POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 2 JUNI 2015

Protokoll från

Politisk samverkansberedning
för vård, skola och omsorg
Tid och plats

2 juni 2015 kl 13.00-17.00 i Landstingshuset, styrelserummet

Landstinget

Beslutande
Kommunerna

Maria Stenberg (S)
Glenn Berggård (V)
Dan Ankarholm (NS)

Socialberedningen:
Helena Öhlund (S)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Marlene Haara (S)
Stefan Granström (C)
Barn- och utbildningsberedningen:
Sven Nordlund, (MP)

Landstinget

Frånvarande beslutande
Kommunerna

Anders Öberg (S)
Agneta Granström (MP)

Socialberedningen
Gunnar Bergman (V)
Barn- och utbildningsberedningen
Carina Sammeli
Åke Johdet (S)
Rigmor Åström (M)
Tjänstemän

Anneli Granberg
Ingrid Carlenius

Maria Lavander
Inga Gustafsson

...........................................................
Inga Gustafsson, sekreterare

...........................................................
Maria Stenberg, ordförande

...........................................................
Margareta Bladfors Eriksson,
justerare
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§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden Maria Stenberg (S) förklarar sammanträdet öppnat.

§2
Val av justerare
Margareta Bladfors Eriksson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§3
Dagordning för mötet
Utsänd dagordning för mötet fastställs.

§4
Protokoll från föregående sammanträde
Genomgång av protokoll från sammanträdet den 2 februari 2015. Protokollet
läggs till handlingarna.

§5
Patientnämndens rapport
Redovisning av patientnämndens rapport till landstingsfullmäktige den 25
februari 2015.
Föredragande: Lennart Åström, patientnämndens ordförande, Jessica
Muhigana, utredare patientnämnden
Bilaga: Patientnämndens rapport
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§6
SAM-projektet – redovisning av nuläge kring
projekt psykisk ohälsa för barn och unga
SAM-projektet syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i
Norrbotten. Projektet arbetar för ökad förståelse, kompetens och samverkan,
och för att motivera fler att lyfta frågorna kring psykisk ohälsa.
Pilotprojekt, långsiktiga mål samt kunskapsspridning redovisades.
Föredragande: Linda Moestam, Folkhälsocentrum
Bilaga: Rusta barn och unga för livet, presentation av SAM-projektet

§7
PRIO-satsningen – vad händer i länet?
De prestationer som kommuner och landsting ska klara för att få del av regeringens bidrag formuleras i en överenskommelse mellan Socialdepartementet
och SKL. För att få del av prestationsersättning ska uppföljning redovisas till
Socialstyrelsen senast 1 september.
NSPH får särskilda medel från Socialdepartementet för att stödja patient-,
brukar- och anhörigföreningar att bli delaktiga i sina kommuners och landstings arbete med PRIO-satsningen.
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius.

§8
Samverkan mot våld
Den 14 maj 2014 gav samverkansberedningen länssamordnaren för Samverkan mot våld uppdraget att utreda förutsättningarna för ett skyddat boende
för våldsutsatta kvinnor och barn i Norrbotten.
Utredningen skulle redovisa ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och länets kommuner och omfatta verksamhetens innehåll, ansvarsfördelning, organisation och finansiering.
Förslag till överenskommelse presenterades.
Beslut

1 Överenskommelsen godkänns.
2 Samverkansberedningen skickar överenskommelsen till kommunförbundets styrelse och landstingsstyrelsen för beslut.
Föredragande: Ingrid Carlenius, Anneli Granberg
Bilagor:
Överenskommelse skyddat boende,
Basnivå samverkan mot våld
Samverkan mot våld (Presentation)
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§9
Beroendecentrum – Rapport
Ann-Christin Åström och Henry Lundgren lämnar muntlig rapport.

§ 10
Bättre liv för sjuka äldre
Handlingsplanen är ett komplement till strategin Bättre liv för sjuka äldre i
Norrbottens län 2015-2018. Handlingsplanen är fyraårig och innehåller mål
och mått som möjliggör uppföljning av de prioriterade områden som lyfts
fram i strategin. För att den övergripande strategin och handlingsplanen ska
bli verksamma ska årliga aktivitetsplaner utarbetas lokalt och gemensamt per
närsjukvårdsområde.
Varje närsjukvårdsområde med tillhörande kommuner ska årligen utforma
en lokal och gemensam aktivitetsplan. Planen ska följas upp och årligen
rapporteras till politiska samverkansberedningen.
Beslut

1 Handlingsplanen antas.
2 Samverkansberedningen skickar handlingsplanen till kommunförbundets
styrelse och landstingsstyrelsen för beslut.
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius
Bilaga: Handlingsplan

§ 11
Strukturfondsansökan Samordnad individuell plan
Redovisning av eventuell strukturfondsansökan mellan landstinget, Tieto,
kommunförbundet, LTU
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius

§ 12
Utskrivningsklara patienter på sjukhus
Statistik från februari visar att många utskrivningsklara patienter ligger kvar
på sjukhusen. Grundlig analys av materialet har inte ännu genomförts.
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius
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§ 13
Överenskommelse om ansvarsfördelning
vaccinationsprogrammet
Överenskommelsen löper ut under året. Förslag till ny överenskommelse har
utarbetats.
Beslut

 Överenskommelsen antas.
 Samverkansberedningen skickar överenskommelsen till kommunförbundets styrelse och landstingsstyrelsen för beslut.
Föredragande: Maria Lavander
Bilaga: Förslag till överenskommelse

§ 14
Överenskommelse politisk samverkan inom hälsooch sjukvård, omsorg och skola
Nuvarande överenskommelse behöver följas upp och revideras. Vid samverkansberedningens sammanträde den 5 februari tillsattes en arbetsgrupp för
att se över överenskommelsen. Gruppen har inget att rapportera till detta
sammanträde.

§ 15
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 3 september.
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