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Utsänd dagordning för Barn- och utbildningsberedningens 
sammanträde  
 
 
1. Val av justerare  
 
2. Dagordning  
 
3. Föregående protokoll  
Bilaga: Föregående protokoll  
 
4. Avtal Regionalt Yrkesvux  
Muntlig information av Lars Sandström, samverkansledare 
 
5. Rekrytering av lärare inför årets skolstart  
Muntlig information av ordföranden  
 
6. Länsträffar under 2018  
Önskemål har inkommit om att de ska förläggas utanför Luleå  
 
7. Dialog kring förslag att presentera på länsträffen den 12 oktober  
Inledning av Annica Henriksson, kansliet  
 
8. Innehåll/teman till länsträffarna under 2018  
Muntlig information av Annica Henriksson, kansliet  
 
9. Information om FoUI  
Muntlig information av Catarina Lundqvist, FoUI Norrbotten  
 
10. Övriga frågor  
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§ 21 
 
Val av justerare 
 
Ordföranden föreslår att Carina Sammeli, (S), Luleå, utses till justerare 
 
Beredningen beslutar 
 
Att  Carina Sammeli, (S), Luleå, utses till justerare 
____ 
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§ 22 
 
Dagordning 
 
Ordföranden föreslår att ”Information om FoUI” på utsänd dagordning utgår, att 
punkterna ”Länsträffar under 2018”, ”Dialog kring förslag att presentera på 
länsträffen den 12 oktober” och Innehåll/teman till länsträffarna under 2018” slås 
samman till en punkt samt att punkterna ”Överenskommelse medicinskt 
förbrukningsmaterial” och ”Utvärdering Aktuell Skolpolitik” läggs till 
dagordningen. 
 

Beredningen beslutar 
 
Att  ”Information om FoUI” på utsänd dagordning utgår, att punkterna ”Länsträffar 

under 2018”, ”Dialog kring förslag att presentera på länsträffen den 12 
oktober” och Innehåll/teman till länsträffarna under 2018” slås samman till en 
punkt samt att punkterna ”Överenskommelse medicinskt 
förbrukningsmaterial” och ”Utvärdering Aktuell Skolpolitik” läggs till 
dagordningen 

____ 
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§ 23 
 
Föregående protokoll 
 
Ordföranden frågar om föregående protokoll kan godkännas. 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att föregående protokoll godkänns 
____ 
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§ 24 
 
Avtal regionalt yrkesvux 
 
Lars Sandström, Samverkansledare kompetensförsörjning, redogör kring arbetet 
med framtagande av ett avtal gällande regional yrkesvuxutbildning för hela länet. Av 
informationen framgår bland annat att dialog har förts med ansvariga för 
vuxenutbildningarna. Synpunkter har framkommit som behöver utredas ytterligare 
innan ett förslag till eventuellt avtal kan skrivas fram.  
 
Lars Sandström föreslår en ytterligare remissrunda och att ärendet redovisas till BoU 
beredningen i november 2017. 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att ärendet bereds ytterligare och redovisas till Barn- och utbildningsberedningen 

i november 2017 
____ 
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§ 25 
 
Rekrytering av lärare inför årets skolstart 
 
Ordföranden tar upp frågan kring rekryteringsläget i medlemskommunerna inför 
årets skolstart.  
 
Av diskussionen framgår att det varit problematiskt att få tag på behöriga lärare. 
Problemen är likartade i hela länet med några lokala varianter. Förskollärare är en 
stor brist i samtliga kommuner. Tillgången på förskollärare har sjunkit drastiskt så 
det är svårt att klara målsättningarna kring täthet avseende förskollärare per 
förskoleavdelning.  Vikariefrågan inom förskolan är akut. Helt outbildad personal 
tas in som vikarier och det är få vikarier som har utbildning. Goda exempel 
presenteras, såsom: Husvikarier, Introduktionsutbildning för helt outbildade och 
Erbjudande av bostäder. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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§ 26 
 
Länsträffar 2018- 2019 
 
Ledamöterna för dialog i detta ärendet. Av dialogen framkommer nedanstående: 
 
Förläggning av länsträffar 
Ledamöterna diskuterar innehåll, förläggning samt förslag på datum för 2018- 2019 
Beredningen ser gärna att länsträffarna förläggs till olika platser i länet. Det är 
värdefullt att besöka varandra. Av diskussionen framgår att det är positivt med god 
framförhållning samt långsiktig planering. Vi bör även se över möjligheten att 
samordna möten med skolcheferna så att resor till och från träffarna kan samordnas. 
Det är tidsbesparande, ekonomiskt och lämpligare av miljöhänsyn. Vi bör också se 
om det är möjligt göra en separat resa utöver de ordinarie träffarna, gärna i januari 
månad. Beredningen anser det viktigt med resor för ökad kunskap och nya insikter, 
gärna i närområdet, dvs inom Norden samt inom Sverige 
 
Innehåll och upplägg 
Beredningens uppfattning är att Länsträffarna ska planeras i samråd med den/de 
kommuner som står som värd. Träffarna bör ha lokala inslag med studiebesök i 
verksamheterna. Norrbottens Kommuner bör fråga kommunerna om värdskapet 
samt inventera intressanta saker som är på gång inom länet.  
 
Länsträffarna ska ge utrymme för kunskapsinhämtning och information om vad som 
är på gång. Det är värdefullt med en samlad överblick. Teman kan vara bra saker 
som man har nytta av i verksamheten. Ledamöterna låter sig gärna utmanas, 
exempelvis genom att två föreläsare ger motsatsbilder av en företeelse. Aktuella 
områden nu är bland annat: hälsofrämjande skolutveckling, jämlik skola, 
digitalisering, kompetensförsörjning och universitetssamverkan. 
 
Förslag till kommande träffar 
Länsträffar 2018  
14-16 mars alt. 21- 23 mars 
10-12 oktober alt. 24- 26 oktober 
 
Aktuell skolpolitik 2018 
29-30 augusti Skellefteå. Region Västerbotten ansvarar 
 
Växa krympa 
16-17 maj Luleå 
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Länsträffar 2019 
13- 15 mars alt. 20- 22 mars 
16- 18 alt. 23-25 oktober 
 
Aktuell skolpolitik 
28- 29 augusti. Norrbottens Kommuner ansvarar 
 
Skolriksdagen 
Maj 2019 
 
Förslag till länsträffen 12-13 oktober 
Ovanstående dialog kring länsträffarna samt datum för dessa redogörs för den 13 
oktober på länsträffen. 
 
Ordföranden föreslår att samverkansledaren får uppdraget att med framkomna 
synpunkter som grund planera för kommande länsträffar. 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att  samverkansledarna får uppdraget att med framkomna synpunkter som grund 

planera för kommande länsträffar 
____ 
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§ 27 
 
Överenskommelse medicinska förbrukningsmaterial 
 
Bilaga 1 och 2 
 
Samverkansledaren Annica Henriksson informerar om att en överenskommelse 
avseende medicinskt förbrukningsmaterial är framtagen mellan Norrbottens 
Kommuner och Region Norrbotten. (bilaga 1 och 2) 
 
Överenskommelsen gäller för socialtjänsten. Den reglerar medicinskt 
förbrukningsmaterial inom hemsjukvården. Om det är ekonomiskt fördelaktigt kan 
man nyttja överenskommelsen även för skolans del, tex genom samplanering och 
gemensamma leveransställen i kommunen. 
 
Överenskommelsen är dock skriven så att den kan tolkas gälla för all kommunal 
verksamhet, vilket kan medföra höga merkostnader för skolans del. Norrbottens 
Kommuners samverkansledare Annica Henriksson och Ingrid Carlenius har fört en 
dialog med Anneli Granberg, verksamhetsdirektör för Region Norrbotten. 
Överenskommelsen är utarbetad av Anneli Granberg och Ingrid Carlenius. Av 
dialogen framkom att kommunernas skolverksamheter kan nyttja 
överenskommelsen men de är inte bundna till detta.  
 
Ordföranden föreslår att samverkansledarna får uppdraget att ta upp frågan om ett 
eventuellt förtydligande av överenskommelsen med Region Norrbotten. 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att samverkansledarna får uppdraget att ta upp frågan om ett eventuellt 

förtydligande av överenskommelsen med Region Norrbotten 
____ 
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§ 28 
 
Utvärdering Aktuell Skolpolitik 
 
Bilaga: Utvärdering av Aktuell Skolpolitik 
 
Samverkansledaren Annica Henriksson redovisar utvärderingen av Aktuell 
skolpolitik.  
 
Utvärderingen ger positiv feedback på innehåll och föreläsare. Dock framkommer 
omfattande kritik gällande konferensanläggningens standard, service och 
bemötande. 
 
Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns. 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att redovisningen godkänns 
____ 
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§ 29 
 
Övriga frågor 
 
Ordföranden konstaterar att inga övriga frågor väcks och förklarar sammanträdet 
avslutat. 
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Samverkansavtal för 

medicinskt 

förbrukningsmaterial  
Region Norrbotten och xxx kommun, nedan kallad kommunen, har träffat 

samverkansavtal gällande medicinskt förbrukningsmaterial. 

Bakgrund 

Ansvaret för försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial är knutet till 

hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Norrbottens 

län styrs ansvarsförhållandena av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsan-

svaret mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner. Till grund för 

samverkansavtalet gäller ”Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen 

2013 Norrbottens län” Detta samverkansavtal reglerar försörjningen av me-

dicinskt förbrukningsmaterial för de 14 kommunerna i Norrbotten samt 

vårdgivarnas och Region Norrbottens samarbete kring denna verksamhet. 

Den gemensamma ambitionen är att bibehålla samt vidareutveckla en lång-

siktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det 

ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för pati-

enterna/brukarna. 

Avtalsperiod 
Samverkansavtalet gäller från och med 2017-09-01 och tillsvidare. Parterna 

äger rätt att under avtalstiden säga upp avtalet med en uppsägningstid om 

9 månader. Meddelande om uppsägning av avtal ska ske skriftligt.  

Om förutsättningarna för detta samverkansavtal skulle visa sig stå i strid 

med gällande rätt, förändras på grund av lagstiftning eller huvudmannaskap 

eller i övrigt väsentligen förändras äger parterna rätt att uppta förhandling 

gällande avtalet.  

Mål med samverkan 
Målet med samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom medi-

cinskt förbrukningsmaterial och på så vis säkerställa en obruten vårdkedja 

mellan kommunen och Region Norrbotten. Avsikten med den obrutna vård-

kedjan är att öka patientsäkerheten samt kvaliteten av behandling som utförs 

av olika huvudmän i Norrbotten. 

Vidare är ett syfte att uppnå ett effektivt nyttjande av respektive huvudmans 

resurser och de samlade resurserna samt att minska miljöpåverkan i sam-

band med transporter av förbrukningsmaterial i länet. 

Samverkansavtalet innebär att regionen och kommunerna tar ett gemensamt 

ansvar för att utveckla ett samstämmigt och kostnadseffektivt produktsorti-

ment till gagn för patient/brukare.  
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Omfattning 
Region Norrbotten förbinder sig att driva samordnade upphandlingar av  

medicinskt förbrukningsmaterial. Region Norrbotten tillhandahåller även 

kundtjänst, produktrådgivning, IT-stöd, fakturahantering, avtalsförvaltning 

och leveranser.  

Med mediciniskt förbrukningsmaterial avses de produkter som används 

inom sjukvård som kan kopplas till säkerställandet av en obruten vårdkedja. 

Följande produktområden - enligt Region Norrbottens definition - avses:

 Inkontinensmaterial 

 Nutritionsprodukter 

 Sårvårdsprodukter 

 Laboratoriematerial 

 Diabetestekniska förbrukningshjälpmedel 

 IVA- och Anestesiprodukter 

 Operationsprodukter 

 Medicinska handskar 

För ovan specificerade områden kommer samordnade upphandlingar av ra-

mavtal att göras. Preliminära tidplaner för respektive ramavtal kommer att 

finnas tillgängligt på materialportalen på nllplus.se. 

Samverkansorganisation 
Parternas inflytande och medverkan i gemensamma frågor inom samarbetet 

säkerställs i samverkansorganisationen.  

Den politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola: har det 

övergripande ansvaret för samarbetsfrågor. Den politiska samverkansbered-

ningen har representanter från kommunerna och Region Norrbotten.  

Länsstyrgrupp: hanterar samverkansfrågor mellan länets kommuner i Norr-

botten och Region Norrbotten. Länsstyrgruppen ska fastställa och följa upp 

länsövergripande överenskommelser och rekommendationer som därefter 

kommer att ligga till grund för lokala avtal. Norrbottens Kommuner har 

samordningsansvar för kommunerna i länet. 

Avtalsstyrgrupp: hanterar vid behov frågor kopplade till Samverkansavtalet 

och dess bilagor. Styrgruppen består av en representant från Norrbottens 

Kommuner, två socialchefer utsedda från länets kommuner och tre represen-

tanter från Region Norrbotten. 

Samverkan Länsnivå 

Samverkansmötet: svarar för att utveckla verksamheten och kompetensen i 

medicinska förbrukningsmaterialfrågor. Ett forum för informationsutbyte 

mellan kommunerna och Region Norrbotten samt omvärldsbevakning inom 

materialområdet. 

Norrbottens Kommuner ansvarar för att länets 14 kommuner tillsammans 

utser fyra representanter. Region Norrbotten utser fyra representanter. 

Samråd med utsedda kommunrepresentanter ska ske gällande: 

 avvikelser  

 planering av utbildning 

 viktig information från leverantörer 
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Region Norrbotten är sammankallande till samverkansmöten 2 ggr/år.  

Samverkan kommunnivå 

Information om ändrade ekonomiska förutsättningar (exempelvis vid utran-

gering av förbrukningsmaterial som behöver ersättas i stor omfattning) ska 

ges till varje enskild kommun. Mottagare av information och kontaktperson 

för respektive kommun är Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Region Norrbotten erbjuder vid behov lokal samverkan med enskild kom-

mun. En sådan samverkan kan exempelvis handla om avvikelser, leveranser 

och uppföljning. 

Uppföljning 

Samverkansavtalet ska följas upp avseende verksamhet, kvalité och ekonomi 

en till två gånger per år. Uppföljningen görs i en grupp med representanter 

från Region Norrbotten och kommunerna. Region Norrbotten är sammankal-

lande.  

Region Norrbotten utser fyra representanter, kommunerna utser via Norrbot-

tens Kommuner fyra representanter. Rapportering görs till kommunerna och 

länsstyrgruppen. 

Ersättning 
Grunden för den ersättning som kommunerna betalar till Region Norrbotten 

är en fördelning av regionens självkostnader för åtaganden som följer av 

avtalet. Den ersättning som följer av samverkansavtalet betalas till Region 

Norrbotten i form av ett abonnemang samt av rörliga avgifter (se bilaga 2).  

Produktrådgivning 
Kommunen kan vid behov få råd och stöd i produktfrågor, administrativa 

rutiner och IT-stöd för hantering av förbrukningsmaterial. Kommunen kan 

delta vid utbildning på sortiment, mässor och annan utbildning/ information 

som anordnas. Planering och genomförande sker i samråd mellan Region 

Norrbotten och kommunerna inom ramen för de former för samråd som re-

gleras i detta avtal. 

IT-stöd 
Beställare/förskrivare i kommunen ska nyttja Region Norrbottens gällande 

IT-stöd för beställningar. Följande delar ingår 

 Licenser för beställare/förskrivare i kommunen till region Norrbot-

tens beställningssystem  

 Utbildning av användarstöd i gällande IT-system  

 Tillgång till rapporter ur landstingets datalager (två licenser) 

Kommunen ansvarar för: 

 Att ge nya beställare/förskrivare introduktion i Region Norrbottens 

IT-system för medicinskt förbrukningsmaterial samt andra rutiner i 

förskrivningsprocessen 

 Säkerställa att beställare/förskrivare får tillgång till beställningssy-

stem via anvisad nätverksportal hos Region Norrbotten. 
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Upphandling  
Region Norrbotten genomför upphandlingar av medicinskt förbruknings-

material tillsammans med de kommuner som ingått samverkansavtalet, 

så kallade samordnade upphandlingar. Det praktiska upphandlingsarbetet 

kommer att genomföras av Region Norrbotten i enlighet med gällande ruti-

ner. Region Norrbotten samverkar med kommunerna i fastställandet av sor-

timent och framtagandet av kravspecifikationer. Miljö beaktas vid upphand-

lingar i enlighet med Region Norrbottens riktlinjer och rutiner. Representan-

ter från kommunerna ska ingå i arbetet.  

Kommunen förbinder sig i och med detta avtal att delta i samtliga upphand-

lingar som avtalet omfattar.  

Kommunen ska lämna fullmakt till Region Norrbotten innefattande rätt att, 

för kommunens räkning, teckna avtal och fungera som ombud i överpröv-

ningsprocesser (se bilaga 3).  

Kommunen måste fatta ett eget tilldelningsbeslut för varje enskild upphand-

ling.  Region Norrbotten utformar tilldelningsbesluten och lämnar, efter på-

skrift av varje kommun, ut informationen om beslutet till samtliga anbudsgi-

vare. 

De upphandlingar som genomförs tillsammans resulterar i ramavtal med en 

eller flera leverantörer. Kommunerna informeras om avtalen och kan sedan 

göra avrop från dem. Region Norrbotten ansvarar för förvaltning av de upp-

handlade ramavtalen.  

Det är inte tillåtet att göra inköp/upphandlingar vid sidan om de upphand-

lade ramavtal som omfattar denna samverkan. Om Region Norrbotten eller 

någon deltagande kommun inte följer ramavtalen och detta leder till att en 

leverantör riktar ett skadeståndanspråk till följd av avtalsbrott står Region 

Norrbotten eller den kommun som orsakat skadan för hela det eventuella 

skadeståndet. Detsamma gäller skadestånd enligt LOU på grund av otillåtna 

direktupphandlingar. Andra skadeståndsanspråk som väcks mot Region 

Norrbotten på grund av brott mot LOU ska fördelas enligt kommunernas 

andel av totala kostnadsmassan fastställd på senaste uppföljningsmötet. 

Vid upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial kan Region Norrbotten 

komma att samverka med andra landsting och regioner.  

Tvist 
Tvister i anledning av detta samverkansavtal ska lösas inom ramen för sam-

verkansorganisationen. Frågor angående tillämpning av detta samverkansav-

tal som inte kan lösas i samförstånd ska lyftas till närmaste nivå. Om frågan 

inte kan lösas i linjeorganisationen på tjänstepersonsnivå ska rapportering 

ske till den politiska samverkansberedningen.  

Det som inte kan lösas inom ramen för samverkansorganisationen ska avgö-

ras av svensk allmän domstol med tingsrätt som första instans. 
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Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 
Ort och datum     Ort och datum 

 

______________________   ______________________ 

 

För Region Norrbotten    För kommunen 

 

 

_______________________   ______________________ 

Underskrift     Underskrift 

 

 

_______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

 

 

Bilagor: 

1) Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

2) Prislista 

3) Fullmakt 
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Bilaga 2  

Prismodell 
Prismodellen består av ett grundabonnemang och ett påslag på varans an-

skaffningspris. Dessa två delar motsvarar regionens självkostnader för åta-

ganden som följer av avtalet. Grundabonnemanget finansierar kostnader för 

ledning, inköp, upphandling, juridik, IT, administration och konsultation. 

Påslaget finansierar lagerverksamhet och kundtjänst.  

Prislista 
Prislistan redovisar aktuella ersättningar som följer av att kommunen avro-

par medicinskt förbrukningsmaterial från upphandlade ramavtal. 

Prislistan gäller från 1 september 2017 till 31 januari 2018. 

Samtliga ersättningar är exklusive moms. 

Grundabonnemang  

Avser per invånare/år 

 
5,85 kronor 

Avrop av medicinskt förbrukningsmaterial enligt ramavtal 

Anskaffningspris plus påslag 

 
11 procent 

Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

Grundabonnemang per överenskommen leveransplats, 

1 ggr/v (per år)  

 

För leverans av inkontinensartiklar till ordinärt boende tillkommer  

 
 
21 000 kronor 
 
80 kronor per leverans 

Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial utanför schema 

Avser leveranser som sker utanför ordinarie schema samt enstaka 

leverans till ej ordinarie leveransplats 

Kolli 

Vagn/pall 

 
 
 
520 kronor  
1 110 kronor 

Akut distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

Avser enstaka leveranser som måste ske omgående oavsett leve-

ransplats 

Kolli 

Vagn/pall 

 
 
 
1 055 kronor  
2 150 kronor 

Av kommunen efterfrågad utbildning 

Enligt särskild överenskommelse 
 

Fakturering och betalningsvillkor 

Fakturering av förbrukningsmaterial sker månadsvis i efterskott. Specificerat 

fakturaunderlag bifogas fakturan. Följesedel bifogas varje leverans. 

På sikt är ambitionen att övergå till elektroniska fakturor och fakturaun-

derlag.  

Fakturering av abonnemang sker månadsvis med en faktura per kommun. 

Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debite-

ras enligt räntelagen.  
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Prisjusteringar  

Prisjusteringar på produkterna (medicinskt förbrukningsmaterial) görs lö-

pande enligt fastställda villkor i gällande avtal. 

Justering av abonnemang görs per den 1 februari varje år enligt landstings-

prisindex exklusive läkemedel (LPIK) i oktober.   

Prisjusteringar på transporterna följer transportörernas prislistor. Justering 

görs i enlighet med villkor i tecknade avtal med transportörer. 


