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Dagordning Länsgrupp Barn och unga (LBU) 
Datum och tid: 11 september 2018, 9.30-12.00 
Plats: Distansmöte via Cisco meeting 

 Deltagare: Lisa Högdahl, Pär Åhden, Erika 
Holmberg, Helen Alskog, Ulf Söderström, 
Maria Falck, Gunilla Larsson, Ulf 
Norberg, Eva-Lena Johansson, Marie 
Blomberg, Sofia Gideonsson. 
Föredragande gäst: Maria Edman  
Förhinder: Anna Wallgren 

Enl kallelse 

 Ärende Föredragande Mer info 
1 Föregående protokoll samt övriga frågor. Lisa/Petter  
2 Regional utvecklings- och handlingsplan 

för socialtjänst barn och ungdomsvård i 
Västerbottens län 

Maria Edman Nätverket för socialchefer i länet har beslutat att ta fram en regional 
utvecklingsplan, Maria redovisade arbetet kring detta och lyfte fortsatta 
utvecklingsområden. Bland annat så har en ny lag trätt i kraft som är mer 
omfattande och kräver att ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst och 
landsting klargörs.  
  
En omfattande diskussion följde kring implementeringsarbete av redan skrivna 
samverkansavtal. Det ser alltid olika ut i olika organisationer. Viktigt att följa upp 
hur implementeringar har genomförts. 
 
Till nästa möte ska var och en se över vilka rutiner man arbetar efter och om det 
finns skrivna dokument som reglerar ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst 
och VLL. Dessa får ligga till grund för ett vidare arbete, en arbetsgrupp utses vid 
nästa möte. 
 
Bilagor 
-Överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet 
-Ök Jämtland 
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-Innehåll enl prop: Ök om samarbete om placering av barn och unga 
3 Info: Rutiner vid NEP-frågeställning 

mellan skola och hälso- och sjukvård i 
Västerbottens län.pdf 

Erika 
Holmberg/Helen A 

Ny rutin, fastställd 180827 i enighet. 
 
Erika Holmberg presenterade innehållet i den nya rutinen. Ett intensivt arbete 
under våren som gick i mål den 180827. En första uppföljning av rutinen sker i 
februari 2019.  
 
Från skolans sida är det kommunala skolhuvudmän som arbetat fram rutinerna. 
(Fristående huvudmän kan följa intentionerna i denna, de får kontakta primärvård 
och BUP i frågan.) 
 
I ett stycke har ett utdrag från skollagen fel paragrafhänvisning, det uppdateras i 
februari 2019 vid uppföljningen. 
 
NEP: Elevhälsan skickar remiss till BUP 
Psykisk ohälsa: Primärvård (förutom enligt undantagen som syns i rutinen) 
 
Avvikelser: Noteras och tas upp vid samverkansmöten.  
 
Uppföljning: Februari 2019 
 
Revidering: Mars 2021 
 
Bilaga 
- 180827 Rutiner vid NEP-frågeställning mellan skola och hälso- och sjukvård i 
Västerbottens län 

4 Finns det utrymme för tandvården att 
besöka högstadieskolor för att informera om 
bra kost och karies  

Ulf Söderström Utifrån den generella strategin funderar vi på utökade insatser. Vi skulle vilja 
genomföra insatser i grundskola och högstadium. Material kring kost, regelbundna 
matvanor och tandhälsa. Önskar bli inbjudna till hälsoveckor eller liknande, gärna 
besöka åk 5-6. Ulf undra om skolan har möjlighet att hitta tid för detta? 
 
Lisa undrar om det går att väva ihop med tobaksfri duo i åk 6. Då har vi en 
plattform. Går det att nå högstadiet också? Erika funderar om man ska ta det via 
MLA? Via Elevhälsochefsnätverket? 
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Lisa: Vi kan alltid erbjuda och lobba för det, men rektor styr sin inre organisation. 
 
Vi bjuder in Ulf, eller en annan representant, till elevhälsonätverkets träff den 
19/10 i Lycksele.  
 

5 Logoped - återkoppling från SÖK Lisa Högdahl/Helen 
Alskog 

Både Skellefteå och Umeå har ansett att det har varit långa köer till logopeden. 
Information vid politiker-SÖK. Se bilaga! 
 
Upplevelsen är dock att väntetiden är 2,5 år vid språkstörning. 
 
Läggs till dagordningen på elevhälsochefskonferensen. Vi bjuder in Alexandra 
Rönnlund-Ruth 
 
Bilaga 

Övrig fråga Sammanträdesdatum 2019 Petter L/Lisa 
Högdahl 

Vi planerar för ett möte den 22 februari 09:30-12.00 (distansmöte alt Skellefteå) 

Övrig fråga Sammanträdesdatum 2018 
 

Beslut enligt möte 
180209 

2018  
11/9 Lycksele 9.30-12.00 
21/11 Umeå 9.30-12.00 (distansmöte?) 
 
Möjlighet att finnas med via länk ska finnas. 

Övrig fråga Drogscreening  Ulf och Pär återkopplar från möte kring drogscreening. 
Vi kom inte framåt. I det kommunala perspektivet är frågan flyttad till 
socialchefsnätverket. Ulf N ska ta upp frågan där. Det behövs en tydlighet kring 
vilken organisation har ansvaret för att genomföra detta? Arbetet fortskrider.  

Övrig fråga Samverkansavtal – BBIC Barns behov i 
centrum. 

 Diskuterades under dagens första punkt.  
 

Övrig fråga Regionbildning  Kortfattad information i ärendet.  
Vi tar frågan till novembermötet, då vet vi mer.  

Övrig fråga Läsbeting från senaste mötet 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer
2017/2017-10-31 

Gunilla Larsson Inga frågor på detta vid mötet. 

 


