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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 

Agnetha Eriksson, (S), Piteå, Tjänstgörande ersättare 

Maud Lundbäck, (S), Kalix, Tjänstgörande ersättare 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Ingrid Carlenius, samverkansledare Social välfärd  

Lena Lakso, samverkansledare Social välfärd 

Kjell-Åke Halldén, sekreterare 

 

UNDERSKRIFTER § 23 - § 31 

 

 

Kjell-Åke Halldén | Sekreterare 

 

 

Helena Öhlund | Ordförande  

 

 

Maud Lundbäck | Justerare  
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 Utsänd dagordning för Socialberedningens sammanträde  
 
1. Psykisk hälsa 
 Muntlig information Helena Asklund 
 
2. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Prop 2016/17:106. 
Ny lag.  
 Muntlig information Ingrid Carlenius 
 
3. Projektet ”Min plan”.  
 Muntlig information Ingrid Carlenius 
 
4. Ansökan till Sociala Fonden.  
 Muntlig information Ingrid Carlenius 
 
5. Statliga utredningar  
 Muntlig information Ingrid Carlenius 
 
• Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken, Prop 2016/17:188 
• Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer SoU 2017:21 
• S 2017:03 Framtidens socialtjänst, Direktiv 2017:39 Översyn av Socialtjänstlagen 
• S 2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård, Direktiv 2017:24 
Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på 
primärvården. 
• Ny lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet. 
               
6. Temadag digitalisering 
 
7. Övriga frågor 
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 § 23 
 
Val av justerare 
 
Ordföranden föreslår att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till justerare 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till justerare 
 
____ 
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§ 24 
 
Dagordning 
 
Ordföranden föreslår att punkten ”Psykisk hälsa” utgår eftersom ärendet behandlats av 
den gemensamma beredningen på förmiddagen.   
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att punkten ”Psykisk hälsa” utgår och att utsänd dagordning i övrigt antas. 
____ 
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 § 25 
 
Föregående protokoll 
 
Ordföranden frågar om föregående protokoll kan godkännas. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att föregående protokoll godkänns 
____ 
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 § 26 
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Prop 
2016/17:106. Ny lag 
 
Muntlig information Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd. Av informationen 
framgår bland annat följande.  
 
Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, utfärdad 
2017-06-22 och ska träda i kraft från 1 januari 2018. Nuvarande betalningsansvarslag 
upphävs.  Syftet är en trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppen vård och 
socialtjänst. I lagen lyfter man bland annat fram följande: 
 
Behov av lagstiftning som är bättre anpassad till nuvarande och framtidens behov 

• Omfattar alla patientgrupper i alla åldrar 
• Krav på patientdelaktighet  
• Ledtiderna mellan sluten vård och hälso- och sjukvård samt socialtjänst i det egna 

hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt 
• Skapa en sammanhållen vård och omsorg genom tidig start av den egna planeringen 

och därefter samordning mellan huvudmännen. Gemensamt ansvar betonas 
• En förändrad planeringsprocess för patientens vård och omsorg som leder till en 

fastställd samordnad individuell plan (SIP) 
• Landstingsfinansierade öppna vården ska utse fast vårdkontakt innan utskrivning och 

som har ansvar för individuell samordning och planering 
• Högre krav på informationsöverföring mellan parter. 
• Utarbeta gemensamma riktlinjer 
• Kommunens betalningsansvar 
• Gemensam uppföljning och utveckling av planeringsprocessen exempelvis utifrån 

patientens upplevelse av trygg hemgång. 
 

En dialog har förts med Region Norrbotten kring lagstiftningens intentioner och om 
tydlighet i de gemensamma dokumenten.  
Beslutet är att tydlighet och lagstiftningens intentioner ska gälla och att de gemensamma 
riktlinjerna för samverkan ska revideras. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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 § 27 
 
Projektet ”Min plan” 
  
Muntlig information Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd. Av 
informationen framgår bland annat följande.  
Projektet ”Min plan” är ett samarbetsprojekt mellan regionen och kommunerna i länet som avser 
att förbättra planeringen av vård, stöd och omsorg för enskilda som kan ha behov av 
insatser/åtgärder från hälso-och sjukvården samt socialtjänsten efter utskrivning från sluten vård.   
 
En pilot har genomförts under våren 2017 i Haparanda och Luleå kommuner tillsammans med 
fyra hälsocentraler och åtta avdelningar på sjukhus. De har testat utskrivningsprocessen kring 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, en ny lagstiftning från 1 januari 2018. 
Utbildning av ca 200 personal kring rutiner och tekniklösningar har genomförts. Lifecare är IT-
verktyget för informationsöverföring, men även distansteknik ska användas för att underlätta 
deltagande för enskilda i hemmet.    

 
Resultat från piloten är bl.a. att ansvar och roller måste klargöras, att riktlinjer och rutiner 
finns, att IT-stödet fungerar samt att chefernas medverkan är viktigt. Planeringen är att en 
ny pilot ska genomföras och att breddinförandet kommer igång under hösten 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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 § 28 
 
Ansökan till Sociala Fonden 
  
Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd informerar; av ärendet framgår att 
 
Målet med ansökan till Europeiska sociala fonden EFS är att fortsätta satsningen på 
digitalteknik/välfärdsteknik inom socialtjänstens verksamhetsområde. Syftet är att med 
ökad kompetens tillgängliggöra service och tjänster och förbättra vård och omsorg för 
invånarna samt frigöra personalresurser. 
Ansökan ska skickas in senast 15 september 2017. Projekttid 24 månader. Budgeten ca 
6,7 miljoner kronor varav fondens finansiering är 75%. Kommunernas finansiering är 
arbetsinsatsen. 
 
Ordföranden föreslår att ansökan godkänns och delges Socialberedningen vid nästa 
sammanträde. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  ansökan godkänns  
 
Att ansökan delges Socialberedningen vid nästa sammanträde. 
____ 
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 § 29 
 
Statliga utredningar  
  
Muntlig information Eva Lakso och Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd. 
Av informationen framgår bland annat följande.  
 
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken, Prop 2016/17:188 
I propositionen (Prop 2016/17:188) redovisas regeringens funktionshinderspolitik som 
utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. 
Funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors 
olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i 
samhället. Propositionen utstakar vägen för funktionshinderpolitiken under många år 
framåt.  Propositionen tar upp bl.a. den universella utformningen i samhälle vilket 
betyder att det ska göras rätt från början i utformning och planering i samhället tex 
tillgänglighet, kompetens och utformning av byggnad. 
För att öka kunskaperna om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning bedömer 
regeringen att en webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter med särskild inriktning på 
personer med funktionsnedsättning bör tas fram och genomföras. Utbildningen bör riktas 
till anställda i verksamheter inom kommun och landsting.  
Vidare gör regeringen bedömningen att 13 miljoner kronor bör avsättas för 
genomförandet av funktionshinderspolitiken inom landsting och kommuner. Ett särskilt 
uppdrag om detta bör ges till Myndigheten för delaktighet.   
I propositionen aviserar regeringen en kommande utredning. Utredningen bör ges i 
uppdrag att se över styrningen av funktionshinderspolitiken.  
 
Beslut i riksdagen väntas under hösten 2017. 
 
 
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer SoU 2017:21 
Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. 
Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra 
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.  
Utredningen föreslår åtgärder som syftar till 
Högre kvalitet och effektivitet 
Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser 
Tryggad personalförsörjning 
Användning av välfärdsteknologi. 
För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs 
insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och 
kommunernas hälso- och sjukvård. 
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S 2017:03 Framtidens socialtjänst, Direktiv 2017:39 Översyn av Socialtjänstlagen 
En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en 
förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess 
insatser. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och 
kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Lagstiftningen ska ge 
utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten och att 
fokusera på kärnverksamheten. De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad 
kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun.   
Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med 
individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 
möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser 
med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv.  
Direktiv 2017: 39 Översyn av Socialtjänstlagen, beslut 6 april 2017.  
 
Uppdraget ska redovisas 1 december 2018.  Särskild utredare är Margareta Winberg. 
 
Översyn av LSS  
Utredningen ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar 
av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen 
personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att 
lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
 
Utredningen ska göra en grundläggande översyn av incitament och förutsättningar för val 
av personlig assistent, nödvändiga förändringar i regelverket samt genom förstärkt 
kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser i LSS. 
Direktiv 2016:40 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning.  
Tilläggsdirektiv S 2017:92 till LSS utredningen  

Uppdraget ska redovisas 1 oktober 2018. Särskild utredare Gunilla Malmborg. 

Samordnad utveckling för god och nära vård 
Utredningen har i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i betänkandet 
Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i 
arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och 
sjukvård med fokus på primärvården.  
 
Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen 
i hälso- och sjukvården. Som ett led i detta arbete ska utredningen bl.a. ta fram ett förslag 
på ett nationellt utformat uppdrag för primärvården och i dialog med berörda parter och 
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 aktörer, utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet 
till patienten. 
 
Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (SOU2017:53) till regeringen den 7 
juni 2017, nästa delbetänkande i juni 2018. Slutbetänkande överlämnas i mars 2019. 
 
Särskild utredare är Anna Nergård. 
 
Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
I socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen införs bestämmelser om att kommuner 
och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet. Dessutom införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen 
som innebär att socialnämnden, om det inte är obehövligt, ska underrätta landstinget om 
att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna 
hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget.   
Lagen träder i kraft den 15 april 2017.  
 
Hälsoundersökning av barn och unga 
Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 
Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 
tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i 
anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 
18-20 år inleds. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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 § 30 
               
Temadag digitalisering 
Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd informerar om att 
Samverkansberedningen inbjuder till en temadag 29 november klockan 13.00 – 17.00 Av 
informationen framgår bland annat att temadagen handlar om möjligheter att med 
digitalisering/välfärdsteknik hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom 
välfärden – vård, skola och omsorg. 
 
Ordföranden i socialnämnder eller motsvarande, ordföranden i barn och 
utbildningsnämnder eller motsvarande och förvaltningschefer inom dessa båda områden 
är inbjudna att delta. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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 § 31 
 

Ledamoten Margareta Bladfors Eriksson lämnar uppdraget i 
beredningen 
 
Under punkten ”Övriga frågor”, informerar ledamoten Margareta Bladfors Eriksson att 
hon kommer att lämna sina uppdrag i Socialberedningen och Samverkansberedningen. 
Hon kommer även att från och med sista september lämna vissa politiska uppdrag i Luleå 
kommun.  
 
Ordföranden föreslår att valberedningen uppmanas lämna förslag till ledamot i 
beredningarna efter Margareta Bladfors Eriksson.  
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att uppmana valberedningen att lämna förslag till ledamot i Socialberedningen och 

Samverkansberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson 
____ 
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