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PLATS 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå 

BESLUTANDE  

Helena Öhlund, (S), Älvsbyn 

Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog 

Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå 

Stefan Granström, (C), Kalix 

Maud Lundbäck, (S), Kalix, Tjänstgörande 
ersättare 

Anders Sundström, (NS), Boden, Tjänstgörande 
ersättare 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Ingrid Carlenius, kansliet  

Kjell-Åke Halldén, kansliet 

Per-Olof Egnell, Luleå Tekniska Universitet, § 13 

Anderas Nilsson, Beroendecentrum, § 14 

Helena Asklund, kansliet. § 15 

 

UNDERSKRIFTER § 10 - § 22 

 

 

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. Överenskommelse, samverkan vid utskrivning från sjukhus 
 Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
5. Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial  
 Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
6. Skyddat boende 
 Bilaga: Brev till socialtjänster i Norrbotten 
 Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
7. Beroendecentrum  
 Muntlig information av Ann-Christin Åström, Beroendecentrum 
  
8. Psykisk hälsa, nuläge  
 Muntlig information av Helena Asklund, kansliet 
 
9. Välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten 
• Handlingsplan 
• Upphandling verksamhetssystem 
• Direktiv samverkan kring tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik   
 Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
10. Övriga frågor 
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§ 10 
 
Val av justerare 
 
Ordföranden föreslår att Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, utses till justerare 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, utses till justerare 
 
____ 
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§ 11 
 
Dagordning 
 
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning kompletteras med punkterna ” Det goda 
livet- Europas modernaste vård- och omsorgsboende”, ”Val till Socialberedningen, 
Val till Samverkansberedningen och Val till Tillgänglighetsrådet” samt ”Temadag om 
digitalisering 29 november”. Hon föreslår också att ordningen i utsänd dagordning 
ändras så att gästerna föredrar sina ärenden först enligt ordningen ”Det goda livet- 
Europas modernaste vård- och omsorgsboende”, ”Centrum för Innovation och 
eHälsa”, ”Beroendecentrum” och ”Psykisk hälsa, nuläge”. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att utsänd dagordning kompletteras med punkterna ” Det goda livet- Europas 

modernaste vård- och omsorgsboende”, ”Val till Socialberedningen, Val till 
Samverkansberedningen och Val till Tillgänglighetsrådet” samt ”Temadag om 
digitalisering 29 november”. Hon föreslår också att ordningen i utsänd 
dagordning ändras så att gästerna föredrar sina ärenden först enligt ordningen 
Det goda livet- Europas modernaste vård- och omsorgsboende”, Centrum för 
Innovation och eHälsa”, ”Beroendecentrum” och ”Psykisk hälsa, nuläge”. 

____ 
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§ 12 
 
Föregående protokoll 
 
Ordföranden frågar om föregående protokoll kan godkännas. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att föregående protokoll godkänns 
____ 
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§ 13 
 
Det goda livet –  
Europas modernaste vård - och omsorgsboende 
 
Per-Olof Egnell, verksamhetsledare. Luleå Tekniska Universitet, EIC, informerar om 
rubricerat förslag som utreds inom Centrum för Innovation och eHälsa. Av 
informationen framgår bland annat att ambitionen är att utmana rådande arbetssätt 
och skapa ett vård- och omsorgsboende som blir ett internationellt ”landmärke” och 
referensobjekt för kommande boenden genom att utgå från följande punkter: 

• Hållbarhet och förnybarhet i alla perspektiv: 
Nyttja regionala förutsättningar och material 

• Väl gestaltad arkitektur 
• Nyttjar den senaste tekniken, tekniska hjälpmedel och till fulla nyttjar 

möjligheten med digitalisering för både boende och personal: 
Autonom teknik, sensorer, robotar, IoT, 5G etc. 

• Personcentrerat angreppssätt: 
Stödja självständighet, delaktighet och integritet 

• Anpassningsbart, Modulbyggt och flexibelt 
• Kostnadseffektivitet i byggande och drift 
• Kunskapsbyggande och resultatspridning för alla aktörer 
• Affärsutveckling för företagen  
• Höja omvärldskunskap och beställarkompetens hos beställarna 

 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar att informationen godkänns 
____  
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§ 14 
 
Beroendecentrum  
 
Muntlig information av Anderas Nilsson, Beroendecentrum.  
 
Beroendecentrum är placerad på Sunderby sjukhus och har för närvarande 10 platser 
samt flexibilitet med 2 till 6 platser, eftersom platserna är reducerade så sker 
samverkan med psykiatrin. Ny och ombyggnationer pågår på Sunderby sjukhus.  
Kommunerna Boden, Luleå, Haparanda och Överkalix har nyttjat platserna 
frekventast under första kvartalet 2017. Beroendecentrums uppdrag är medicinsk 
avgiftning, planering av eftervården samt utbildningsinsatser: till kommuner och 
primärvård, socialtjänstexpert har kontakt med kommunerna och det fungerar mycket 
bra. 

Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar att informationen godkänns 
____ 
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§ 15 
 
Psykisk hälsa, nuläge 
Muntlig information av Helena Asklund, kansliet. Av informationen framgår bland 
annat följande: 
 
Uppdrag psykisk hälsa 
Länsstyrgruppen har gett samordnarna för psykisk hälsa i länet uppdrag att i 
samverkan ta fram en strategi för psykisk hälsa för Norrbottens län. Arbetet är 
påbörjat och det finns ett ramverk för strategin, men det pågår flera parallella 
processer såväl på regional nivå som på nationell nivå som med största sannolikhet 
kommer att påverka innehållet i strategin. En sådan process är den analys och 
handlingsplan för barn och unga i psykisk hälsa satsningen, en annan är 
folkhälsostrategin för Norrbottens län. Färdigställande av en strategi för psykisk 
hälsa i Norrbotten bör anstå till dess ovan angivna processer sammanställts då det är 
viktigt att inkludera de analyser som görs parallellt inom området för att visa på 
vilka förbättringsområden är särskilt viktiga att utgå från – med fokus barn och unga. 
 
Andra nationella satsningar 
SKL:s styrelse har beslutat att missbruk och beroende skall bli en av SKL:s 
prioriterade frågor under 2017-2018. Handlingsplan för beroende i åldern 16-29, 
med särskilt fokus på tidig upptäckt och stöd och behandling, ska tas fram. 
Socialstyrelsen ska göra en mindre kartläggning av förekomsten av missbruk bland 
ensamkommande barn och unga i några utvalda kommuner och landsting 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar att informationen godkänns 
____ 
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§ 16 
 
Överenskommelse, samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (sjukhus) 
 
Ingrid Carlenius, kansliet, informerar om arbetet med överenskommelsen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommande lagstiftning- 
riksdagsbeslut förväntas i juni 2017. Ett färdigt förslag till överenskommelse 
beräknas vara klart till Socialberedningens sammanträde den 13 september 2017.  
  
Ordföranden föreslår att Socialberedningen konstaterar att tydlighet och 
lagstiftningens intentioner ska gälla samt att begrepp från den kommande 
lagstiftningen ska användas också i den överenskommelse som nu utarbetas.  
 
Socialberedningen konstaterar  
 
Att  tydlighet och lagstiftningens intentioner ska gälla samt begrepp från den 

kommande lagstiftningen ska användas också i den överenskommelse som nu 
utarbetas 

____ 
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§ 17 
 
Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial  
Bilagor:  
Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial 
Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 
Prismodell 
Fullmakt 
 
Den politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola har gett 
sina tjänstepersonsorganisationer i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkansavtal för 
medicinskt förbrukningsmaterial. 
 
Enligt förslaget till samverkansavtal har länets kommuner och Region Norrbotten ett 
gemensamt ansvar att utveckla ett samstämmigt och kostnadseffektivt produktsortiment 
till gagn för patient/brukare.   
 
Det lagstadgade ansvaret för försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial är knutet till 
hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Parternas 
inflytande och medverkan i gemensamma frågor inom området medicinskt 
förbrukningsmaterial säkerställs i samverkansorganisationen och som ska användas för 
gemensamma beslut och uppföljning av verksamheten.   
 
Målet med samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom medicinskt 
förbrukningsmaterial som ska bidra till en obruten vårdkedja, som ökar patientsäkerheten 
samt kvalitén av behandlingen som utförs av olika huvudmän.Samarbetet kring 
medicinskt förbrukningsmaterial ska också ge ett effektivt nyttjande av respektive 
huvudmans resurser.  
 
Avtalet omfattar upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial, inköp, rådgivning och 
konsultation, juridik, administrativa rutiner, IT-stöd, kundtjänst samt lagerhållning. 
Kostnad för ett grundabonnemang är 5,85 kr per invånare och år. Samverkansavtalet 
föreslås gälla från och med 2017-09-01 och tillsvidare. Parterna äger rätt att under 
avtalstiden säga upp avtalet med en uppsägningstid om 9 månader.    
 
Ordföranden föreslår att medlemskommunerna rekommenderas anta avtalet. 
 
Socialberedningen beslutar  
 
Att  godkänna samverkansavtalet gällande medicinskt förbrukningsmaterial  
 
Att  rekommendera medlemskommunerna att anta Samverkansavtal för medicinskt 

förbrukningsmaterial 
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§ 18 
 
Skyddat boende 
Bilaga: Brev till socialtjänster i Norrbotten 
 
Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet 
 
Länets kommuner har under år 2016 beslutat om Överenskommelse om skyddat 
boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn samt modellen för 
kostnadsfördelning. 
 
Luleå kommun som huvudman för verksamheten arbetar med förslaget och 
kostnadsberäkningar utifrån överenskommelsens förslag. Den beräknade kostnaden 
för länsgemensamt boende blir en ökning jämfört med ursprungliga förslaget. Den 
fasta kostnaden delas på 12 kommuner och resterande del ska täckas av dygnsavgift. 
 
Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att informera medlemskommunerna 
om den nya kostnaden. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  kansliet får uppdraget att informera medlemskommunerna om den nya 

kostnaden 
____ 
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§ 19 
 
Välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten 
 
Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet. 
 
Gemensam handlingsplan 
Kansliet har, tillsammans med socialchefer och IT-chefer samt eNämnden, arbetat med 
att ta fram en gemensam handlingsplan för införande av välfärdsteknik. 
Handlingsplanen ska vara ett stöd för kommunerna i den fortsatta planeringen och i 
arbetet med digitaliseringen. Samverkan och gemensamma alternativ ska genomsyra 
hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resurser och på ett 
samordnat sätt möta marknaden som en part. Syftet är att på ett effektivare sätt nyttja 
resurser i länets kommuner och påskynda processen med digitalisering och införandet 
av välfärdsteknik i verksamheter. 
 
Gemensamt verksamhetssystem inom socialtjänsten 
I länet finns tre olika verksamhetssystem inom socialtjänsten. För en del kommuner 
löper avtalstiden ut inom kort. Samtliga kommuner har uttryckt önskemål om att 
tillsammans upprätta kravspecifikation och göra det möjligt att upphandla ett 
gemensamt verksamhetssystem. Ett gemensamt verksamhetssystem ökar möjligheterna 
till samarbete mellan kommuner, lägre kostnader, ökad kompetens och kunskap i 
systemen, gemensam support och drift. 
 
Projektdirektiv nya hjälpmedel och välfärdsteknik. 
Bilaga: Projektdirektiv nya hjälpmedel och välfärdsteknik 
Uppdraget är att utreda formerna för hur länets kommuner och Region Norrbotten kan 
samverka inom produktförsörjning av nya hjälpmedel och välfärdsteknik. Hjälpmedel 
och välfärdsteknik styrs av olika lagstiftningar och därutöver finns konsumentprodukter. 
Arbetet ska för beslut till samverkansberedningen den 29 november 2017. 
 
Ordföranden föreslår att eNämnden uppmanas fortsätta ambitionerna att skapa ett 
gemensamt verksamhetssystem och att informationen i övrigt godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar  
 
Att  eNämnden uppmanas fortsätta ambitionerna att skapa ett gemensamt 

verksamhetssystem  
 
Att  projektdirektivet godkänns  
 
Att  informationen i övrigt godkänns 
____ 
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§ 20 
 
Val till Socialberedningen, Samverkansberedningen och 
Tillgänglighetsrådet 
 
Marlene Haara, (S), Haparanda, har 2017-05-08 i e-postmeddelande till kansliet 
avsagt sig sina uppdrag i Socialberedningen, Samverkansberedningen och 
Tillgänglighetsrådet. Styrelsen har därmed att utse nya ordinarie ledamöter i dessa 
organ. 
 
Förbundsfullmäktige har 2017-04-27 i beslut ”Reviderad Instruktion till 
Valberedningen” angett bland annat att ”Norrbottens Kommuners politiska 
representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män.” 
 
Ordföranden föreslår att Socialberedningen, med hänvisning till 
Förbundsfullmäktiges beslut, föreslår styrelsen att utse Maud Lundbäck, (S), Kalix, 
utses till ordinarie ledamot och Ulf Eliasson, (S), Haparanda, till ersättare i 
Socialberedningen, Samverkansberedningen och Tillgänglighetsrådet. 
 
Socialberedningen beslutar föreslå styrelsen 
 
Att med hänvisning till Förbundsfullmäktiges beslut, utse Maud Lundbäck, (S), 

Kalix, till ordinarie ledamot och Ulf Eliasson, (S), Haparanda, till ersättare i 
Socialberedningen, Samverkansberedningen och Tillgänglighetsrådet 

____ 
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§ 21 
 
Temadag om digitalisering 29 november 
 
Ingrid Carlenius, kansliet, informerar om att Samverkansberedningen arrangerar en 
temadag om digitalisering den 29 november. Under förmiddagen har 
Samverkansberedningen sitt sammanträde medan eftermiddagen ägnas åt 
information och diskussion kring digitalisering.  
 
Ordföranden i socialnämnder eller motsvarande, ordföranden i barn- och 
utbildningsnämnder eller motsvarande och förvaltningschefer inom dessa båda 
områden är inbjudna att delta under eftermiddagen. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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§ 22  
 
Övriga frågor 
 
Ingrid Carlenius, kansliet, informerar om att Aktuell socialpolitik genomförs 16 – 18 
maj 2017 i Kalix. Ordföranden föreslår att informationen godkänns.  
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  informationen godkänns 
____ 
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