POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 5 SEPTEMBER 2013

Protokoll

Politisk samverkansberedning
Tid och plats

Torsdag den 5 september 2013 kl 09.30-16.00,
Sunderby folkhögskola, Västergård
Närvarande

Landstinget
Kent Ögren (S), ordf
Britt Westerlund (S)
Monica Carlsson (V)
Agneta Granström (MP)
Dan Ankarholm (NS)

Socialberedningen
Marlene Haara (S)
Carola Lidén (C)
Barn- och utbildningsberedningen
Birgitta Persson (S)
Roger Suup (S)
Ruth Rahkola (S)
Rigmor Åström (M)

Frånvarande beslutande

Socialberedningen
Helena Öhlund (S)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Gunnar Bergman (V)
Tjänstemän

Anneli Granberg
Ingrid Carlenius
Maria Lavander

Inger Kyösti, § 5
Harald Segerstedt, § 6

...........................................................
Anneli Granberg, sekreterare

........................................................... ...........................................................
Kent Ögren, ordförande
Birgitta Persson, justerare
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§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

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

§3
Protokoll från föregående sammanträde
Genomgång av protokoll från sammanträdet den 14 maj. Protokollet läggs
till handlingarna.

§4
Överenskommelse kring
personer med psykisk ohälsa
Anneli Granberg gick igenom huvuddragen i överenskommelsen. Den är
överlämnad till Socialstyrelsen för preliminär bedömning. Slutlig
bedömning förväntas klar 15 november.
Viktigt att respektive kommun tar fram en lokal överenskommelse utifrån
lokala förutsättningar tillsammans med landstinget under 2014.

Beslut
Politiska samverkansberedningen ställer sig positiv till överenskommelsen
som nu lämnas över till landstingsstyrelsen och Kommunförbundets styrelse
för beslut 26 september samt därefter i respektive kommun under hösten.
Bilaga: PPT-presentation samt Överenskommelse om samarbetet inom
området psykisk ohälsa.

§5
Överenskommelse Norrbus
Inger Kyösti föredrar huvuddragen i den reviderade överenskommelsen.
Största förändringen i överenskommelsen är fokus på tidiga insatser för att
förhindra att barn och unga utvecklar psykisk ohälsa eller på annat sätt far
illa.
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Hälsoundersökningar ska genomföras inför placering av barn och unga.
Beställs av socialtjänsten och utförs i normalfallet av primärvården.
Närsjukvårdscheferna kommer att få ett huvudansvar för implementeringen
av överenskommelsen.
Länscheferna i länet för dialog om samfinansiering kring implementering av
Norrbus i hela länet. Anneli och Ingrid inbjudna till nästa sammanträde som
är 18 oktober.

Beslut
Politiska samverkansberedningen ställer sig positiv till överenskommelsen
Norrbus och överlämnar dokumentet till respektive styrelser för beslut 26
september och i respektive kommun därefter under hösten
Bilaga: PPT-presentation samt Norrbus – Överenskommelse om samverkan
kring barn och unga.

§6
Strategi för utveckling av
missbruks- och beroendevården
Harald Segerstedt ger rapport om nuläget. Arbetsgruppen har kommit igång
och arbetet går enligt tidplan. Strategin förväntas klar vid årsskiftet.
Piteå, Luleå, Boden, Pajala och Haparanda kommun finns representerade i
arbetsgruppen tillsammans med representanter från verksamheterna inom
landstinget.
En expertgrupp kring missbruk och beroende ska bildas på landstinget.
Kommunerna föreslås finnas representerade likväl som brukarföreningar.
Uppdaterade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården
förväntas klara hösten 2014.
Bilaga: PPT-presentation

§7
Analys av processen kommunalisering av
hemsjukvård
Delgivning av rapport som tagits fram av projektledarna Gitt Ström och
Henry Lundgren kring processen kommunalisering av hemsjukvård.
Att få igång samordnad individuell planering inom och mellan huvudmännen
inom öppenvården är ett fortsatt problem i länet. Stora utbildningsinsatser
samt tydlighet i ledning och styrning är viktiga förutsättningar för att få ett
lyckat resultat och en mer sammanhållen vård och omsorg. Viktigt att
informationsöverföringen säkras, b la genom Nationella patientöversikten.
Bilaga: Analys av processen för kommunalisering av hälso- och sjukvård i
ordinärt boende.
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§8
Underlag för tjänsteköp av sjukvård och
rehabiliteringsinsatser mellan kommun och
landsting och mellan kommunerna i Norrbottens
län
Margareta Bladfors Eriksson föreslår genom Ingrid Carlenius att avgifterna
för tjänsteköp av sjukvård och rehabiliteringsinsatser bör vara lika mellan
landstinget och kommunerna samt mellan kommunerna i länet.

Beslut
Återremittering av ärende kring prissättning till nästa sammanträde.

§9
Resultatuppföljning
Anneli Granberg går igenom resultat kring äldresatsningen samt psykisk
ohälsa.
Bilaga: PPT-presentation

§ 10
Rutin för hälsoundersökning inför placering av
barn och unga
Kent Ögren informerar om avgiften för hälsoundersökningar inför placering
av barn och unga enligt Socialtjänstlagen.
 För hälsoundersökningar som kommunen begär enligt Socialtjänstlagen
(SoL), tas avgift ut enligt landstingets avgiftshandbok, dvs 350 kronor
(exkl moms) per påbörjad 15 minuters-period från år 2013. Tidsåtgången
för inläsning av journaler, besök samt skriftlig bedömning efter besöket
är beräknad till ca 120 minuter. Avgift tas dock endast ut för de första 90
minuterna, dvs 2 100 kronor.
 Utvärdering kommer att ske hösten 2014 och kan därefter komma att
omprövas.
 För hälsoundersökning som kommunen begär enligt Lag om vård av unga
(LVU) tas ingen avgift ut.
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§ 11
Samverkan om våld
Rekryteringsprocessen av samordnare för Samverkan mot våld är avslutad.
Marianne Karlsson har erbjudits tjänsten och anställs av Luleå kommun.
Tjänsten finansieras av kommunerna med 70 procent och landstinget med 30
procent under en avtalsperiod om två år. Uppdraget kommer att fastställas av
länsstyrgruppen och därefter delges politiska samverkansberedningen.

§ 12
Uppdrag politisk samverkansberedning
Genomgång av bearbetat förslag till uppdrag för politiska
samverkansberedningen.

Beslut
Beslut att lägga till ”med den enskilde i fokus” på punkt tre. Uppdraget
fastställs till:
 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 med inriktning
mot att säkerställa insatser för att uppnå målen.
 Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån
kvalitetsmått.
 Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen.

5

POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 5 SEPTEMBER 2013

§13
Tidplan
Förslag att flytta mötet 28 november till alternativt datum. Fastställande av
tidplan för 2014.
Planering pågår inför temadag kring barn och unga den 5 november (politisk
samverkansberedning, länsstyrgruppen, brukare)
Val av ordförande och sekreterare för 2014 kommer att ske vid nästa
sammanträde.

Beslut
 Sammanträdet den 28 november ändras till 13 december.
 Sammanträdestider för 2014 fastställs till:
13 februari
14 maj
4 september
13 november
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