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Protokoll från styrelsens sammanträde 
 

BESLUTANDE  

Lotta Åman, (S), Arvidsjaur  

Inge Andersson, (S), Boden, t o m § 10 

Jeanette Wäppling, (V), Gällivare 

Peter Waara, (S), Haparanda 

Tommy Nilsson, (S), Kalix 

Kristina Zakrisson, (S), Kiruna, t o m § 11 

Niklas Nordström, (S), Luleå, ordförande § 4-15 

Jan Larsson, (S), Pajala 

Helena Stenberg, (S), Piteå 

Sarah Karlsson, (C), Överkalix 

Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå 

Thomas Olofsson, (L), Luleå 

Helén Lindbäck, (KS), Piteå 

Sven Nordlund, (MP), Kalix 

Lars Alriksson, (M), Gällivare, ordförande § 1-3 

Margareta Henricsson, (NS), Gällivare 

  

Tjänstgörande ersättare 

Eric Palmqvist, (SD), Gällivare 

 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Kajsa Myrberg, kansliet 

Åsa Sturk, kansliet, sekreterare 

Anita Lindfors, kansliet 

Annica Henriksson, kansliet, t o m § 6 

Ulrika Larsson, kansliet, § 14 

 

UNDERSKRIFTER § 1 - 15 

 

 

Åsa Sturk | Sekreterare 

 

 

Niklas Nordström | Ordförande 

 

 

Tommy Nilsson | Justerare 
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Utsänd dagordning 
 
1. Val av justerare 
 
2. Dagordning 
 
3. Årsredovisning 2016 
 Bilagor: a) PM, b) Förslag till årsredovisning 2016 
 
4. Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner  

om ansvarsfördelning kring barn och ungdomar vid misstanke om neuro-
psykiatrisk funktionsnedsättning  

 Bilagor: a) Pedagogiskt underlag, b) Förslag till överenskommelse som bifallits av 
Barn- och utbildningsberedningen 2017-02-07 

  
5. Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner  

om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det nationella vaccinations-
programmet för barn 

 Bilaga: Förslag till överenskommelse som bifallits av Barn- och utbildningsbered-
ningen 2017-02-07 

 
6. Kommunernas avgifter 2018 
 Bilaga: PM 
 
7. Förbundsfullmäktiges sammanträde 2017 
 Bilaga: Förslag till program och föredragningslista 
 
8. Val av ersättare i Den politiska samverkansberedningen för vård, skola och 

omsorg  
 Styrelsen beslutade 2016-12- 08 att anta förslag till ”Överenskommelse om politisk 

samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola mellan länets 
kommuner och Region Norrbotten”. I överenskommelsen ingår bland annat att 
ledamöter i Den politiska samverkansberedningen får personliga ersättare. 
Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen kommer att behandla 
ärendet.  

 
9. Inbjudan att delta i Jämställdhetsdelegationen 
 Bilaga: Inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbotten 
 
10. Rapporter 
 Föranmälda rapporter  
 Rapport från Barn- och utbildningsberedningen  
 Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering 
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 Rapport från Norrbottens Folkhälsopolitiska råd 
 Direktörens rapport   
 
 Övriga rapporter 
 Rapport från Tillväxtberedningen 
 Rapport från Socialberedningen 
 Rapport från FoUI-utskottet 
 Rapport från Kulturberedningen 
 
11. Delgivningar 
 Lagrådsremiss Samverkan vid utskrivning 
 SKL:s rekommendation Kvalitet i särskilt boende 
 Psykisk hälsa - Överenskommelse 
 
12. Övriga frågor 
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§ 1 
 
Val av justerare  
 
Föreslås att Tommy Nilsson, (S), Kalix, utses till justerare.  
 
Styrelsen beslutar  
 
att  Tommy Nilsson, (S), Kalix, utses till justerare. 
____ 
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§ 2 
 
Dagordning 

Ordföranden föreslår att ärendet ”Val av vice ordförande” läggs som punkt 3 på 
dagordningen. 
 
Styrelsen beslutar  
 
att  ärendet ”Val av vice ordförande” lägg som punkt 3 på dagordningen. 
____ 
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§ 3 
 
Val av vice ordförande 
 
Ledamoten och styrelsens förste vice ordförande Peter Roslund, (S), Piteå, har 
avsagt sig sina uppdrag i styrelsen. 
 
Piteå kommun har utsett Helena Stenberg, (S), som ordinarie ledamot och Anders 
Lundkvist, (S), som ersättare i styrelsen. 
 
Ledamoten Yvonne Stålnacke, (S), har lämnat sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. 
Luleå kommun har utsett Niklas Nordström, (S), som ordinarie ledamot. 
 
Presidiet föreslår 
 
att Niklas Nordström, (S), utses som ny förste vice ordförande efter Peter Roslund, 
 (S), Piteå. 
 
Styrelsen beslutar  
 
att  Niklas Nordström, (S), utses som ny förste vice ordförande efter Peter Roslund, 
 (S), Piteå. 
____ 
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§ 4 
 
Årsredovisning 2016 
 
Bilaga: Årsredovisning 2016. 
 
Föreligger förslag till årsredovisning för 2016 för Norrbottens Kommuner. 
 
Revision genomförs 2017-02-21. Resultat- och balansräkning samt revisions-
berättelse föreläggs förbundsfullmäktige vid sammanträdet 2017-04-27. 
 
Under förutsättning att revisionen inte finner något att anmärka på föreslår presidiet 
styrelsen besluta 
 
att förslag till Årsredovisning 2016 bifalls, samt 
 
att  Årsredovisning 2016 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut. 
 
Revisionen är genomförd utan anmärkning och styrelsen beslutar 
 
att förslag till Årsredovisning 2016 bifalls, samt 
 
att Årsredovisning 2016 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut. 
____ 
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§ 5 
 
Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens 
Kommuner om ansvarsfördelning kring barn och ungdomar vid 
misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
 
Bilagor: a) Pedagogiskt underlag, b) Förslag till överenskommelse. 
 
Barn- och utbildningsberedningen föreslår styrelsen besluta 
 
att rekommendera medlemskommunerna att anta överenskommelsen. 
 
Annica Henriksson, kansliet, föredrar ärendet inför styrelsen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera medlemskommunerna att anta överenskommelsen. 
____ 
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§ 6 
 
Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens 
Kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det 
nationella vaccinationsprogrammet för barn 
 
Bilaga: Förslag till överenskommelse. 
 
Barn- och utbildningsberedningen föreslår styrelsen besluta 
 
att rekommendera medlemskommunerna att anta överenskommelsen. 
 
Annica Henriksson föredrar ärendet inför styrelsen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  rekommendera medlemskommunerna att anta överenskommelsen. 
____ 
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§ 7 
 
Kommunerna avgifter 2018 
 
Förbundsfullmäktige har att fastställa medlemsavgift i promille av medlemmarnas 
samlade skatter och bidrag för år 2018. 
 
Presidiet föreslår styrelsen besluta 
 
att  föreslå förbundsfullmäktige att avgiften ska vara oförändrad också för 2018, 

innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  föreslå förbundsfullmäktige att avgiften ska vara oförändrat för 2018, 

innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag. 
____ 
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§ 8 
 
Förbundsfullmäktiges sammanträde 2017 
 
Styrelsen har att bereda ärenden inför Förbundsfullmäktiges sammanträde. 
 
Presidiet föreslår: 
 
att  styrelsens ledamöter bjuds in till sammanträdet 
att  kallelsen utformas enligt nedanstående 
 
KALLELSE till förbundsfullmäktiges sammanträde 
 
Ombud i Norrbottens Kommuners förbundsfullmäktige kallas till sammanträde  
 
Tid: 27 april 2017 klockan 10.00 – 15.00  
Plats: Quality Hotel, Gällivare  
 
PROGRAM OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
09.30 Kaffe, thé och smörgås står framdukat  
 
10.00 Välkommen till Gällivare! 
Lars Alriksson, kommunstyrelsens ordförande, och Jeanette Wäppling, 
kommunstyrelsens vice ordförande 
 
10.15 Inledning 
Britta Flinkfeldt, styrelsens ordförande 
 
10.30 Förbundsfullmäktiges sammanträde 
   
12.00 Lunch 
 
13.00 – 14.30 Aktuell information från Sveriges Kommuner och Landsting 
Lena Dahl, tillförordnad Verkställande Direktör för SKL 
 
14.30 – 15.00 Förbundsfullmäktiges sammanträde 
 
15.00 Kaffe/thé och kaka står framdukat 
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Föredragningslista: 
1. Upprop 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av två justerare 
4. Föregående protokoll 
5. Årsredovisning 2016 
6. Revisionsberättelse 2016 
7. Ansvarsfrihet 
8. Verksamhetsplan och budget 2017 
9. Kommunernas avgifter 2018 
10. Val av revisorer och ersättare  
11. Val av valberedning 
12. Reviderad instruktion till valberedningen 
13. Papperslösa möten 
14. Motioner och interpellationer 
15. Avslutning 
 
Punkterna ”8. Verksamhetsplan och budget 2018”, ” 12. Instruktion till 
valberedningen” och ”13. Papperslösa möten” är behandlade och beslutade av 
styrelsen 2016-12-08.  
 
Punkterna ”5. Årsredovisning” och ”9. Kommunernas avgifter 2018” behandlas 
separat under dagens sammanträde.  
 
Under punkten ”14. Motioner och interpellationer” är inga motioner inlämnade. 
Interpellation kan inlämnas senast en vecka innan förbundsfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Revision sker den 21 februari. Revisorerna inlämnar därefter ”Revisionsberättelse 
2016” och tar ställning till punkten ”Ansvarsfrihet”. 
 
Valberedningen har 2017-02-16 beslutat föreslå följande: 
 
Mötesordförande: Margareta Henriksson, (NS), Kommunfullmäktiges ordförande i 
Gällivare  
Sekreterare: Kjell-Åke Halldén, kansliet  
Justerare: Utses bland närvarande ombud i förbundsfullmäktige, en person från 
vardera blocket  
 
Ordinarie revisorer: Stig Rönnbäck, (S), Piteå, nyval 1 år  
Linda Isaksson, (M), Boden, nyval 1 år  
 
Revisorsersättare: Tommy Nyström, (S), Gällivare, nyval 1 år  
Gunnel Sandlund, (V), Piteå, nyval 1 år  
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Auktoriserad revisor: Hans Öystilä, KPMG; Luleå , omval 1 år  
Valberedning: Väljs av Förbundsfullmäktige 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  styrelsens ledamöter samt Peter Roslund, (S), Piteå, inbjuds till 

förbundsfullmäktige, samt 
 
att kallelsen utformas enligt ovanstående förslag. 
____ 
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§ 9 
 
Val av ersättare i Den politiska samverkansberedningen för vård, 
skola och omsorg 
 
Bilaga: Överenskommelse om politisk samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och skola mellan länets kommuner och Region Norrbotten. 
 
Styrelsen har 2016-12-08, § 49, beslutat anta bilagd ”Överenskommelse om polisk 
samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola mellan länets kommuner 
och Region Norrbotten”. 
 
I överenskommelsen ingår bland annat att Norrbottens Kommuners styrelse och 
Region Norrbottens styrelse utser ersättare för ordinarie ledamöter i Den politiska 
samverkansberedningen för vård, skola och omsorg. 
 
Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Socialberedningen: 
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn 
Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå 
Marlene Haara, (S), Haparanda 
Gunnar Bergman, (V), Kiruna  
Stefan Granström, (C), Kalix 
 
Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Barn- och utbildningsberedningen: 
Sven Nordlund, (MP), Kalix 
Carina Sammeli, (S), Luleå 
Åke Johdet, (S), Pajala 
Rigmor Åström, (M), Boden 
 
Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen har under gemensamt 
sammanträde 2017-02-07 beslutat föreslå följande ersättare: 
 
Beatrice Öman, (S), Boden för Margareta Eriksson Bladfors, (S), Luleå 
Maud Lundbäck, (S), Kalix för Marlene Haara, (S), Haparanda 
Katinka S Apelqvist, (V), Gällivare för Gunnar Bergman, (V), Kiruna 
Anders Sundström, (NS), Boden för Stefan Granström, (C), Kalix 
Karl-Erik Taivalsaari, (V), Gällivare för Åke Johdet, (S), Pajala 
Sture Nordin Älvsbyn, (S), för Carina Sammeli, (S), Luleå 
Britt Inger Hedman, (V), Arvidsjaur för Sven Nordlund, (MP), Kalix 
Ruth Rahkola, (S), Piteå för Rigmor Åström, (M) Boden 
 
Beredningarna föreslår att Helena Öhlunds ersättare ska vara ledamot i styrelsen och 
överlämnar därför frågan om ersättare för till styrelsen utan eget förslag. 
 
 
 

mailto:helena.ohlund@politik.alvsbyn.com
mailto:margareta.bladfors.eriksson@soc.lulea.se
mailto:marhaa@haparanda.se
mailto:gunnar.bergman@kommun.kiruna.se
mailto:stefan.granstrom@centerpartiet.se
mailto:sven.nordlund@kalix.se
mailto:carina.sammeli@skol.lulea.se
mailto:ake.johdet@spray.se
mailto:rigmor.astrom@boden.se
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Presidiet föreslår styrelsen besluta 
 
att  förslaget från Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen 
 bifalls, samt 
 
att  Inge Andersson, (S), Boden, utses till ersättare för Helena Öhlund, (S), 
 Älvsbyn. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  förslaget från Socialberedningen samt Barn- och utbildningsbered-
 ningen bifalls, samt 
 
att  Inge Andersson, (S), Boden, utses till ersättare för Helena Öhlund, (S), 
 Älvsbyn. 
____ 
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§ 10 
 
Inbjudan att delta i Jämställdhetsdelegationen 
 
Bilaga: Inbjudan att delta i Jämställdhetsdelegationen. 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelar att det är dags att förlänga förordnandet för 
deltagande i Jämställdhetsdelegationen. Region Norrbotten har tre ledamöter, varav 
en tjänsteperson och Norrbottens Kommuner har tre ledamöter, varav en 
tjänsteperson. Övriga organisationer har en ordinarie ledamot samt en ersättare. 
 
Ledamöterna förordnas från och med januari 2017 till och med den 31 december 
2018. Eftersom Jämställdhetsdelegationen strävar efter en jämn könsfördelning 
önskar vi förslag på en kvinna respektive en man som kan representera er 
organisation i delegationen. 
 
Presidiet föreslår styrelsen besluta 
 
att  Helena Stenberg, (S), Piteå och Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk, utses som 
 styrelsens representanter i Jämställdhetsdelegationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Helena Stenberg, (S), Piteå och Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk, utses som 
 styrelsens representanter i Jämställdhetsdelegationen. 
____ 
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§ 11 
 
Återrapportering avseende kommunernas ägarstyrning i 
gemensamma bolag 
  
Frågan om hur kommunerna hanterar ägarstyrning över våra gemensamägda bolag 
tillsammans med Region Norrbotten har lyfts ett antal gånger från kommunföre-
trädare. Norrbottens Kommuner fick i uppdrag av presidiet att ta fram ett underlag. 
En arbetsgrupp bestående av tillväxt/näringslivschefer har varit involverade. Frågan 
diskuterades i kommunchefsberedningen den 9 februari. 
 
Idag tillåter kommunerna att Region Norrbotten ges ett proportionellt för stort 
ägarinflytande. Kommunerna kan och bör organisera sitt ägarinflytande på ett annat 
sätt i framtiden som ger förutsättningar för ett större inflytande. Kommunsidan bör 
uppträda gemensamt och vara aktiv i tidigare skeden då exempelvis ägardirektiv tas 
fram samt inför diskussion om ytterligare ägartillskott. De är betydelsefulla 
satsningar för tillväxt som kommunerna gör i IT Norrbotten, Energikontor Norr, 
Filmpool Nord, BD Pop och Invest in Norrbotten vilket också kräver engagemang 
och påverkan från delägarna. 
 
Det är lättare att starta nya utvecklingssatsningar/bolag än att avveckla. Det är 
rimligt att ägarna sätter upp såväl mål som tidplan för hur länge kommunerna/ 
regionen har ambitionen att stötta utvecklingsinsatsen. En ”femårsplan” skulle 
underlätta för kommunernas ägarstyrning och ge större transparens mot verkställig-
heten. Beredningen behöver stärkas såväl politisk som på tjänstemannanivå. Det 
behövs behovsanalyser och mer strategiska diskussioner för framtida planering av 
strukturer/bolag.  
 
Är det mest optimala att alltid bilda bolag? Utifrån att branscher/ näringar utvecklas 
bör diskussion om behov av nuvarande bolag, tillkomst av nya eller hopslagning, 
återkommande ske. 
 
Förslaget är att Norrbottens Kommuner upprättar en gemensam beredning 
(”kommunernas ägarråd”) för ägarstyrning. Det blir ett strategisk politiskt forum på 
Norrbottens Kommuner som diskuterar långsiktiga mål enligt ovan, och 
kommunerna går från att vara reaktiv ägare till proaktiv ägare. Även om inte alla 
kommuner är med i samtliga gemensamägda bolagen kan förslagsvis styrelsen 
utgöra detta forum. Forumet sker med ägarna i anslutning till styrelsemöten. Tillika 
bör varje kommun utse en funktion som svarar för beredning av strategiska 
ägarfrågor och samordning sker genom Norrbottens kommuner. Gemensam 
beredning genomförs innan det formella ägarrådet, normalt en - två gånger per år. 
Med ovanstående förändringar anpassas kommunernas ägarstyrning efter ett 
koncerntänk, utan att det formellt genomförs en koncernstruktur. Syftet är att ge 
bättre förutsättningar för ett ökat ägarinflytande. 
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Presidiet föreslår styrelsen besluta 
 
att  ägarna i styrelsen har en beredning inför ägarråd i de gemensam-
 ägda bolagen, samt 
 
att  Norrbottens Kommuner samordnar och bereder. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  ägarna i styrelsen har en beredning inför ägarråd i de gemensam-
 ägda bolagen, samt 
 
att Norrbottens Kommuner samordnar och bereder. 
____ 
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§ 12 
 
Yttrande över Slutbetänkande av Parlamentariska 
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 

 
Bilaga: ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. Parlamentariska landsbygdskommitténs 
slutbetänkande i korthet. 
 
Styrelsen för Norrbottens Kommuner ska lämna ett yttrande till rubricerade 
slutbetänkande och Anita Lindfors, kansliet, föredrar ärendet. 
 
Ledamöterna ges tillfälle till diskussion och inspel i ärendet. 
 
Styrelsen beslutar  
 
att  uppdra till kansliet att yttrandet ska framställas utifrån det som 

framkommit under diskussionerna. 
____ 
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§ 13 
 
Delegationsbeslut Norrbottens Kommuners yttrande över 
betänkandet En svensk flygskatt, SOU 2016:83 (dnr Fi 
20126/04304/S2) 
 
Bilagor: a) Presidiets beslut. b) Yttrande enligt rubrik. 
 
Presidiet har fattat ett delegationsbeslut i ovanstående ärende eftersom 
yttrandet skulle vara inlämnat senast den 1 mars. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att presidiebeslutet läggs till handlingarna, samt 
 
att  Lotta Åman (S), Arjeplog samt Niklas Nordström (S), Luleå vill ha till 
 protokollet en notering att de har i sina respektive kommuner avvisat 
 flygskatten som helhet och det är en uppfattning som de fortsatt 
 hävdar. 
____ 
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§ 14 
 
Rapporter 
 
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen. Bilaga.  
 
Sven Nordlund, ordförande i barn- och utbildningsberedningen, rapporterar 
från senaste sammanträdet bl a om 

• Kompetensförsörjning  
• Skolans digitalisering – Skolverkets regleringsbrev 2017 
• iDAG – Fjärrundervisningsprojekt vid Lapplands gymnasium 
• Regionalt yrkesvux 
• Nyanlända elevers lärande 
• Skolans hälsosamtal 
• Erik- och kvalitetssäkringsverktyg för skolans hälsofrämjande arbete 
• Aktuell skolpolitik 

 
Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering. Bilaga. 
 
Helena Stenberg, ordförande i den politiska ledningsgruppen för 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering, rapporterar från senaste 
sammanträdet om kartläggning CEMR jämställdhet. Hon föreslår styrelsen 
besluta dels att kartläggningen delges styrelsens ledamöter och 
respondenterna, samt att Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering tar fram en genomförandeplan med kartläggningen 
som grund till styrelsens sammanträde i juni. 
 
Rapport från Tillväxtberedningen.  
 
Niklas Nordström, ordförande i Tillväxtberedningen samt Anita Lindfors, 
kansliet, rapporterar från Tillväxtberedningen samt Europaforum. De 
nämner bl a ”Norrbottens politiska plattform för Arktis”. Ett dokument som 
är framtaget och som beskriver hur vår region kan dra nytta av sitt 
geografiska läge i det arktiska Europa. En länk om detta finns på 
Norrbottens Kommuners hemsida. Rapporten presenterades på en konferens 
med Arktiskt tema i Tromsö där deltagare från Norge, Sverige och Finland 
deltog.  
 
Europaforum har vid senaste mötet tagit 2 positioner. En avseende 
sammanhållningspolitiken och det mervärde det betytt för norra Sverige,  
bl a bredband, forskning, innovationer, utbyggnad av flygplatser, hamnar  
m m. Den andra positionen handlar om Connecting European Facility, 
fonden för infrastruktur, där Norrbotten bl a fått pengar till Haparandabanan, 
Malmbanan och Norrbottniabanan. Nu görs en halvtidsutvärdering av  
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fonden. Det finns 9 europeiska transportkorridorer men Bottniska korridoren 
finns bara nämnd i bilagan och ett förslag finns att bilagorna ska tas bort ur  
dokumentet. Det är viktigt att det jobbas för den Bottniska korridoren ska 
ingå i Scandinavian mediterranean Korridoren. 
 
En OECD-studie är beställd gemensamt för norra Sverige, norra Finland och 
norra Norge. 
 
Skrivelse är insänd till Trafikverket angående ett möte med 
generaldirektören om det begränsade vägnätet i Norrbotten för 74 tons 
fordon. 
 
Anita påminner även om dialogmöte avseende länstransportplan 2018-2029 
för politiker, tjänstpersoner med flera den 10 maj 2017. 
 
Direktörens rapport.  
 
Direktören rapporterar om nedanstående: 

• Nya webben där personliga inloggningar för ledamöterna ska skapas 
för att komma åt dokument m m i vårt dokumenthanteringssystem. 
Samtliga överenskommelser och avtal ska finnas tillgängliga på 
webben. 

• Nya rutiner vid kommunchefsberedning där vi del av tiden bjuder in 
Region Norrbotten för att diskutera gemensamma frågor. 

• MediaCenter där styrelsen fattat beslut om att upphöra med fysisk 
media. Förändringen innebär att det blir kvar ½ tjänst för att arbeta 
med strömmande media. Ett informationsmaterial avseende 
praktiska frågor om inloggningar m m för strömmande media läggs 
ut på hemsidan. Omfördelning av befintliga resurser för att möta 
behoven av skolans digitalisering genomförs. 

• Välfärdsteknik och digitalisering, Centrum för Innovation och eHälsa (EIC), 
är en samverkansnod mellan akademi, landsting/kommuner och näringsliv. 
EIC:s uppdrag är att stödja gemensamma ansökningar om forsknings- och 
utvecklingsmedel för att utveckla digitala lösningar till stöd för individens 
framtida behov av användarvänliga digitala lösningar. I dagens EIC är Luleå 
Tekniska Universitet och regionen med som ägare och finansiärer. Förfrågan 
om partnerskap har gått ut (till länets kommunchefer) gällande samverkans-
plattformen för att utveckla och nyttiggöra kompetens inom hälsa, vård och 
omsorg med utgångspunkt från digitaliseringen. För tillkommande 
kommuner i det nya avtalsförslaget är finansieringen 5 kronor per invånare 
och år. Detta är ett första utkast från LTU och direktören kommer att ha 
dialog med EIC om innehåll, nivåer och samverkansform. 
Kommunchefsberedning tycker att det är ett angeläget område och är öppna 
för fortsatta diskussioner runt att vara part i EIC. 
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• Avsiktsförklaring med LTU och UmU, Universiteten har fått ett utökat 

samverkansuppdrag och våra diskussioner har intensifierats. Norrbottens 
Kommuner arbetar för en överenskommelse med konkreta handlingsplaner. 

 
• Ett förtydligande avseende utsedda ledamöter och ersättare avseende 

Länspartnerskapet där det noteras att om ledamot är förhindrad 
närvara vid möte meddelar ledamoten själv sin ersättare. 

 De utsedda ledamöterna och ersättarna är 
 Britta Flinkfeldt – Helena Stenberg 
 Niklas Nordström – Tommy Nilsson 
 Anders Josefsson – Majvor Sjölund 
 Jeanette Wäppling – Peter Waara 

 
Rapport från FoUI-utskott.  
 
Peter Waara, ordförande för FoUI-utskottet, rapporterar att FoUI-chefen 
avgår vid halvårsskiftet och att utvärderingen av FoUI ska utföras under 
året. Han trycker också på att den externa kommunikationen bör stärkas om 
arbetet inom FoUI. Inför nästa styrelsemöte ska framläggas konkreta tankar 
på hur den externa kommunikationen ska förbättras. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att kartläggningen avseende CEMR delges styrelsens ledamöter och 

respondenterna,  
 
att Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsinte-

grering tar fram en genomförandeplan med kartläggningen som grund 
till styrelsens sammanträde i juni, samt 

 
att rapporterna i övrigt med godkännande läggs till handlingarna. 
____ 
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§ 15 
 
Delgivningar 

 
Lagrådsremiss Samverkan vid utskrivning 
SKL:s rekommendation Kvalitet i särskilt boende 
Psykisk ohälsa – Överenskommelse 2017 
 
Ordföranden föreslår att delgivningarna godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  delgivningarna med godkännande läggs till handlingarna. 
____ 
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