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Dnr 2010/315-70

Förvaltningschefen har ordet

Ärendebeskrivning
Agneta Ekman, förvaltningschef informerar nämnden följande:
Förslaget om ändringar i alkohollagen
Riksdagsbehandlingen av förslaget om ny alkohollag har skjutits upp till i
höst. Det föranleder att det kan innebära förändringar i detta förslag om
oppositionen vinner valet. Framför allt är det förslagen om serveringstiderna
samt ökningen av antalet tillstånd, som de rödgröna aviserat att de vill ändra
på.
Lagrådsremiss om effektivare narkotikalagstiftning
Lagrådsremissen föreslår en ny lag om förstörande av vissa farliga substanser.
Det har blivit lättare att komma åt droger genom handeln via Internet. Därför
behövs en effektivare lagstiftning. I den nya lagen föreslås bl.a. att en
polisman eller tulltjänsteman som påträffar en misstänkt substans ska kunna
omhänderta den i avvaktan på åklagares beslut i frågan om förstörande.
Försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre
”Förbättringsarbete med äldre i centrum” och ett helhetsperspektiv ska vara
vägledande för försöksverksamheterna. Kommuner och landsting ansöker om
stimulans medel till försöksverksamhet inom områdena; processinriktade
förbättringsmodeller, organisatoriska lösningar, helhetslösningar på vård
och omsorgskedjan inom ramen för en ny centrumbildning under ”Vital i
Norr”
”Vital i Norr” är samlingsbegreppet sedan år 2007 för förbättringsarbeten som
genomförts med stöd av statliga stimulansmedel inom Norrbottens läns
landsting. Genom en försöksverksamhet vill kommuner och landsting nu
utvidga den satsningen till att omfatta även de kommunala verksamheterna.
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Genom att samla projektstöd och gemensamma processledare/utvecklingsledare i en centrumbildning får man en naturlig struktur för
erfarenhetsutbyten, framtagande av gemensamma rutiner och stöd i
förbättringsarbete oavsett huvudman. Centrumet koordinerar, faciliterar och
handleder i processorienterade förbättringsmodeller. Genom att säkra
gemensamma rutiner och integrering/implementering i verksamheterna
påskyndas en spridning över hela länet.
Delbetänkandet SOU 2010:31 Första hjälpen i psykisk hälsa (dnr S2010/3655/FH)
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade
delbetänkande. Kommunen lämnar yttrandet genom samarbetsorganet
Trygghets- och folkhälsorådet, som består av politiker från kommunen,
förvaltningschefer i kommunen samt chefer från polisen och landstinget.
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