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Tid och plats
29 november 2018 klockan 10.00

- 12.00

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B.

Närvarande
Region Norrbotten:
Anders Öberg (S)
Erika Sjöö (NS)

Kommunerna:
B arn och utbi ldnings b eredningen.
Ä.ke Johed, (S), Pajala

Bengt Westman (S)
Ia Uvberg (S)
Socialberedningen:
Helena Öhlund, (S), Alvsbyn
Beatrice Öhman, (S), Luleå
Maud Lundbäck (S), Kalix
Stefan Granström (C), Kalix

Tjänstepersoner:
Eva Lakso

Anneli Granberg

Aillrne"
Helena Öhlund, ordförande

Ia Uvberg,

Marie

j

Annica Henriksson
Marie Larsson
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s37
Val av justerare
Beslut
Ia Uvberg utses att, tillsammans med ordftiranden, justera protokollet

s38

Dagordning

Beslut
Dagordningen godkännes.

s3e

Genomgång av protokoll från föregående möte
Beslut

Föregående protokoll läggs, med godkännande,

till

handlingarna.

s40
Beroende centrum
B

ilaga S amve rkans

- uppsägning av samverkansavtal

av t al Beroende

centrum

Eva Lakso, Norrbottens Kommuner, informerade om samverkansavtalet mellan länets samtliga kommuner och Region Norrbotten. Det fTnns ett omfattande missnöje
från kommunerna och forslaget är att Nonbottens Kommuners styrelse rekommenderar att avtalet sägs upp.

Beslut
Att ge i uppdrag till länsstyrgruppen att göra en översyn och analys av florbättringsområden och att ungdomar är en prioriterad målgrupp.
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Overenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av
språk-, läs och skrivproblematik
Bilaga: Overenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, kis och
slcrivproblematik

Annica Henriksson loredrar om överenskommelsen som funnits sedan
20 I 5. Rubricerad överenskommelse har gällt sedan 20 I 5 . I överenskommelsen åtog sig specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, att utbilda
länets specialpedagoger inom språk-, läs- och skrivproblematik.
SPSM har utbildat ca 150 pedagoger under perioden2015-2018. Det innebär att länets kommuner har egen kompetens inom området.
SPSM åtar sig i uppdrag from 2019 att stödja och bidra med kunskaper
till de länsgemensamma nätverk som kommunerna affangerar och driver. Logopedin inbjuds att delta vid kommunernas läs- och skrivnätverk.
Det medfor att den nu gällande överenskommelsen revideras med ovan
angivna fÌirutsättningar.

Beslut

l.

Att godkänna revideringen av Överenskommelsen språk-,

läs och skrivpro-

blematik

2.
3.

Att foreslå regionstyrelsen att anta den reviderade överenskommelsen
Att loreslå Norrbottens Kommuners styrelse att rekommendera respektive
medlemskommun att anta den reviderade överenskommelse
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Hantering av folkhälsofrågor i samverkansberedning

Anders Öberg, Region Norrbotten, foredrog om Region Norrbottens arbete med
vägen till framtidens hälsa och hantering av folkhälsofrågorna inom hälso- och
sjukvård, omsorg och skola.

.
.
.
.
.

ü

å10 *,,f"

Folkhälsofrågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola hanteras i politiska samverkansberedningen
Samverkansberedningen byter namn till Politiska samverkansberedningen
ftir hälsa, vård, omsorg och skola
Översyn av uppdrag och arbetsformer ftir samverkansberedningen utfÌirs våren2019
Region Norrbotten utökar sin representation till sju ledamöter från årsskiftet
Representanter till Nonbottens folkhälsopolitiska råd utses inte efter nuvarande mandatperiod
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Hur den regionala samverkansplattformen kring folkhälsofrågor ur ett brei dialog mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen och Norrbottens Kommuner under tidig vår 2019
Tills ny samverkansplattform är satt fattas beslut avseende uppfoljning och
genomftirande av folkhälsostrategin av nuvarande chefsgrupp bestående av
Annika Nordstrand, FHC, Annica Henriksson Norrbottens Kommuner samt
dare perspektiv ska se ut tas fram

Karin Börj esson Länsstyrelsen
Region Norrbotten är ordftjrande och sammankallande i arbetet
Den politiska samverkansberedningen stödjer inriktningen. Vi fortsätter att jobba
utifrån dessa punkter fÌirutom ordfürandeskapet där ordft)randeskapet även fortsättningsvis ska delas mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten. Dialog
ftjrdes om namnet där ñrslag kom upp om att ändra ordning till Politiska samverkansberedningen for hälsa, skola, vård och omsorg. Det mot bakgrund att tydliggöra det viktiga uppdraget. Vidare beslut tas i styrelsen.

Beslut
Att stödja inriktningen fÌirutom ordftirandeskapet som även fortsättningsvis ska delas mellan Nonbottens Kommuner och Region Norrbotten.
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Patient och brukarråd

- framtidstankar

och diskuss¡on

Muntlig information av Anders Öberg.
Förslaget dr att starta ett arbete ftir hur vi ska strukturera oss i framtiden.
Beslut
Informationen läggs, med godkännande,

a
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till

handlingarna.

