Överenskommelse om politisk
samverkan inom hälso- och sjukvård,
omsorg och skola mellan kommuner
och landsting i Norrbotten
Bakgrund
Behovet av samverkan mellan kommun och landsting har blivit allt tydligare. Ett gemensamt ansvarstagande för den enskildes hälsa genom samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola är angeläget och nödvändigt.
Sammansatta behov, inte minst bland de mest sjuka äldre, men även bland
personer med missbruksproblem, personer med funktionsnedsättning och
särskild problematik kring barn och unga, kräver god samordning och samverkan mellan landstinget och kommunerna för att säkra en god hälsoutveckling samt en kvalitetssäker vård och omsorg utifrån individfokus. En
bristande kontinuitet i samhällets insatser skapar otrygghet för den enskilde.
Otydliga uppdrag och en oklar ansvarsfördelning riskerar att skapa osäkerhet, diskussioner och tvister. Det finns stora behov att uppnå en mer jämlikt
fördelad hälsa i befolkningen. Hänsyn behöver då tas till befolkningens olika
levnadsförhållanden och sårbara grupper behöver särskilt uppmärksammas.

Nuläge
I Norrbotten finns en länsstyrgrupp som är en samverkansgrupp mellan länets kommuner och landstinget. I den ingår enbart tjänstemän; fem socialchefer, fyra barn- och utbildningschefer från kommunerna samt fem chefer
från hälso- och sjukvårdens divisioner och staben samt samordnare. Länsstyrgruppen tar initiativ till och fungerar som styrgrupp för samtliga arbetsgrupper för alla gemensamma frågor. Länsstyrgruppen fastställer länsövergripande överenskommelser och rekommendationer som därefter ligger till
grund för lokala avtal. Två gånger per år genomförs gemensamma samverkanskonferenser med olika teman.
Länsstyrgruppens arbete är organiserat i fyra områden:
•

Hälsosam uppväxt

•

Bra liv mellan ungdom och ålderdom

•

Trygg ålderdom

•

Övriga samverkansarenor

Områdena överensstämmer med den folkhälsopolitiska strategins uppdelning
och utgår från ett individperspektiv och inte ett organisatoriskt perspektiv
vilket även gör den hållbar över tid.

Landstinget och länets kommuner antog en folkhälsopolitisk strategi för
Norrbotten 2007. En politisk länsgrupp, Norrbottens folkhälsopolitiska råd,
har sedan dess initierat, samordnat och samrått kring folkhälsosatsningar och
kunskapsspridning i länet. Fortlöpande samverkan sker med lokala folkhälsoråden i kommunerna men också med andra länsorgan med beröring till
folkhälsa.
I nuläget finns överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting inom flera utvecklingsområden. Det har föranlett ett närmare samarbete mellan huvudmännen med gemensamma anställningar av
utvecklingsledare inom prioriterade utvecklingsområden.

Mål för samverkan
Målet för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet i sjukvård, omsorg och skola ska tillgodoses av
huvudmännen. Enskilda med behovsanpassade insatser ska få möjlighet att
leva självständigt och under trygga förhållanden och bli bemött med respekt
för sitt självbestämmande och sin integritet.
Samverkan mellan landstinget och kommuner ska ge effekter i form av
trygghet för den enskilde och bättre nyttjande av de totala resurserna, personalens kompetens och ekonomiska medel.

Utgångspunkter
För att kunna uppfylla de gemensamma målen krävs att samverkan mellan
kommuner och landsting fungerar väl. Därför ska verksamheten hos respektive huvudman kännetecknas av:
•

Ömsesidig respekt för varandras ansvars- och kompetensområden

•

Revirtänkande ska motverkas

•

Prestigelöshet i samarbete och umgänge

•

Vilja att erbjuda optimala tjänster i varje enskild situation

•

Insatser som ges med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna.

Politisk beredning för hälso- och sjukvård, omsorg
och skola
Idag saknas en politisk beredning för gemensam ledning i samverkan inom
vård, omsorg och skola. Istället finns flera politiska styrgrupper för olika
verksamhetsområden. I takt med ökad statlig styrning i form av prestationsoch resultatinriktade mål och indikatorer krävs en samverkan och ledning för
att utveckla en mer effektiv och ändamålsenlig vård och omsorg.
Bildandet av en politisk beredning kommer att innebära att Norrbotten nu får
ett beredningsorgan för gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Beredningen ska ha möjlighet att behandla andra gemensamma frågor med anknytning till ansvarsområdet. Den politiska beredning-

2

en ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan parterna
fungerar och ytterligare förbättras.
Den politiska beredningen kan ersätta och komplettera tidigare gemensamma
politiska styrgrupper inom olika sakområden som varierat över tid.

Framtida politisk samverkan
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Den politiska beredningen föreslås ha följande sammansättning:
•

Landstinget utser fem ledamöter ur landstingstyrelsen.

•

Kommunerna genom att utse fem ordinarie ledamöter från Socialberedningen och fyra ordinarie ledamöter från Barn- och utbildningsberedningen. Av dessa fem respektive fyra ledamöter ska ordförande från respektive beredning ingå.

•

Ordförandeskapet och sekreterarfunktionen ska växla årsvis mellan
parterna.

•

Vid beredningsmötena ska protokoll föras.

•

Den politiska beredningen ska hålla sammanträden minst fyra
gånger per år. Respektive part har därutöver möjlighet att begära extra sammanträde vid behov.

•

Den politiska beredningen utgör uppdragsgivare för länsstyrgruppen
inom gemensamma områden kring hälso- och sjukvård, omsorg och
skola.
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Ikraftträdande
Denna överenskommelse träder i kraft när den godkänts av kommunförbundets styrelse och landstingsstyrelsen. Överenskommelsen gäller i 2 år och
utvärderas därefter för ytterligare ställningstagande.
Kommunförbundet Norrbotten

Norrbottens läns landsting

Karl Petersen

Kent Ögren

Ordförande

Landstingsstyrelsens ordförande
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