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Dagordning Länsgrupp Barn och unga (LBU) 
 
Datum och tid: 9 februari 2018, 9.30-12.00 
 
Plats: Lokal – Stadshuset, vån 2, Ekan, Skellefteå 
 

 Närvarande:  
 
 

Pär Åhden 
Lisa Högdahl 
Erika Holmberg 
Maria Falck 
Petter Lundberg 
 
Via länk 
Helen Alskog 
Sofia Gideonsson 
 

 Ärende  Mer info 
1 Vår nya ordförande Lisa Högdahl hälsar 

deltagarna välkomna. 
 Lisa Högdahl har valts till ny 

ordförande för LBU under 2018. 
 Dagordningen godkändes   
2 Föregående protokoll samt övriga frågor.   
3 Spridningsseminarium Skellefteå 2018 

-Antal anmälda 
-Seminarium 
-etc 

Information Datum, 28 feb 2018, Skellefteå.  

Arbetsgrupp: Petter Lundberg, Pär 
Åhdén, Lisa Högdahl, Maria Falck  

Antal anmälda: 54 
Seminarie: 
1: 9 
2: 21 
3: 22 
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4: 17 
5: 25 

Medlefors: Flexibla och till stor 
hjälp i ett svårt läge 
deltagarmässigt. 

Huvudföreläsare: Allt klart. Bra 
förhandling, positiv och 
intresserad. 

Toastmaster: Lisa välkommen, 
Petter det praktiska 

 
Seminarier (5pers, avslutar också 
på resp ställe): LBU-gänget fördelar 
sig så att vi har en på respektive 
seminarie som kan avrunda dagen 
och dela ut föreläsargåva. 

Föreläsargåva: Skellefteå ordnar 

Onsdag 14/2 går ett 
bekräftelsemail ut till alla anmälda. 

Seminarievalen tejpas upp vid 
entren. 

Vi bokar ett telmöte under vecka 8. 

4 BUP- ök Information Nulägesrapport (Petter L) 
-Överföring av tidigare ök till en 
“mall” (Utgår från mall från 
Västernorrland). 
-Kommunikativt bra mall 
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-”Samverkan” är en fråga som 
diskuterats mycket hittills. 
-Nytt möte:  
 
Umeå och kranskommunerna: 
Missnöjda med nuvarande ök. 
Umeå kommun skriver inte på en 
ök som den ser ut idag. 
 
Skellefteå och Lycksele: Nöjda med 
dagens överenskommelse 
 
Privata aktörer dyker upp på 
marknaden, exempelvis 
“Nepoteket”. Hur ser gången ut vid 
remiss och kostnader osv? 
Frågor som behöver utredas. 
Föräldrar får olika information.  
 
Elevhälsochefsnätverk i mars, blir 
en avstämning hur övriga 
kommuner i länet tycker att det 
fungerar. 
 
Förlegade beskrivningar i ök utifrån 
skollagsförändringar.  
 
Skrivelse till Annika Strandhäll 
socialminister från Erika H och Åza 
H ang debatt om vårdkön. Erika 
läser upp deras skrivelse. 
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Övrig 
fråga 

Sammanträdesdatum 2018 
 

 2018  
Spikat 
9/2 Skellefteå kl 9.30-12.00 
16/5 Umeå kl 9.30-12.00 
11/9 Lycksele 9.30-12.00 
21/11 Umeå 9.30-12.00 
 
Möjlighet att finnas med via länk 
ska finnas. 

Övr Landstingets interna ansvarsfördelning 
för psykisk ohälsa för barn och unga, när 
är den klar? 

 Erika Holmberg 
Fråga från A-C, Åza H och Erika H 
Umeå kommun. 
 
Svar från Helen Alskog, klart sista 
maj.  

Övr Vägledning i samverkan, mellan 
landstingets barn- och 
ungdomshabilitering och grundskolan i 
Umeå kommun gällande elever/barn och 
ungdomar med autismspektrumtillstånd 

 Önskan vid förra mötet att länet 
skulle få se detta arbete. 
 
Erika Holmberg är föredragande 
med bildspel. 
 
se bilaga 

Övr Ordförande tackade och avslutade mötet   

Nästa 
möte 

  16/5 Umeå kl 9.30-12.00 
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