	  Parallellt	  med	  detta	  har	  staten	  och	  SKL	  träffat	  en	  
överenskommelse	  om	  stöd	  till	  riktade	  insatser	  inom	  området	  psykisk	  ohälsa	  2012.	  (Tanken	  är	  att	  denna	  
ök	  ska	  upprepas	  2013	  och	  2014)	  För	  att	  få	  ta	  del	  av	  de	  prestationsbaserade	  medlen	  kopplade	  till	  
överenskommelsen	  krävs	  en	  tydlig	  struktur	  för	  ledning	  och	  styrning	  i	  samverkan	  mellan	  huvudmännen	  
och	  deras	  verksamheter.	  Målgrupp	  för	  satsningen	  är	  bl.a.	  barn	  och	  unga	  mellan	  0-‐25	  år	  som	  har	  eller	  
riskerar	  att	  utveckla	  psykisk	  ohälsa.	  Se	  mer	  i	  bilagorna	  till	  protokollet.	  
	  
Det	  vi	  i	  länet	  behöver	  ta	  fram	  är	  en	  paraplyöverenskommelse	  där	  ansvarsfördelningen	  mellan	  kommun	  
och	  landsting	  är	  tydligt	  beskriven.	  (Andra	  ök	  och	  avtal	  som	  redan	  finns	  kan	  krokas	  i	  denna)	  Det	  finns	  en	  
rad	  goda	  exempel	  i	  andra	  delar	  av	  Sverige	  på	  hur	  man	  har	  arbetat	  fram	  liknande	  överenskommelser.	  	  
	  
Det	  är	  dock	  kort	  om	  tid	  för	  att	  utarbeta	  en	  paraplyöverenskommelse.	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  tror	  dock	  

Nedan	  tidplan	  för	  arbetet:	  
Ulrika	  och	  Lena	  påbörjar	  arbete	  och	  skickar	  till	  
Katarina	  allteftersom	  det	  växer	  fram.	  Katarina	  
skickar	  till	  LBU	  för	  återkoppling	  fram	  till	  den	  12	  
oktober.	  
21	  september:	  Socialchefskonferens.	  Ulf	  
informerar	  och	  förankrar	  detta	  arbete.	  Synpunkter	  
till	  LBU.	  
4	  oktober:	  Presidie-‐	  och	  skolchefskonferens.	  
Katarina,	  Per-‐Daniel,	  Ann-‐Christine,	  Jan	  informerar	  
och	  förankrar	  detta	  arbete.	  Synpunkter	  till	  LBU.	  	  
12	  oktober:	  Länsgrupp	  barn	  och	  unga.	  Ulrika	  och	  
Lena	  medverkar.	  Lägesrapport,	  diskussion,	  
synpunkter.	  
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Bilagor:	  
1.	  
Överenskom
melse	  
mellan	  
staten	  och	  
SKL	  om	  stöd	  
till	  riktade	  
insatser	  
inom	  
området	  
psykisk	  
ohälsa	  
2012.	  
	  
2.	  
Powerpoint	  
presentatio
n	  om	  
överenskom
melsen.	  	  

att	  detta	  är	  något	  som	  skulle	  bidra	  på	  ett	  positivt	  sätt	  i	  ett	  arbete	  som	  ändå	  ska	  göras.	  (se	  både	  HSL	  och	  
SoL)	  	  
	  
Då	  SKL	  gick	  ut	  med	  inbjudan	  till	  modellområdesarbetet	  2008	  så	  ville	  vi	  i	  länet	  gå	  in	  med	  alla	  kommuner	  
tillsammans	  med	  landstinget	  som	  ett	  modellområde,	  men	  det	  blev	  till	  slut	  Vilhelmina	  och	  Umeå	  kommun	  
som	  kommuner	  tillsammans	  med	  landstinget	  ingick	  i	  denna	  satsning.	  (Både	  Skellefteå	  och	  Umeå	  finns	  nu	  
med	  i	  SKLs	  fortsatta	  arbete,	  det	  sk.	  Psynk-‐projektet.	  Här	  kan	  man	  delta	  i	  olika	  teman)	  
Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  tycker	  att	  det	  är	  en	  bra	  idé	  att	  fortsätta	  det	  länsövergripande	  arbetet	  i	  enlighet	  
med	  den	  ursprungliga	  tanken	  att	  alla	  kommuner	  i	  länet	  jobbar	  tillsammans	  med	  landstinget	  i	  den	  här	  
frågan.	  	  
Lena	  Sjöquist	  Andersson	  på	  landstinget	  och	  Ulrika	  Granskog	  i	  Umeå	  kan	  vara	  oss	  behjälpliga	  i	  detta	  
arbete,	  då	  de	  redan	  är	  insatta	  i	  frågan,	  genom	  bl.a.	  modellområdesarbetet.	  Stefan	  Nybom	  och	  BrittInger	  
pratar	  med	  Ulrika	  och	  Lena	  om	  nedan	  upplägg.	  
	  
Nedan	  tidplan	  för	  arbetet:	  
Ulrika	  och	  Lena	  påbörjar	  arbete	  och	  skickar	  till	  Katarina	  allteftersom	  det	  växer	  fram.	  Katarina	  skickar	  till	  
LBU	  för	  återkoppling	  fram	  till	  den	  12	  oktober.	  
21	  september:	  Socialchefskonferens.	  Ulf	  informerar	  och	  förankrar	  detta	  arbete.	  Synpunkter	  till	  LBU.	  
4	  oktober:	  Presidie-‐	  och	  skolchefskonferens.	  Katarina,	  Per-‐Daniel,	  Ann-‐Christine,	  Jan	  informerar	  och	  
förankrar	  detta	  arbete.	  Synpunkter	  till	  LBU.	  	  
12	  oktober:	  Länsgrupp	  barn	  och	  unga.	  Ulrika	  och	  Lena	  medverkar.	  Lägesrapport,	  diskussion,	  synpunkter.	  
Processen	  fortlöper.	  
16	  november:	  Länsgrupp	  barn	  och	  unga.	  Ulrika	  och	  Lena	  medverkar.	  Färdigt	  förslag?	  
	  
Någon	  gång	  mellan	  den	  15-‐30	  nov	  ska	  detta	  skickas	  in	  till	  Socialstyrelsen.	  	  
	  
Ledamöter	  i	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  förankrar	  detta	  arbete	  i	  sina	  organisationer	  och	  verksamheter.	  
	  	  
Ärendet	  till	  AC	  Konsensus	  vid	  lämpligt	  tillfälle.	  	  

Processen	  fortlöper.	  
16	  november:	  Länsgrupp	  barn	  och	  unga.	  Ulrika	  
och	  Lena	  medverkar.	  Färdigt	  förslag?	  
	  
Någon	  gång	  mellan	  den	  15-‐30	  nov	  ska	  detta	  skickas	  
in	  till	  Socialstyrelsen.	  	  
	  
Ledamöter	  i	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  förankrar	  
detta	  arbete	  i	  sina	  organisationer	  och	  
verksamheter.	  
	  	  
Ärendet	  till	  AC	  Konsensus	  vid	  lämpligt	  tillfälle.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  
Jan	  Midlert	   	   	   	   Katarina	  Sjöström	  
Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  


