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PLATS 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå 

BESLUTANDE  

Helena Öhlund, (S), Älvsbyn 

Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog 

Fredrik Hansson, (S), Luleå 

Maud Lundbäck, (S), Kalix 

Ayse Duyar, (MP), Luleå 

Stefan Granström, (C), Kalix 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Ingrid Carlenius, samverkansledare Social välfärd  

Eva Lakso, samverkansledare Social välfärd 

Kjell-Åke Halldén, sekreterare 

 

UNDERSKRIFTER § 32 - § 45 

 

 

Kjell-Åke Halldén | Sekreterare 

 

 

Helena Öhlund | Ordförande  

 

 

Stefan Granström | Justerare  
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 Utsänd dagordning för Socialberedningens sammanträde  
 
1. Val av justerare 
 
2. Dagordning 
 
3. Föregående protokoll 
Bilaga: Föregående protokoll 
 
4. HVB-hem/stödboende för ensamkommande barn  
Ordföranden väcker fråga 
 
5. Återtagande av EFS-ansökan 
Bilaga: Ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) om medel till 
kompetensförsörjning 
 
6. Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbotten, en del av digitaliseringen 
Bilagor: a) Strategin gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbotten, en del av digitaliseringen, b). Handlingsplan 2018 – 2023. 
 
7. Region Norrbottens Riktlinjer för rehabiliteringsansvar, information.  
Bilaga: Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
 
8. Projektet ”Min Plan”, nuläge 
Muntlig information av Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd 
 
9. Förslag till Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 2018 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
Muntlig information av Ingrid Carlenius 
 
10. Övriga frågor 
 
11. Delgivning, Lågtröskelmottagning med sprututbyte, information.  
Bilaga: Projektplan för Pilotprojekt – Lågtröskelmottagning med sprututbyte Region 
Norrbotten 
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 § 32 
 
Val av justerare 
 
Ordföranden föreslår att Stefan Granström (C), Kalix, utses till justerare 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  Stefan Granström (C), Kalix, utses till justerare 
 
____ 
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§ 33 
 
Dagordning 
 
Maud Lundbäck, (S), Kalix, föreslår att ärendet ”Gemensam socialjour” läggs till 
dagordningen 
 
Stefan Granström, (C), Kalix, föreslår att ärendet ”Långa kötider till Neuropsykiatriska 
Enheten vid Region Norrbotten” läggs till dagordningen.  
 
Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog föreslår att ärendet ”Konsekvenser för färdtjänst av att 
Norrbotten nu är en region” läggs till dagordningen. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att punkterna ”Gemensam socialjour”, ”Långa kötider till Neuropsykiatriska Enheten 

vid Region Norrbotten” samt ”Konsekvenser för färdtjänst av att Norrbotten nu är en 
region” behandlas under dagens sammanträde och att utsänd dagordning i övrigt 
antas 

____ 
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 § 34 
 
Föregående protokoll 
 
Ordföranden frågar om föregående protokoll kan godkännas. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att föregående protokoll godkänns 
____ 
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 § 35 
 
Gemensam socialjour 
 
Ledamoten Maud Lundbäck väcker fråga enligt rubrik.  
 
Hon informerar om att många kommuner i dag samarbetar i flera verksamheter för 
att bli mer effektiva och få en mer likställd professionell nivå. Norrbottens 
kommuner är olika stora och har olika behov och möjligheter att lösa akuta 
situationer. På många håll har det varit svårt att få stabilitet och kontinuitet i 
verksamheten. Med en gemensam organisation blir verksamheten inte lika sårbar. En 
socialjour skulle kunna ge akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla 
om våld, missbruk, boende eller vid misstanke om att någon far illa. 
  
En gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs tillsammans med kommunerna 
kan ge många fördelar och flera kommuner har visat intresse för att ansluta sig till en 
gemensam socialjour. Det är i första hand de som bor i någon av de anslutna 
kommunerna som i jouren kommer att kunna få råd och stöd vid akuta sociala 
problem utanför kontorstid. En utredning om att få igång en gemensam 
socialjourverksamhet i Norrbotten pågår. 
 
Ordföranden föreslår att ett förslag till gemensam socialjour i Norrbotten för 
intresserade kommuner presenteras den 7 februari 2018. 
 
Socialberedningen beslutar  
 
Att  ett förslag till gemensam socialjour i Norrbotten för intresserade kommuner 

presenteras den 7 februari 2018 
____ 
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 § 36 
 
HVB-hem/stödboende för ensamkommande asylsökande 
barn  
 
Ordföranden väcker fråga enligt rubrik. 
 
Ingrid Carlenius, samverkansledare Social välfärd, informerar i ärendet. Av 
informationen framgår bland annat följande: 
 
De verksamheter som har startat i länet som HVB har förändrats eller är inne i en 
förändring till att vara stödboenden för ensamkommande asylsökande barn.  
Kommunerna i länet omvandlar fler HVB-boenden till stödboenden och den 
möjligheten har funnits sedan 1 januari 2017.  
 
Ersättningen för ett ensamkommande barn eller ungdom har sänkts från 1900 till 
1350 kronor per dygn, oavsett om de bor i ett stödboende eller ett HVB-hem.  
 
Behov kvarstår dock för en del ensamkommande asylsökande barn av HVB-hem.  
Ordförandes fråga är om det finns möjligheter att samverka kring denna form av 
boende. 
 
Enligt uppgifter från socialnämndsordföranden kvarstår HVB-hem i Piteå, Boden, 
Luleå och Kiruna under en tid framöver. 
 
Ordföranden förslår att frågan därmed är besvarad. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att frågan är besvarad 
____ 
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 § 37 
 
Återtagande av EFS-ansökan 
 
Bilaga: Ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) om medel till 
kompetensförsörjning 
 
Eva Lakso, Samverkansledare social välfärd, informerar om ansökan till Europeiska 
Socialfonden om medel till kompetensförsörjning som inlämnats den 15 september. 
Av informationen framgår att ESF inte godkände de lönenivåer som finns i de 
berörda verksamheterna. Ett genomförande skulle därmed inneburit en betydande 
extra kostnad för Norrbottens Kommuner och de kommuner som skulle gå in i 
projektet. Med anledning därav har Norrbottens Kommuner tagit beslutet att dra sig 
ur projektansökan. Kommuner har dock fortfarande möjlighet att medverka som 
målgrupp för insatser som tas fram i projektet utan att behöva finansiera sitt 
deltagande.  
 
Ordföranden föreslår att vidtagna åtgärder godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  vidtagna åtgärder godkänns  
____  
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 § 38 
 
Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom 
socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen. 
 
Bilagor:  a) Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen, b) Handlingsplan 2018 – 2023. 

I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om att 
Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 
för att främja en jämlik hälsa och välfärd samt att ta tillvara och stärka individens 
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.  
 
För att nå visionen så krävs en verksamhetsutveckling utifrån individers och 
personalens behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. Digitaliseringen kan, när 
den används på rätt sätt, göra att vården blir säkrare, av högre kvalitet, mer effektiv, 
tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som patientens/brukarens möjlighet 
till delaktighet, insyn och inflytande kan stärkas. 
 
Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i 
kommunerna samtidigt som tillgången till personal minskar. För att överbrygga 
glappet och klara av att erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till medborgarna 
så behöver vi införa alternativa arbetssätt. Det krävs att takten i 
digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; ”Digitalt först – personligt där det 
behövs”.  
 
Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den 
offentliga sektorns kontakter med medborgare utan att vi glömmer bort att 
medborgare som inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig service 
och tjänster utifrån sina förutsättningar. 
 
Handlingsplanen är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för 
digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma alternativ skall 
genomsyra hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resursers 
och på ett samordnat sätt möta marknaden som en part. 
 
Via Norrbottens e-nämnd kan formaliserad samverkan ske inom digitaliseringen. 
Genom samverkan, Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd som plattform 
kan länets kommuner tillsammans driva gemensamma initiativ som sedan blir 
gemensamma alternativ för alla kommuner. 
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 Ordföranden föreslår att Socialberedningen föreslår styrelsen 
 
Att  rekommendera länets kommuner att anta strategin och den gemensamma 

handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 
 
Socialberedningen beslutar föreslå styrelsen 
 
Att  rekommendera länets kommuner att anta strategin och den gemensamma 

handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 
____ 
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 § 39 
 
Region Norrbottens riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
 
Bilaga: Region Norrbottens riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
 
Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd, informerar i ärendet. Av 
informationen framgår bland annat följande: 
 
Region Norrbotten har under en längre tid arbetat med riktlinjer för rehabilitering 
bl.a. på grund av att det skett flera strukturella förändringar inom hälso- och 
sjukvården såsom kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation 
inom Region Norrbotten.  Dessa förändringar har skapat ett behov av uppdaterade 
riktlinjer för rehabilitering inom regionen.  
 
Regionen ska erbjuda länets medborgare rätt vård på rätt vårdnivå i en struktur där 
tillgången till rehabilitering är densamma, oavsett var i länet patienten bor. För att 
denna målsättning ska uppnås måste det vara tydligt vilken rehabilitering som 
erbjuds inom de olika vårdnivåerna. Alla aktörer ska veta vilka 
rehabiliteringsresurser som finns att tillgå utifrån patientens specifika behov. Genom 
samverkan och konsultativt stöd ska patienten få optimal rehabilitering oberoende av 
var i vårdkedjan rehabiliteringen tillhandahålls. Kommunen har haft två 
representanter som ”observatörer” i arbetet det har hittills inte berört kommunerna 
direkt men indirekt eftersom de enskilda ska hem och genom skatteväxling finns ett 
gemensamt samverkansområde inom rehabiliteringsverksamhet. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar  
 
Att  informationen godkänns 
____ 
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 § 40 
 
Projektet ”Min plan”, nuläge 
 
Ingrid Carlenius, Samverkansledare Social välfärd, informerar i ärendet. Av 
informationen framgår bland annat följande: 
 
Arbete pågår med en kartläggning kring utbildningsbehov inför breddinförande, 
arbete med E-learning kring lagstiftning och de gemensamma samverkansriktlinjer 
samt e-learning som stöd för SIP möten. Informationsfolder patient/närstående ska 
tas fram.  Planering för breddinförande, superanvändare har fått en första utbildning i 
lagstiftning och en andra omgång ska ske i IT-stödet Lifecare. Utbildning av 
användare sker i december/januari 2018 i Kalix, Gällivare och Kiruna. I januari – 
februari 2018 Luleå, Boden och Piteå. 
 
Planering av drift start januari/februari 2018 Norra länsdelen och Östra Norrbotten 
respektive 27 februari 2018 Luleå/Boden samt Piteälvdal. För att kunna komma 
igång med driften ska allt vara klart exempelvis samverkansriktlinjer, hälso- och 
sjukvårdskatalogen, organisationsstrukturen i kommuner och regionen för 
mottagande av information samt IT stödet Lifecare. Allt gemensamt 
utbildningsmaterial ska vara kvalitetssäkrat samt HSA katalogen och 
organisationsstrukturen i Lifecare. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar  
 
Att  informationen godkänns 
____ 
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 § 41 
 
Gemensamma riktlinjer för samverkan 
 
Arbete pågår med de gemensamma riktlinjerna för samverkan i Norrbottens län. 
Enligt den kommande lagstiftningen samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård ska landsting och kommuner i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer 
för vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst i samverkan.   
 
Flera olika verksamheter deltar i arbetet. För att få en fungerande samverkan måste 
alla parter ta sitt fulla ansvar och kan inte hänskjuta ansvar till någon annan aktör. 
Ingen riktlinje kan entydigt klargöra vare sig ansvar eller uppdrag utan varje aktör 
ska sätta den enskildes bästa i centrum och bidra till fungerande lösningar.  
Det finns några frågor som inte är klargjorda ännu. 
 
Ett utkast till Samverkansriktlinjer ska vara framtaget till 10 november, på remiss till 
15 november, utskick till den politiska samverkansberedningen 22 november inför 
mötet den 29 november 2017. 
 
Ordföranden föreslår 
 
Att  förslag till gemensamma riktlinjer skickas ut till ledamöterna innan 

samverkansberedningens sammanträde 
 
Socialberedningen beslutar  
 
Att  förslag till gemensamma riktlinjer skickas ut till ledamöterna innan 

samverkansberedningens sammanträde 
____ 
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 § 42 
 
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 2018 
 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och 
hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar.  
Inför år 2018 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i samverkan mellan 
vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner och 
Region Norrbotten. Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till regionens förskrivare ingår 
inte i uppdraget.  
 
Förslag inför 2018 innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för förskrivaren att 
göra individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten. Tydligheten är också viktig så 
att ändamålsenliga produkter upphandlas. 
Standarden SS-EN ISO 9999:2016, klassificering och terminologi har nyligen översatts till 
svenska, justeringar i riktlinjerna kommer att göras från 2018. 
 
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker samverkan med 
handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan har skett vid tre möten under 
året. Organisationerna har inga synpunkter på de förtydliganden som föreslås inför 2018. 
 
Dokumentet riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2018 publiceras på 
hjälpmedelsportalen. 
 
Ordföranden föreslår 
 
Att  förtydligandena fastställs  
 
Att  rekommendera kommunerna att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
 
 
Socialberedningen beslutar att  
 
Att  förtydligandena fastställs 
 
Att  rekommendera kommunerna att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
____ 
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 § 43 
 
Långa kötider till Neuropsykiatriska Enheten vid Region 
Norrbotten  
 
Ledamoten Stefan Granström väcker fråga enligt rubrik. Han informerar om att 
kötiden till Neuropsykiatriska enheten NEP är 32 månader och det är en orimligt 
lång väntetid för dem som behöver hjälp.  
 
NEP arbetar med att kartlägga barnets/ungdomens förmågor och svårigheter. 
Kartläggningen tar hänsyn till hur familje- och andra omgivningsfaktorer påverkar 
barnet. Utredningen läggs alltid upp utifrån individens behov och i samråd med 
familjen. 
 
Ordföranden föreslår  
 
Att  ärendet tas upp under nästa sammanträde för Samverkansberedningen för vård, 

skola och omsorg 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  ärendet tas upp under nästa sammanträde för Samverkansberedningen för vård, 

skola och omsorg 
____ 
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 § 44 
 
Konsekvenser för färdtjänst av att Norrbotten nu är en region 
 
Ledamoten Mats Abrahamsson väcker fråga enligt rubrik. 
 
Ordföranden föreslår  
 
Att  ärendet tas upp under nästa sammanträde för Samverkansberedningen för vård, 

skola och omsorg 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  ärendet tas upp under nästa sammanträde för Samverkansberedningen för vård, 

skola och omsorg 
____ 
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 § 45 
 
Delgivning: Lågtröskelmottagning med sprututbyte. 
 
Ordföranden föreslår att delgivningen godkänns. 
 
Socialberedningen beslutar 
 
Att  delgivningen godkänns 
____ 
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