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Protokoll från 

Politisk samverkansberedning 
Tid och plats 

Torsdagen den 4 september 2014 10.00 -16.00, Sunderbyns Kurs- och konferens 

 

Närvarande beslutande 

Landstinget 

Kent Ögren (S) 

Britt Westerlund (S)  

Dan Ankarholm, (NS) 

 

Socialberedningen 

Helena Öhlund (S), Älvsbyn 

Margareta Bladfors Eriksson (S), Luleå 

Marlene Haara (S), Haparanda 

Carola Lidén (C), Luleå 

 

Barn- och utbildningsberedningen 
Birgitta Persson, (S), Överkalix  

Ruth Rahkola (S), Piteå 

Rigmor Åström (M), Boden 

 

Frånvarande beslutande 

Landstinget 
Monica Carlsson (V) 

Agneta Granström (MP) 

 

Socialberedningen 

Gunnar Bergman (V), Kiruna 

 

Barn- och utbildningsberedningen 

Roger Suup (S), Kiruna 

 

 

Tjänstemän 

Anneli Granberg, NLL 

Inger Kyösti, Kommunförbundet 

 

 

Henry Lundgren, Kommunförbundet 

Maria Lavander, Kommunförbundet 

Kjell-Åke Hallden, Kommunförbundet 

 
 

 

 

 

…………………………………   

Kjell-Åke Halldén, sekreterare 

 

 

 

…………………………………        ……………………………………. 

Kent Ögren, ordförande          Birgitta Persson, justerare 
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§ 1 

Sammanträdet öppnas 
Vice ordförande Kent Ögren hälsar välkommen och informerar om att ordinarie ordfö-

rande Helena Öhlund anmält förhinder. Därmed leder han dagens förhandlingar och inle-

der med att förklara sammanträdet öppnat.  

 

§ 2 

Val av justerare 
Ordföranden föreslår att Birgitta Persson, (s) Överkalix, utses till justerare.  

 

Samverkansberedningen beslutar att Birgitta Persson, (s) Överkalix,  tillsammans med 

ordföranden justerar protokollet. 

§ 3 

Dagordning 
Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att punkterna ”Remodem, rap-

port” och ”Kommunapotekare. Slutrapport” behandlas i omvänd ordning eftersom detta 

passar de föredragande bäst. Ordföranden föreslår att utsänd dagordning i övrigt fastställs. 

 

Samverkansberedningen beslutar  

 

att  punkterna ”Remodem, rapport” och ”Kommunapotekare. Slutrapport” behandlas i 

omvänd ordning 

 

att  utsänd dagordning fastställs 

 

§ 4 

Protokoll från föregående sammanträde 
Genomgång av protokoll från sammanträdet den 14 maj.  

 

Bilaga: föregående sammanträdesprotokoll. 

 

Samverkansberedningen beslutar  

 

att  protokollet, med godkännande,  läggs till handlingarna. 

 
§ 5 

 
Samverkan mot våld – Handlingsplan samt nulägesrapport 

om skyddat boende 
Marianne Karlsson, länssamordnare för Samverkan mot våld informerar i ärendet.  
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Rigmor Åström, (m), Boden, föreslår att handlingsplanen skrivs om så att den också gäll-

er våld i samkönade partnerskap och att handlingsplanen i övrigt antas. 

 

Bilaga :Samverkan mot våld – handlingsplan 2014-2015  

 

Samverkansberedningen beslutar  

 

Att beredningens tjänstemän får uppdraget att skriva om handlingsplanen så att den ock-

så gäller våld i samkönade partnerskap  

 

Att  handlingsplanen i övrigt antas 

 

 

 

§ 6 
 

Norrbus – Nulägesrapport 
Muntlig information av Inger Kyösti, Kommunförbundet Norrbotten.  

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att informationen läggs till handlingarna 

 

 

§ 7 
 

Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och 
Norrbottens kommuner om remissrutiner vid utredning av 

språk, läs- och skrivproblematik 
Föreligger förslag till överenskommelse och remissmall.  

 

Ordföranden föreslår att förslag till överenskommelse och remissmall bifalls och över-

lämnas till landstingsstyrelsen respektive Kommunförbundet Norrbottens styrelse för 

beslut.  

 

Bilagor: a) Förslag till överenskommelse, b) Remissmall 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  förslag till överenskommelse och remissmall bifalls och överlämnas till landstings-

styrelsen respektive Kommunförbundet Norrbottens styrelse för beslut 
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§ 8 
 

Överenskommelse om samarbete inom Missbruks- och be-
roendevård mellan landstinget och kommunerna i Norrbot-

tens län 
Henry Lundgren, Kommunförbundet Norrbotten, föredrar ärendet.  

 

Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå, föreslår att beredningens tjänstemän får uppdra-

get att förtydliga ansvarsuppdelningen då det gäller psykosociala behandlingsinsatser. I 

övrigt föreslår hon bifall till förslaget. 

 

Bilagor: a) Förslag till avtal, b) Förslag till Beroendecentrum, c) Förslag till överens-

kommelse, d) Ekonomisk sammanställning 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att  beredningens tjänstemän får uppdraget att förtydliga ansvarsuppdelningen då det 

gäller psykosociala behandlingsinsatser 

 

 

Efter att texten förtydligats enligt ovan föreslår samverkansberedningen landstingsstyrel-

sen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse 

 

att   anta den upprättade Överenskommelsen om samarbete inom missbruks- och beroen-

devården mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, inkluderat ett Beroende-

centrum i länet 

 

att   anta upprättat Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna gällande Bero-

endecentrum i Norrbotten  

 

 

§ 9 
 

Brukar- och patientmedverkan – Strategi 2015-2017  
Muntlig information av Anneli Granberg, Norrbottens Läns Landsting.  

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.  

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att  informationen läggs till handlingarna 

 

 

§ 10 
 

Bättre liv för sjuka äldre –Nulägesrapport, strategi 2015-
2017 

Muntlig information av Anneli Granberg, Norrbottens Läns Landsting.  

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.  
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Samverkansberedningen beslutar 

 

Att  informationen läggs till handlingarna  

 
§ 11 

 
Kommunapotekare – Slutrapport 

Kommunapotekare Linda Grahn föredrar ärendet. 

 

Bilagor: a) Projektrapport, b) Resultat från utbildning Äldre och läkemedel, c) Resultat 

från läkemedelsgenomgångar 

 

Ordföranden föreslår att förslagen i rapporten bifalls och att rapporten, inklusive förslag, 

överlämnas till landstingsstyrelsen respektive Kommunförbundets styrelse för beslut.  

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att  förslagen i rapporten bifalls  

 

Att  rapporten, inklusive förslag, överlämnas till landstingsstyrelsen respektive Kommun-

förbundets styrelse för beslut 

 
§ 12 

 
Remodem, rapport 

Stefan Sävenstedt, projektledare Remodem, och Marja –Leena Komulainen, Kommun-

förbundets kansli, föredrar ärendet. 

Bilaga: RemoDem - redovisning och tankar om en möjlig fortsättning 

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.  

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att  informationen läggs till handlingarna 

 
§ 13 

 
Översyn av avgifter inom hälso- och sjukvård NLL 

Muntlig information av Anneli Granberg, Norrbottens Läns Landsting. 

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.  

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

 

 
 


