POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 13 DECEMBER 2013

Protokoll

Politisk samverkansberedning
Tid och plats

Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00
i Landstingshuset, rum 3
Närvarande

Landstinget
Kent Ögren (S), ordf
Britt Westerlund (S)
Dan Ankarholm (NS)

Socialberedningen
Marlene Haara (S)
Helena Öhlund (S)
Barn- och utbildningsberedningen
Birgitta Persson (S)
Roger Suup (S)
Rigmor Åström (M)

Frånvarande beslutande

Landstinget
Monica Carlsson (V)
Agneta Granström (MP)

Socialberedningen
Carola Lidén (C)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Gunnar Bergman (V)
Barn- och utbildningsberedningen
Ruth Rahkola (S)
Tjänstemän

Anneli Granberg, landstinget
Ingrid Carlenius, kommunförbundet

Maria Lavander, kommunförbundet
Harald Segerstedt, landstinget, § 4

...........................................................
Inga Gustafsson, 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 5 september. Protokollet
läggs till handlingarna.

§4
Överenskommelse kring
missbruks- och beroendevården
Harald Segerstedt rapporterade om nuläget. Arbetsgruppen har tagit fram ett
underlag till fortsatt arbete med överenskommelsen. Ansvarsfördelning, tidig
upptäckt, beskrivning av Beroendecentrum samt finansiering är viktiga delar
i överenskommelsen. Arbetet måste ske skyndsamt eftersom avtalet mellan
landstinget och Luleå och Bodens kommuner går ut vid årsskiftet.

Beslut
 Landstinget och kommunförbundet utser tre personer vardera till en förhandlingsdelegation som får i uppdrag att slutföra överenskommelsen.
 Gruppen får i uppdrag att avgöra om ytterligare en tjänsteman från vardera sidan behöver tillföras.
 Överenskommelsen lämnas till landstingsstyrelsen och kommunförbundet för beslut.
Bilaga: PPT-presentation

§5
Resultat mål och mått 2013
Anneli Granberg redovisade läget. Länet klarar en del av de nationella prestationsmålen vilket innebär ekonomiskt tillskott till landstinget och berörda
kommuner. Övriga mål har uppnåtts i olika omfattning.
Bilaga: Mål och mått 2013
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§6
Folkhälsopolitiska rådet,
återkoppling mål och mått
För att få en helhetsbild av mål och mått inom folkhälsoområdet är det bra
om samverkansberedningen och Folkhälsopolitiska rådets mål och mått kan
följas gemensamt. Anneli Granberg har deltagit vid ett möte för att diskutera
frågan.
Folkhälsopolitiska rådet kommer att ta upp frågan till beredning vid nästa
sammanträde och återkopplar till politiska samverkansberedningen därefter.

§7
Underlag för tjänsteköp av sjukvård och
rehabiliteringsinsatser mellan kommun och
landsting och mellan kommunerna i
Norrbottens län
Frågan om prissättning återremitterades vid sammanträdet den 5 september.

Beslut
Beräkningsgrunder ska avstämmas och klarläggas mellan landstinget och
kommunerna. Vid nästa möte ska prissättningen fastställas.

§8
Toppmöte Äldre 4 mars
Ledningskraft i Norrbotten bjuder in till toppmöte inom ramen för Bättre liv
för sjuka äldre. Planering av mötet pågår. Inbjudan kommer att skickas ut så
snart den är färdigställd.

§9
Implementering Norrbus
Länscheferna har träffat ledningsrepresentanter från landstinget och kommunförbundet. Alla är överens om vikten av att arbeta gemensamt med att
implementera överenskommelsen, dock inte förslaget till att gemensamt
finansiera en heltidstjänst (50 % landstinget och 50 % kommunerna) med
uppdrag att samordna arbetet. Det innebär att arbetet kommer att ske inom
idag befintliga strukturer.
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§ 10
Arbete 2014
Arbetsformer

 Gemensamt möte lunch-lunch för att skapa tydligare gruppkänsla.
 Temadagar tillsammans med länsstyrgruppen.
 Redovisning av olika exempel inom beredningens arbetsområde – t ex
sociala investeringar.
 Besök på/bjuda in LSS – ev som en del av en temadag.
 ”Nya perspektiv” i Värmland – ev bjuda in någon som kan berätta om
arbetet. Beredningen tar del av upplänkad information inför nästa möte.
Prioriterade områden

 Psykisk ohälsa och missbruksvård ska prioriteras under 2014.
 Implementeringen av Norrbus.
 Bättre liv för sjuka äldre – Breddinförande av förändrade arbetssätt inom
öppenvården och satsningar på förstärkt utskrivning från sjukhus.
Temadagar

 Förslag till punkter till temadagar: psykisk ohälsa, missbruk, samverkan
mot våld, LSS, näthat
Frågeställningar

 Vem styr dagordningen?
 Hur prioriteras mötena?
 Politisk samverkansberedning styr länsstyrgruppen – otydliga benämningar.
 Viktigt att våga göra prioriterade satsningar – t ex inom området psykisk
ohälsa.

§ 11
Val av ordförande 2014
Förslag: Helena Öhlund.

Beslut
Helena Öhlund utses till ordförande för den politiska samverkansberedningen för år 2014.

§ 11
Val av sekreterare 2014
Förslag: Kjell-Åke Halldén, kommunförbundet.
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Beslut
Kjell-Åke Halldén, kommunförbundet, utses till sekreterare för den politiska
samverkansberedningen för år 2014.

§ 13
Tidplan för temadagar
 23 april. Tema: Missbruk och beroende
 10 oktober.
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