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Länsstyrgruppen  
Tisdag 19 oktober 2021, klockan 14.00-15.00 

Möte via Teams  

Närvarande 

Socialchefer 
Catharina Liljeholm, Boden, ordförande  
Carina Ylipuranen, Övertorneå  
Gabriella Sjöström, Luleå 
 
Barn- och utbildningschefer 
Maarit Enbuske, Luleå 
Eva Martinsson, Gällivare 
Marie Simonsson, Övertorneå  
 
Norrbottens Kommuner 
Eva Lakso, avdelningschef social välfärd 
Annica Henriksson, avdelningschef utbildning 
och arbetsmarknad 
Ulrika Larsson, mötessekreterare 

Region Norrbotten 
Anneli Granberg, programansvarig Nära vård 
och omsorg 
Malin Hemphälä, länschef barnsjukvård 
Ulf Bergman, divisionschef närsjukvård 
Krister Berglund, divisionschef vuxenpsykiatrin 
Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anna Lind, enhetschef vård och stöd 
Anna Pohjanen, divisionschef 
 
Föredragande, inbjudna 
Anders Blomqvist, Region Norrbotten 
Sari Ekblom, Länsservice 
 

1. Välkomna och föregående minnesanteckningar från 
Länsstyrgruppen 
Genomgång och godkännande av dagordning 

Ordförande Catharina Liljeholm hälsar välkommen och genomför ett upprop. 
Minnesanteckningarna från föregående möte har skickats ut inför mötet och läggs till 
handlingarna. Dagordningen gås igenom.  

2. Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning och för visst medicinskt 
förbrukningsmaterial 

Föredragande: Anders Blomqvist och Eva Lakso 
Bifogade bilagor och presentation 

Nuvarande samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt 
förbrukningsmaterial är uppsagda av Region Norrbotten. Samverkansavtal för 
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning löper fram till 
årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial har löpt 
fram till och med 2021-09-28.  

Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets kommuner och 
Region Norrbotten är framtagna men inte beslutade. I avvaktan på ställningstagande 
och beslut om den nya organisatoriska lösningen behöver ett interimistiskt 
samverkansavtal beslutas om. 
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Samtliga kommuner och Region Norrbotten har dessutom ingått avsiktsförklaring 
angående intermistiskt samverkansavtal under september månad 2021. 

Det intermistiska samverkansavtalet omfattar: 

1) Hjälpmedelssamverkan avseende 

- Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 
- Hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva 

funktionsnedsättningar 
- Hjälpmedelsprodukter enligt ovan som också används som utrustning, som en 

del i en behandling och pedagogiska hjälpmedel i kommunernas verksamheter. 

2) Samverkan avseende medicinskt förbrukningsmaterial för följande 
produktområden 

- diabetesprodukter 
- nutritionsprodukter 
- inkontinensprodukter till 2022-05-20 samt 
- förbrukningsmaterial till förskrivna hjälpmedel 

Ärendet ska till Politiska samverkansberedningen 2021-10-28. Förslag till beslut är 
att Politiska samverkansberedningen föreslås besluta 

att  rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse att rekommendera 
respektive kommun att besluta att ingå interimistiskt samverkansavtal för 
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och för 
visst medicinskt förbrukningsmaterial. 

att  rekommendera Regionfullmäktige att besluta att ingå intermistiskt 
samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning och för visst medicinskt förbrukningsmaterial. 

Beslut 

Länsstyrgruppen beslutar att tillstyrka förslag till beslut 

3. Återkoppling Länsstyrgruppens innehåll och organisation 

Föredragande: Pia Näsvall, Annica Henriksson och Eva Lakso 
Bifogade bilagor  

Arbetsgruppen återkopplar från arbetet med uppdraget, Polsam 2021-04-20, att ta 
fram ett förslag till anpassad samverkansmodell på chefsnivå för hälsa, vård, omsorg 
och skola som tydligt involverar nära vård och omsorg. 

Det som styr Länsstyrgruppens innehåll och organisation i dag är Överenskommelse 
om organisering av länsstyrgruppens samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och skola, mellan länets kommuner och Region Norrbotten som 
beslutades 2017-10-25.  
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Arbetsgruppen beskriver överenskommelsens innehåll och ser det som utgångspunkt 
för att bygga den nya samverkansmodellen. Det fortsatta arbetet behöver inspel från 
länsstyrgruppen och kan genomföras med tex workshops.  

Ingen beslutspunkt. Frågan återkommer för forsatt dialog. 

4. Mötets avslut 

Ordförande tackar och avslutar mötet  

 

 

Mötessekreterare Ulrika Larsson, Norrbottens Kommuner 


