
SAMMANTRÄDESDATUM 
2016-05-27 

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

1 (7) 

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut 
 

BESLUTANDE  

Britta Flinkfeldt 

Peter Roslund 

Lars Alriksson 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Kajsa Myrberg, kansliet 

Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare 

 

 

Kjell-Åke Halldén | Sekreterare 

 

 

Britta Flinkfeldt | Ordförande 

 

 

Peter Roslund | 1:e vice ordförande 

 

 

Lars Alriksson | 2:e vice ordförande 
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Bakgrund till att presidiet fattar nedanstående 
delegationsbeslut 
 
Det planerade styrelsesammanträdet 2016-06-08 ställdes in på grund av så få 
ledamöter meddelade att de kunde delta.  
 
I delegationsordning för Norrbottens Kommuner anges följande: 
 
Beslut fattade med stöd av delegationsordningen ska delges styrelsen.   
 
Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska följa givna mål och 
riktlinjer och förutsätter också att erforderliga medel finns budgeterade och är 
tillgängliga.   
 
Enligt 11§ i Stadgar för Norrbottens Kommuner utövar styrelsen ledningen av 
förbundets verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt förvaltar 
förbundets egendom.   
 
Styrelsen delegerar beslutsrätt till presidiet (ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a 
vice ordförande) i följande fall:   

• Brådskande ärenden där styrelsens avgörande inte kan avvaktas  
• Regelmässigt återkommande ärenden av administrativ karaktär  
• Beslut om politisk representation för förbundet vid konferenser, kongresser 

etc.  
• Slutförande av ärenden utifrån styrelsens riktlinjer i ett enskilt ärende  
• Övriga överenskommelser eller avtal när ändringar eller tillägg inte har 

större ekonomisk eller principiell betydelse.    
 
 
Presidiet bedömer att följande ärenden är brådskande: 
 

1. Samverkan mot våld, skyddat boende 
 

2. Samverkansavtal Grans naturbruksgymnasium 
 

3. Ansökan om stöd till Luleå Pride 2016 
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§ 1 

Samverkan mot våld, skyddat boende 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
Socialberedningen har under sammanträde 2016-05-11 beslutat föreslå styrelsen att 
rekommendera kommunerna i länet: 
 
Att  den upprättade överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor och medföljande barn i Norrbottens län antas 
 
Att  kostnadsfördelningen mellan kommunerna godkänns under förutsättning att 

alla kommuner deltar 
 
Samverkansberedningen har 2016-05-12 beslutat föreslå följande: 
 
Att  den upprättade överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor och medföljande barn i Norrbottens län antas  
 
Att  kostnadsfördelningen mellan kommunerna samt landstingets finansiering av 

länssamordnare godkänns 
 
Frågan har senare diskuteras i kommunchefernas nätverk och då framkom följande 
synpunkter: 
 
Luleå kommun, socialförvaltningen, har ansökt om utvecklingsmedel för skyddat 
boende och beslut förväntas under augusti månad 2016. Under förutsättning att sökta 
medel beviljas kommer en revidering av kostnadskalkylen att göras. 
 
Ordföranden föreslår: 
 
Att  den upprättade överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor och medföljande barn i Norrbottens län samt modellen för 
kostnadsfördelning antas  

 
Att  Luleå kommun reviderar kostnadsfördelningen för skyddat boende utifrån 

beviljade utvecklingsmedel och faktisk kostnad  
 
Peter Roslund, (s), Piteå, föreslår  
 
Att  förslaget till överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 

och medföljande barn i Norrbottens län avslås 
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Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att presidiet beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Presidiet beslutar rekommendera kommunerna i länet: 
 
Att  den upprättade överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor och medföljande barn i Norrbottens län samt modellen för 
kostnadsfördelning antas  

 
Att  Luleå kommun reviderar kostnadsfördelningen för skyddat boende utifrån 

beviljade utvecklingsmedel och faktisk kostnad  
____ 
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§ 2 

Samverkansavtal Grans naturbruksgymnasium 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
Barn- och utbildningsberedningen har under sammanträde 2016-05-11 
beslutat föreslå styrelsen att anta avtalet mellan Norrbottens läns 
landsting och Norrbottens Kommuner gällande Grans 
Naturbruksgymnasium. 
 
Samverkansberedningen har 2016-05-12 beslutat föreslå styrelsen att 
anta avtalet mellan Norrbottens läns landsting och 
Norrbottens Kommuner gällande Grans Naturbruksgymnasium. 
 
Presidiet beslutar 
 
Att  förlänga avtalet mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens 

Kommuner gällande Grans Naturbruksgymnasium 
____ 
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§ 3 

Ansökan om stöd till Luleå Pride 2016 
Bilaga: Ansökan enligt rubrik 
  
Annelie Danielsson, RFSL Luleå och norra Norrbottens län, ansöker om 20 000 
kronor som stöd för Luleå Pride som hålls helgen 17-19 juni i år. Det blir den femte 
festivalen i ordningen. I ansökan anges att Luleå Pride är både en folkfest och en 
mötesplats för hbtq-personer. Ambitionen är att Luleå Pride ska fungera som 
inspiration för länets invånare när det gäller hbtq-frågor. Förhoppningsvis leder det 
till att fler vill utbildas, hbt-certifieras och lära sig mer. 
 
Styrelsen har beslutat ge RFSL Luleå och Norrbotten 50 000 kronor per år 2011 
samt 2012 till och med 2017. I de ansökningar som besluten grundas på anges att 
föreningen i sin verksamhet bland annat arrangerar Luleå Pride. I ansökan från 2014 
anges också att verksamheten lett till ”ringar på vattnet” i form av bland annat Pajala 
Pride, Sapmi Pride, Hemavan Pride och Skellefteå Pride 
 
Förutom detta grundstöd har styrelsen beslutat stödja föreningens arrangemang 
Regnbågsdagen 2012, 2013, 2014 och 2015.med 20 000 kronor per genomförande. 
 
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 
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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.  
 
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. 

 
Förslag 
Kansliet bedömer att styrelsens intentioner med det som redovisas ovan är 
tillgodosedda genom det årliga grundstödet på 50 000 kronor till RFSL Luleå och 
norra Norrbotten samt de stöd som ges till Regnbågsdagen.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att ansökan avslås.  
 
Presidiet beslutar att ansökan avslås 
____ 
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