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2011 
 
Ärende: 1-16 

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 
22 februari 2011 
10.00  - 15.30 Lokal Kaptenen Stadshuset Umeå 
kommun  

 

Deltagare: 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstin Lagerwall 
Ann Sofie Kaati 
Britt-Inger Högberg,  
Gunilla von Bergen 
Lotta Svärd, Ordförande 
Ewa Klingefors 
David Grahn 
Marie-Louise Lundqvist 
Yngve Sundin, sekreterare 
Märta Sjöberg, ärende 2 b, Marie Ernestad o Kristina 
Nordmark ärende 3-9, Stina Saitton och Pia Friberg, 
ärende 7, 

Landstinget 
Landstinget  
Landstinget  
Landstinget 
Skellefteå kommun 
Umeå kommun 
Robertsfors kommun 
Malå kommun 
Region Västerbotten 

Ärende/Föredragande Noteringar Beslut/Konsensus 

1. Föregående 
mötesanteckningar  
2010-12-14 – tidigare 
utskickade 

Genomgicks anteckningarna Läggs till handlingarna 

2. Genomgång 
överenskommelsen 
mellan SKL och 
regeringen om 
regionala stödformer, 
prestationsbaserade 
statsbidrag m. 

SKL:s styrelsebeslut 1 och 2 2011-01-21 är skickade till 
kommuner och landsting ang. överenskommelsen om 
prestationsbaserade stimulansbidrag på äldreområdet 
och stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet 
inom socialtjänstens område. Konstaterades att ett nytt 
inslag är att regionen kan söka pengar för 
utvecklingsledare för barn och unga ufa att det redovisas 
hur den knyts till arbetet med regional plattform för 
kunskapsutveckling 
 

Läggs till handlingarna 
 
Marie Ernestad får i 
uppdrag att återkomma 
med förslag till ansökan 
samt att den 
kommuniceras även med 
länsgrupp för barn och 
unga. 
 

2 b. Prator 
Märta Sjöberg 
 
Bilaga: 
Tjänsteskrivelse 
 

Redovisades förslag till styrgruppens uppgifter och roll  
Förvaltningsråd: (LSG) 

1. Förvaltningsrådets roll är att vara ansvarig för den 
övergripande samordningen mellan länets 15 
kommuner, det är viktigt att ärenden som berör 
Prator hanteras på ett likartat sätt över hela länet  

2. Vara ett kontaktnät i länet gällande utbyte av 
information, utveckling, ekonomi och nyheter i 
Prator.  

3. Bevaka utvecklingsfrågor, säkerhets och 
sekretessfrågor, frågor rörande lagar och avtal samt 
händelser i omvärlden som kan påverka förvaltning, 
samverkan och avvikelsehantering i systemet. 

4. Besluta om länsövergripande regler och riktlinjer vid 
nyttjandet av Prator 

5. Ansvara för att avvikelse hanteringen mellan landsting 
och kommunerna följs upp vad gäller samordnad 
vårdplanering 

6. Ta fram vilka uppföljningsbehov som kan finnas i form 
av rapporter/statistikuttag mm    

 
 
 
Godkänns förslag till 
uppgifter och roll enligt 
förslag för 
förvaltningsrådet med 
tillägg att LSG kan 
rekommendera 
kommuner och landsting 
i frågor som rör 
utveckling av 
förvaltningen av Prator   
 
samt att stycket om 
medlem i 
förvaltningsrådet tas bort   
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Medlem i förvaltningsrådet: 

 Ansvarar för att rätt resurser inom den egna 
verksamheten, ställs till förfogande i 
systemförvaltningsarbetet. 

 

 Tar fram planeringsförutsättningar för 
systemförvaltaren att genomföra förvaltningsplanen. 

 Ansvarar för att förvaltningspersonal inom den egna 
verksamheten har lämplig kompetens. 

 Bidrar med kompetens och erfarenheter inom sitt 
verksamhetsområde. 

 Fastställer budget för systemförvaltningsarbetet och 
förvaltningsplanens aktiviteter inom sitt eget 
ansvarsområde.  

 

3. FoU Västerbotten 
 

Marie Ernestad informerar om FoU Västerbotten bl.a. 
arbete med öppna jämförelser där Västerbotten kan bli 
pilotlän samt regionala seminarier i samma fråga. 
Kristina Nordmark informerade om arbetet med 
kvalitetsregistren samt förslag till fortsatt arbete. Se OH-
bilder.  
 

Godkändes inriktning 
enligt redovisning  

4. 
Uppdragsbeskrivning 
Yngve Sundin 
Bilaga: 
Uppdragsbeskrivning 
FoU Västerbotten för 
2011 

Enligt arbetsordning skall Länssamordningsgruppen 
årligen besluta om uppdragsbeskrivning för den 
nyinrättade FoU Västerbotten.  
 
Förslag redovisas i bilaga. 

Godkänns 
uppdragsbeskrivning 
enligt förslag med tillägg 
beträffande uppföljning 
och utvärdering: att vara 
ett stöd i uppföljning och 
utvärdering av 
verksamheter i länet. 
 
Uppdrag åt Marie 
Ernestad att i april 
återkomma med förslag 
till prioritering, tidsplan 
och finansiering inklusive 
förslag beträffande 
utvecklingsledare för 
barn och ungdom. 
 

5 . Skrivelser från FoU 
Nätverket Ulf Hyvönen 
 
Bordlagt ärende från 
förra sammanträdet 
Bilaga: Skrivelse från 
Ulf Hyvönen 

Ulf Hyvönen begär processtöd motsvarande 1,0 tjänst 
under 2011 + resor och uppehälle. Se bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att medel utöver den 
halvtid som finansieras 
av regionala 
plattformspengar och de 
insatser som Umeå och 
Skellefteå står för inte 
kan påräknas. 
 
Uppdra åt chefen för FoU 
Västerbotten att 
återkomma om hur 
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samarbetet med FoU 
ombuden skall utformas.  

6. Multisjuka äldre 
 
Lotta Svärd 

Landstinget och Skellefteå kommun erhöll 500 000:- för 
kartläggning av multisjuka äldre. Nu finns ett omfattande 
material och frågan är hur man skall gå vidare och nyttja 
gjorda erfarenheter nationellt eller regionalt. Kan FoU 
Västerbotten ha en roll i det fortsatta arbetet? Under 
diskussionen framkom att materialet är omfattande. 
Marie har kontaktat SKL som menar att det inte finns 
någon plan nationellt om hur man skall gå vidare med 
materialet utan att detta får avgöras lokalt och regionalt.  

 
Ordförande fattar beslut i 
ärendet efter 
beredningsarbete av 
Marie Ernestad 
beträffande FoU 
Västerbottens 
engagemang i ärendet  

7. Gemensamma 
läkemedelsfrågor 
Stina Saitton 
Landstinget 
Pia Friberg Umeå 
kommun 
Bilaga:  
Handlingsplan Modell 
Västerbotten – 
läkemedelsgenomgån
gar o Utbildning inom 
äldre och läkemedel., 
 

Rapport från arbetet med läkemedelsgenomgångar. 
Stina och Pia informerade om arbetet med 
handlingsplanen.  
Ny version utarbetad efter arbetsgruppens arbete. 
Handlingsplan Modell Västerbotten – 
läkemedelsgenomgångar o Utbildning inom äldre och 
läkemedel. Genomgångarna avser både särskilt boende 
och hemmaboende.  
 
Resursåtgången skall sammanställas efter 
omarbetningen. 
Genomgående fick förslaget positiv respons. 
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med uppföljning när 
det bedöms relevant ev. i slutet av året. 
 

LSG ställer sig bakom 
handlingsplanen. Lokala 
överenskommelser krävs 
för genomförande. 
 
 
 
 
 
 

8. Genomgång av 
uppdragslista – se 
bilaga 

Redovisades aktuella länsuppdrag 
 
 

Noteras och läggs till 
handlingarna efter 
justering 
 

9. Förebyggande 
hembesök. Förslag till 
överenskommelse. 
 
Bilaga: 
Yttranden från 
Lycksele, Vännäs och 
Umeå kommuner 

Ställningstagande efter remissomgång 
 
Utredningsförslag 
Se utredning: Förebyggande hembesök  
Förslag till en länsövergripande överenskommelse mellan 
landsting och kommuner i Västerbotten 2010-12-05  

Godkänns föreslagen 
uppläggning och 
rekommenderas 
kommuner och landsting 
tillämpa 
överenskommelsen. 
De kommuner som 
berörs av lag om 
nationella minoriteter 
och minoritetsspråk i det 
lokala arbetet föreslås 
komplettera 
samtalsguden med de 
förslag till frågor som 
Umeå kommun 
föreslagit. 

10. Vårdprogram 

demens – 

Bordlagt ärende 

Diskussion om hur vi skall gå vidare med dokumentet och 
det lokala arbetet med demensvården. 
 
 
 

Konstateras att det är 

upp till lokala parter att 

utveckla demensvården 

utifrån dels riktlinjerna 
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dels det framtagna 

vårdprogrammet i länet. 

 

11. Hemsjukvården 

och 

kommunaliseringen 

Yngve Sundin 

Redovisning av den nationella samordnarens besök och 
förslag till upplägg i Gävleborg samt diskussion om hur vi 
lämpligen bör arbeta med frågan i länet. Frågan kommer 
upp till AC Konsensus vid dess första sammanträde. När 
är oklart. Kommunens politiker är ännu ej utsedda. 
Landstinget tar med frågan om vem som tillsammans 
med sekreteraren tar fram förslag till uppläggning av det 
gemensamma arbetet med kommunaliseringen, 
 
 

Beslutades att ta fram ett 

underlag för hantering i 

kommande AC Konsensus 

12. Rutiner kring 
transporter för barn- 
och 
ungdomspsykiatrin   
Uppföljning av beslut 
från augusti 2010 
Britt Inger Högberg 

”Lotta redovisar synpunkter på hur BUP i rutinbeskrivning 
formulerat socialtjänstens ansvar vid transporter för barn 
och ungdomspsykiatrin. Skrivningen har skett utan 
samråd med socialtjänsten och motsvarar inte vad som 
kan anses vara socialtjänstens ansvar. Ewa informerar 
om ett pågående arbete och översyn av SKL som rör 
transporter till och från olika institutioner m.m. och 
denna kommer att beröra ansvarsfrågan. Mats tar 
kontakt med BUP för diskussion och översyn av rutinerna” 

Frågan tas upp nästa 
sammanträde 

12. Samverkan kring 

avvikelserapportering-

uppföljning 

Ewa Klingefors 

Vårdkedjebrister etc. fungerar olika kring återkoppling på 
ledningsnivå. Hur är landstingets bild av hur man arbetar 
med förbättringar. Tidigare för vårdvalet gjordes en 
sammanställning av avvikelser som redovisades på 
ledningsnivå.  Vi borde göra något åt det enligt 
landstinget. 

Frågan tas upp nästa 

sammanträde 

13. Avtalsvillkor vid 

tjänsteförsäljning av 

sjukskötersketjänster 

landsting-kommun 

Ewa Klingefors 

Det finns olika uppfattningar om vad tjänster skall kosta 
mellan kommun och landsting vid tjänsteköp . Hur skall vi 
hantera frågan när det uppkommer oklarheter i 
prissättningen av tjänster? Vid diskussionen framfördes 
vissa principiella utgångspunkter. Fråga om var man 
vänder sig vid oklarheter återkommer landstinget till. 

Noterades att 

förutsättning för 

tjänsteköp är att resp. 

huvudman har 

överkapacitet och tar ut 

självkostnadspris för 

tjänsten. 

14. Assisterad PD 

behandling - påsdialys 

Assisterad PD behandling – vem skall göra vad mellan 
specialistsjukvård, primärvård och socialtjänst? 
Vid diskussionen menade samtliga att om det är möjligt 
bör kommunen utföra åtgärden utifrån principen att det 
är angeläget för brukaren och om förutsättningarna i 
övrigt finns i kommunen. 

Konstaterades att det är 

hemsjukvård dvs. 

landstingets ansvar men 

att det kan utföras av 

kommunen via 

delegation och lämplig 

utbildning och ersätts 

enligt den 

överenskommelse som 

gjorts mellan parterna. 

15. AC Konsensus 

 

Diskuterades ev. ärenden till kommande AC konsensus. En redovisning av LSG 

arbete, ev. förslag till 

organisering av 
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kommunaliseringsarbetet 

i länet samt förslag till 

upplägg för 

utvecklingsledare för 

barn och unga. 

16. Övrigt 

 

 

 

 

 

 

Övriga mötestider våren 2011 19 april, 14 juni,  
Kl.10.00 -16.00 
 

Höstens 

sammanträdestider 

bestäms nästa 

sammanträde efter 

Regionfullmäktiges 

sammanträdesplan 

 

 

Lotta Svärd                       

Ordförande    Yngve Sundin 

    Sekreterare  


