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Protokollfrån

Pol

itisk samverkansberedn i ng
Tid och plats

Torsdagen den

l4 maj 2014 10.00

Landstinget
Kent Ögren (S)

Britt Westerlund (S)

-

16.00, Sunderbyns Kurs- och konferens

Närvarande beslutande
Socialberedningen
Helena Öhlund (S), Älvsbyn
Margareta Bladfors Eriksson (S), Luleå
Marlene Haara (S), Haparanda
o c h ut bildnin g s beredn inge n
Ruth Rahkola (S), Piteå
Rigmor Åström (M), Boden

B ar n-

Landslingel
Monica Carlsson (V)
Agneta Granström (MP)
Dan Ankarholm, (NS)

Frånvarande beslutande
Socialberedningen
Carola Lidén (C), Luleå
Gunnar Bergman (V), Kiruna
o c h ut bildning s berednin g en
Birgitta Persson, (S), Överkalix
Roger Suup (S), Kiruna

B arn-

Anneli Granberg, NLL
Inger Kyösti, Kommunfürbundet

Tjänstemän
Henry Lundgren, Kommunftirbundet
Kj ell-,{ke Hallden, Kommunfü rbundet

Þ

Y"û¿-tLi
Kjell-Äke Halldén, sekreterare

I

i

I

L'

ladfors Eriksson, j usterare

Helena Öhlund, ordfürande
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sr
Sammanträdet öppnas
Ordloranden hälsar välkommen och lorklarar sammanträdet öppnat.

s2
Val av justerare
Ordloranden loreslår att Margareta Bladfors Eriksson (s) Luleå, utses till justerare.
Samverkansberedningen beslutar att Margareta Bladfors Eriksson (s) Luleå, tillsammans
med ordfü randen justera protokollet.

s3
Dagordning
Ordftiranden presenterar utsänd dagordning och ftireslår att den fastställs
Samverkansberedningen beslutar

alt

utsänd dagordning fastställs

s4
Protokol I från föregående sammanträde
Genomgång av protokoll från sammanträdet den
B

l3 februari.

ilaga : före gående s ammantrcidesprotokoll.

Samverkansberedningen beslutar

atl

protokollet, med godkännande, läggs

till handlingarna.

s5
(H)järnkoll
Marie Öhman och Rita Johansson, Luleå kommun, informerar om (H)järnkoll nationellt,
regionalt i Norrbotten och lokalt i Luleå. En översikt är utsänd till ledamöterna.
Samverkansberedningen beslutar

ati

informationen, med godkännande, läggs

till

handlingarna
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s6
Missbruk och beroendevård
Muntlig information av Henry Lundgren, Kommunftrbundet. Av informationen framgår
bland annat att från den 1 juli 2013 är landsting och kommuner skyldiga att ingå gemensamma överenskommelser om ansvarsfördelning inom detta område.
Ett florslag till överenskommelse enligt rubrik är under utarbetande av länsstyrgruppen,
bestående av tjänstemän i Kommunforbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting
Förslaget forväntas vara klart i september och överlämnas då till Den politiska samverkansberedningen ftir vård, skola och omsorg.

Ordfüranden füreslår att presentationen skickas
med godkännande,

till

till

alla ledamöter och att informationen,

handlingarna.

Samverkansberedningen beslutar

att presentationen
att

skickas

till alla ledamöter

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

s7
LOB och tillnyktring
Information av Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting. Av informationen framgår
bland annat att regeringen beslutat att under 2014 fordela 35 000 000 kronor flor att stödja
ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten
och forbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer - LOB. Detta berör kommuner, landsting och Polisen.
Bilaga: Uppdrag attfòrdela medelfAr en satsningfùrfArbatrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhrindertagande av berusade personer
Ordföranden frireslår att informationen, med godkännande, till handlingarna.
Samverkansberedningen beslutar

att

informationen, med godkännande, läggs

till

handlingarna

s8
Uppdragsbeskrivning, skyddat boende
Information av Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting. Av informationen framgår
bland annat länssamordnaren für samverkan mot våld foreslås få i uppdrag att:
o Utreda fürutsättningama fiir ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och
barn i Norrbotten.

¡

Presentera ett fürslag

till

överenskommelse für ett skyddat boende i länet mellan

länets kommuner och landstinget.

¡

Beskriva verksamhetens innehåll, ansvarsfürdelning, organisation och finansienng.

A,t
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till

redan befintlig verksamhet och stuktur, t.ex. samordning
med Freda. Utredningsuppdraget ska utgå från aktuell kunskap och evidens i ämnet.

Utredningen ska ta hänsyn

Enligt tidsplanen i fürslaget behandlas ärendet av Samverkansberedningen den
13 november och går vidare till Kommunfürbundets styrelse den 4 december respektive
Landstingsstyrelsen den 9 december.

Bilaga: Uppdragsbeslcrivning enligt rubrik
Ordfüranden füreslår att Länsstyrgruppen ska säkerställa att ett ftirslag presenteras enligt
tidplan utifrån beslutat uppdrag
Samverkansberedningen beslutar

att Länsstyrgruppen ska säkerställa

att ett förslag presenteras enligt tidplan utifrån be-

slutat uppdrag

se
Strategi Bättre Iiv för sjuka äldre 2015-2017
Muntlig information av Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting. Av informationen
framgår att den nationella äldresatsnigen upphör vid årsskiftet. Länsstyrgruppen bedömer
att det finns behov av en långsiktig strategi ftir att skapa ett bättre liv für sjuka äldre i
Norrbotten. Samverkansberedningen füreslås därfiir ge Länsstyrgruppen uppdraget att ta
fram ett ftirslag till Strategi Bättre liv for sjuka äldre 2015-2017
Ordforanden ftire slår att länsstyrgruppens lorslag

b

ifalls.

Samverkansberedningen beslutar

att länsstyrgruppen

får uppdraget att ta fram ett fiirslag

till

Strategi Bättre liv för sjuka

'ëildre 2015-2017

s

10

Nya perspektiv Värmland
Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting informerar om att länsstyrgruppen foreslår
att representanter från Nya Perspektiv i Värmland bjuds in i början av nästa år istället
lor till hösten pga valet i september. Ett senarelagt möte skapar bättre fürutsättningar für
samverkan eftersom valet kan påverka vilka ledamöter som blir representanter i samverkansberedningen.

Ordloranden ftireslår att en representant ftir Nya perspektiv Värmland ska bjudas in
Samverkansberedningen i början av nästa år.

till

Samverkansberedningen beslutar

att en representant

für Nya perspektiv Värmland ska bjudas in
ningen i början av nästa år

till

Samverkansbered-

dM vq
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s r1
översyn av avgifter NLL
Muntlig information av Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting. Av informationen
framgår att Norrbottens läns landsting gör en översyn av avgifter i öppen- och slutenvård
samt avgifter lor sjukresor och intyg. Syftet är att skapa likvärdiga fürutsättningar till
vård och behandling bland befolkningen samt minskad administration i vården genom att:

.
'

Möjliggöra att patienter själva kan ankomstregistrera sina besök
Utreda für- och nackdelar med enhetstaxa i enlighet med den modell som tillämpas av landstinget iVärmland

'

Se över undantag och specialregler i nuvarande regelverk och föreslå hur dessa
kan fürenklas alternativt tas bort

Ordforanden füreslår att informationen, med godkännande,

till

handlingarna.

Samverkansberedningen beredn ingen beslutar

att

informationen, med godkännande, läggs

till

handlingarna

s r2
lnbjudan t¡ll PRIO-dialog
Muntlig information av Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting. Av informationen
framgår bland annat att ett möte med berörda pafter kommer att hållas inom kort. Det
som nu är på fürslag ftjr PRlO-dialogen är att dialogmötet hålls den29 oktober mellan
klockan 10.00 och 16.00. Enligt ftirslaget ska ledamöterna i Samverkansberedningen,
länsstyrgruppens tjänstemän och ett antal verksamhetsansvariga bjuds in.

Ordforanden ftireslår att informationen, med godkännande,

till

handlingarna.

Samverkansberedningen beredningen beslutar

att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

s 13
överenskommelse om tjänsteköp av sjukvårdsinsatser
Information av Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting. Av informationen framgår
bland annat att kommuner och landsting füreslås kunna köpa tjänstema av varandra till
samma kostnad och att nivåerna indexregleras.

Bilaga: Overenskommelse enligt rubrik
Ordfüranden füreslår att fürslaget antas och att Samverkansberedningen ftir vård, skola
och omsorg rekommenderar länets kommuner och Norrbottens läns landsting att underteckna överenskommelsen.
Samverkansberedningen beredningen beslutar

att

fürslaget

till

Överenskommelse om tjänsteköp av sjukvårdsinsatser antas

dw
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att

Samverkansberedningen ftir vård, skola och omsorg rekommenderar länets kommuner och Norrbottens läns landsting att underteckna överenskommelsen.

s14
Mötets avslutande
Ordforanden frågar om det finns några övriga frågor. Hon konstaterar inga
tackar deltagarna och fürklarar sammanträdet avslutat.

dLt
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