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Protokoll från

Politisk samverkansberedning
Tid och plats

Tisdag den 14 maj 2013 kl 09.30-16.00, Kulturens Hus, Hägnan
Närvarande beslutande

Landstinget
Kent Ögren (S)
Britt Westerlund (S)
Monica Carlsson (V)

Socialberedningen
Helena Öhlund (S)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Marlene Haara (S)
Carola Lidén (C)
Barn- och utbildningsberedningen
Roger Suup (S)
Ruth Rahkola (S)
Frånvarande beslutande

Landstinget
Agneta Granström (MP)
Dan Ankarholm (NS)

Socialberedningen
Gunnar Bergman (V)
Barn- och utbildningsberedningen
Birgitta Persson (S)
Rigmor Åström (M)
Tjänstemän

Anneli Granberg
Ingrid Carlenius
Inger Kyösti

Henry Lundgren
Inga Gustafsson

…………………………………
Inga Gustafsson, sekreterare

…………………………………
Kent Ögren, ordförande

…………………………………….
Helena Öhlund, justerare
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§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§2
Val av justerare
Helena Öhlund (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§3
Protokoll från föregående sammanträde
Genomgång av protokoll från sammanträdet den 22 februari 2013. Protokollet läggs till handlingarna.

§4
Information från patientnämnden
Margareta Pohjanen, ordförande, samt Jessica Muhigana, utredare, informerade om patientnämndens uppgifter och verksamhet. Mot bakgrund av att
Socialdepartementet uttryckt att det är önskvärt att elever inom ramen för
elevhälsan har en instans att vända sig till kommer patientnämnden även att
erbjuda elevhälsan i kommunerna denna tjänst.
Beredningen diskuterade vikten av att kunna följa upp om patientnämndens
ärenden leder till förbättringar i verksamheterna, samt att patientnämnden
bör få återkoppling om hur detta sker från respektive verksamhet.
Kommunförbundet kommer att bjuda in patientnämnden till möten med
olika grupperingar med länsperspektiv för att öka kunskapen om patientnämnden i kommunerna.
Bilaga: Patientnämndens uppgifter och verksamhet

§5
Strategi för utveckling av
missbruks- och beroendevården
Anneli Granberg informerade om utvecklingsarbetet kring missbruks- och
beroendevården. En projektgrupp med deltagare från landstinget och kommunerna har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en uppdaterad länsstrategi för missbruks- och beroendevården i Norrbotten. Arbetet ska rapporteras
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till den politiska samverkansberedningen i september och november, och ska
vara slutfört vid årsskiftet.
Bilaga: Förslag till strategi

§6
Överenskommelse om fortsatt
utveckling av missbruks- och beroendevården
Ingrid Carlenius informerade om överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting, Kommunförbundet Norrbotten samt Norrbottens läns
landsting om stöd för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården
under perioden januari – december 2013.
Bilaga: Överenskommelse

§7
Psykisk ohälsa – uppdatering av nuläget
Anneli Granberg informerade om den nationella satsningen kring psykisk
ohälsa som resulterat i ett utvecklingsarbete i Norrbotten. En överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning, som reglerar ansvarsförhållanden och samverkan kring målgrupperna, ska utarbetas. Överenskommelsen ska vara klar innan midsommar för att därefter kunna behandlas i socialberedningen och beslutas i landstingsstyrelsen 3 september
och i respektive kommun före 1 november.
Bilaga: OH-presentation

§8
Riktlinjer Norrbus
Henry Lundgren redovisade skillnaderna mellan tidigare och nuvarande
version av riktlinjer Norrbus, bl a är målgruppen utvidgad. De uppdaterade
riktlinjerna ska fastställas av landstinget och respektive kommun till hösten.
Därefter följer ett gediget implementeringsarbete för att säkra tidig upptäckt
och samordnade insatser kring barn och unga med identifierade behov av
insatser från fler än en huvudman.
Bilagor:
- Gemensamma riktlinjer
- Samverkansrutiner ”Gröna kortet”
- Norrbus SIP-blankett
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§9
Handlingsplan 2013
Bättre liv för sjuka äldre i Norrbotten
Anneli Granberg redovisade att handlingsplanen ska behandlas av landstingsstyrelsen den 28 maj. Temadagen Bättre liv för sjuka äldre för den politiska samverkansberedningen, ledningsgruppen och representanter för brukarorganisationer genomfördes med lyckat resultat. Anneli visade hur ledamöterna får tillgång till senaste uppdaterade statistik kring äldresatsningen.
Den finns sammanställd på Sveriges kommuner och landstings kvalitetsportal, www.ledningskraft.se. Där redovisas resultat per kommunnivå, länsnivå
och nationell nivå.
Bilagor:
- Gemensam handlingsplan
- Aktivitetsplan
- Roller och ansvar

§ 10
Rutin för hälsoundersökning inför
placering av barn och unga
Länsstyrgruppen har diskuterat rutinen och är överens om innehållet med
undantag för avgiften. Frågan hänsköts till den politiska samverkansberedningen.
Beslut

 Dokumentet fastställs med undantag av avgiftsfrågan där politiska samverkansberedningen inte är enig.
 Kommunföreträdarna kommer att diskutera avgiftsfrågan på nytt i socialberedningen. Landstinget kommer vid sammanträdet 5 september att redovisa vilken avgift som kommer tas ut för hälsoundersökningarna.
Bilaga: Rutinbeskrivning

§ 11
Uppdrag politiska samverkansberedningen
Samverkansberedningens roll och uppdrag bör tydliggöras. Följande punkter
arbetades fram av beredningen:
 Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma
frågor mellan kommunerna och landstinget.
 Säkerställa att politiska beslut i tas i respektive organisation med inriktning mot att säkerställa insatser för att uppnå målen.
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 Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor.
 Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått.
 Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen.
 Respektera respektive huvudmans självbestämmande.

§ 12
Direktiv för länsstyrgruppens arbete
Förslag till direktiv för länsstyrgruppen presenteras:
 Ansvara för att verkställa politiskt fattade beslut i gemensamma frågor.
 Ta initiativ till och verka som styrgrupp för gemensamma strategiska
utvecklings- och samverkansfrågor.
 Verka för att samverkansarbetet prioriteras och samordnas.
 Ansvara för uppföljning och utvärdering av gemensamma utvecklingsarbeten.
 Ta initiativ till att upprätta och revidera styrdokument i form av överenskommelser, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner.
 Ansvara för genomförandet av länsövergripande överenskommelser och
rekommendationer.
 Ansvara för att arbetet kvalitetssäkras.
Beslut

Direktiven fastställs.

§ 13
Mål och mått
Förslaget har uppdaterats med följande:
 Övergripande mål samt inriktningsmål för alla områden har utarbetats.
 Mål och mått för hälsoarbete har tagits bort efter önskemål från kommunsidan.
Folkhälsoarbetet varierar i kommunerna, men det är av stor vikt att fokusera
på samtliga områden som är gemensamma och att målformuleringar för alla
områden bör finnas med i dokumentet.
Politiska samverkansberedningen uttryckte önskemål om att även folkhälsopolitiska mål ska finnas redovisade i den gemensamma sammanställningen
av mål och mått. Frågan om utvärdering av folkhälsopolitiska mål och mått
skickas till folkhälsopolitiska rådet och tas upp på nytt i samverkansberedningen så snart frågan har behandlats.
Bilaga: Mål och mått, uppdaterat förslag
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§ 14
Samverkan mot våld
Anneli Granberg redogjorde för huvudförslaget i den slutrapport som nu
utarbetas av operativa styrgruppen för samverkan mot våld. Projektperioden
på 2,5 år börjar lida mot sitt slut och behov av en permanent struktur och
samordning av frågan är identifierad. Projektet avslutas i september och
länsstyrgruppen föreslår att rekrytering av en samordnare inleds.
Beslut

Politiska samverkansberedningen ställer sig bakom att verksamheten permanentas.
Bilagor:
- Rapport Samverkan mot våld
- OH-presentation

§ 15
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls på Sunderby folkhögskola den 5 september.
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