POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 27 NOVEMBER 2015

Protokoll från

Politisk samverkansberedning
för vård, skola och omsorg
Tid och plats

27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet
Beslutande
Kommunerna

Landstinget

Maria Stenberg (S), ordförande
Anders Öberg (S)
Glenn Berggård (V)
Agneta Granström (MP)
Dan Ankarholm (NS)

Socialberedningen:
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Marlene Haara (S)
Stefan Granström (C)
Barn- och utbildningsberedningen:
Rigmor Åström (M)
Carina Sammeli (S)

Landstinget

Frånvarande beslutande
Kommunerna

Maria Stenberg (S)
Glenn Berggård (V)

Socialberedningen
Helena Öhlund (S)

Tjänstemän

Anneli Granberg
Ingrid Carlenius

Inga Gustafsson

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

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

...........................................................
Glenn Berggård, justerare
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§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden Maria Stenberg (S) förklarar sammanträdet öppnat.

§2
Val av justerare
Glenn Berggård (V) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§3
Dagordning för mötet
Utsänd dagordning för mötet fastställs med komplettering av punkten

§4
Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från den 3 september läggs till handlingarna.

§5
Flyktingsituationen i länet
Information om migrationsverkets uppdrag, vilka grupper och antalet asylsökande som kommer och den stora ökningen av antalet ensamkommande
flyktingbarn, organiseringen av flyktingmottagandet samt boendeformer.
Beslut

Rapporten godkänns.
Föredragande: Håkan Hansi, regionchef Migrationsverket
Bilaga: Migrationsverket region Nord, Norrbotten (presentation)

§6
Flyktinsituationen inom hälso- och sjukvård,
skola och socialtjänst
Information om läget i Norrbotten samt påverkan på landstingets verksamheter, bl a att ambulanstransporterna ökar och en betydande påverkan på
hälsocentralerna i Boden. Samverkan och resurser mellan huvudmännen
måste bli bättre, t ex genom att samordna arbetssätt.
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Informationsaktiviteter pågår med uppdatering av webbinformation, rutinbeskrivningar samt informationsblad.
Landstingets samordningsgrupp har uppdraget att skapa en lägesbild och
rapportera vidare till länsstyrelsen. Gruppen har också i uppdrag att identifiera utvecklingsbehov och ta initiativ till förbättringsarbete.
Prognosen är att det kommer 40 000 ensamkommande flyktingbarn under
2016. Socialtjänstens situation är pressad och det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket gör det svårt att arbeta i linje med lagens intentioner. En åtgärd är en ny boendeform, s k stödboende med bemanning
dygnet runt.
Beslut

1 Rapporten godkänns.
2 Samverkansberedningen utformar en skrivelse till Sveriges kommuner
och landsting som belyser problemet med brist på personal och om möjligheten att underlätta för att folkhögskolorna ska kunna utbilda ensamkommande flyktingbarn.
Föredragande:
Kirsti Juusela, verksamhetsstrateg, hälso- och sjukvårdsenheten.
Ingrid Carlenius, kommunförbundet
Bilagor:
Aktuellt inom asyl- och flyktingsituationen (Presentation)
Socialtjänst (Presentation)

§7
Röda korset behandlingscenter för krigs- och
tortyrskadade
Nuvarande avtal med Röda Korset från 2011 löper ut vid årsskiftet. Landstinget avser att ingå en ny form av avtal, ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset för behandling av krigs- och tortyrskadade flyktingar och asylsökande/papperslösa. Syftet med överenskommelsen är att
tillhandahålla specialiserad vård och behandling och minska lidandet av
tortyr och krig samt främja möjligheter att uppnå ett så normalt liv som möjligt för den drabbade och dennes familj.
Beslut

Rapporten godkänns.
Föredragande: Anneli Granberg

§8
Beroendecentrum
Information om verksamheten vid beroendecentrum. För närvarande finns
det 12 vårdplatser och inskrivningsrutiner är klara. Verksamheten är under
om- och tillbyggnad och arbetsgruppen är i viloläge.
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Beslut

Rapporten godkänns.
Föredragande: Henry Lundgren, projektledare Kommunförbundet och Jan
Karlsson, enhetschef, Beroendecentrum.
Bilaga: Beroendecentrum i Norrbotten (Presentation)

§9
Sammanträdesplan 2016
Förslag till sammanträdesplan 2016:
 10 februari, kl 10.00-15.00
 12 maj, kl 10.00-15.00
 27 september, kl 10.00-15.00
 1 december, kl 9.00-12.00
Beslut

Sammanträdesplanen fastställs.

§ 10
Temaområden 2016
SKL har ställt frågan om det finns intresse för att gemensamt arrangera en
konferens om brukar- och patientmedverkan.
Beslut

Följande temaområden fastställs.
1 Brukar- och patientmedverkan
2 Flykting och asylfrågan

§ 11
Budget för politiska samverkansberedningen
Vid samverkansberedningens sammanträde den 3 september fastställdes att
beredningen är i behov av budget för att bekosta föreläsare, konferenser,
webbinformation, nätverksträffar m m. Anneli Granberg och Ingrid Carlenius fick i uppdrag att ta fram underlag till budgetförslag till kommande
sammanträde.
Beslut

Till budget för samverkansberedningen för 2016 anslår landstinget 100 000
kronor och kommunförbundet 60 000 kronor.
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§ 12
Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till
personer med funktionsnedsättning
Nu gällande avtal löper ut den 31 december 2015. Parterna är överens om
förslaget till nytt avtal som ska gälla fem år med automatisk förlängning om
tolv månader i taget.
Beslut

Samverkansberedningen skickar överenskommelsen till kommunförbundets
styrelse och landstingsstyrelsen för beslut.
Föredragande: Ingrid Carlenius
Bilaga: Samverkansavtal

§ 13
Val av ordförande och vice ordförande 2016
Till ordförande föreslås Helena Öhlund (S). Till vice ordförande föreslås
Anders Öberg (S).
Beslut

Beslutsförslaget fastställs.

§ 14
Val av sekreterare 2016
Till sekreterare för 2015 föreslås Kjell-Åke Halldén, kommunförbundet.
Beslut

Beslutsförslaget fastställs.

§ 15
Övriga frågor
Information om inlämnad strukturfondsansökan
Anneli Granberg:
Vid sammanträdet den 3 september lämnades information om en inlämnad
strukturfondsansökan – Ökad delaktighet och personcentrerad sammanhållen
vård genom tillgängliga samordnade individuella planer.
Ansökan kommer att behandlas den 9 december. Landstinget har avsatt medel och kommer att starta arbetet oavsett om medel kommer att beviljas eller
ej.
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Hälsokommunikation
Transkulturellt centrum arbetar med projekt kring hälsokommunikation.
Genom att få information om hälsa, vård, mat, rökning osv på sitt hemspråk
kan vården avlastas.
Beslut

Anneli, Ingrid och Maria får i uppdrag att se över om konceptet är användbart i Norrbotten samt bjuda in lämplig aktör att informera om verksamheten
på samverkansberedningens sammanträde den 10 februari 2016.

6

