POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 8 FEBRUARI 2018

Protokoll

Pol itis k samverkans bered n i ng
Tid och plats
8 februari 2018 klockan 10.00 - 15.00
Norrbottens Kommuners lokaler, Kungsgatan 23 B
Kaffe, the och smörgås stårframdukat från 09.30
Närvarande
Region Norrbotten:
Anders Öberg (S)
Glenn Berggård

Kommunernu:
Barn oc h utb ildnings b er e dnin gen :
Sven Nordlund, (MP), Kalix, Ordförande
Carina Sammeli, (S), Luleå
Åke Johdet, (s), Pajala

(V)

Ersättare
Ia Uvberg Nordell

Mats Dahlberg (MP)
Socialberedningen:
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn
Fredrik Hansson, (S), Luleå
Maud Lundbäck (S), Kalix
Stefan Granström (C), Kalix
Beatrice Öhman

Tjänstepersoner:
Anneli Granberg
Eva Lakso

Annica Henriksson
Kjell-Åke Halldén
Marie Larsson
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Sven Nordlund, ordfürande
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Marie Larsson, sekreterare
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s1
Val av justerare
Beslut
Ia Uvberg Nordell utses att, tillsammans med ordftiranden, justera protokollet

s2
Dagordning
Beslut
Utsänd dagordning godkännes.

s3
Protokoll från föregående möte
Beslut
Föregående protokoll läggs, med godkännande,

till handlingarna

s4
Barnets och ungdomens reform "Förslag för en hållbar

framtid"
Bilaga enligt rubrik
Muntlig information av Eva LaksoiAnnica Henriksson, Norrbottens Kommuner
Cecilia Grefue, nationell samordnare für den sociala barn- och ungdomsvården har lämnat
in slutrapporten Barnets och ungdomens reform - Förslag für en hållbar framtid. Förhoppningen är att rapporten ska inspirera, göra skillnad och leda till reflektion om hur barnens
och ungdomarnas delaktighet och medskapande kan öka i det egna vardagsarbetet. Den ska
också bidra till nödvändiga systemlorändringar vilka i sin tur bidrar till att vi vågar utmana
hindrande gränser for helhetssyn.

Informationen godkänns
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s5
ngdoms hälsa - Förbättra/vid ga
uppdrag
U

un

gdomsmottag

nin

gens

Muntlig information av Eva Lakso.
Beslut: Att uppdra till Länsstyrgruppen att kartlägga Ungdomsmottagningarnas nuvarande
uppdrag och undersöka möjligheten att forbättra/vidga innehållet till att omfatta ett vidare
perspektiv med Ungdomshälsa.

s6
Neu

ropsykiatri/möj

Ii

gt

pi

lotprojekt

Muntlig information av Anneli Granberg, Region Norrbotten.
Informationen godkänns

s7
Ri

ktlinjer för rehabi I iter¡ngsansvar

Bilaga enligt rubrik
Information av Anneli Granberg, Region Norrbotten.
Informationen godkänns

s8
Temadag digitalisering
Muntlig information av Anneli Granberg, Region Norrbotten
Temadagen inställd pga flera konferenser under våren som vänder sig till samma målgrupp
med liknande innehåll: Växa eller Krympa?, Trygghetskonferensen, E-bup, mfl.
Länsstyrgruppen ftireslår att temadagen om digitalisering ställs in.

Beslut: Temadagen om digitaliseringen ställs in med hänvisning till de konferenser som genomftirs inom liknande områden.
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se
Patientkontakt
Muntlig information av Anneli Granberg, Region Norrbotten
Informationen godkänns

s 10
Länsstyrgruppens uppdrag och organ¡sat¡on
Bilaga enligt rubrik
Annica Henriksson/Eva Lakso Norrbottens Kommuner redovisade Länsstyrgruppens uppdrag och organisation. Under presentationen framgår det att de sista uppdateringarna inte
finns med, bland annat om deltagare från Folkhälscentrum samt ersättare for deltagare i
Länsstyrgruppen.

Beslut: Att godkänna Länsstyrgruppens uppdrag och organisation med de uppdateringar
som saknas.
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Framtidens hälsa och vård 2035
Á,sa Rosendal, Region Norrbotten, informerar om pågående utvecklingsarbete gällande

"Framtidens hälsa och värd2035"
Informationen godkänns

s 12

övriga ärenden
Anneli Granberg väcker fragan om behov av att uppdatera två strategier under 2018, dels "
Strategi Bättre liv for sjuka äldre i Norrbottenslän2015-2018" och dels " Strategi ftr patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län2015-2018"
Beslut: Ärendena hänvisas

till

Länsstyrgruppens AU ftir vidare beredning.
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