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Protokoll specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg 
 

Tid: Fredag den 11 februari kl 09.00-12.00  
Plats: Digitalt via Zoom  

 
Vid protokollet 

 
 
Linnea Hedkvist 
Sekreterare 
 
Justerat den: 2022-02-22 
 
Karin Sundin   Tom Rymoen 
Ordförande  Justerare 

 
Närvarande ledamöter: 

 

AnnaMaj Björk  Askersund 
Anita Bohlin Neuman  Degerfors 
Olle Isacsson  Hallsberg 
 Christina Kuurne  Hällefors 
Ola Karlsson  Karlskoga 
Annica Sjöqvist  Kumla 
Anette Schön  Laxå 
Annica Zetterholm  Lekeberg (del av mötet) 
John Hägglöf  Lekeberg 
Mathz Eriksson  Lindesberg 
Ulla Kalander Karlsson  Ljusnarsberg 
Tom Rymoen  Nora 
Marie Brorsson  Örebro 
Karin Sundin  Region Örebro län 
 

Övriga närvarande: 
  

 Ingmar Ångman  Region Örebro län 
 Madelene Andersson  Region Örebro län 
 Linnea Hedkvist  Region Örebro län 
 Maria Lindborg  Region Örebro län 
 Anton Olofsson  RF-SISU 
 Malin Duckert Ek  Region Örebro län 
 Ewa Slätmo  Region Örebro län 
 
 

   
1. Mötet öppnades  
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. En närvarokontroll genom-
fördes eftersom mötet var digitalt. 
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              2. Val av justerare utöver ordförande 
Tom Rymoen utsågs till justerare.  
 

              3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
              4. Föregående möte och protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes och lades till  handlingarna.  
 

5. Rapport från chefsgruppen social välfärd samt vård och omsorg 
Två möten har genomförts sedan mötet i november. Protokollen bifogades kallelsen men 
finns även på Region Örebro läns hemsida:  
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-och-samver-
kan/?E-2-18747=18747#accordion-block-2-18747  

 
6. Tema: Förstudie barnfattigdom i Örebro län  
Maria Lindborg, projektledare och Anton Olofsson samordningsansvarig RF-SISU och 
platsansvarig för Fritidsbanken Markbacken medverkade.  
 
Anton inledde med att berätta om arbetet med Fritidsbanker i Örebro län.  
Fritidsbankerna är till för alla, inte enbart till för de som inte har. Den utrustning som man 
förfogar över har skänkts och lånas ut kostnadsfritt. Syftet är att möjliggöra fysisk aktivitet 
för alla. I hela landet finns ca 110 Fritidsbanker med ca 600 000 utlån per år. Örebro län 
står för ca 10 % av dessa. Fritidsbankerna i Örebro kommun (Markbacken och Östernärke) 
har ca 20 000 utlån per år. Lånen sker dels som butikslån, dels som snabblån, dvs då fritids-
banken finns tillgänglig på olika platser och då man kan låna utrustning för korta stunder.  
Fritidsbankerna når brett, särskilt i de närområden där de finns. Könsfördelningen bland 
låntagarna är ca 56 % kvinnor och 40 % män. Tittar man på antalet följare på Face-book så 
når man framför allt kvinnor i ”mammaålder”.  
Fritidsbankerna gynnar rörelseförståelse och rörelsekompetens och är en bra kompensato-
risk insats. Verksamheten har låga trösklar och ger en förberedelse inför deltagande i före-
ningslivet. I Örebro län finns Fritidsbanker i Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg, Örebro, 
Karlskoga, Kumla och Laxå.  
Anton nämnde slutligen en C-uppsats från Örebro universitet ”Fritidsbankens arbete i so-
cioekonomiskt utsatta områden - Att nå en målgrupp utan att peka ut den”. Denna bifogas 
protokollet.  
 
Maria rapporterade om pågående arbete med en förstudie av barnfattigdom i Örebro län. 
Arbetet pågår i denna fas mellan april 2021 – mars 2022. Ett antal möten har hållits med 
olika intressenter, bl a länets kommuner, länsstyrelsen samt organisationer från civila sam-
hället. En delrapport har tagits fram under hösten 2021 som bifogas protokollet.  
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Barn i ekonomiskt utsatta hushåll lever antingen i familjer med låg inkomststandard vilket 
speglar om familjens disponibla inkomster inte räcker till att täcka nödvändiga levnadsom-
kostnader, eller i familjer med varaktigt låg ekonomisk standard vilket innebär hushåll med 
en disponibel inkomst per person som är mindre än 60 % av medianvärdet ett aktuellt år 
samt under minst två av de föregående åren. 
Folkhälsomyndighetens statistik för 2019 visar att det fanns 8884 barn mellan  0-17 år i 
Örebro län bodde i ekonomiskt utsatta hushåll (11,8%). Det finns stora skillnader inom 
gruppen där  barn med utländsk bakgrund och barn som har föräldrar med låg 
utbildningsnivå sticker ut negativt. Skillnaden mellan kommunerna i länet är stor, från 4,9 
procent till 29,8 procent. Det finns anledning att tro att barnfattigdomen i 
länet kommer att öka under och efter coronapandemin. 
 
Konsekvenserna för de utsatta barnen är att de ofta blir begränsade till sitt bostadsområde 
vilket kan öka utsattheten då även själva området och dess miljö ofta lider brist på 
sociala resurser. Viktiga argument för att arbeta med att minska barnfattigdomen är att 
den ger svårigheter för utsatta personer att delta i samhällslivet, att den genererar både 
individuellt lidande och sämre livschanser samt större samhällskostnader över tid, Barnfat-
tigdom ger ökad risk för mobbning, skolfrånvaro, lägre skolresultat men också risk diabe-
tes, fetma, astma, sämre tandhälsa, olyckor och vanvård, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk 
ohälsa, missbruk samt kriminalitet. Risken är också högre att barnen själva kommer att be-
höva försörjningsstöd i vuxen ålder. Barnfattigdom är också en viktig barnrättsfråga.  
Regionens Liv & hälsa ung- undersökningar visar också stora skillnader i upplevd hälsa mel-
lan de som är oroliga för familjens ekonomi, och de som inte är oroliga. 
 
En sammanfattning av relevant forskning visar att framtida livschanser påverkas på flera 
olika sätt. Förändrade sociala välfärdssystem har betydelse för barnfattigdomens utveckl-
ing. Insatser som kan bidra till minskad barnfattigdom är utökad ekonomisk rådgivning, en 
aktiv arbetsmarknadspolitik samt tidiga insatser till barn och familjer. Likaså gratis utbild-
ning och att fler barn får möjlighet att delta i förskoleverksamhet. Ökad samverkan mellan 
olika offentliga aktörer och mellan offentliga och civila aktörer är viktig. För att mildra ef-
fekten behövs kompensatoriskt arbete. 
 
Inom ramen för förstudien och insamlat material finns det fem områden som bör priorite-
ras: 

1. Styrning och ledning och behov av politiska beslut.  
Flera politikområden behöver involveras och politisk enighet skapas. Kunskaps-
höjande insatser behövs. Vågar vi se problemet? Gör vi rätt saker?  

2. Samordning och samverkan.  
Vi behöver hjälpas åt och synliggöra problemet. Det finns olika förutsättningar lo-
kalt. Kompensatoriska men även strukturella och organisatoriska insatser behövs 
samt att civila samhället involveras i en riktig samverkan.  

3. Arbete sysselsättning och vägledning 
Behov finns av bättre samverkan i kommunen och med arbetsförmedlingen. Ut-
satta familjer behöver få hjälp med sin ekonomi. Ett exempel är att om mammorna 
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är familjens mottagare av försörjningsstöd så kommer de barnen till del i större 
grad. En trygg boendesituation är viktig trygghet där t ex vräkning kan påverka bar-
nen i stor grad.  

4. Skola och fritid 
Det är viktigt att skolan är kostnadsfri och att det finns meningsfull fritid för alla 
barn även under eftermiddagstid. 

5. Tydliggöra barns och vårdnadshavares röster.  
 

Konkreta insatser som är på gång just nu i Örebro län är: 
 Framtagande av ekonomisk utbildning för vårdnadshavare 
 Sammanställning av materiel som speglar Barnets röst  
 Inventering av barnrättsperspektiv och ekonomiskt bistånd 
 Genomförande av utbildning kring barnfattigdom för tjänstepersoner och politiker 

i samarbete med Rädda barnen  
 Avslutande processverkstad för årets kartläggningsprocess den 2 mars.  

 
 

Diskussion/synpunkter: 
Ingår asylsökande barn i statistiken? Det är en grupp där stora insatser behövs. Svar: I Sve-
rige fanns ca 13 000 asylsökande personer 2020. Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige 
och räknas därmed inte in i statistiken. För att en asylsökande ska bli folkbokförd krävs att 
personen har ett uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Först då räknas perso-
nen som invandrad i Sverige och ingår i befolkningsstatistiken. 
Det behövs en tydlig redovisning av vad som orsakar fattigdomen för att kunna rikta insat-
ser rätt. Viktigt att komma tillrätta med integrationsproblem och få nya svenskar i arbete 
och egen försörjning. Vi kan inte acceptera utanförskap.  
Samverkan med civilsamhället är viktig för att identifiera samhällets behov och hur  före-
ningar kan vara delaktiga i lösningen. Exempel från Nora kommun.  
Fritidsbankerna är viktiga, även dagkolloverksamhet.  
Kan man tänka sig ett regionalt stöd till fritidsbanker i de kommuner som inte har för att 
skapa likvärdighet i länet? 
Stadsmissionen och svenska kyrkan utökar sin aktivitet i norra länsdelen.  
Viktigt att arbeta med arbetslösheten. Exempel finns från Ängelholms kommun som har en 
aktivitet som heter Aktivitet förebygger och som fick Generation Peps pris 2022 som Årets 
peppare. I Kumla kommun diskuteras liknande verksamhet.  
Det breda perspektivet är bra för att kunna angripa orsakerna och för att se att olika fak-
torer påverkar varandra. Frågan är inte bara ett integrationsproblem. Ett strukturellt an-
greppssätt är viktigt.  
Registerledare i försörjningsstödssystemet kan ändras till att kvinnan blir mottagare av stö-
det. Kommunerna är fria att ändra detta.  
 
De bilder som visades bifogas protokollet.  
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7. Ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet  
Malin Duckert Ek och Ewa Slätmo föredrog ärendet.  
 
Nuläget i arbetet med ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet.  
Den 17 mars genomförs en digital remisskonferens. Inbjudan bifogas protokollet.  
 
Hållpunkter i arbetet är: 
1. Hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. 
2. Barn under 18 år 
3. Inriktning psykiatri 
4. Inriktning somatik 
 
Ytterligare utredningsområden är egenvård, nutrition, gränssnitt rehabilitering, tröskel-
principen, omvårdnadshjälpmedel samt medicintekniska produkter.  
 
Några axplock från pågående arbete gavs:  
Nutritionsvårdsöverenskommelsen klar i januari 2022 och ”Dietist direkt” startar 
mars/april 2022 vilket innebär att två tjänster tillsatts som ska bistå med handledning lo-
kalt.  
Den länsgemensamma målbilden för nära vård är inne i en beslutsprocess hos kommu-
nerna och regionen.  
Ekonomimodell för hälso- och sjukvård i hemmet startar i februari 2022.  
Expeditionsresor för gränssnitt rehabilitering startar också.  
Bildstöd ska tas fram som ska komplettera överenskommelserna. 
Tröskelprincipen ersätts med nivåindelning och förslag tas fram under våren.  

 
Medicintekniska produkter  
Omfattas av tre områden; medicintekniska produkter, omvårdnadshjälpmedel och väl-
färdsteknik.  
En processkartläggning har genomförts med utgångspunkt från en gemensam problemfor-
mulering: 
1. Otydlig/okänd ansvarsfördelning för produkt, förbrukningsmaterial, service och eko-

nomi.  
2. Arbetssättet är inte sammanhållet 
3. Oklart kostnadsansvar 
 
Resultaten pekar på sex områden att arbeta vidare med; beställningsprocess, hemleverans 
till patient eller SÄBO, rimligt basutbud i kommunerna, gränssnittsutmaningar, ekonomi 
samt förutsättningar för nära vård.  
 
Systematisk kvalitetssäkring är viktig utifrån kraven i lagstiftning men också utifrån ekono-
miska angelägenheter.  
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Diskussion/synpunkter: Hur kan vi samverka och hur kan vi gå vidare? 
 Framtiden förutsätter en ökad flexibilitet och att vi bygger bort gränsdrag-

ningskonflikter  
 Medicintekniska produkter kan stödja eller hindra en nära vård  
 Området är förenat med kostnader – hur kan vi bli bättre på att systematiskt 

arbeta tillsammans? 
 
Bra frågeställningar att arbeta vidare med. Bra med systematik och att få processer att ske 
digitalt. Systemen ska kunna prata med varandra. Utmana leverantörerna mot varandra. 
Bra belysning av olika dilemman.  
Problem med gränssnitt har diskuterats ända sedan ädelreformen. Finns de gemensamma 
stora upphandlingarna kvar? Ja, dock finns brister i systematiken och uppföljning. Utrust-
ningar är inte det dyraste, det är förbrukningsmaterial.  
Hur kan kostnader hanteras på bästa sätt? Riskerar vi att skjuta kostnader till varandra? 
Viktigt att uppmärksamma kostnaderna inom omställningen till nära vård.  
Kan en gemensam nämnd vara en organisationsform för detta område? Ett uppdrag be-
hövs i så fall och frågan måste utredas med en vägledning för att framtida arbete. Det finns 
gott om tid för en utredning. Inte aktuellt med en gemensam nämnd förrän 2026. Frågan 
bör tas med i fortsatta diskussioner efter valet 2022.  
Området medicintekniska produkter har en säkerhetsaspekt. Produkterna ska skötas av 
personal i hemmet som kanske inte har kompetens. Vem bär ansvar om de används på fel 
sätt eller om något händer? 
Hur gör andra regioner? Det har inte systematiskt gåtts igenom men bör göras. Det finns 
andra regioner som arbetar på andra sätt. Gränssnittet för rehabilitering är unikt för vår 
region vilket kan  komplicera frågan.  
 
Välfärd och folkhälsa fick i uppdrag att utreda hur arbetet med medicintekniska produkter 
kan utvecklas och återkomma med förslag till projektidé för fortsatta diskussioner.  

 
De bilder som visades bifogas protokollet.  
 
8. Covid 19 – lägesrapport 
Madelene Andersson föredrog ärendet 

 
Madelene rapporterade kring det den förstärkta samverkan som pågått i januari och febru-
ari. Fokus har främst legat på smittskydd och vårdhygien. Den stora smittspridningen som 
pågått har inte påverkat behovet av sjukvård som under tidigare vågor men personalsituat-
ionen inom vård och omsorg har ändå varit ansträngd. Statistik för antalet covidfall samt 
antal slutenvårdade och intensivvårdade presenterades. Även statistik för utveckling av an-
tal tester och andel positiva, konstaterad smitta hos vårdtagare och personal i länets  kom-
munala verksamheter samt antalet givna vaccinationsdoser i kommunal verksamhet i lä-
net.  
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För smittskyddsrekommendationerna gäller ändrade förutsättningar fr o m den 9 februari. 
Bakgrunden är covidsmittans utveckling samt att många har haft smittan och har vaccine-
rat sig. Provtagningen av allmänheten kommer att upphöra. Dock ska personer som har 
symptom fortsatt stanna hemma och undvika kontakt med andra människor. Ovaccinerade 
vuxna ska undvika trängsel och stora folksamlingar.  
 
Vaccinationer kommer att ske på fyra ställen i länet och det finns gott om lediga vaccinat-
ionstider. Vaccinationer kommer också att ges vaccination på vårdcentraler av personal 
från vaccinationsmottagningarna, i utvalda områden i Örebro, vid dagverksamhet för hem-
lösa i Karlskoga och Örebro samt ICA-Maxi Boglundsängen Örebro och i Gallerian vid Ma-
rieberg under vecka 7.  
 
När det gäller planering framåt kommer smittbegränsande åtgärder att finnas  kvar inom 
vård och omsorgsmiljö för att skydda de som riskerar att bli svårt sjuka och det är viktigt 
att vaccinationsarbetet fortsätter. Täckningsgraden för vaccination av länets befolkning är 
ca 90 % för dos 1, ca 88 % för dos 2 och ca 60 % för dos 3.  
 
Diskussion/synpunkter: 
I Nora har pensionärs- och handikapprådet diskuterat vilka som kallas till vaccinering med 
dos 4. Representanter från Reumatikerförbundet meddelade att de har fått kallelser. Detta 
handlar sannolikt om en boosterdos för denna grupp. Målgruppen för dos 4 är äldre äldre.  
 
De bilder som visades bifogas protokollet.  
 
9. Psykisk hälsa 

 
Maria ungdom i hela länet 
Hanna Turesson Bernehed föredrog ärendet.  
 
Verksamheten med Maria ungdom startade i Örebro  och tanken fanns med från början att 
den ska tillgängliggöras i hela länet. I Örebro kommun består Maria ungdom av personal 
från kommunen  (socialtjänst och skola) samt från regionen (beroendecentrum och BUP). 
Den initiala tanken för att sprida Maria ungdom i hela länet var att ungdomarna skulle ta 
sig till Örebro. Efter intervjuer med anställda i länets kommuner utanför Örebro har inrikt-
ningen nu istället varit att sprida verksamheterna i länsdelarna och stärka det som redan 
sker på hemmaplan. Detta möjliggör också samverkan med de kommunala verksamhet-
erna lokalt. Tre medarbetare anställa av psykiatrin och placeras  inom Maria Ungdom. De 
kommer att utföra sitt arbete med utgångspunkt från de tre mottagningarna för psykisk 
ohälsa, MPO, i Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg. Dessa personer har ansvar för kontak-
terna med kommunerna i respektive länsdel och att bygga upp samarbete mellan social-
tjänst, skolor och vårdcentral.  Se intervjuer.  
 
Diskussion/synpunkter: 
Bra arbete som skapar närhet och lokalkännedom 
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Finansiering sker under två år med de gemensamma länsmedlen från psykisk hälsa. Måste 
säkras långsiktigt. Arbetet har en stark förankring i psykiatrin som vill ta det långsiktiga an-
svaret.  
Bra med lokal förankring. 
 
Samsjuklighetsutredningen  
Hanna Turesson Bernehed föredrog ärendet.  
 
I den statliga samsjuklighetsutredningen har Örebro tillsammans med  Västernorrland och 
Värmland deltagit som pilotlän.  En process har pågått under 2021 som bl a inneburit sam-
tal med  personal och egenerfarna. Uppdraget har varit att ”prototypa” ett lagförslag dvs 
testa ett sätt innan man bestämmer sig vilken väg man ska gå.  
Ett delbetänkande av utredningen ”Från delar till helhet – En reform för samordnade, be-
hovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” 
är nu ute på remiss där man bl a arbetat med de målbilder som togs fram i pilotarbetet.  
 
Arbetet har lett fram till ett flertal regionala aktivitetsförslag. Anställning pågår av process-
ledare samsjuklighet (inom psykiatrin) som ska arbeta vidare med delar av förslagen. 
  
Diskussion/synpunkter: 
Glädjande förslag.  Hur kan frågan kring personliga ombud utvecklas? 
  
Överenskommelse Psykisk hälsa 2022 mellan SKR och regeringen 
Ingmar föredrog ärendet.  
 
Överenskommelsen mellan staten och SKR inom området psykisk hälsa och suicidprevent-
ion för 2022 innebär en förlängning av tidigare överenskommelser. 
Syftet med överenskommelsen är att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala 
och regionala handlingsplaner, bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner 
att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap samt initiera eller utveckla särskilda vårdfor-
mer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka 
tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats 
 
Överenskommelsen innehåller följande punkter: 
1. Fortsatt arbete med utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner samt 
vård av hög kvalitet där patienten finns, mobila lösningar. Medel till både regionen och 
kommunerna 
2. Insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, främja psykisk hälsa och motverka 
psykisk ohälsa bland barn och unga. Medel till regionen. 
3. Personer med samsjuklighet – insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan. 
Länsgemensamma medel.  
4. En god vård som är effektiv och säker, utgår från individens behov och är baserad på 
bästa tillgängliga kunskap. Medel till både regionen och kommunerna 
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5. Brukare och patienter som aktiva medskapare av vården – en mer personcentrerad 
vård. Länsgemensamma medel.  
6. Ett stärkt suicidpreventivt arbete. Länsgemensamma medel. 
7. Psykiatrisk traumavård. Medel till regionen.  
 
De medel som fördelas till kommunerna omfattar potter för utvecklingsarbete samt kun-
skapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
De länsgemensamma medlen omfattar potter för att stärka samverkan, brukarmedverkan 
samt suicidprevention på totalt ca 14,7 miljoner kronor. De länsgemensamma medlen möj-
liggör bl a arbetet med Maria ungdom och samsjuklighet.  

 
De bilder som visades bifogas protokollet.  

 
10. Kommunala doktorander 
Ingmar föredrog ärendet och underlag finns i tidigare utskick ”Forskning och forskarutbild-
ning inom kommunal hälso- och sjukvård”. Bilagan till underlaget ”Sammanställning av en-
kätsvar, avancerad akademisk examen för legitimerad personal i Örebro läns kommuner, 
maj 2021” bifogas protokollet.  
 
Modellen för forskarutbildning i kommunal hälso- och sjukvård kommer från Forum 2.0 en 
samverkansplattform mellan regionen, kommunerna och Örebro universitet. Syftet är att 
försöka få fler forskningsstudenter i den kommunala verksamheten samt att få fler dispu-
terade i verksamheterna.  
Det förslag som nu föreligger är berett i tjänstepersonsorganisationen. Föreslaget innebär 
en gemensam finansiering av fyra forskningsstuderande som på halvtid tjänstgör i verk-
samheten och på halvtid arbetar med forskning. Regionens åtagande är att avsätta resur-
ser för handledning och annat forskningsstöd och forskningsstödjande funktioner.  
Kommunernas åtagande innebär finansiering av doktorander samt projektmedel för grund-
finansiering.  

  
Avsikten är att dra igång verksamheten under året och redan nu finns intresserade perso-
ner. I länet finns många som är berättigade att gå vidare till forskningsstudier. Principer för 
prioritering av doktorandprojekt finns i beslutsunderlaget.  
 
Diskussion/synpunkter: 
Spännande arbete som innebär ytterligare steg kopplat till länets akademiska vård- och 
omsorgboenden. 

 
11. Kommande möten 2022 
Kommande planerade möten är den 6 maj eftermiddag, 9 september förmiddag samt 18 
november eftermiddag.  
Önskemål fanns om att senarelägga mötet i september till efter valdagen. Frågan hänsköts 
till presidiet. 
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Diskussion fördes om hur mötet i maj ska genomföras och rådet beslutade att det ska hål-
las fysiskt.  
 
Teman till kommande möten 
Utöver de teman som tidigare diskuterats och lyfts fram: 

 Integration och hederskultur – goda exempel 
 Barnfattigdom – en förstudie om läget i länet 
 Samverkan med civila samhället 
 Inspirationsmöte med alternativa metoder för mötena den 11 februari med båda 

specifika samverkansråden. Studiebesök för båda råden? 
 Finns det särskilda önskemål för laget runt-diskussionerna? 

fanns också önskemål om: 
 Läkemedelsgenomgångar 
 Hälsoundersökningar av barn som omhändertagits av samhället 
 Gemensamt möte med specifika samverkansrådet för folkhälsa? 

 
12. Mötet avslutades 

Ordförande tackade mötesdeltagarna för dagens möte och avslutade mötet. 
 
 
 
Nästa möte med specifika samverkansrådet social välfärd samt vård och omsorg: 6 maj kl 
13-16.  

 
Protokoll från Specifika samverkansrådens möten hittar du här: 
https://www.regionorebrolan.se/sv/organisation-och-politik/politisk-styrning/radgi-
vande-organ-och-kommitteer/specifika-samverkansrad/  

 
 


