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Protokoll från styrelsens sammanträde 
 

BESLUTANDE  

Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog 

Lotta Åman, (S), Arvidsjaur  

Jeanette Wäppling, (V), Gällivare 

Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk 

Tommy Nilsson, (S), Kalix 

Kristina Zakrisson, (S), Kiruna 

Jan Larsson, (S), Pajala 

Peter Roslund, (S), Piteå 

Helena Öhlund, (S), Älvsbyn 

Thomas Olofsson (L), Luleå 

Helén Lindbäck, (KS), Piteå 

Lars Alriksson, (M), Gällivare 

Margareta Henricsson, (NS), Gällivare 

Robert Håkansson, (KS), Piteå 

Anders Josefsson, (M), Luleå  

Tjänstgörande ersättare 

Mikael Larsson, (V), Överkalix 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Kajsa Myrberg, kansliet 

Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare 

Anna Lindberg, Norrbottens läns landsting, § 38 

Jenny Hakeberg, Norrbottens läns landsting, § 38 

Anita Lindfors, kansliet, § 38 

 

UNDERSRKIFTER § 36 - 52 

 

 

Kjell-Åke Halldén | Sekreterare 

 

 

Britta Flinkfeldt | Ordförande 

 

 

Jeanette Wäppling | justerare 
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Utsänd dagordning 
 
1. Val av justerare 
 
2. Föredragningslista 
 
3. Norrbotten i Almedalen  
Muntlig information av Anna Lindberg, Norrbottens Läns Landsting 
 
4. Verksamhetsplan och budget 2017 
Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik  
 
5. Reviderad Instruktion för valberedningen 
Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik  
 
6. Reviderad Delegationsordning 
Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik  
 
7. MediaCenter 
Bilagor: a) PM, b) Sammanställning av frågor om MediaCenter, c) Antal fysiska lån 
i april 2016 
 
8. Utvärdering FoUI 
Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 
 
9. Ansökan om stöd till Regnbågsdagen 2016 
Bilagor: a) PM, b) Ansökan enligt rubrik 
 
10. Datum och plats för förbundsfullmäktiges sammanträde 2017 
Bilaga: PM 
 
11. Papperslösa möten 
 Bilaga: PM 
 
12. Frågor att diskutera under dialogen med riksdagsledamöterna 
Bilaga: PM 
 
13. Förändringar i styrelsen efter årsskiftet 
Bilaga: PM 
 
14. Rapporter  
Föranmälda rapporter: 
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen  
Rapport från Den politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg 
Direktörens rapport 
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Övriga rapporter: 
Rapport från Tillväxtberedningen  
Rapport från Socialberedningen  
Rapport från FoUI-utskottet 
Rapport från Kulturberedningen  
Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering 
Rapport från Norrbottens folkhälsopolitiska råd 
 
15. Delgivningar 
Norrbottens Kommuners remissyttrande över regionkommitténs delbetänkande 
Socialberedningens protokoll 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 
De båda beredningarnas gemensamma protokoll 
Samverkansberedningens protokoll 
Länshandikapprådets protokoll 
 
16. Övriga frågor 
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§ 36  
 
Val av justerare  
 
Ordföranden föreslår att Jeanette Wäppling, (V), Gällivare, utses till justerare.  
 
Styrelsen beslutar  
 
Att  Jeanette Wäppling, (V), Gällivare, utses till justerare 
____ 
  



SAMMANTRÄDESDATUM 
2016-12-08 

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-12 34 56. E-post: info@bd.komforb.se 
www.norrbottenskommuner.se 

5 (28) 

§ 37 
 
Dagordning 

Ordföranden föreslår att ärendet ” Överenskommelse om politisk samverkan inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola mellan länets kommuner och Region 
Norrbotten ” samt ”Erbjudande att nominera till Länsstyrelsens partnerskap” läggs 
till dagordningen och att utsänd föredragningslista i övrigt antas.  
 
Styrelsen beslutar  
 
Att  ärendet ” Överenskommelse om politisk samverkan inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och skola mellan länets kommuner och Region Norrbotten ” samt 
”Erbjudande att nominera till Länsstyrelsens partnerskap” läggs till 
dagordningen och att utsänd föredragningslista i övrigt antas 

____ 
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§ 38 
 
Norrbotten i Almedalen  
 
Muntlig information av Anna Lindberg och Jenny Hakeberg, Norrbottens Läns 
Landsting samt Anita Lindfors, kansliet. 
 
Styrelsen beslutar  
 
Att  informationen godkänns 
____ 
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§ 39 
 
Verksamhetsplan och budget 2017 
 
Bilaga: Förslag enligt rubrik  
 
Bifogat förslag till verksamhetsplan 2017 bygger på den ”Inriktning 2015-2018” 
som antogs av styrelsen 2014-10-23 och av förbundsfullmäktige 2015-04-23. 
 
Presidiet föreslår  
 
Att förslaget till Verksamhetsplan och budget 2017 antas 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att förslaget till Verksamhetsplan och budget 2017 antas 
____ 
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§ 40 
 
Reviderad Instruktion för valberedningen 
 
Bilaga: Förslag enligt rubrik  
 
Styrelsen har 2015-01-12, § 3, behandlat ärendet.  
 
Under sammanträdet redovisade valberedningens sammankallande 
Margaretha Lindbäck valberedningens arbete och framför 
valberedningens synpunkter på förfarandet.   
 
Styrelsen beslutade  
 
Att  kansliet får uppdraget att med valberedningens synpunkter och de 

synpunkter som framkommer av styrelsens diskussion som grund, 
utarbeta ett förslag till tydligare instruktion för valberedningen  

 
Att  instruktionen ska innefatta en tydlig strategi vid nomineringar så att 

samtliga länsdelar och samtliga partier uppmanas nominera en man 
och en kvinna till varje uppdrag 

 
Kansliet har därefter, i samråd med valberedningens ledamöter, 
utarbetat bifogade reviderade förslag till ”Instruktion till 
valberedningen”. Föreslagna förändringar är markerade i rött. 
Under förlagets rubrik ”Arbetsformer” anges att ”Kansliet bistår 
valberedningen i arbetet och förser beredningen med förteckningar över 
de politiskt valda organ valen gäller.” Dessa förteckningar omarbetas 
inför varje ny mandatperiod. Där anges också om förbundsfullmäktige 
eller styrelse gett särskilda direktiv för val och annat som har betydelse 
för valberedningens arbete.   
 
Presidiet föreslår  
 
Att  förslaget till reviderad Instruktion till valberedningen bifalls 

Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden sammanfattar diskussionen med att 
föreslå följande: 
 
Att  under rubriken ”Principer för beredning av valärenden” sista meningen ändras 

till  ”Nominering sker så att kommunernas representanter i styrelsen 
nominerar sina företrädare och partiernas distriktsorganisationer nominerar 
sina.”  

 
Att  förslaget i övrigt bifalls 
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Styrelsen beslutar 
 
Att  under rubriken ”Principer för beredning av valärenden” sista meningen ändras 

till  ”Nominering sker så att kommunernas representanter i styrelsen 
nominerar sina företrädare och partiernas distriktsorganisationer nominerar 
sina.”  

 
Att  förslaget i övrigt bifalls 
____ 
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§ 41 
 
Reviderad Delegationsordning 
 
Bilaga: Förslag enligt rubrik  
 
Gällande delegationsordning är fastställd av styrelsen 2011-06-09. 
 
Sedan dess förändringar skett, varför kansliet föreslår en revidering av 
delegationsordningen enligt bifogat förslag. Föreslagna ändringar är 
markerade i rött. 
 
Presidiet föreslår  
 
Att förslaget till reviderad Delegationsordning bifalls 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att förslaget till reviderad Delegationsordning bifalls 
____ 
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§ 42 
 
MediaCenter 
 
Bilagor: a) Sammanställning av frågor om MediaCenter, b) Antal fysiska lån i april 
2016 
 
Efter att utredningen av MediaCenter genomfördes 2014 har det skett förändringar inom 
området. De flesta kommuner har idag egen kompetens inom IKT. Skolverket har lagt 
förslag om digitalisering av hela skolväsendet, vilket omfattar infrastrukturen, digitala 
verktyg, kompetenshöjning av lärare samt nya läroplaner som innefattar  
programmering.  I förslaget ställs krav på kommunerna att fram till 2020 ha en väl 
utbyggd infrastruktur samt från 2022 ha digitala verktyg tillgängliga i undervisningen 
samt att kompetenshöjningen av lärare ska vara genomförd.  
 
Tekniken har utvecklats när det gäller streaming av filmer vilket gör det mindre 
arbetskrävande. När utlåning av fysisk media upphör minskar den administrativa 
hanteringen. Det medför att MediaCenters arbete minskar gällande streaming och 
administrativ hantering av filmer.  
 
Mot bakgrund av ovan redovisade är det nödvändigt med omtag kring MediaCenters 
framtida uppdrag samt behov av kompetenser och tjänster. 
 
Barn- och utbildningsberedningen har 2016-09-20 behandlat frågan och beslutat 
återremittera ärendet till kansliet gällande utredningen av MediaCenters tjänster, 
innehåll och framtida funktion. Ärendet tas upp till ny behandling under beredningens 
sammanträde den 7 februari 2017. 
 
Barn- och utbildningsberedningen har 2016-09-20 beslutat föreslå styrelsen 
 
Att  den fysiska utlåningen upphör från och med Januari 2017 
 
Presidiet föreslår  
 
Att Barn- och utbildningsberedningens förslag bifalls 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  den fysiska utlåningen upphör från och med Januari 2017 
____ 
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§ 43 
 
Utvärdering FoUI 
 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
Styrelsen beslutade 2013-06-11, § 24 
 
Att   rekommendera länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och 

finansiera verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare och år till och 
med 2018 

 
Att  kostnaderna för FoUI Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur 

eget kapital 
 
Att   målet ska vara att kostnaderna för FoUI Övergripande, motsvarande 5 kr 

per invånare och år,  från 2016-01-01 ska finansieras inom 
Kommunförbundet Norrbottens ram 

 
Att   FoUI-verksamheten, såväl socialtjänst, skola som övergripande 

kommunal verksamhet, ska genom FoUI-utskott följas upp och 
rapporteras till styrelsen minst två gånger per år 

 
Att verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år 
 
FoUI-utskottet har anmodats komma in med ett förslag på hur 
utvärderingsuppdraget ska utformas, till styrelsens möte i december. Utskottet 
har i sin tur uppdragit åt FoUI:s chef, Ulf Hyvönen, att formulera ett underlag 
till utskottets möte den 9 november. Underlaget har arbetats fram i dialog med 
utskottets ordförande och med direktör Kajsa Myrberg.  
 
FoUI- utskottet har 2016-11-09 behandlat ärendet och beslutat föreslå styrelsen  
 
Att  bifalla förslaget till utvärdering av FoUI-verksamheten vid Norrbottens 

Kommuner 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  bifalla förslaget till utvärdering av FoUI-verksamheten vid Norrbottens 

Kommuner 
____ 
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§ 44 
 
Ansökan om stöd till Regnbågsdagen 2016 
 
Bilaga: Ansökan enligt rubrik 
 
Annelie Danielsson, RFSL Luleå och norra Norrbottens län, ansöker om 20 000 
kronor som stöd för Regnbågsdagen 2016. I år arrangeras regnbågsdagen på 
Björknäsgymnasiet i Boden torsdagen den 15:e december. Det är kostnadsfritt för 
besökare.  
 
Syftet med dagen är att synliggöra hbtq-frågor och bidra med ökad kompetens inom 
ramen för hbtq, öppenhet och mångfald. Regnbågsdagen arrangeras för sjätte året i 
rad och har under hittillsvarande år stöttats av Norrbottens Kommuner med 20 000 
kronor per arrangemang.   
 
Bakgrund 
Bakgrunden till styrelsens ställningstagande enligt ovan är diskussioner från 
2009 då styrelsen avsåg att ta ett samlat grepp över mångfaldsfrågorna och 
anställa en resursperson för ändamålet. På grund av det då kärva 
ekonomiska läget i kommunerna kom den satsningen inte till stånd.  
 
Frågan togs åter upp i juni 2010 under rubriken ”Bildande av ett HBT-
nätverk i Norrbotten”. Styrelsen gav då ledamoten Anna Hövenmark och 
direktören i uppdrag att ta fram ett förslag kring hur kommunerna i länet ska 
kunna samarbeta bättre angående HBT-frågor.  
 
Utredarnas förslag redovisades för styrelsen 2010-09-23. Förslaget innebar 
bland annat ett samarbete mellan landsting och kommuner där varje 
kommun skulle utse en kontaktperson för det fortsatta arbetet. Kansliet 
skulle, i samarbete med landstinget, arbeta fram riktlinjer för arbetet, hur 
fördelningen av ledamöter skulle ske och hur utvärderingen skulle 
genomföras. 
 
Nätverket skulle aktivt stödja RFSL Nord och RFSL Ungdom Nord och 
samordna sin verksamhet med dem. Minst en gång per år skulle en större 
konferens anordnas till vilken också andra parter, såsom olika 
organisationer, myndigheter och näringslivet skulle bjuds in. Nätverkets 
budget var tänkt att omfatta cirka 1 mkr/år och finansieras av kommunerna, 
NLL och externa finansiärer (ESF-fonden m.fl.). Avsikten var att 
huvuddelen av medlen, 80-85 %, skulle nyttjas för insatser som beslutas av 
nätverket för att exempelvis stödja RFSL Nord och RFSL Ungdom Nord i 
att bygga upp en långsiktigt fungerande verksamhet, som skulle komma 
länets kommuner till del.  
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Styrelsen beslutade 2010-09-23 att kansliet får uppdraget att uppta 
förhandlingar med Norrbottens läns landsting i ärendet och att utreda 
möjligheter till finansiering från externa finansiärer. 
 
Innan styrelsens beslut genomförts inlämnade RFSL Luleå in en ansökan 
om stöd till föreningens verksamhet med 50 000 kronor per år under en 
treårsperiod. Presidiet föreslog avslag på ansökan. Under styrelsens 
behandling av ärendet 2011-09-11 meddelade ordföranden att ansökan 
omarbetats till att gälla ” RFSL Luleå och Norrbottens län” och styrelsens 
beslut blev: 
 
Att  ansökan, under förutsättning att verksamheten berör en större del av 

länet, att satsningen på skolorna erbjuds alla länets kommuner samt att 
det är ”RFSL Luleå och Norrbottens län” som står bakom ansökan, 
bifalles. 

 
RFSL Luleå och Norrbotten har även lämnat in en motsvarande 
projektansökan på 50 000 kronor per år för tiden 2014- 2017. Styrelsen har 
2014-12-04, § 99, beslutat  
 
Att  ansökan från RFSL Luleå och Norrbotten bifalls.  
 
Styrelsens beslut innebär att projektstödet lämnas till och med 2017 medan 
stöd till ”Regnbågsdagen” endast lämnats för ett år i taget.   
 
Därutöver har RFSL Luleå och Norrbotten ansökt om stöd till olika 
arrangemang. Styrelsens beslut har då blivit avslag med hänvisning till 
att styrelsens intentioner är tillgodosedda genom det årliga projektstödet på 
50 000 kronor samt de stöd som ges till Regnbågsdagen.  
 
Förslag 
Presidiet har gett kansliet uppdraget att till styrelsens sammanträde begära 
en redovisning av hur verksamheten i RFSL Luleå och Norrbotten gagnar 
alla 14 medlemskommuner.  
 
Presidiet föreslår  
 
Att  , såvida redovisningen inte visar att verksamheten hos RFSL Luleå 

och Norrbotten kommit alla 14 kommuner till del, ansökan avslås 
 
Yrkanden i styrelsen 
 
Av ordföranden, Robert Håkansson (SD), Piteå och Lotta Åman, (S), 
Arvidsjaur   
 
Att ansökan avslås 
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Av Thomas Olofsson, (L), Luleå 
 
Att ansökan bifalls 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att styrelsen 
beslutar enligt ordförandens med fleras förslag 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  ansökan avslås 
 
Thomas Olofsson, (L), Luleå reserverar sig mot beslutet 
____ 
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§ 45 
 
Datum och plats för förbundsfullmäktiges sammanträde 2017 
 
Styrelsen har 2016-09-22 beslutat att sammanträdesdagar 2017 ska vara 13 januari 
(dialog med riksdagsledamöter från länet), 2 mars, 15 juni, 21 september, 26 oktober 
och 7 december.  
 
Enligt stadgarna ska förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde hållas i mars eller 
april varje år. Sista inlämningsdag för motioner till förbundsfullmäktige är senast två 
månader innan sammanträdet. Motioner ska behandlas av styrelsen, vilket innebär 
att sammanträdet den 2 mars är lämpligt för beredning av ärenden till 
förbundsfullmäktige. Ombud i förbundsfullmäktige ska ha fått kallelse senast två 
veckor innan sammanträdet.  
 
Av ovanstående följer att förbundsfullmäktiges sammanträde bör hållas i slutet av 
april.  
 
Förbundsfullmäktiges sammanträden har alternerat mellan olika delar av länet enligt 
nedanstående förteckning:  
 
2016 Arjeplog 
2015 Övertorneå 
2014 Jokkmokk 
2013 Pajala  
2012 Arvidsjaur 
2011 Luleå 
2010 Överkalix 
2009 Piteå 
2008 Haparanda  
2007 Älvsbyn 
2005 Boden 
2003 Kiruna 
2001 Kalix 
1999 Gällivare 
1995 Älvsbyn 
1992 Luleå 
1989 Piteå 
 
Presidiet föreslår  
 
Att  förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde hålls den 27 april 2017 
 
Att  förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde 2017 hålls i Gällivare kommun 
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Styrelsen beslutar 
 
Att  förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde hålls den 27 april 2017 
 
Att  förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde 2017 hålls i Gällivare kommun 
____ 
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§ 46 
 
Papperslösa möten 
  
På initiativ av Susann Enstedt Lund, (mp), Kalix, beslutade Förbundsfullmäktige 
2016-04-28, § 12, under rubriken ”Verksamhetsplan och budget 2015” 
 
Att  ge styrelsen i uppdrag att utreda hur förbundsfullmäktiges sammanträde, 
övriga sammanträden och möten som arrangeras av Norrbottens Kommuner kan 
genomföras papperslöst och via videoteknik. Av utredningen bör även framgå 
vilka stadgeändringar som krävs för en övergång till den typen av möten och 
sammanträden 
 
Bakgrund 
Förbundsfullmäktige har 2015-04-23, § 10, under rubriken ” Inriktning 2015-2018 
” beslutat om det övergripande målet ”5. Öka användandet av ny teknik”.  Delmål 
är följande: 
• Norrbottens Kommuner har ökat användningen av modern teknik i den 
ordinarie verksamheten 
• En reviderad regional digital agenda där kommunförbundets områden är 
beaktade 
• Ökad användning av digitala lösningar i kommunala verksamheter 
• Lokal handlingsplan för ”trygghet, service och delaktighet i hemmet med 
stöd av digital teknik” är tagen i samtliga kommuner 
 
Nuläge 
Presidiets sammanträden genomförs rutinmässigt via videoteknik. Flera försök 
att hålla styrelsesammanträden via videoteknik har genomförts.  
 
I Norrbottens Kommuners ordinarie verksamhet och i synnerhet i 
kommunövergripande samarbeten genomförs möten rutinmässigt via video.  
 
FoUI, Norrbottens Kommuner har under 2016 genomfört en serie seminarier 
som sänts direkt via Internet. De finns också inspelade och kan ses via länk på 
Norrbottens Kommuners webbplats. 
 
Erfarenheter 
I presidieberedningarna via video deltar oftast tre ledamöter och kanslipersonal. 
Deltagarna har vana av denna mötesform och har hittills lyckats anpassa 
beteende och teknik till de förutsättningar som råder om någon exempelvis 
befinner sig på resa. De gånger tekniska problem uppstått har de varit relativt 
enkla att lösa genom att starta om, byta system eller övergå till telefonmöte.  
 
Hittills har inget styrelsesammanträde via video lyckats fullt ut. Styrelsens 20 
ledamöter, kanslipersonal och föredragande finns på olika platser i länet och de 
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har olika tekniska förutsättningar. De tekniska problemen har dels bestått i att 
kapaciteten för överföring inte räckt till men det har också uppstått problem hos 
olika deltagare. En komplicerande faktor är också att vissa kommuner använder 
systemet Polycom som standard för videomöten medan andra valt Skype.  
 
De videomöten som genomförs i Norrbottens Kommuners verksamheter 
fungerar normalt mycket bra och det beror på att grupperna oftast är relativt små 
och att deltagarna har vana av denna mötesform både vad gäller teknik och 
beteende.  
 
FoUI, Norrbottens Kommuners försök att sända seminarier via Internet har varit 
framgångsrika och ska nu utökas till att även omfatta större konferenser. En 
fråga som återstår att lösa är finansieringen av föreläsare och kursledare 
eftersom videokonferenser inte kan avgiftsbeläggas på samma sätt som fysiska 
konferenser. En annan svårighet är att vissa föreläsare och kursledare inte tillåter 
videoutsändning. 
 
Förbundsfullmäktiges sammanträden 
Förbundsfullmäktiges ordinarie sammanträde hålls en gång per år och 
sammanträdesorten alternerar mellan medlemskommunerna. Förutsättningarna 
för videomöten varierar därmed.  
 
Norrbottens Kommuners erfarenheter, enligt ovan, visar att videomöten med 
många deltagare är svåra att genomföra och särskilt om videodeltagare också ska 
kunna kommunicera med dem som deltar fysiskt. En annan erfarenhet är att 
problemet kompliceras ytterligare om deltagare inte har vana av videomöten.  
 
Förbundsfullmäktiges 70 ombud väljs av de 14 medlemskommunerna och varje 
medlemskommun avgör hur de egna förtroendevalda får kallelser, vilket medför 
att det saknas gemensamma rutiner för utskick. För att säkerställa att alla ombud 
får kallelser så finns för närvarande bara möjligheten att fortsätta skicka dessa 
via post.  
 
Stadgarna reglerar inte mötesform eller hur ombud ska kallas. 
 
Presidiet föreslår 
 
Att Förbundsfullmäktiges sammanträden även i fortsättningen ska vara fysiska 

och kallelser ska skickas via post 
 
Att övriga möten i möjligaste mån ska ske via ny teknik enligt 

Förbundsfullmäktiges beslut i ”Inriktning 2015-2018” 
 
Styrelsen beslutar föreslå Förbundsfullmäktige 
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Att Förbundsfullmäktiges sammanträden även i fortsättningen ska vara fysiska 
och kallelser ska skickas via post 

 
Att övriga möten i möjligaste mån ska ske via ny teknik enligt 

Förbundsfullmäktiges beslut i ”Inriktning 2015-2018” 
____ 
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§ 47 
 
Frågor att diskutera under dialogen med 
riksdagsledamöterna 

 
Styrelsen har bjudit in riksdagsledamöter från Norrbotten till dialogmöte den 
13 januari 2017.   
 
Riksdagen publicerar på sin webbplats, www.riksdagen.se, följande 
representanter för Norrbotten; 
 
Hanna Bergstedt, (S) 
Krister Hammarbergh, (M) 
Ida Karikainen, (S) 
Birger Lahti, (V) 
Fredrik Lundh Sammeli, (S) 
Leif Pettersson (S) 
Emilia Töyrä, (S)  
Hanna Wigh, (SD) 
 
Styrelsen har att ta ställning till hur dialogen bör ske och vilka frågor som bör 
tas upp. 
 
Styrelsen diskuterar ärendet. Av diskussionen framgår bland annat att 
Sverigedemokraternas representant enligt ovanstående förteckning inte har 
förankring i Norrbotten. Av styrelsens diskussion framkommer också ett antal 
frågor att ta upp.  
 
Ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå: 
 
Att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp erbjuds att utse en representant och 
att övriga inbjudningar sker enligt förteckning på Riksdagens webbplats 
 
Att föreslå att följande frågor tas upp till diskussion 
 

• Plan och byggprocesser 
• Socialförsäkring 
• Bostadsbyggande 
• Bredband 
• Ersättning till ensamkommande flyktingbarn 
• Skyddad mark, exempelvis naturreservat 
• Kommunplacering av asylsökande med eget boende 

 
 
 

http://www.riksdagen.se/
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Styrelsen beslutar  
. 
Att  Sverigedemokraternas riksdagsgrupp erbjuds att utse en representant och 

att övriga inbjudningar sker enligt förteckning på Riksdagens webbplats 
 
Att  föreslå att följande frågor tas upp till diskussion 
 

• Plan och byggprocesser 
• Socialförsäkring 
• Bostadsbyggande 
• Bredband 
• Ersättning till ensamkommande flyktingbarn 
• Skyddad mark, exempelvis naturreservat 
• Kommunplacering av asylsökande med eget boende 
____ 
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§ 48 
 
Förändringar i styrelsen efter årsskiftet 
 
Peter Roslund (S), Piteå 
Ledamoten och förste vice ordföranden i styrelsen, Peter Roslund, meddelar 
att han lämnar sitt uppdrag i Norrbottens Kommuners styrelse under 2017. 
Piteå kommun har utsett nuvarande ersättaren Helena Stenberg, (S), till 
ordinarie ledamot i Norrbottens Kommuners styrelse.  
 
Jeanette Wäppling (V), Gällivare 
Jeanette Wäppling meddelar att hon under denna mandatperiod kommer att 
vara ordinarie ledamot i styrelsen för Gällivare kommun. En annan lösning 
har tidigare aviserats men detta är vad som gäller.  
 
Jan Nilsson (S), Kalix 
Kalix kommun har beslutat nominera Jan Nilsson (S) till ersättare i 
styrelsen. Tidigare ersättaren Tommy Nilsson (S) är vald som Kalix 
kommuns ordinarie ledamot i styrelsen. 
 
Ordföranden konstaterar att styrelsen under 2017 har att utse förste vice 
ordförande efter Peter Roslund och föreslår att informationen godkänns.  
 
Styrelsen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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§ 49 
 
Överenskommelse om politisk samverkan inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola mellan länets 
kommuner och Region Norrbotten  
 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
Ledamoten Helena Öhlund, (S), Älvsbyn, tillika ordförande i 
Samverkansberedningen för vård, skola och omsorg, föredrar ärendet.  
 
Samverkansberedningen för vård, skola och omsorg har 2016-12-01, § 6, 
beslutat föreslå styrelsen för Norrbottens Kommuner och Norrbottens läns 
landsting att anta rubricerat förslag.  
 
Ordföranden föreslår att förslaget bifalls och att paragrafen förklaras 
omedelbart justerad. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att anta Överenskommelse om politisk samverkan inom hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och skola mellan länets kommuner och Region 
Norrbotten 

 
Att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
____ 
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§ 50 
 
Erbjudande att nominera till Länsstyrelsens partnerskap 

 
Ordföranden informerar om att länsstyrelsen inbjuder Norrbottens 
Kommuner att nominera representanter det partnerskap som landshövding 
Sven-Erik Österberg avser att bilda. Det nya partnerskapet ska ta vid när 
det nuvarande partnerskapet upphör vid årsskiftet 2016/2017. I och med 
bildandet av Region Norrbotten kommer länsstyrelsen att få en förändrad 
roll men syftet är att även i det framtida partnerskapet fortsätta främja en 
hållbar utveckling av Norrbottens Län.  
 
Nedanstående ledamöter ingår i nuvarande partnerskap. 
 
Ordinarie: 
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog 
Niklas Nordström, (S), Luleå 
Anders Josefsson, (M), Luleå 
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare  
 
Ersättare: 
Peter Roslund, (S), Piteå 
Vakant 
Peter Waara, (S), Haparanda 
Majvor Sjölund, (C), Piteå 
 
Ordföranden föreslår att styrelsen nominerar samma ledamöter i det nya 
partnerskapet. För vakansen efter Ellinor Söderlund, (S), Kalix, föreslår 
hon Tommy Nilsson, (S), Kalix och när Peter Roslund, (S), Piteå, lämnar 
sitt uppdrag föreslår hon att Helena Stenberg, (S), Piteå nomineras.  
 
Styrelsen beslutar nominera representanter enligt följande 
 
Ordinarie: 
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog 
Niklas Nordström, (S), Luleå 
Anders Josefsson, (M), Luleå 
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare  
 
Ersättare: 
Helena Stenberg, (S), Piteå 
Tommy Nilsson, (S), Kalix 
Peter Waara, (S), Haparanda 
Majvor Sjölund, (C), Piteå 
____ 
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§ 51 
 
Rapporter  
 
Rapport från Den politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg 
 
Helena Öhlund, ordförande i Den politiska samverkansberedningen för vård, skola 
och omsorg lämnar rapport om beredningens arbete. Av rapporten framgår bland 
annat att samarbetsklimatet i beredningen är mycket gott, vilket medför att man 
kommer till överenskommelser också i svåra frågor. Ordförandeskapet och 
kanslifunktionen växlar årsvis mellan Norrbottens Kommuner och Norrbottens läns 
landsting/Region Norrbotten. Under 2016 har vi haft ordförandeskapet. Även denna 
växling har fungerat mycket bra.  
 
Helena Öhlund presenterar beredningens hemsida som ligger hos Norrbottens läns 
landsting/Region Norrbotten. Information om ledamöter, sammanträdesdagar och 
protokoll är offentliga medan information om kommande ärenden kräver inloggning.  
 
Direktörens rapport 
 
Direktören rapporterar om nedanstående: 

• Nya webbplatsen ska lanseras i mitten av januari. 
• Norrbottens Kommuner har nätverk inom många kommunala 

verksamhetsområden. Vi kategoriserar nu dessa nätverk för att bättre kunna 
fokusera på de som är strategiskt viktiga.  

• Kartläggning CEMR implementationen pågår. Regeringen inrättar 
jämställdhetsmyndighet och två nya nationella jämställdhetsmål. Jämställd 
utbildning och jämställd hälsa.  

• Winnet genomför kartläggning av behov av resursförstärkning i 
kommunerna. Kartläggningen blir underlag för genomförandeansökan. 
Parallellt genomför vi, på uppdrag av den politiska ledningsgruppen, en 
enkätundersökning som ska fungera som underlag för en kommande 
handlingsplan. 

• Diskussioner om samverkan kring tjänsteperson i beredskap har inletts men 
vi avvaktar försöksverksamheten i Luleå innan vi går vidare. 

• Avsiktsförklaring för samverkan Luleå Tekniska Universitet och Umeå 
Universitet diskuteras. 

• Integration och tillväxt är ett viktigt insatsområde den närmaste tiden. 
Landshövdingen är ordförande i styrgruppen. I projektet som finansieras av 
AMI-fonden ingår nedanstående områden: 

o Kompetenskartläggning 
o Basutbildning 
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Ordföranden föreslår att rapporterna godkänns 

Styrelsen beslutar 

Att rapporterna godkänns 

____  
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§ 52 
 
Delgivningar 
 
Norrbottens Kommuners remissyttrande över regionkommitténs delbetänkande 
Socialberedningens protokoll 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 
De båda beredningarnas gemensamma protokoll 
Samverkansberedningens protokoll 
Länshandikapprådets protokoll 
 
Ordföranden föreslår att delgivningarna godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  delgivningarna godkänns 
____ 
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