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Förslag Överenskommelse om politisk
samverkan inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och skola mellan länets
kommuner och Region Norrbotten
Bakgrund
Länet står inför stora utmaningar med en svag befolkningsutveckling, ökad
andel äldre, växande psykisk ohälsa, verksamheter som inte går att bemanna
med egen personal samt en ansträngd ekonomi.
Behovet av samverkan mellan länets kommuner och Region Norrbotten har
blivit allt tydligare. Ett gemensamt ansvarstagande för den enskildes hälsa
genom samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola är
angeläget och nödvändigt.
Sammansatta behov, inte minst bland de mest sjuka äldre, men även bland
personer med missbruksproblem, personer med funktionsnedsättning och
särskild problematik kring barn och unga, kräver god samordning och
samverkan mellan regionen och länets kommuner. Samverkan ska syfta till
att samordna insatser, förebygga ohälsa och använda gemensamma resurser
på ett effektivt sätt.
Den politiska samverkansberedningen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst
och skola bildades hösten 2012. Dessförinnan fanns flera politiska
styrgrupper för olika verksamhetsområden som varierat över tid. På
chefsnivå leds det gemensamma utvecklingsarbetet mellan kommunerna och
regionen av länsstyrgruppen.

Målbild
Arbete kring målbild på mötet 161201. Några stödord, livscykel, samt gamla
målformuleringen nedan:
Hälsosam uppväxt
Bra liv mellan ungdom och ålderdom
Trygg ålderdom
Tillsammans för Norrbotten – Bästa livet, bästa hälsan (vision NLL)
Plattform för samverkan
Bästa tillgängliga kunskap
Enskildes behov
Samordning
Trygghet
Välfärd
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Målformulering i gamla överenskommelsen: Målet för samverkan är att den
enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i
sjukvård, omsorg och skola ska tillgodoses av huvudmännen. Enskilda med
behovsanpassade insatser ska få möjlighet att leva självständigt och under
trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande
och sin integritet.
Samverkan mellan landstinget och kommuner ska ge effekter i form av
trygghet för den enskilde och bättre nyttjande av de totala resurserna,
personalens kompetens och ekonomiska medel.

Prioriterade områden
Ett välfungerande och aktivt samarbete mellan regionen och länets
kommuner är en förutsättning för att skapa utvecklingskraft i länet. Särskilt
prioriterade fokusområden är:
• Vård och omsorg av äldre
• Psykisk hälsa
• Prevention och tidiga insatser
Arbetet kan organiseras med utgångspunkt från människans livscykel, dvs:
• Hälsosam uppväxt
• Bra liv mellan ungdom och ålderdom
• Trygg ålderdom
• Övriga samverkansarenor

Uppdrag
Politiska samverkansberedningen utgör en tydlig arena där beslut och
prioriteringar i gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och
skola diskuteras, beslutas och utvärderas. Samverkansberedningen ska
ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan parterna
fungerar och ytterligare förbättras.
Den politiska samverkansberedningens uppdrag är att:
• Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och
välfärd.
• Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet
och delaktighet.
• Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma
frågor mellan kommunerna och landstinget.
• Prioritera mellan utvecklingsområden.
• Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och
riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den
enskilde i fokus.
• Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation.
• Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån
kvalitetsmått.
• Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor.
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• Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och skola.

Utgångspunkter
För att kunna uppnå den gemensamma målbilden förutsätts att samverkan
mellan regionen och länets kommuner fungerar väl. Därför ska
verksamheten hos respektive huvudman kännetecknas av:
• Ömsesidig respekt för varandras ansvars- och kompetensområden.
• Personcentrering med den enskilde i fokus.
• Prestigelöshet i samarbete och umgänge.
• Revirtänkande ska motverkas.

Former för samarbete
Den politiska samverkansberedningen har följande sammansättning:
• Region Norrbotten utser fem ordinarie ledamöter ur regionstyrelsen.
• Kommunerna utser fem ordinarie ledamöter från socialberedningen och
fyra ordinarie ledamöter från barn- och utbildningsberedningen. Av dessa
fem respektive fyra ledamöter ska ordförande från respektive beredning
ingå.
• Respektive part utser personliga ersättare.
• Ordförandeskapet och sekreterarfunktionen ska växla årsvis mellan
parterna.
• Beredningsmöten ska protokollföras.
• Sammanträden ska hållas minst fyra gånger per år. Respektive part har
därutöver möjlighet att begära extra sammanträde vid behov.
• Två gånger per år genomförs gemensamma temadagar mellan politiska
samverkansberedningen och länsstyrgruppen.

Ikraftträdande
Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2017 under förutsättning att den
antagits av kommunförbundets styrelse och regionstyrelsen.
Överenskommelsen gäller tillsvidare men en ömsesidig uppsägningstid av
sex månader. Parterna ska följa upp överenskommelsen vartannat år.

Norrbottens kommuner

Norrbottens läns landsting

Britta Flinkfelt Jansson
Ordförande

Maria Stenberg
Landstingsstyrelsens ordförande
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