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Sammanfattning
De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i Region Västerbotten fick för 2020
ett riktat uppdrag av fullmäktige kopplat till att främja barn och ungas psykiska hälsa.
Utifrån medborgardialoger och kunskapsinhämtning framkom en bild av att den
självskattade psykiska hälsan har försämrats hos barn och ungdomar.
Regionstyrelsen har via ett fullmäktigeuppdrag initierat en process för att i samverkan
med kommunerna, ta fram ett program för för att främja barn och ungdomars psykiska
hälsa.
Ett program har utarbetats, sk 11 punktsprogram, och bygger på dialoger med
representanter från länets samtliga kommuner och Region Västerbotten.
Programmet syftar till att ge en gemensam bild av vilka kommunala och regionala
insatser som pågår och vilka insatser som bör utvecklas för att främja barn och
ungdomars psykiska hälsa i Västerbotten.
Inom respektive område ges förslag på fortsatta utvecklingsområden som behöver
prioriteras och konkretiseras utifrån lokala behov och förutsättningar.
Eftersom programmet är framtaget på uppdrag av regionfullmäktige ska programmet
även anas av regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
Programmet antas.
Implementering av programmet ska ske i samråd med nuvarande
samverkansstrukturer.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Andersson (C) föreslår att under punkt 3, under rubrik Generella
utvecklingsområden göra följande ändring: ”Arbeta för att familjecentraler eller
familjecentralsliknande verksamheter etableras i fler kommuner, och vid fler
hälsocentraler och sjukstugor”.
Peter Olofsson (S) föreslår att ett nytt stycke införs under huvudrubrik Befintliga
samverkansstrukturer och processer före stycket Regional samverkansstruktur och
länssamverkansgruppen med lydelsen:
Regionalt Samråd vård och omsorg
Samråd för vård och omsorg är en arena för samverkan inom vård och omsorg för
förtroendevalda på nämndsnivå i kommunerna och regionen i Västerbotten.
Samverkan gäller insatser från kommunernas socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och
sjukvård, samt till dem angränsande hälso-och sjukvård inom regionens
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verksamheter, som behöver dryftas med ett regionalt perspektiv. Samråd vård och
omsorg lägger fram förslag till beslut i respektive nämnd/fullmäktige så att vi så långt
är möjligt har ett jämlikt arbete i länet. Syftet med denna samverkan är att använda
respektive resurser i samarbetet till största möjliga nytta för invånarna i Västerbotten.
Till Samverkan vård och omsorg kopplas tjänsteorganisationerna med
Länssamverkansgrupp och dess beredningar/arbetsgrupper.
Maria Lundqvist Brömster (L) föreslår:
Att under punkt 1 förslagsvis under rubrik specifika utvecklingsområden lägga till
följande;
”Förstärka samverkan i arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck”.
Att under punkt 7 förslagsvis under rubrik övergripande utvecklingsområden lägga till
följande;
”Erbjuda föräldrautbildning i samverkan med socialtjänst, BHV och skola med material
som exempelvis ”Älskade förbannade tonåring” och ”ABC”.”
Att under punkt 1 lägga till vikten av undervisning i sexualitet, samtycke och relationer.
Petter Nilsson (SD) föreslår att att ärendet återremitteras enligt nedanstående
ambitioner:
Det är viktigt att säkra att underlaget följer rådande forskning. Därtill kommer många
av åtgärderna att påverka kommunerna.
Många av Västerbottens kommuner tillhör Sveriges minsta, där få resurser ska räcka
långt. Vad gäller vissa av dessa punkter bör man även se över rådande
rekommendationer och/eller riktlinjer från exempelvis socialstyrelsen och kanske
vidare konkretisera insatserna.
Det är rimligt att därför se över vad som är praktiskt genomförbart så man inte skapar
ett dokument för dokumentets
egna skull. Det finns vidare fler aspekter som rimligen behöver belysas därtill,
däribland hedersvåld, motverkan av
oskuldskontroller. Med mer.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet kan avgöras idag eller återremitteras enligt Petter
Nilssons (SD) förslag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets
förslag och finner att det bifalls.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Håkan Anderssons (C), Peter
Olofssons (S) samt Maria Lundqvist Brömsters (L) tilläggsförslag och finner att
samtliga bifalls, tilläggen införs i underlaget inför regionfullmäktiges hantering.
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Beslut
Regionstyrelsen beslutar om följande tillägg i programmet:
Under punkt 3, under rubrik Generella utvecklingsområden göra följande tillägg:
”Arbeta för att familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter etableras i
fler kommuner, och vid fler hälsocentraler och sjukstugor”.
Nytt stycke införs under huvudrubrik "Befintliga samverkansstrukturer och processer",
före stycket Regional samverkansstruktur och länssamverkansgruppen, med lydelsen:
Regionalt Samråd vård och omsorg
Samråd för vård och omsorg är en arena för samverkan inom vård och omsorg för
förtroendevalda på nämndsnivå i kommunerna och regionen i Västerbotten.
Samverkan gäller insatser från kommunernas socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och
sjukvård, samt till dem angränsande hälso-och sjukvård inom regionens
verksamheter, som behöver dryftas med ett regionalt perspektiv. Samråd vård och
omsorg lägger fram förslag till beslut i respektive nämnd/fullmäktige så att vi så långt
är möjligt har ett jämlikt arbete i länet. Syftet med denna samverkan är att använda
respektive resurser i samarbetet till största möjliga nytta för invånarna i Västerbotten.
Till Samverkan vård och omsorg kopplas tjänsteorganisationerna med
Länssamverkansgrupp och dess beredningar/arbetsgrupper.
Att under punkt 1 under rubrik specifika utvecklingsområden lägga till följande;
”Förstärka samverkan i arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck”.
Att under punkt 7 förslagsvis under rubrik övergripande utvecklingsområden lägga till
följande;
”Erbjuda föräldrautbildning i samverkan med socialtjänst, BHV och skola med material
som exempelvis ”Älskade förbannade tonåring” och ”ABC”.”
Att under punkt 1 lägga till vikten av undervisning i sexualitet, samtycke och relationer.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Programmet antas.
Implementering av programmet ska ske i samråd med nuvarande
samverkansstrukturer.
Deltar ej i beslut
Hans-Inge Smetana (KD) och Emma Lindqvist (MP) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
 §142 Program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa, sk 11punktsprogrammet
 11-punktsprogram för barn och ungdomars psykiska hälsa i Västerbotten
 Tjänsteskrivelse 11-punktsprogrammet för barn och ungdomars psykiska hälsa
 Yrkande S 11 punktsprogram

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-06-07

 Yrkande L - 11-punktsprogram barn och unga.
 Yrkande SD
 Yrkande Håkan Andersson ärende 26 - 11-punktsprogram
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