
 
PROTOKOLL  
SOCIALBEREDNINGEN  
 
SAMMANTRÄDESDATUM  
2017-02-07 

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-12 34 56. 
E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 

Sida 1 (14) 
 

PLATS 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå 

BESLUTANDE  

Helena Öhlund, (s), Älvsbyn 

Margareta Bladfors Eriksson  

Stefan Granström, (c), Kalix 

Maud Lundbäck, (s), Kalix, Tjänstgörande 
ersättare 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Ingrid Carlenius, kansliet  

Kjell-Åke Halldén, kansliet 

UNDERSKRIFTER § 1 - § 9 

 

 

Kjell-Åke Halldén | Sekreterare 

 

 

Helena Öhlund | Ordförande  

 

 

Margareta Bladfors Eriksson  | Justerare  
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Dagordning för Socialberedningens sammanträde  
 
1. Val av justerare 
 
2. Dagordning 
 
3. Föregående protokoll 
 Bilaga: Föregående protokoll 
 
4. Information om Lagrådsremissen – samverkan vid utskrivning 
 Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 

Bilaga: Lagrådsremiss ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård” 

 
5. Information om rekommendation från SKL, ”Kvalitet i särskilt boende” 
 Bilaga: Rekommendation från SKL, kvalitet i särskilt boende 
 
6. Psykisk hälsa - överenskommelse 
 Bilaga: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017  
 
7. Delgivningar 
• Länshandikapprådets protokoll 7 oktober 2016 
• Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg 
 
8. Övriga frågor 
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§ 1 
 
Val av justerare 
 
Ordföranden föreslår att Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, utses till justerare 
 
Beredningen beslutar 
 
Att  Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, utses till justerare 
 
____ 
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§ 2 
 
Dagordning 
 
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning kompletteras med punkten ”Aktuell 
information” och att den i övrigt antas. 
 
Beredningen beslutar 
 
Att utsänd dagordning kompletteras med punkten ”Aktuell information” och att den 

i övrigt antas 
____ 
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§ 3 
 
Föregående protokoll 
 
Ordföranden frågar om föregående protokoll kan godkännas. 
 
Beredningen beslutar 
 
Att föregående protokoll godkänns 
____ 
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§ 4 
 
Information om Lagrådsremissen – samverkan vid 
utskrivning 
  
Bilaga: Lagrådsremiss ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” 
Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
Av informationen framgår bland annat följande: 
 
I lagrådsremissen föreslås att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso-och sjukvård, införs från 1 januari 2018 och för sluten psykiatriskvård 
från 1 januari 2019. Riksdagsbeslut under våren 2017. Samtidigt upphävs lagen om 
kommunernas betalningsansvar från 1992. Syftet med den nya lagen är att främja en 
god hälso-och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter 
utskrivning från sluten vård  behöver insatser från båda huvudmännen.  
 
Det tydliggörs att verksamheterna tidigt måste börja planera inför patientens 
utskrivning. Den slutna vården ska underrätta berörda enheter inom 24 timmar  från 
det att patienten skrivits in i sluten vård. Den landstingsfinansierade öppna vården 
ska utse en fast vårdkontakt för patienten och kalla till samordnad individuell 
planering senast 3 dagar efter, att den slutna vården har underrättat om att en patient 
är utskrivningsklar. 
 
Den kommande lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting 
och kommun. Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om 
samverkan och ingå överenskommelser om vid vilken tidpunkt kommunens 
betalningsansvar inträder samt vilka belopp som ska gälla. 
 
Ordföranden föreslår att kansliet inleder arbetet med att ta fram överenskommelse 
enligt den kommande lagens intentioner, att kansliet under arbetets gång för en 
dialog med kommunerna och Region Norrbotten, att kansliet utarbetar förslag till 
gemensamma riktlinjer och att socialberedningen kontinuerligt får rapporter om 
arbetet. 
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Socialberedningen beslutar ge kansliet följande uppdrag: 
 
Att  inleda arbetet med att ta fram överenskommelse enligt den kommande lagens 

intentioner 
 
Att  under arbetets gång föra en dialog med kommunerna och Region Norrbotten 
 
Att  utarbeta förslag till gemensamma riktlinjer  
 
Att  kontinuerligt rapportera om arbetet till socialberedningen 
____ 
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§ 5 
 
Information om rekommendation från SKL, ”Kvalitet i särskilt 
boende” 
Bilaga: Rekommendation från SKL, kvalitet i särskilt boende 
Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
Av informationen framgår bland annat följande: 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat 
Sveriges kommuner att anta rekommendationen i syfte att stärka utvecklingen och 
kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 
 
Sedan 15 april 2016 finns en förändring i socialtjänstförordningen. I förordningen 
har regeringen förtydligat kommunernas ansvar kring bemanning i särskilt boende 
för äldre. 
 
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande: 

1. Ha koll på läget;  
Ansvarsfördelning, Kvalitet, Enskildes medinflytande och insyn 
Trygghet, Personalen lämplig utbildning och erfarenhet och Lokalernas 
utformning. 
 

2. Planera utifrån individens behov;  
Individuell behovsbedömning, Nedsatt beslutsförmåga/funktionsnedsättning 
– anhöriga viktiga, Individuella överenskommelser kring omsorg och tillsyn 
nattetid. 
 

3. Digitalisering och nya arbetssätt;  
Digitalisering på särskilda boenden – öka trygghet, självständighet tex 
trygghetslarm, sensorer, nattkamera, kommunikationshjälpmedel. 
Individuella lösningar. 
 

4. Ledarskap;  
5. Närvarande och kompetent ledarskap är en nyckelfråga, Nattpersonal är 

oftast utan närvarande chef. 
 

SKL kommer på länsgemensam dialog, för Norrbottens län den 20 april 2017. 
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Ordföranden föreslår att Norrbottens Kommuner ska fortsätta att ge stöd till länets 
kommuner för att utveckla och stärka kvalitén i särskilda boenden 
 
Socialberedningen beslutar  
 
att  Norrbottens Kommuner ska fortsätta att ge stöd till länets kommuner för att 

utveckla och stärka kvalitén i särskilda boenden 
____ 
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§ 6 
 
Psykisk hälsa - överenskommelse 
 
Bilaga: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017  
Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
Av informationen framgår bland annat följande: 
 
Överenskommelsen för 2017 liknar den som gäller för 2016. Resursförstärkningen 
är något förändrad med 50 miljoner kronor mindre för landstingen och 50 miljoner 
kronor mer för kommunerna jämfört med 2016. Det är den sjätte överenskommelsen 
mellan staten och SKL.  
 
Utmaningarna är stora inom detta område och vi möter ständigt nya utmaningar. 
Överenskommelsens inriktning är ett uthålligt och långsiktigt arbete för 
kunskapsutveckling och styrning samt att skapa förutsättningar för ett systematiskt 
utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. 
 
Medlen är fördelande mellan landsting och kommuner och ska användas för lokala 
utvecklingsbehov som är utkristalliserade i länet. I Norrbottens län finns en 
upprättad och beslutad handlingsplan för år 2016 - 2018. Respektive huvudman ska 
den 31 oktober 2017 inkomma med en redogörelse till SKL. Medel kan överföras till 
2018.  
 
Totalt belopp för Norrbottens län är 19 582 562 kronor för år 2017, varav 
10 042 340 kr  för landstinget, ungdomsmottagningar gemensamt för kommuner och 
landsting 3 263 761 och totalt för kommunerna 6 276 461 kr. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns och arbetet fortsätter enligt 
överenskommelsens intentioner. 
 
Beredningen beslutar 
 
Att  informationen godkänns 
 
Att  fortsätta arbetet enligt överenskommelsens intentioner. 
____ 
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§ 7 
 
Delgivningar 

• Länshandikapprådets protokoll 7 oktober 2016 
• Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg 

 
Ordföranden föreslår att delgivningarna godkänns. 
 
Beredningen beslutar 
 
Att  delgivningarna godkänns 
____ 
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§ 8 
 
Aktuell information 
 
Ingrid Carlenius, kansliet, informerar om följande:  
 
Landmärket – Europas modernaste vård och omsorgsboende 
Projektet Landmärket ska bygga ett konsortium med företag och organisationer som 
tillsammans med en beställare utmanar dagens syn på arbetssätt, utformning och 
lösningar. Målet är att i samverkan bygga framtidens vård och omsorgsboende. 
Luleå Tekniska Universitet tillsammans med Bjumis Holding AB, M.A.F 
Arkitektkontor AB och Norrbottens Kommuner har ansökt om medel från Vinnova.  
 
EIC – Centrum för innovation och eHälsa 
EIC som är en samverkansnod mellan akademi, landsting/kommuner och näringsliv. 
EIC:s uppdrag är att stödja gemensamma ansökningar om forsknings- och 
utvecklingsmedel för att utveckla digitala lösningar till stöd för individens framtida 
behov av användarvänliga digitala lösningar.  
 
I dagens EIC är Luleå Tekniska Universitet och landstinget med som ägare och 
finansiärer. Till kommunerna kommer att gå ut en förfrågan om partnerskap i 
samverkansplattformen för att utveckla och nyttiggöra kompetens inom hälsa, vård 
och omsorg med utgångspunkt från digitaliseringen. För tillkommande kommuner i 
det nya avtalsförslaget är finansieringen 5 kronor per invånare och år.  
 
Barn och unga ”Norrbus” utvärdering 
I februari 2015 gav politiska samverkansberedningen Norrbottens Kommuner och 
landstinget i uppdrag att ta fram parametrar och planera för en gemensam 
utvärdering av ”Norrbus”. Utvärdering skulle genomföras under första halvåret 2017 
och vara klar hösten 2017. Förslag till upplägg för utvärdering av ”Norrbus” är 
genomförd. Utvärderingen ska utgå från ett patient-/brukar- och 
organisationsperspektiv och använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för 
inhämtande av uppgifter.  
 
På grund av personalbrist behöver tidplanen revideras. Utvärderingen ska påbörjas 
hösten 2017 och vara klar till april 2018.   
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Strategi för hälsa 
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) bjuder in till länsvisa workshoppar med 
förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting och regioner. 
Strategin omfattar områdena skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och 
sjukvård. Under workshopen ska diskuteras hur vi på bästa sätt kan stärka arbetet för 
att förbättra hälsan och höja kvaliteten i de tjänster vi utför, där ett resultat kan bli att 
våra resurser räcker längre. Arbetet påbörjas genom att ta fram indikatorer för hälsa 
både på lokal/regional nivå. Workshoppen i Norrbotten genomförs den 29 mars 
09.30 – 15.00 på Sunderby Folkhögskola, Lokal aulan. 
 
Aktuell socialpolitik 
Aktuell socialpolitik som i år hålls i Kalix tiden 16 maj – 18 maj. Föreläsare är bl.a. 
Peter Majanen Hur vill olika generationer bo och leva på äldre dagar, Gertrud 
Åström  Kunskap och inspiration i jämställdhetsarbetet, Elisabeth Dahlin Barnens 
situation i Sverige och övriga världen. 
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§ 9 
 
Övriga frågor 
 
Ordföranden konstaterar att inga övriga frågor väcks. 
____ 
 
  


