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Protokoll från 

Politisk samverkansberedning 
Tid och plats 

Torsdagen den 3 december 2014 13.00 -16.00, Sunderbyns Kurs- och konferens 

 

Närvarande beslutande 

Landstinget 

Kent Ögren (S) 

Britt Westerlund (S)  

Monica Carlsson (V) 

Agneta Granström (MP) 

Socialberedningen 

Helena Öhlund (S), Älvsbyn 

Margareta Bladfors Eriksson (S), Luleå 

Marlene Haara (S), Haparanda 

Carola Lidén (C), Luleå 

 

Barn- och utbildningsberedningen 
Roger Suup, (S), Kiruna 

Ruth Rahkola (S), Piteå 

Rigmor Åström (M), Boden 

 

Frånvarande beslutande 

Landstinget 
Dan Ankarholm (NS) 

Socialberedningen 

Gunnar Bergman (V), Kiruna 

 

Barn- och utbildningsberedningen 

Birgitta Persson, (S), Överkalix 

 

 

Tjänstepersoner 

Anneli Granberg, NLL 

Ingrid Carlenius, Kommunförbundet 

Victoria Arenbro Forsberg, NLL, 

Division Service, § 5 

 

 

Kjell-Åke Hallden, Kommunförbundet 

Göran Ström, NLL, Division Service, § 5 

 

 

 

…………………………………   

Kjell-Åke Halldén, sekreterare 

 

 

 

…………………………………         

Helena Öhlund, ordförande           

 

 

……………………………………. 

Agneta Granström, justerare 
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§ 1 

Sammanträdet öppnas 
Ordförande Helena Öhlund hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

§ 2 

Val av justerare 
Ordföranden föreslår att Agneta Granström, (MP), utses till justerare.  

 

Samverkansberedningen beslutar att Agneta Granström, (MP), tillsammans med ordfö-

randen justerar protokollet. 

§ 3 

Dagordning 
Ordföranden presenterar utsänd dagordning och det senare utsända ärendet ”Samverkans-

former i försörjningsfrågor mellan kommuner och landsting”. Ordföranden föreslår att 

ärendet ”Samverkansformer i försörjningsfrågor mellan kommuner och landsting” be-

handlas direkt efter ”Protokoll från sammanträdet den 4 september 2014” och att dagord-

ningen i övrigt fastställs. 

 

Samverkansberedningen beslutar  

 

att  ärendet ”Samverkansformer i försörjningsfrågor mellan kommuner och landsting” 

behandlas direkt efter ”Protokoll från sammanträdet den 4 september 2014” 

 

att  utsänd dagordning med komplettering ”Samverkansformer i försörjningsfrågor mel-

lan kommuner och landsting” i övrigt fastställs 

 

§ 4 

Protokoll från föregående sammanträde 
Genomgång av protokoll från sammanträdet den 4 september 2014.  

 

Bilaga: föregående sammanträdesprotokoll. 

 

Ordföranden konstaterar att hon noterats som närvarande, vilket inte var fallet. Hon före-

slår att protokollets första sida justeras om och att Samverkansberedningen därefter beslu-

tar lägga protokollet till handlingarna 

 

Samverkansberedningen beslutar  

 

att  att protokollets första sida justeras om och att protokollet därefter läggs till hand-

lingarna 
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§ 5 
 

Samverkansformer i försörjningsfrågor mellan kommuner 
och landsting 

Victoria Arenbro Forsberg och Göran Ström, NLL, Division Service informerar enligt rubrik.  

 

Ordföranden  föreslår  

 

Att länsstyrgruppen får uppdraget att arbeta vidare med frågan 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att länsstyrgruppen får uppdraget att utreda frågan kring samverkansformer i försörjnings-

frågor mellan kommuner  och landsting. arbeta vidare med frågan 

 

 
§ 6 

 
Strategi för patient och brukarmedverkan 2015 -2018 

Anneli Granberg, NLL, informerar enligt rubrik.  

 

Ordföranden föreslår 

 
Att Den politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg ställer sig bakom 

förslaget 

 

Att Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse föreslås anta förslaget 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att Den politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg ställer sig bakom 

förslaget 

 

Att Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse föreslås anta förslaget 

 

 

§ 7 
 

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 
Muntlig information av Anneli Granberg, NLL och Ingrid Carlenius, Kommunförbun-

det Norrbotten.  

 

Ordföranden föreslår att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna. 
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§ 8 
 

Bättre liv för sjuka äldre, resultat från nationell  
överenskommelse 

Muntlig information av Anneli Granberg, NLL och Ingrid Carlenius, Kommunförbun-

det Norrbotten. 

 

Ordföranden föreslår att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 

 

 

§ 9 
 

Strategi bättre liv för sjuka äldre 2015 – 2018 
Muntlig information av Anneli Granberg, NLL och Ingrid Carlenius, Kommunförbun-

det Norrbotten. 

 
Ordföranden  föreslår  

 

Att länsstyrgruppen får uppdraget att arbeta vidare med frågan 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

Att länsstyrgruppen får uppdraget att arbeta vidare med frågan 

 

 
§ 10 

 
Förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid omhänderta-

gande av berusade personer, LOB 
Anneli Granberg, NLL och Ingrid Carlenius, Kommunförbundet Norrbotten informerar om 

”Regeringsbeslut, Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behand-

lingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer”  samt ”Överenskommelse om 

gemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av 

berusade personer”.  

 

Ordföranden föreslår att förslaget ”Överenskommelse om gemensam satsning för förbättrade 

stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer” bifalls 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  förslaget ”Överenskommelse om gemensam satsning för förbättrade stöd- och behand-

lingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer” bifalls  
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§ 11 
 

PRIO- satsningen, resultat nationell överenskommelse 
Muntlig information av Anneli Granberg, NLL och Ingrid Carlenius, Kommunförbundet 

Norrbotten. 

 

Ordföranden föreslår att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 

 

 

§ 12 
 

Prio handlingsplan psykisk ohälsa, NSPH synpunkter 
Anneli Granberg, NLL och Ingrid Carlenius, Kommunförbundet Norrbotten  redovisar syn-

punkter enligt rubrik.  

 

Ordföranden föreslår att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 

 

 

§ 13 
 

Norrbottens läns landstings avgifter, hälso- och sjukvård 
Anneli Granberg, NLL, informerar enligt rubrik.  

 

Ordföranden föreslår att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 

 

 

§ 14 
 

Temadagar - datum, innehåll 
Samverkansberedningen diskuterar temadagar under 2015. Följande förslag framkommer av 

diskussionen: 

 Värmlandsmodellen  

 Gemensamma nämnaren för våra arbetsområden skola/psykiatri/socialtjänst.  

 Sveriges expertcentrum för kvinnofrid 

 Något med betoning på barn och unga. Vi har nu en övervikt på socialsidan i det be-

redningen arbetar med. 
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 Barn och unga ur ett hälsoperspektiv, inte i första hand ur ett skolperspektiv 

 Något om gråzoner mellan skola och socialtjänst.  

 Kompetensförsörjning genom bland annat vård- och omsorgscollage. 

 Beröringspunkter mellan skolan och vården, bland annat vårdutbildning i gymnasie-

skolan. 

 

Ordföranden föreslår att deltagande tjänstepersoner får uppdraget att ur denna diskussion 

utarbeta förslag på temadagar för 2015 

 

Samverkansberedningen beslutar 

 

att  deltagande tjänstepersoner får uppdraget att ur denna diskussion utarbeta förslag på 

temadagar för 2015 

 

 


