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Inledning 
Detta dokument utgör Kommunförbundet Norrbottens Verksamhetsplan och budget för 2015. 

Dokumentet bygger på den ”Inriktning 2015-2018” som antogs av styrelsen 2014-10-23. Planen 

tillställs förbundsfullmäktige för beslut 2015-04-23.  

 

Kommunförbundet Norrbotten är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kom-

muner. Syftet med förbundets verksamhet är att tillvarata kommunernas/medlemmarnas intres-

sen, främja deras samverkan och att tillhandahålla service. Ett övergripande mål är att stödja och 

utveckla den kommunala självstyrelsen. 

 

Kansliets övergripande uppdrag är att under styrelsen ansvara för förbundets administration och 

löpande verksamhet.  

                                                                               

Vår region har stora utmaningar men också fantastiska möjligheter. Den regionala tillväxtpoliti-

ken utgår från EU:s strategier och den nationella strategin för regional tillväxt och attraktions-

kraft 2014-2020 vilket ställer krav på politiker att finnas på olika arenor för delaktighet och på-

verkan. Därför är det viktigt att politiker och tjänstemän ökar sitt engagemang och deltar på olika 

arenor, i olika nationella nätverk och på EU-nivån med syftet att påverka samt främja utveckling 

och tillväxt. 

 

EU;s strategi för sammanhållningspolitiken, Europa 2020, är en sysselsättnings- och tillväxtstra-

tegi. Genom smart, hållbar och inkluderande tillväxt ska ekonomiska, sociala och territoriella 

skillnader mellan länder utjämnas och därmed ska EU stärkas. Europa 2020 är utgångspunkten 

för EU:s strategiska vägval som ska utgöra en inriktning för medlemsländernas inrikespolitik och 

därmed de regionala utvecklingsstrategierna. Kommunförbundet Norrbotten företräder kommu-

nerna i det regionala utvecklingsarbetet och deltar med både politiker och tjänstemän i det Regio-

nala partnerskapet.  

 

”Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020” (RUS), är ett övergripande 

strategidokument för Norrbottens fortsatta utveckling. Strategin tar sitt avstamp i tre grundläg-

gande utmaningar vilka omsätts i utvecklingsinsatser inom fem områden för hållbar utveckling. 

Slutsatser, processutvärderingar och analyser från tidigare länsprogram, strategier samt den Poli-

tiska plattformen har utgjort en viktig grund för inriktningen av strategin.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin är länets överenskommelse om samverkan och prioriteringar 

för att utveckla Norrbotten (citat ur strategin). 

 

I RUS har visionen formulerats till: 

 

Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa 

 

För att uppnå visionen i strategin krävs ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Vi måste 

själva fortsätta att göra vägval, utveckla det vi är bra på och se möjligheter för den hållbara ut-
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vecklingen. I den regionala utvecklingsstrategin kommer fokus att ligga på genomförande med 

utgångspunkt i de identifierade utmaningarna för länet. De horisontella kriterierna jämställdhet, 

integration och mångfald, miljö och unga ska ligga till grund för satsningar. Strategier och priori-

terade åtgärder formuleras utifrån indelningen i fem utvecklingsområden:  

 

 Livsmiljöer 

 Innovation och förnyelse 

 Tillgänglighet 

 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftutbud 

 Strategiskt gränsöverskridande samarbete 

 

De prioriterade åtgärderna inom varje utvecklingsområde är beroende av varandra för att skapa 

ett jämställt och mångkulturellt samhälle med tillgång till goda livsmiljöer, attraktivt boende och 

ett rikt kultur- och fritidsutbud. Det kräver även satsningar för att stärka näringslivets och företa-

gens konkurrenskraft samt tillgång till god infrastruktur, service och välutbildad arbetskraft. 

Kommunförbundet Norrbotten ska tillsammans med kommunerna arbeta aktivt för att förverkliga 

åtgärder främst inom de utvecklingsområden som ingår i kommunernas ansvar för verksamheter. 

 

1. Uppdraget 
Kommunförbundet Norrbotten är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kom-

muner. Förbundets grunduppdrag är att i nära samarbete med medlemmarna, organisera, driva 

och utveckla arenor och nätverk för dialog och kunskapsutveckling. Härvid ska förbundet: 

 Tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och samarbete för 

att utveckla verksamheterna och stärka det kommunala självstyret. 

 Ena kommunernas röster och företräda dem vid regionala-, nationella- och internationella 

forum och i överläggningar/förhandlingar med Norrbottens läns landsting (Region Norrbot-

ten). 

 Genom omvärlds- och intressebevakning informera om och initiera gemensamma aktivite-

ter/insatser inom kommunalregionala frågor/områden. 

 Skapa mötesplatser för lärande, för tjänstemän och förtroendevalda och därmed medverka till 

erfarenhetsutbyte samt kunskaps- och kompetensutveckling.  

 Förestå och vidareutveckla MediaCenter Norrbotten  

 

1.1 Verksamhetsidé 

Kommunförbundet Norrbotten ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat bered-

ningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv 

och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv.  
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1.2 Övergripande mål  

Kommunförbundet Norrbotten är kommunernas naturliga regionala arena. Mandat och resurser 

utgår ifrån att förbundet är en intresseförening. Erfarenheter under senare år och en utblick mot 

framtiden, visar att kraven på att ytterligare utveckla samordning och samarbete mellan kommu-

ner och mellan kommuner och landstinget ökar. För att konkretisera inriktningen av verksamhe-

ten har styrelsen formulerat ett antal övergripande mål för mandatperioden vilka justeras årligen i 

takt med att resultat uppnås eller att nya erfarenheter vunnits. För 2015 har följande övergripande 

mål formulerats: 

 

 

Ö 1: Fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och internatio-

nellt 

Detta ska uppnås genom att förbundet:  

 Utvecklar dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med 

riksdagspolitiker, med den framtida Region Norrbotten m fl  

 Tillhandahåller kontinuerlig kunskapsutveckling 

Genom att kommunerna: 

 Aktivt medverkar på olika arenor som förbundets representant (t e x Europaforum Norra Sveri-

ge, Samverkansberedningen och Tillväxtberedningen) 

 Utvecklar den interna dialogen kring de gemensamma kommunalregionala frågorna och därmed 

bidra till ett mer dynamiskt samarbete 

 

Ö 2: Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig kun-

skap och beprövad erfarenhet  

Detta ska uppnås genom att förbundet:  

 fungerar som förmedlande länk mellan kommunerna och universiteten och andra kunskapsmiljö-

er i regionen och landet 

 utvecklar rollen att vara ett nav i en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och kunskaps-

spridning inom och mellan de kommunala verksamheterna i länet 

 erbjuder, både fysiskt och webbaserat, föreläsningar, seminarier, workshops och andra former 

för kunskapsbildning och kunskapsspridning  

 erbjuder metodstöd, konsultation och handledning av forsknings- och utvecklingsarbeten och 

utvärderingar    

Genom att kommunerna: 

 Utvecklar sin interna kompetens att efterfråga och använda forskningsbaserad kunskap samt 

skapar förutsättningar för systematisk kunskapsutveckling och lärande i enlighet med en evidens-
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baserad praktik, d v s baserat på en sammanvägning av vetenskaplig kunskap, beprövad erfaren-

het och medborgarnas önskemål"    

 

Ö 3: Öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen. 

Detta ska uppnås genom att förbundet:  

 Följer och stödjer det samarbete som sker inomregionalt inom utbildningsområdet 

 Bidrar till kompetensutveckling och ett utvecklat samarbete inom utbildningsområdet 

 Omvärldsbevakar, informerar, ger kunskap samt initierar samarbeten inom introduktionsinsat-

serna och inom integrationsområdet i sin helhet 

 Bidrar till att kommunernas attraktivitet som arbetsgivare ökar, genom att bland annat ta del av 

och ”regionalisera” SKL;s satsning på kommunerna som ”attraktiva arbetsgivare” 

Genom att kommunerna: 

 Delger kommunvisa kompetensförsörjningsplaner 

 Utvecklar samarbetet inom utbildningsområdet med målet att det på sikt (år 2020) får vara högst 

10 % av 18-24-åringarna  som inte avslutat gymnasiestudierna eller fortsatt sina studier samt att an-

delen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning uppgår till minst 45 % 

 

Ö 4: Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt 

nyttjande av resurser för bättre samhällsservice. 

Detta ska uppnås genom att förbundet:  

 Aktivt och systematiskt driver, utvecklar och stödjer samtal mellan medlemmarna med mål-

sättningen att nå samsyn och samförstånd kring vad, hur och vilka som ska delta i olika samarbe-

ten, hur de gemensamägda bolagen ska styras, utvecklingsarbeten inom ramen för eNämnden mm 

 Deltar på andra kommunala samverkansarenor och utgör bryggan mellan olika kommuners 

engagemang för att öka samverkan med varandra 

Genom att kommunerna: 

 Väcker och driver mellankommunala samarbeten 

 Bjuder in kommunförbundet som observatör i dessa forum för samarbete 

 

Ö 5: Öka användandet av modern teknik i verksamheterna till nytta för invånare, personal och 

beslutsfattare 

Detta ska uppnås genom att förbundet:  

 Stödjer implementeringen av intentionerna i Regional Digital Agenda, Strategin för eSamhället 

och andra nationella strategier för e-utveckling. Därvid ska förbundet bland annat arbeta för en sam-

manhållen IT-strategi för. 

 Samordnar aktiviteter med eNämnden, IT Norrbotten och andra aktörer inom sakområdet 
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Genom att kommunerna: 

 Implementerar intentionerna i Regional Digital Agenda och Strategin för eSamhället  

 

 

Ö 6: Verka för ökad jämställdhet i kommunerna  

Detta ska uppnås genom att förbundet:  

 Omvärldsbevakar, samordnar nätverk och genomförs utbildningar för att stödja implemente-

ringen av principerna för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- 

deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions). 

 Synliggör de nationella politiska målen och de regionala strategierna och programmen för att 

få genomslag för arbetet 

Genom att kommunerna: 

 Implementerar principerna för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst 

CEMR- deklarationen 

 Följer implementering och uppföljning av jämställdhetsarbetet i Norrbotten, för en bättre 

helhetsbild 

1.3 Strategiska områden 

Ovanstående inriktning och övergripande mål ska förverkligas genom ett samlat och processin-

riktat arbetssätt med medlemmarna inom nedanstående områden: 

 Hållbar tillväxt och utveckling 

 Socialtjänst 

 Barn och utbildning 

 Miljö- och samhällsbyggnad 

 FoUI Norrbotten 

 

Det finns, utöver de strategiska områdena, ett antal sakområden som är speciellt betydelsefulla 

där Kommunförbundet Norrbotten ska vara en aktör på regional nivå. Kultur, folkhälsa och sam-

verkan mot våld är exempel på sakområden där förbundet kan bidra påtagligt genom att samord-

na insatser och företräda kommunerna.  

 

3. Uppgifter 
 

3.1 Hållbar tillväxt och utveckling  

Kommunförbundet Norrbotten är tillsammans med Länsstyrelsen och Landstinget huvudaktörer i 

det regionala strategiarbetet. Det regionala partnerskapet i Norrbotten är, under länsstyrelsens 

ledning, till viss del ett formaliserat samarbete mellan myndigheter, landsting, kommuner, orga-

nisationer och näringsliv. Syftet är att samhandla och prioritera resurser i det regionala tillväxtar-
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betet. Inom det regionala partnerskapet finns en överenskommelse om att varje organisation har 

ett eget ansvar att bidra till genomförandet av strategierna.  

 

Sammanhållningspolitiken, med fokus på Europa 2020 samt den nationella strategin för regional 

tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 utgör grund för den regionala utvecklingsstrategin. Öster-

sjöstrategin, vilken syftar till att genomföra politiska mål på makroregional nivå, är betydelsefull 

även för vår regions utveckling. Det är viktigt att det politiska ledarskapet har en framskjuten och 

aktiv roll i allt strategiarbete och är med och påverkar på olika nivåer utifrån en gemensam poli-

tisk plattform.   

 

Kommunförbundet Norrbotten är en aktiv part inom Europaforum Norra Sverige för att påverka 

politiska ställningstaganden på EU- nivå samt nationellt i syfte att stärka förutsättningar för ut-

veckling och tillväxt i regionen. Tillsammans med norra Norge och norra Finland har Europafo-

rum tagit fram en framtidsstudie NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, med fokus på våra 

utmaningar och tillgångar samt vår investering till det europeiska mervärdet.  
 

Den extra allokeringen i form av gleshetsbonusen är en viktig resurs i regionens utvecklingsarbete. EU-

kommissionen vill se konkreta argument och analysunderlag varför NSPA-området behöver 

gleshetsbonusen. Ambitionen är att nu genomföra en gemensam OECD-studie som ett viktigt 

verktyg i påverkansarbetet för bibehållande av gleshetsbonusen. OECD-studien ska påvisa nytto-

effekten samt en legitimitet för argumentationen från norra Sverige och norra Finland. Vår närhet 

till Arktis är en fördel i argumentationen då EU har starkt intresse för arktiska frågor och har för 

avsikt att ta fram en EU:s strategi för Arktis.  

 

Förbundets styrelse och ansvarig tjänsteman ska genom sin representation i bland annat det Regi-

onala partnerskapet, Strukturfondspartnerskapet och Tillväxtberedningen bidra till att åtgärder 

och insatser för tillväxt och utveckling i enlighet med prioriteringarna i RUS förverkligas. Det-

samma gäller för andra betydelsefulla strategier. Angelägna områden för kommunerna är förverk-

ligande bl.a. av den regionala digitala agendan och den regionala klimat- och energistrategin. 

Åtgärder inom energistrategin syftar bl.a. till effektivt nyttjande av förnybara energikällor och 

energieffektivisering för utveckling av ett hållbart samhälle. Andra samarbeten och satsningar 

som är betydelsefulla är den upprättade avsiktsförklaringen mellan de kommunala näringslivs-

kontoren och Luleå Tekniska Universitet, avseende LTU:s engagemang i kommunerna för att 

stötta enskilda företag som vill utveckla produkter/tjänster. Tillika är de viktiga satsningar som 

görs för att förbättra investeringsfrämjande arbete i regionen och kommunerna för att möjliggöra 

för investerare och nya etableringar som exempelvis datacenter. 

 

Indikatorer  

 Kommunikation och beslut inom Tillväxtberedningen banar väg för att de politiska prioritering-

arna får genomslag i det regionala partnerskapets arbete genom RUS och andra strategier.  

 Påverkan på EU;s sammanhållningspolitik genom strategiarbete på nationell, makroregional 

och EU-nivå och tydliggörande av det mervärde regionen bidrar med.  

 Strukturfondspartnerskapet är tydligt i sina prioriteringar så att satsningar görs i        
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enlighet med de beslutade tillväxt- och utvecklingsområdena i RUS.  

 Norrbotten är en regional aktör i strategiska allianser nationellt och internationellt. 

 Kommunerna bidrar till förverkligandet av regionala digitala agendan och den regionala kli-

mat- och energistrategin.  

 

Nyckelaktiviteter  

 Ledamöter i Tillväxtberedningen och Regionala Partnerskapet deltar på möten och aktiviteter 

med fokus på regionala tillväxtfrågor.(Ö1) 

 Aktivt delta i arbetet med genomförandet av RUS, den regionala innovationsstrategin och 

den regionala digitala agendan samt i genomförandearbete för nyttjande av strukturfonder 

och Interreg program.(Ö1) (Ö2) (Ö3) (Ö4) (Ö5) (Ö6) 

 Aktivt verka för en kunskapsuppbyggnad om arktiska frågor till nytta för regionen. (Ö1) 

 Förankringsarbetet sker systematiskt genom nätverk och aktiviteter för kommunerna.(Ö4)  

 Stimulera och samordna gemensamt utvecklingsarbete inom nätverket näringslivschefer.(Ö4) 

 Genomför ”Norrbottenskonferensen” för bred politisk delaktighet. (Ö1) 

 Delta på internationella arenor, i olika nationella nätverk med syftet att främja utveckling och 

tillväxt. Nationellt forum som är regeringens dialog med regionala politiker om tillväxtpoliti-

ken. Nordkalottrådet är exempel på en Nordisk arena inom Barentsområdet. (Ö1) 

 Delta inom Europaforum Norra Sverige i aktiviteter för att påverka samt genomföra konferen-

ser och uppvaktningar på europeisk-, nationell- och regional nivå för att stärka regionens kon-

kurrenskraft. (Ö1) 

 Argumentera för NSPA (Northern Sparsely Populated Area) dvs. delta i aktiviteter för att syn-

liggöra den politiska positionen för området i olika sammanhang på EU- och nationell nivå 

exempelvis genom OECD-studien.(Ö1) 

 Stödja och utveckla Sweden/Emelia-Romagna nätverket för att främja transnationellt samar-

bete/projekt i kommunerna.(Ö1) (Ö4) 

 Fortsätta stödja processen med det regionala energistrategiarbetet i kommunerna samt nyttja 

Nenets resurser för bl.a. projektriggning för att supporta kommunerna.(Ö4) 

 

3.1.1 Infrastruktur 

Tillgång till bra kommunikationer är avgörande för länets tillväxt och utveckling. Därför är väl 

fungerande och hållbara gods- och persontransporter, med förbättringar både inom väg- och järn-

vägsnätet, sjöfart och IT-kommunikationer likväl som bra flygförbindelser avgörande för vår 

regions konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Fortsatta satsningar på Norrbotnia-

banan och Botniska korridoren (BK) med koppling till Northern Axis ska särskilt uppmärksam-

mas. Tillväxtberedningen ska arbeta för gemensamma ställningstagande och prioriteringar i 

transport- och infrastrukturfrågor för att än mer argumentera kraftfullt för infrastrukturinvester-

ingar i Norra Sverige.  
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Indikatorer  

 Samordnat agerande för genomförande av för regionen avgörande infrastruktursatsningar. 

 Regionen får genomslag för mer resurser till ett utvecklat sammanhållet hållbart transportsy-

stem. 

 Agerande och nyttjande att BK ingår i Core Network inom TEN-T programmet. 

 Stödja verksamheten vid kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Nyckelaktiviteter  

 Samordna och påverka genom remissyttranden avseende infrastruktur. (Ö1) 

 Bevaka och påverka genom ställningstagande i kommunikationsfrågor som får konsekvenser 

för regionen. (Ö1) 

 Aktivt stödja arbetet för Norrbotniabanan samt att regeringen utser en förhandlingsper-

son.(Ö1) 

 Delta i olika aktiviteter för att påverka regeringen tillsammans med andra aktörer för inve-

steringar i Botniska korridoren och malmbanan som ingår i transportnätet (Core Network) 

inom TEN-T. (Ö1) 

 Aktivt påverka konsultationer samt grönböcker på EU nivå i angelägna frågor för länet. (Ö1) 

 Bevaka och agera via North Sweden och Europaforum när EU-kommissionen föreslår nya 

riktlinjer inom infrastrukturområdet som exempelvis tidigare statsstödet till regionala flyg-

platser. (Ö1) 

 Delta i processer och aktiviteter med kollektivtrafikmyndigheten. (Ö1) 

 

3.2 Socialtjänst  

Inom socialtjänsten finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla och samarbeta 

inom. Inte minst gränssnittet och samverkan med Norrbottens läns landsting är avgörande för 

utvecklingen av rationalitet och kvalitet i verksamheten. Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av 

insatser inom nedanstående områden.  

3.2.1 Barn och ungdomar  

Barns förutsättningar att lyckas i livet påverkas av en mängd faktorer, såväl ärftliga och miljö-

mässiga som enskilda livshändelser. Samhället försöker genom en rad olika insatser att kompen-

sera för dessa olika förutsättningar. Att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som möj-

ligt är bra både för barnen, familjen och för samhället. För att stärka samhällets möjligheter att 

verka stödjande för barn och unga, krävs att de inblandade aktörerna samverkar. Norrbottens 

kommuner och landsting har en överenskommelse om samverkan – Norrbus.  

 

Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från 

barnens bästa. En av de mest ingripande insatserna socialtjänsten har att tillgå är placering utan-

för det egna hemmet. För att kunna ge barnen ett bra stöd, använda resurserna effektivt och säkra 
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tillgången till adekvata insatser bör kunskapen om vårdens innehåll och effekter öka. Det är också 

viktigt att lyfta barns brukarmedverkan.   

 

Indikatorer  

 Samverkansdialogen mellan social- och barn och utbildningsberedningarna samt samver-

kansberedningen mellan kommuner och landsting har utvecklats.    

 Insatserna i verksamheten bygger på en sammanvägning av brukarnas erfarenheter, den pro-

fessionelles expertis samt bästa vetenskapliga kunskap.    

 Den systematiska uppföljningen av insatser för barn och unga har utvecklats.  

 Samverkan mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten, habiliteringen, barn 

och ungdomspsykiatrin och barnmedicin har utvecklats så att barn med behov får stöd och 

insatser så tidigt som möjligt.   

 Kommunerna arbetar med att höja kvalitén på insatser för barn och unga.  

 

Nyckelaktiviteter 

 Samverkansdagar för förtroendevalda och chefstjänstemän inom barn och utbildning, social-

tjänst och landstinget genomförs. (Ö1) (Ö4) (Ö2) 

 Utveckla brukarmedverkan i barn och unga verksamheten. (Ö2) 

 Förbättra systematisk uppföljning för området. (Ö2) (Ö5) 

 Förankra och aktivt stödja Norrbus överenskommelsen i länets alla kommuner i samverkan 

med landstinget och barn och utbildning. (Ö4) 

 Läkarundersökningar. (Ö4)  

 Förankra, utbilda och handleda användandet av samordnade individuella planer (SIP). (Ö2) 

(Ö4) (Ö5) 

 Följa utvecklingen av avvikelserapportering inom Norrbus. (Ö4) 

 Samordna kompetensutveckling av länets socialtjänstpersonal inom barn och unga. (Ö3) 

 Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte. Kurs och konferensverksamhet kring regel-

verk, olika former av nationella riktlinjer. (Ö3) (Ö4) (Ö2) (Ö6) 

 Öka kunskapen om särskilda behov hos barn som genomlevt svåra livssituationer, exempelvis 

traumatiska upplevelser. (Ö2) (Ö3) 

3.2.2 Samverkan inom stöd, omsorg och vård (mitt i livet, äldre ) 

Människor med behov av omfattande insatser från flera samhällsaktörer ska kunna få ett samlat 

erbjudande om hjälp och behandling, rehabilitering samt service och stöd som utgår från den en-

skildes individuella behov. Det är viktigt att ta vara på erfarenheter och utveckla kunskaper och 

som stärker och ökar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar och 

äldre till ett mer meningsfullt liv. Den enskilde, anhörige/närstående är medskapare av insatserna. 

Det är viktigt att lyfta enskildes kunskap samt finna former för samverkan kring dennes aktiviteter.  

En fungerande samverkan mellan olika huvudmän och organisationer är viktigt. 

 

Styrning och ledning över huvudmannagränser börjar finna former. Det finns en struktur och ge-

mensamma överenskommelser/handlingsplaner har upprättas.  
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Det finns ett uppbyggt samarbete med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet kring den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Avsikten är att höja kvalitén på studenternas praktik och knyta 

verksamhetsområdena närmare universiteten. 

 

Indikatorer  

 Samverkansdialogen i den gemensamma samverkansberedningen inom vård, skola och om-

sorg mellan kommuner och landsting har utvecklats.   

 Insatserna i verksamheterna bygger på en sammanvägning av brukarnas erfarenheter, den 

professionelles expertis samt bästa vetenskapliga kunskap. 

 Samverkan har utvecklats så att enskilda med behov från flera vård- och omsorgsgivare får 

samordnade verkningsfulla stöd, omsorgs och vård insatser.  

 Mål och mått för avgränsande gemensamma uppföljningsområden mellan kommun och lands-

ting är fastställda.  

 Dialogen i länet om samverkansformer kring behov av kompetensutveckling för personal som 

arbetar med personer som har behov av insatser från båda huvudmännen har förbättrats.  

 Dialogen om gemensamma former för kompetensutveckling för personal inom socialtjänsten 

har utvecklats.  

 

Nyckelaktiviteter  

 Samverkansdagar för ledamöter i beredningar och chefstjänstemän för socialtjänst och lands-

tinget genomförs. (Ö1) (Ö4) (Ö2) 

 Stödja socialtjänstens arbete med att utveckla former för att stärka brukarens inflytande. bl.a. 

med att förankra strategin för brukar- och patientmedverkan. (Ö2) 

 Stödja och stimulera länets kommuner i verksamhetsutvecklings, förbättrings och kvalitetsar-

bete. (Ö4) (Ö3) 

 Utreda behovet av en gemensam myndighetsjour. (Ö4) 

 Förbättra systematisk uppföljning för de olika verksamhetsområdena. (Ö2) (Ö5) 

 Förankra överenskommelserna/handlingsplaner i länets alla kommuner i samverkan med 

landstinget. (Ö4) (Ö2) 

 Förankra och aktivt stödja socialtjänstens arbete med strategin bättre liv för sjuka äldre. (Ö4) 

(Ö5) (Ö2) 

 Förankra, implementera, utbilda och handleda användandet av samordnade individuella planer 

(SIP). (Ö2) (Ö4) (Ö5) 

 Följa utvecklingen av avvikelserapporteringen inom områdena. (Ö4) 

 I samarbete med landstinget förbättra IT-system för utskrivningsklara personer. (Ö5) 

 Genomföra nätverksträffar för förtroendevalda och anställda för erfarenhetsutbyte. (Ö4) (Ö6) 

(Ö2) 

 Genomföra kurser och konferenser i ny lagstiftning, nya regelverk och olika former av natio-

nella riktlinjer. (Ö3) (Ö6) (Ö2) 
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3.2.3 Missbruks- och beroendevården i utveckling 

Staten har sedan 2008 stöttat kommuner och landsting i utveckling av missbruks- och beroende-

vården genom överenskommelser med SKL och genomförande av utvecklingsprojektet "Kunskap 

till Praktik". Sedan 2012 har detta utvecklingsarbete fokuserat på familjeperspektiv i missbruks- 

och beroendevården. Norrbotten har varit med i utvecklingsarbetet sedan 2008 och medverkade 

också i den stora kartläggning som SKL genomförde 2012 av föräldrar i missbruks- och beroen-

devården. Under utvecklingsarbetet har kommunförbundet norrbotten tillsammans med kommu-

nerna och landstinget arbetat fram ett koncept för kompetensutveckling för personal som möter 

personer med riskbruk, missbruk och beroende i sin yrkesroll.  Detta ingår som ett kontinuerligt 

inslag i kommunförbundets kurs och konferensverksamhet. 

 

I Norrbotten finns väl uppbyggda strukturer för samverkan och informationsutbyte genom flera 

nätverk bestående av kontaktpersoner som representerar missbruksvården i kommuner och lands-

ting. Kommunförbundet avser att fortsatt ge stöd i utveckling av samverkan mellan huvudmännen, 

arbeta med samordnade insatser, integrerade verksamheter, brukarmedverkan och en långsiktig 

lösning för kompetensutveckling samt att stödja barn och föräldraperspektivet i missbruks- och 

beroendevården.  

 

Utmaningar inför 2015 

2010 inträdde en ny lag inom HSL (hälso- och sjukvårdslagen) där författningen säger att minder-

åriga barn till patienter har rätt att få information, råd och stöd från den som behandlar förälders 

sjukdom.  I lagen framgår tydligt att barns rättigheter gäller om föräldern har en psykisk funk-

tionsnedsättning, missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande droger eller oväntat avli-

der. Både kommun och landsting har lyft osäkerheten kring att samtala med barn då man anser att 

man saknar den kompetensen som krävs. BRA-samtal är ett verktyg för att öka kompetensen i hur 

man kan samtala med barn. Under 2015 avser kommunförbundet att erbjuda verksamheterna ut-

bildning i BRA samtal via Kommunförbundet. 

 

Reviderade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.  

De reviderade riktlinjer är nu publicerade i en preliminär version. Det är en revidering av 2007 

års nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd 

för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom missbruks- och beroendevården. 

Riktlinjerna kommer att publiceras under 2015 i slutlig version. Behoven av ytterligare kompe-

tensutveckling och samlade utbildningsinsatser är stort i länet, framförallt när det gäller flera av 

de rekommenderade psykosociala behandlingsmetoderna som har lyfts fram i de nya (preliminä-

ra) riktlinjerna från Socialstyrelsen.  

 

Indikatorer 

 Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen i uppbyggnad av den länsgemensamma 

beroendeenheten/kompetenscentrum. 

 Tillsammans med kommunerna och beroendeenheten utforma och organisera det kompetens-

stöd som verksamheterna behöver utifrån bl.a Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer. 

 Få till en kontinuerlig BRA utbildning i Kommunförbundets kursutbud 
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Nyckelaktiviteter (Ö2) (Ö4) 

 Nätverksmöten 

 Regional samverkan mellan länets kommuner, Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens 

läns landsting, Länsstyrelsen, brukarråd samt andra berörda aktörer.(Ö4) 

 Kommunförbundet erbjuder fortsättningsvis metodutbildning genom Kurs och konferensverk-

samheten.  

 Finansiera utbildning av metodutbildare i BRA-samtal 

 Kommunförbundet stödjer brukarrådet LEVA, samt stödjer brukarrådet i genomförandet av 

en brukarstyrd brukarrevision. 

 Intressebevakning och spridning av information 

 

3.3 Barn- och utbildning  

Inom Barn- och utbildningsområdet finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla 

och samarbeta kring. Det som främst påverkar förutsättningarna för en hög kvalitet inom barn- och 

utbildningsområdet under de kommande åren är förmågan att implementera det stora antalet skol-

reformer, tillgången till behöriga lärare, förändringen av elevvolymer och konkurrensen från de 

fristående skolornas etableringar.  

 

Alla som arbetar inom barn- och utbildningsområdet behöver vara i nära kontakt med forskning 

och utveckling. Forskningen behöver därför få ta större plats i verksamheterna för att bland annat 

eleverna bättre ska kunna nå målen. När relevant forskning finns, sprids och används i verksamhe-

terna, då vilar skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden: 

3.3.1 Barn och ungdomar  

Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd omfattas av insatser inom både skolans och social-

tjänstens verksamheter. Arbetet med att stärka kunskapen om skolans uppdrag avseende insatser 

för barn och unga i behov av särskilt stöd behöver ständigt utvecklas. 

 

Indikatorer  

 Samverkansdialogen mellan social- och barn och utbildningsberedningarna samt samverkans-

beredningen mellan kommuner och landsting har utvecklats.    

 Insatserna i verksamheten bygger på en sammanvägning av brukarnas erfarenheter, den pro-

fessionelles expertis samt bästa vetenskapliga kunskap.     

 Den systematiska uppföljningen av insatser för barn och unga har utvecklats.  

 Samverkan mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten, habiliteringen, barn och 

ungdomspsykiatrin och barnmedicin har utvecklats så att barn med behov får stöd och insatser 

så tidigt som möjligt.   

 Kommunerna arbetar med att höja kvalitén på insatser för barn och unga.  
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Nyckelaktiviteter 

 Samverkansdagar för förtroendevalda och chefstjänstemän inom barn och utbildning, social-

tjänst och landstinget genomförs. (Ö1) (Ö4) (Ö2) 

 Utveckla brukarmedverkan i barn och unga verksamheten. (Ö2) 

 Förbättra systematisk uppföljning för området. (Ö2) (Ö5) 

 Förankra och aktivt stödja Norrbus överenskommelsen i länets alla kommuner i samverkan 

med landstinget och barn och utbildning. (Ö4) 

 Läkarundersökningar. (Ö4)  

 Förankra, utbilda och handleda användandet av samordnade individuella planer (SIP). (Ö2) 

(Ö4) (Ö5) 

 Följa utvecklingen av avvikelserapportering inom Norrbus. (Ö4) 

 Samordna kompetensutveckling av länets socialtjänstpersonal inom barn och unga. (Ö3) 

 Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte. Kurs och konferensverksamhet kring regel-

verk, olika former av nationella riktlinjer. (Ö3) (Ö4) (Ö2) (Ö6) 

 Öka kunskapen om särskilda behov hos barn som genomlevt svåra livssituationer, exempelvis 

traumatiska upplevelser. (Ö2) (Ö3) 

3.3.2  Förskola, grundskola och gymnasieskolan i framtiden 

En skola i utveckling präglas av kompetens och goda kunskaper om förutsättningarna att 

bedriva en skola med hög kvalitet. Detta förutsätter samarbete inom kommunerna och över 

kommungränserna i Norrbotten. Vi ska bidra till att samverkansdialoger genomförs och att 

det stora antalet skolreformer blir kända i kommunerna samt ge råd och stöd i implemente-

ringsarbetet. Därutöver ska vi delta i byggandet av en plattform för skolforskning i ett kom-

munalt perspektiv. Ytterligare fokus ska sättas på studie- och yrkesvägledningen. 

 

Våra ungdomar ska möta ett brett utbildningsutbud i gymnasieskolan med hög kvalitet. Vi 

ska bidra till dialog om gemensamma lösningar kring samverkan om gymnasieutbildningar. 

Samarbetet måste utvecklas än mer för att vi ska optimera resursanvändningen och öka kost-

nadseffektiviteten.  

 

Indikatorer 

 Ökad dialog i länet om samverkansformer inom grund- och gymnasieskolan, samverkansavtal 

mm.  

 Ökad kompetens om styrdokumenten i förskola/skola. 

 Ökad medvetenhet inom skolan om vikten av en skola som vilar på vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet 

 Ökad medvetenhet i skolan om kunskaps- och demokratiuppdragets betydelse för att eleverna 

ska må bra och lyckas i skolan. 

 Ökad medvetenhet om studie- och yrkesvägledningens betydelse. 

 Ökad grad av identifiering av ungdomar som inte börjar eller lämnar gymnasieskolan 
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Nyckelaktiviteter  

 Samverkans- och dialogkonferenser efter behov i länet.(Ö1) (Ö2) 

 Kurs och konferenser om aktuella styrdokument inom förskola/skola.(Ö2) 

 Bidra i utvecklingen av FOUI i skolan, en miljö för att stimulera och stödja ett vetenskapligt för-

hållningssätt inom skolan. (Ö2)  

 Bidra i utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen i Norrbotten.(Ö3)(Ö5) 

 Bidra till ökade kunskaper om kommunernas aktivitetsansvar för de ungdomar som inte börjar 

eller lämnar gymnasieskolan samt ökad samverkan mellan berörda aktörer/huvudmän. (Ö3) 

3.3.3 Eftergymnasial utbildning  

Vi verkar för en utvecklad vuxenutbildning genom samarbete mellan olika parter/aktörer i Norrbot-

ten. Våra studerande ska möta ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Vi ska genom samverkan 

med näringsliv och övriga myndigheter bidra till att möta efterfrågan på kompetens i länet. Samver-

kan måste utvecklas än mer för att optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten. Där-

utöver behöver vuxenutbildningen koppla sina resultat till en ökad medvetenhet om forskning och 

beprövad erfarenhet på området samt sätta fokus på vägledningens betydelse. 

 

Indikatorer  

 Utvecklad dialog om vuxnas lärande i länet. 

 Ökad kompetens om styrdokumenten kring vuxnas lärande. 

 Ökad kunskap om individers och näringslivets behov av kompetensutveckling inom  

vuxnas lärande. 

 Ökad medvetenhet inom vuxnas lärande om vikten av en vuxenutbildning som vilar på veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet 

 Ökad medvetenhet om vägledningens betydelse 

 

Nyckelaktiviteter   

 Dialogmöten/nätverksmöten i samtliga samverkansområden i länet utifrån behov. (Ö1) 

 Kurs och konferenser om aktuella styrdokument inom vuxnas lärande. (Ö2) 

 Bidra i utveckling av prognosunderlag för att kartlägga individers och näringslivets behov av 

kompetensutveckling inom vuxnas lärande (Ö3) 

 Bidra till ett ökat fokus på skolans roll i kompetensförsörjningsfrågor.(Ö3) 

 Bidra i utvecklingen av FOUI i skolan, en miljö för att stimulera och stödja ett vetenskapligt för-

hållningssätt inom skolan.  (Ö2)  

 Bidra i utvecklingen av studie och yrkesvägledningen i Norrbotten. (Ö3) (Ö5) 

 

3.4 Miljö och samhällsbyggnad  

Miljö- och samhällsbyggnadsområdet omfattar verksamheter inom miljö, planering, byggande, 

kommunalteknik, klimat och energi samt räddningstjänst och krisberedskap.  Genom ett utvecklat 

processarbete, ibland i tvärsektoriella nätverk, olika projektarbeten och utbildningar kommer Kom-
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munförbundet Norrbotten att fokusera på följande delområden/aktiviteter det kommande verksam-

hetsåret. 

3.4.1 Miljö 

Kommunerna har ansvaret för tillsynen enligt Miljöbalken. Arbetet är komplicerat med många ut-

gångspunkter som kräver kompetens av skiftande slag. Kommunerna har här valt att börja en sam-

verkan under namnet ”Miljösamverkan Norrbotten” Ett treårigt projekt där länsstyrelsen och 13 av 14 

kommuner deltar.   

 

Inom vattenverksamheten skickar vattenmyndigheten nu ut förslagen till åtgärdsprogram för nästa 

planeringscykel på remiss till kommunerna. Remisstiden går ut 2015-05-01 och det är viktigt att 

kommunerna lämnar sina synpunkter på förslaget då det blir vägledande för vattenarbetet de kom-

mande sex åren (2015-2021).                                                                                                                                                             

 

Styrelsen har beslutat stödja Hållbarhetsveckan SEE ekonomiskt. SEE är en kampanjvecka som ar-

rangeras av kommunerna, länsstyrelsen, landstinget, Kommunförbundet Norrbotten och Nolia med 

syfte att synliggöra det breda hållbarhetsarbetet i länet. Här finns möjligheten för kommunerna att 

presentera arbeten som redan är inarbetade i den kommunala vardagen men även nya satsningar. 

En ny mandatperiod påbörjas 2015 och för att våra politiker inom miljö- och byggnämnderna ska 

vara väl förberedda på sina uppdrag arrangerar vi en nyvaldsutbildning inom området. 

 

Indikatorer 

 Miljösamverkan Norrbotten är etablerat och bedrivs enligt plan.  

 Förslaget till åtgärdsprogram inom vattenverksamheten är behandlat i kommunerna.  

Hållbarhetsveckan arrangeras hösten 2015 med medverkan av flertalet kommuner och Kommun-

förbundet Norrbotten.  

 Politikerna i kommunernas myndighetsnämnder inom miljö- och bygg är väl förberedda för sitt 

uppdrag. 

  

Nyckelaktiviteter 

 Projektledaren för miljösamverkan Norrbotten besöker samtliga kommuner för diskussioner 

kring de aktuella projektområdena enskilda avlopp, täkter och tillfälliga boenden. Projekten in-

leds. (Ö4) (Ö2) 

 Träffar och seminarier för politiker och tjänstemän kring åtgärdsprogrammet för vatten genom-

förs tillsammans med vattenmyndigheten (Ö1)  

 SEE-veckan planeras och vi identifierar tänkbar information och verksamhet som kan vara aktu-

ell att redovisa från Kommunförbundet Norrbottens sida i SEE-veckan. (Ö1) 

 Kommunförbundet Norrbotten och 4-kantskommunerna arrangerar nyvaldsutbildning för samtli-

ga kommuner i länet inom miljö- och byggområdet. (Ö1) 

3.4.2 Planering och byggande 

Några kommuner i Norrbotten står inför stora utmaningar vad gäller planering och byggande de 

kommande åren, medan andra lever i en verklighet bestående av befolkningsminskning och minskat 
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samhällsbyggande. Tillsammans med länsstyrelsen arrangeras en rad aktiviteter för att hålla tjänste-

män och politiker uppdaterade om nyheter och utvecklingstendenser inom plan- och byggområdet. 

Ett projekt syftande till bättre regional översiktsplanering kommer att sjösättas under det kommande 

året. Länsstyrelsen är sammanhållande med aktivt deltagande från kommunerna. En ny PBL-lag ska 

implementeras vilket kommer att kräva betydande informationsinsatser riktade till kommunerna. 

Nätverksträffar genomförs kontinuerligt för kommunernas tjänstemän inom området 

. 

Indikatorer 

 Politiker och tjänstemän är väl insatta i ny lagstiftning och nya utvecklingstendenser inom plan- 

och byggområdet. 

 Planfrågor har fått ett forum för erfarenhetsutbyte. 

 Tillsynen inom området har utvecklats. 

 Kommunförbundet Norrbotten har en utökad dialog med kommunerna i länet inom plan- och 

byggområdet 

. 

Nyckelaktiviteter  

 Plan- bygg- och bostadsdagarna (PBB) genomförs i september i samarbete med Länsstyrelsen 

(Ö1, Ö2) 

 En omfattande utbildning genomförs för att implementera den nya PBL-lagstiftningen. (Ö1) 

 I samband med PBB genomförs ett ”Planforum” för kommunernas tjänstemän inom området. 

(Ö4)  

 Tillsynsforum för byggnadsinspektörer genomförs. (Ö4) 

 Ett nätverk bestående av chefstjänstemän skapas. (Ö4) (Ö2) 

 3.4.3 Kommunalteknik 

Avfallsfrågorna diskuteras för närvarande intensivt på nationell nivå. Producentansvaret har utretts 

och den nya regeringen har signalerat en förändring där kommunerna blir ansvariga för insamlingsde-

len av producentansvaret.  Vid en sådan förändring kommer kravet på samverkan kommunerna emel-

lan att öka.  

Hanteringen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en komplicerad och tidskrävande uppgift 

för kommunernas gatukontor. Handläggande tjänstemän, som ofta är ensam i sin roll, utsetts för kri-

tik som i värsta fall kan utvecklas till ett arbetsmiljöproblem. Erfarenhetsutbyte och nätverksarbete 

kan förbättra arbetssituationen för dessa handläggare. 

 

Indikatorer 

 Kommunernas politiker och avfallsansvariga tjänstemän är väl insatta och förberedda på de för-

ändringar som kan komma inom producentansvaret.  

 Handläggningen av parkeringstillstånd har underlättats och arbetsmiljön förbättrats för ansvariga 

tjänstemän 

.  
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Nyckelaktiviteter 

 Seminariet Aktuell Avfallspolitik genomförs under mars månad där producentansvaret blir en 

dominerande punkt i programmet. (Ö1) 

 Kommunförbundet Norrbotten arrangerar nätverksträff för tjänstemän i kommunerna som hand-

lägger parkeringstillstånd. (Ö4) 

3.4.4 Energi och klimat 

Länsstyrelsen är huvudansvarig för det övergripande regionala klimat- och energiarbetet. En klimat- 

och energistrategi har utarbetats med tillhörande åtgärdsprogram.  I åtgärdsprogrammet, som gäller 

till och ned 2015, har kommunerna sina största utmaningar i energieffektivisering av fastighetsbe-

ståndet samt frågan om transporter som på olika sätt servar offentlig sektor på lokal nivå.  Samtliga 

kommuner och landstinget äger Norrbottens Energikontor som på olika sätt utgör kommunernas 

resurs i arbetet med energi och klimatfrågor. Ett flertal projekt drivs av NENET där Kommunförbun-

det Norrbotten deltar i styrgrupper. 

 

 

Indikatorer 

 Skolprojektet Futurize fortsätter enligt plan och kommer att avslutas till årsskiftet. En fortsätt-

ning på arbetet är etablerat i mer permanent form.  

 Projektet Data4action som nu är i en uppstartsfas är sjösatt innan årsskiftet 14/15. Projektdelta-

garna samarbetar genom energidatautbyte för hållbar energiplanering. 

 

Nyckelaktiviteter 

 Ett antal aktörer som är aktiva inom andra projekt liknande Futurize kommer att samlas för att 

arbeta för en mer permanent organisation kring LHU (lärande om hållbar utveckling). Här kopp-

lar man ihop både akademi/forskning, myndigheter och andra aktörer som utifrån detta etablerar 

regionala centra. (Ö2) 

 I Data4action skapas regionala workshops och europeiskt erfarenhetsutbyte om dataanalys och 

partnerskapmanagement. (Ö2) (Ö1)  

 Utveckling sker av 12 regionala “one-stop-shop data center” för lokal och regional energi–och 

utsläppsinventering. (Ö2) 

3.4.5 Räddningstjänst och krisberedskap 

Samhället utvecklas och blir mer komplext. Nya risker uppstår och samhället ställer större krav på 

kommunernas förmåga att kunna hantera trygghet, olyckor och kriser. Den kommunala räddnings-

tjänsten är en viktig aktör både i det lokala och regionala perspektivet för en hållbar utveckling kring 

säkerhets- och trygghetsarbete. Samarbete är en nyckelfråga och det samarbetas väl redan idag i 

Norrbotten, dels mellan olika kommuner i Norrbotten men också med kommuner i angränsande län 

och länder. Detta samarbete är nu moget ett ta ett steg vidare. Lagstiftaren är tydlig i lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor (LSO) att kommunerna och de statliga myndigheterna som ansvarar för rädd-

ningstjänst ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs 

(LSO 1 kap 6§). Kommunerna ska även ta till vara möjligheterna att nyttja varandras resurser för 

räddningstjänst (LSO 3 kap 7§). 
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Indikatorer 

 Länets 14 kommuner har upprättat avtal om samverkan för att effektivisera sin verksamhet. 

 

Nyckelaktiviteter 

 Genom Kommunförbundet Norrbottens nätverk för räddningschefer arbetas ett avtal fram som 

sedan presenteras för Kommunförbundets styrelse. Styrelsen kan sedan rekommendera kommu-

nerna att sluta avtalet. (Ö4) (Ö1) 

 

3.5 Forskning och utveckling/innovation Norrbotten  

Vid Kommunförbundet Norrbotten finns fr o m januari 2014 en gemensam FoUI-miljö (forskning 

och utveckling/innovation).  FoUI Norrbotten ska stärka samarbetet mellan länets kommuner vad 

gäller kunskapsbildning, kunskapsspridning och kunskapsanvändning inom de kommunala verksam-

heterna; socialtjänst, skola, samhällsbyggnad samt styrning och ledning,. Det övergripande målet är 

att FoUI ska bidra till att de kommunala verksamheterna utvecklas med hjälp av vetenskaplig kun-

skap och beprövad erfarenhet och att FoUI-miljön på så sätt ska vara ett stöd för en långsiktigt håll-

bar samhällsutveckling i såväl glesbygd som tätort. 

 

Förutom att stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länets kommuner ska 

FoUI-miljön skapa förutsättningar för verksamhets- och professionsutveckling som vilar på veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom ska FoUI-miljön medverka till att styra in mot 

forskning/utveckling/innovation som utgår från kommunernas intresse och behov, baserad på såväl 

lokal uppföljning som på aktiv omvärldsbevakning. Det innebär att FoUI Norrbotten ska vara ett stöd 

för kommunerna i deras uppgift att tillhandahålla verksamheter med hög kvalitet för medborgarna. 

Ledord FoUI-verksamheten är att synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra.  

 

3.5.1 Strategiska forsknings- och utvecklingsområden 

Indikatorer 

 Identifierat viktiga områden och strategier för forskning och utveckling utifrån kommunal verk-

samhet 

 Skapat former för samverkan mellan akademin och kommunerna i syfte att identifiera forsk-

nings- och utvecklingsprojekt   

 

Nyckelaktiviteter  

 Analysera och avrapportera information från kommunbesöken i länet (Ö2) 

 Hitta former för att arbeta vidare med resultaten från kommunbesöken tillsammans med företrä-

dare för kommunerna (Ö2) (Ö4) 

 Påbörja formuleringen av en programförklaring för FoUI:s långsiktiga arbete (Ö2) 

 Undersöka olika former för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt (Ö2) 
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 Inrätta en tjänstemannasammansatt referensgrupp för FoUI-verksamhet inom skola och social-

tjänst (Ö4) 

 Kvartalsvisa möten mellan FoUI och utvecklingsstrategerna inom KF  

 Rådet för kunskapsutveckling inom lärande, omsorg och vård (Ö2) 

 Driva frågan om en avsiktsförklaring för samverkan mellan LTU och Kommunförbundet/ FoUI 

Norrbotten (Ö1) (Ö2) 

 Samverka med LTU inom ramen för nya Centrumbildningen inom skolområdet (Ö2) 

 Delta i samverkansnätverk med Lärarhögskolan/Umeå universitet, Mittuniversitetet/ RUN-

nätverket, LTU och Region Västerbotten (Ö2) 

 Utveckla samarbetet med universiteten i syfte att skapa mötesplatser som t ex workshops, semi-

narier och dialoggrupper för verksamma i kommunerna och forskare (Ö2) (Ö4) 

 Utveckla former för att matcha önskemål och behov från kommunerna med studenters uppsatser 

på C-nivå och högre (Ö3) (Ö2)  

 

3.5.2 Kunskapsspridning 

Indikatorer 

 Synliggjort och förmedlat forsknings- och utvecklingsresultat som främjar utvecklingen i de 

kommunala verksamheterna 

 

Nyckelaktiviteter  

 Seminarieserie om aktuell forskning/färska avhandlingar, delvis webbsända (Ö2) (Ö5) 

 Heldagskonferens om "skola på vetenskaplig grund" (Ö2) 

 Arrangera ett inspirationsseminarium om Kommunikativt ledarskap i samarbete med länets per-

sonalchefer (Ö3) (Ö2) 

 Utveckla kanaler för erfarenhets- och kunskapsspridning och omvärldsbevakning i from av 

blogg, nyhetsbrev etc.  (Ö2) (Ö5) 

 Utveckling av hemsidan (Ö2) (Ö5) 

 Arrangera en workshop om Folkhälsa med fokus på sociala investeringar i samarbete med hälso-

strategen i Luleå, Utvecklingsledare från SKL samt forskare UmU (Ö4) (Ö6) (Ö2) 

3.5.3 Operativt stöd 

Indikatorer 

 Erbjudit vetenskaplig handledning och stöd till lokala uppföljnings- och utvecklingsaktiviteter 

samt utvärderingar 

 Erbjudit stöd till implementering av en evidensbaserad praktik, erfarenhetsutbyte och praktiknära 

forskning 

 Erbjudit stöd till kommunerna för systematisk uppföljning för kvalitetsutveckling 
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Nyckelaktiviteter  

 Ge stöd i att formulera, avgränsa och forskningsanknyta verksamhetsnära utvecklingsidéer (Ö2) 

 Erbjuda projekthandledning, t ex via FoUI-stipendier (Ö2) 

 Ge handledningsstöd till och i vissa fall genomföra utvärderingar i egen regi (Ö2) 

 Lärande nätverksträffar med (Ö2) (Ö4) 

- Handläggare inom LSS 

- Chefer inom LSS 

- Biståndshandläggare 

- Chefer inom ÄO 

- Kontaktpersoner EBP 

- utvecklingsledare inom skola - kvalitetsnätverket 

 Undersöka behovet av ett nätverk för förstelärare (Ö4) (Ö2) 

 Satsa på en förstärkning av nätverket Kontaktpersoner EBP (Ö2) (Ö4) 

 Erbjuda workshops om EBP till två kommuner per termin (Ö2) 

 Erbjuda uppföljande workshops om EBP till två kommuner per termin (Ö2) 

 Erbjuda stöd till kommunerna för spridning och implementering av arbetssätt och modeller för 

barns delaktighet i socialtjänsten (Ö2) (Ö6) 

 Utveckla ett program för stöd till nyrekryterade socialsekreterare inom området barn och unga 

(Ö2) (Ö4) (Ö6) 

 Erbjuda Analysstöd utifrån befintliga kvalitetsmätningar (t ex Öppna jämförelser osv.) ur både 

ett lokalt och regionalt perspektiv (Ö4) (Ö2) 

 Erbjuda ett utbildningspaket om lokal uppföljning och utvärdering för nyckelpersoner i 

kommunerna (Ö4) (Ö2) 

 Heldagskonferens om lokal uppföljning inom skola och socialtjänst (Ö4) (Ö2) 

 

3.6 Implementering av Digital Agenda och Strategi för eSamhället  

Regeringen gav ut i oktober 2011 "IT i människans tjänst - Digitala agendan för Sverige". Agendan 

är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre och pekar 

ut behov av insatser inom fyra strategiska områden med utgångspunkt i användarens perspektiv; 

 

 Lätt och säkert att använda 

 Tjänster som skapar nytta 

 Behov av infrastruktur 

 IT:s roll i samhällsutveckling 

 

IT Norrbotten fick i början av 2013 i uppdrag att samordna arbetet i länet för att ta fram en regional 

digital agenda. I arbetet har deltagit representanter för företagare, riksförbundet för lantbrukare, Luleå 

tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten. 

Strategin för den regionala digitala agendan antogs av Regionala parterskapet i januari 2014. Den 
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innehåller prioriterade åtgärder för varje deltagande organisation för att uppnå strategins mål. Varje 

organisation har ett eget ansvar att bidra till genomförandet av strategierna.  

Kommunförbundet Norrbotten tillsammans med länets kommuner har bundit sig att inom socialtjäns-

ten driva utvecklingsarbetet inom de fem utvecklingsområden som staten utpekat i Strategin för 

eHälsa och inom skolområdet att arbeta för en sammanhållen IT-strategi för förskola, grundskola och 

gymnasieskola. 

 

Strategin för eSamhället vilken framtagits av SKL, och som kommunerna i länet antagit, utgör en 

vägledning för utveckling av det fortsatta arbetet mot eSamhället. I strategin formuleras tre målsätt-

ningar för den kommunala sektorns utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället: 

 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

 

Tillgång till service och tjänster för företag och privatpersoner i glesbygd kan vara avgörande fakto-

rer för att de stannar kvar i regionen. För att samordna utvecklingsarbetet inom e-förvaltning och att 

kunna erbjuda invånarna i hela länet likvärdig service och tjänster har 13 av länets kommuner bildat 

en gemensam e-nämnd. Värdkommun är Luleå kommun.  

 

Indikatorer  

 Ökad samverkan i gemensamma frågor för e-nämnden, IT Norrbotten och eHälsa samt med 

andra aktörer i samhället såsom näringslivet, universitet, landstinget och länsstyrelsen. 

 Ökad medvetenhet i verksamheter om moderna kommunikations- och informationslösningar. 

 

Nyckelaktiviteter  

 Stödja och främja samverkan i länet för att nå intentionerna i Strategin för eSamhället och i den 

regionala Digitala agendan (Ö5). 

 Bidra till spridning av kunskaper om utveckling av verktyg och hjälpmedel inom kommunika-

tions- och informationsteknik för berörda verksamheter (Ö5). 

 

3.7 Jämställdhetsintegrering  

Kommunförbundets styrelse, förbundsfullmäktige och samtliga kommuner har under 2012-2013 an-

tagit CEMR jämställdhetsdeklaration (Council of European Municipalities and Regions) och förvän-

tas fortsätta arbetet med att förverkligar antagandet. Länets 14 kommuner och landsting är landets 

första region som antagit deklarationen.   

 

Deklarationen är ett verktyg som syftar till att införliva jämställdhetsperspektivet i det politiska be-

slutfattandet och i den praktiska verksamheten och omfattar ett antal områden: Del 1 innefattar de 6 

principerna. Del 2 innefattar genomförande av deklarationen och åtagande. Del 3 innefattar den poli-

tiska rollen,(artikel 2-7) samt allmänna åtagande (artikel 8-30).  
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I de allmänna åtagandena finns artiklar rörande den verksamhet som kommunen ägnar sig åt, dvs. 

verksamheter som berör arbetsgivarrollen, upphandling, könsrelaterat våld och rollen som tjänstele-

verantör (inkluderat utbildning, fritid, hälsa, vård av anhörig, barnomsorg etc.).  

 

Deklarationen är ett verktyg för att nå målet jämställdhet och korrelerar även med det svenska jäm-

ställdhetsmålet, makt att forma samhället och sitt eget liv (inkluderat de 4 delmålen, makt, ekonomi, 

obetalt hem och omsorgsarbete samt mäns våld mot kvinnor ska upphöra).  

 

Jämställdhetsintegrering är en strategi och metod för att säkra jämställdhet i våra verksamheter. Det 

betyder att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i beslutsfattande, planering och genomförande. 

Metoden kräver att resultaten alltid ska redovisas könsuppdelade och att statistiken efterhand analy-

seras. Förbundet kommer internt och gentemot medlemmarna att använda metoden jämställdhetsinte-

grering i syfte att nå målet - makt att forma samhället och sitt eget liv. 

 

Förbundets utsedda ledamöter och tjänsteman ska genom sin representation i den politiska lednings-

gruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering bidra genom att stötta och följa upp kommu-

nernas jämställdhetsarbete samt delta i Länsstyrelsens Jämställdhetsdelegationen.  

 

Kommunförbundet och kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering ingår som en del i Strategi 

för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016, Länsstyrelsen Norrbotten. 

 

Indikatorer 

 Genom att utsedda ansvariga i respektive kommuner fortsätter utarbetande och antagande av 

handlingsplan i respektive medlemskommun. 

 Förbundets rekommendationer förverkligas hos medlemskommunerna 

 Jämställdhetsstipendiet 2015-2019  

 

 Nyckelaktiviteter 

 Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före 2015-12-31. (Ö6) 

 Genomför workshop för nätverket processledare som utsetts i varje kommun. (Ö6) 

 Följer upp Förbundets rekommendationer till kommunerna att säkerställa ett kommunövergri-

pande mål samt genomförandet av en 3R kartläggning inom området hemtjänsten till oktober 

2015.(Ö3) (Ö6) 

 Aktivt delta och stödja den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegre-

ring i samverkan med Norrbottens läns landsting. (Ö1) (Ö6) 

 Ta fram en checklista för jämställdhetssäkrade och jämlikhetsfrämjande event och uppdatera 

jämställdhetsplanen för att säkerställa det interna arbetet med jämställdhet på kommunförbundet 

sett ur arbetsgivarperspektivet.(Ö6) 

 Samverka med landstinget, länsstyrelsen, universitetets för genomförandet av jämställdhetssti-

pendiet 2015-2019. (Ö6)  

 Genom deltagande vid Jämställdhetsdelegationen sammankomster följa jämställdhetsarbetet på 

regional nivå. (Ö1) (Ö6) 

 Genomför i samverkan med NLL fortsatta utbildningar inom området. (Ö6) 
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3.8 Folkhälsa  

Kommunförbundet Norrbotten har under ett antal år prioriterat folkhälsoområdet. Arbetet har bedri-

vits i projektform från 2009 med Kommunförbundet och Landstinget som projektägare de första två 

åren, därefter i Kommunförbundets egen regi fram till 2014. Från 2012 beslutades att prioritera vissa 

kommuner i länet för att ge extra stöd i att utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete på lokal nivå. Inför 

2015 befann man sig inför ett vägval om fortsatt prioritering av området genom inrättande av en fast 

tjänst eller en ambitionssänkning.  Kommunförbundets styrelse beslutade vid styrelsesammanträde 

2014-12-04 att fortsatt prioritera folkhälsoområdet och att inarbeta detta i verksamhetsplanen för 

2015. 

 

Kommunerna är de stora operativa aktörerna på lokal nivå i utvecklandet av ett strategiskt folkhälso-

arbete. Många är i behov av stöd från den regionala nivån för att klara detta uppdrag.  Kommunför-

bundet Norrbotten är en naturlig hemvisst för detta stöd som i praktiken måste utformas som en tjänst 

för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och ett operativt stöd för kommunernas strategiska 

arbete.  

 

För att upprätthålla rollen som regional aktör krävs kompetens inom folkhälsoområdet samt kunnan-

de om de lokala förhållandena i kommunerna. Även detta innebär i praktiken en tjänst för att säkra en 

långsiktigt hållbar lösning. Det är viktigt att behålla det breda kommunala angreppssättet i det strate-

giska arbetet som varit målsättnigen i de tidigare genomförda projekten. Folkhälsofrågorna innehåller 

så mycket mer än livsstilsfrågor. Samhällsbyggande - tillväxt och social investeringspolitik är andra 

viktiga områden. Folkhälsoarbetet är ett långsiktigt ständigt pågående arbete som ingår i kommuner-

nas och Kommunförbundet Norrbottens ordinarie arbete. 

 

Indikatorer 

 Länets kommuner har utvecklat ett strategiskt tänkande inom folkhälsoområdet. 

 Länsaktörerna inom folkhälsoområdet samverkar enligt tidigare plan och utvecklar även nya 

modeller för samverkan. 

 En utveckling av socialt investeringsperspektiv har skett hos flertalet kommuner. Några kommu-

ner har beslutat att tillskapa utvecklingsmedel för främjande och förebyggande. 

 

Nyckelaktiviteter 

 En resurs inom folkhälsoområdet skapas vid Kommunförbundet Norrbotten. Utifrån behov och 

genom operativa insatser får berörda kommuner stöd från förbundet  i utvecklingen av sitt strate-

giska folkhälsoarbete vilket delfinansieras av berörda kommuner.(Ö4) 

 Satsningen på sociala investeringar fortsätter genom deltagandet i det nationella nätverk som bil-

dats tillsammans med Scandia som blivit en medaktör inom området. Det regionala nätverket 

inom området fortsätter att träffas för erfarenhetsutbyte. Kommunförbundets FoUI-enhet deltar 

också i berörda delar. (Ö2) 

 Länsträffar för politiker och tjänstemän inom folkhälsoområdet genomförs. (Ö1) 

 Norrbottens folkhälsopolitiska råd fortsätter sitt arbete med bl.a en översyn av Norrbottens folk-

hälsopolitiska strategi. (Ö1) 
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3.9 Media Center Norrbotten  

Media Center i Norrbottens län är en del av Kommunförbundet Norrbotten. Våra kunder är i första 

hand länets kommuner, där vi servar samtliga förvaltningar, men särskilt utbildningssektorn. Andra 

kunder är Luleå Tekniska Universitet, Norrbottens läns landsting, folkhögskolor, friskolor, studieför-

bund och utbildningsföretag, som tecknar egna avtal med MediaCenter. Vår verksamhet ska i huvud-

sak stödja pedagoger, ledare och annan personal inom skolan och i deras arbete för att uppnå de olika 

målen, samt att främja individers olika inlärningssätt med användandet av media i skolan, som ett 

komplement till litteraturen. Fördelarna med att använda sig av film och andra medier i skolan är 

många, då man har möjlighet att beröra flera sinnen samtidigt. MediaCenter arbetar kontinuerligt 

med att tipsa våra låntagare om hur bild och ljud kan användas i undervisningen, och tar fram materi-

al inom områden som är aktuella eller viktiga att belysa.  

 

Våra kunder erbjuds ett rikt och aktuellt utbud av undervisningsmedia, i form av DVD med färdigt 

arbetsmateriel samt möjligheten att se filmerna på webben, via streaming/strömmande media. Utbu-

det uppdateras dagligen, och man kan se hela utbudet på www.sli.se. Vår strävan är att hålla en så 

hög nivå som möjligt på service, vårt utbud och tillgängligheten till detta. Ett fundament är att vi ge-

nom vår verksamhet hjälper skolan att använda media och teknik i skolan, och att MediaCenter följer 

de upphovsrättsliga lagar och avtal som finns, för att utbildningssektorn på ett enkelt sätt ska kunna 

ha tillgång till media i undervisningen. 

 

Indikatorer  

 MediaCenter fortsätter att stärka sin roll som pedagogisk mediaresurs. Bland annat genom att 

fortlöpande kunna erbjuda ett förbättrat kvantitativt och kvalitativt utbud, när det gäller under-

visningsfilmer, men också genom att kunna erbjuda den nya tekniken i form av streaming/ 

strömmande media. Streamingen har mer än tredubblats sedan starten, och ger pedagogerna nya 

möjligheter i sin undervisning. Det senaste är ”samsök” som söker filmer och materiel hos Medi-

aCenter, Utbildningsradion, Wikipedia och i National Encyklopedins fria del. Det öppnar ytterli-

gare nya möjligheter och arbetssätt för pedagogerna och eleverna. MediaCenter erbjuder använ-

darvänliga, trygga och driftssäkra helhetslösningar för det moderna klassrummet. 

En utredning om MediaCenter Norrbotten ägde rum under hösten 2014, och den påvisade att an-

vändandet och behovet av film i undervisningen är stort. En del önskemål om förbättringar fram-

kom från pedagogerna, och de ska MediaCenter arbeta med under våren 2015. 

 

Nyckelaktiviteter (Ö4) (Ö5) 

 MediaCenter ska förbättra, förenkla och öka innehållet på hemsidan. 

 Instruktionsfilmer om hur man använder MediaCenters plattform och hur man skapar elevin-

loggningar ska läggas upp på hemsidan. 

 Utbudet av streaming/strömmande media ska utökas ytterligare vårterminen 2015. Speciellt sats-

ning på historiefilmer.  

 Kompletteringen av streamingfiler i mp4 format för ipad och iphone fortsätter. 

 Arbetet med att ta fram pedagogiskt arbetsmaterial till undervisningsfilmerna fortskrider.  

 Att följa speciella och aktuella samhällshändelser och köpa in filmer inom aktuellt område, efter 

pedagogernas önskemål. 
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 Fler nyhetsbrev till lärarna skickas ut, främst för att presentera undervisningsfilmer inom aktuella 

händelser i samhället. 

 

3.10 Övrig intressebevakning 

3.10.1 Kultur  

Norrbotten är ett mångfasetterat län med olika förutsättningar både kulturellt och geografiskt. Varje 

del av länet har sin unika prägel och måste utvecklas utifrån sina egna villkor. Styrkan i länets ut-

veckling och i kulturarbetet är att med länets olikheter som tillgång skapa en stark gemensam och 

hållbar utveckling för hela länet. 

 

Indikatorer 

 Ökad tillgänglighet till kultur genom en stabilare infrastruktur som ger möjlighet att ta del av och 

delta i ett brett kulturutbud fördelat över hela länet. 

 Genom kulturpolitiska insatser bidra till regioners utveckling och tillväxt, förtydliga kulturens 

roll och förstärka visionen om ett bra liv i Norrbotten. 

 Ge barn och ungdomar ökad delaktighet och möjlighet att påverka kulturutbudet i länet. 

 Kultur användas för att stärka norrbottningarnas hälsa 

Nyckelaktiviteter 

 I samarbete med landstinget genomföra träffar med kommunernas kulturtjänstemän.  

 Följa arbetet med genomförandet av länets kulturplan. 

 Aktivt delta och stödja den politiska konstellationen kulturberedningen. (Ö1) 

 Vid behov och/eller önskemål anordna konferenser inom kulturområdet. 

3.10.2 Nyanländas etablering, integration 

Nyanlända invandrare är en viktig resurs för Sverige, inte minst vad gäller långsiktig kompetensför-

sörjning. Ett långsiktigt helhetstänk och en förståelse för att alla i kommunen, allt ifrån politiken till 

det lokala näringslivet och ideella krafter, har en viktig roll i mottagande och etablering av nyanlän-

da. Kommunförbundet Norrbotten stödjer det lokala arbetet genom omvärldsbevakning, genom att ge 

kunskap, förmedla information och genom nätverksarbete. 

 

Indikatorer 

 Förbundet har tillsammans med länets kommuner och övriga regionala aktörer inventerat vilket 

behov av stöd som finns och kring vilka insatser förbundet kan göra bästa nytta. 

 

Nyckelaktiviteter (Ö4) 

 Nätverksmöten 

 Regional samverkan mellan länets kommuner, Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen, 

Norrbottens läns landsting och Migrationsverket, samt andra berörda aktörer. 
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 Vid behov arrangerar kurser eller konferenser för anställda och politiker i medlemskommunerna 

i ämnesområdet 

 

3.10.3 Nationella Minoriteter och minoritetsspråk 

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar 

har under mycket lång tid funnits i landet. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället 

och vårt gemensamma kulturarv. Den 1 januari 2010 trädde lagen om de nationella minoriteter och 

minoritetsspråk i kraft som ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och 

språk och rätt till delaktighet och inflytande. 

 

Indikatorer  

 Förbundet har tillsammans med länets förvaltningsområden/kommuner inventerat och vilket be-

hov av stöd som finns och kring vilka insatser förbundet kan göra bästa nytta. 

 

Nyckelaktiviteter (Ö4) 

 Nätverksmöten 

 Regional samverkan mellan länets förvaltningskommuner, Kommunförbundet Norrbotten, Norr-

bottens läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm, minoritetsföreningar samt andra berörda aktö-

rer. 

 Vid behov arrangerar kurser eller konferenser för anställda och politiker i medlemskommunerna 

i ämnesområdet 

 

 

4. Projekt 
 

4.1 Kommunal eHälsa inom socialtjänst  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick i december 2012 överenskommelse med regeringen 

om att påskynda utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten, dels genom stimulansmedel till kommuner-

na och regionala samordnare, dels genom nationella stödinsatser. Stimulansbidraget har utgått under 

2013 och 2014 men i den nya regeringens budgetproposition finns de riktade medlen till utvecklings-

arbetet inom eHälsa inte längre med.  

För att klara av framtidens välfärd med ökat antal äldre och personer med behov av stöd från social-

tjänsten samtidigt som antalet utbildad personal minskar, kommer tekniken att spela en allt viktigare 

roll.  

I överenskommelsen för 2014 fanns ett villkor om att kommuner ska ta fram en handlingsplan på hur 

de ska införa konceptet "Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik". Detta 

arbete behöver drivas långsiktigt och för att stödja kommunerna har Kommunförbundets styrelse i 

juni 2014 beslutat att fortsätta samordningen inom detta utvecklingsområde för att befästa utveck-

lingen i kommunerna. 
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Indikatorer  

 Öka kunskap om tekniska lösningar inom eHälsaområdet och införa hjälpmedel och verktyg som 

visat sig underlätta vardagen för omsorgstagarna och personalen  

 Informationsspridning och kunskapsöverföring till olika nyckelgrupper i kommuner för att stödja 

verksamhetsutvecklingen med stöd av modern teknik 

 Förenkla vardagen för invånarna genom service och tjänster med stöd av modern teknik 

 Skapa större trygghet för brukare i eget boende genom digitala tjänster 

 Slutföra införandet av digitala trygghetslarm i kommuner 

 Kommuner som producenter till Nationell patientöversikt (NPÖ) 

 Omvärldsbevakning inom sakområdet 

 

Nyckelaktiviteter (Ö 5) 

 En regional samverkan mellan länets kommuner, Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens-

läns landsting, e-nämnden, IT Norrbotten och Luleå tekniska universitet förstärks i gemensamma 

frågor  

 Ett nära samarbete med Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet inom eHälsa t 

ex genom att driva gemensamma projekt 

 Nätverksträffar med kontaktpersoner i kommuner för att stödja fortsatt utveckling av eHälsa 

 Stödja kommuner i processen att bli producenter till NPÖ 

 Införa mobila tjänster inom hemtjänst och hemsjukvård 

 Digitala hjälpmedel och e-hemtjänster införs inom socialtjänsten för att underlätta kvarboendet 

 Samordna införandet av digitala trygghetslarm i kommuner 

 

4.2 Investeringsfrämjande arbete för kommunernas tillväxt 

Projektet syftar till regional mobilisering dvs. att kommuner och regionala aktörer ökar sin kunskap 

kring vad som kännetecknar ett gott investeringsfrämjande arbete. Projektet är ett komplement till 

Invest i Norrbotten AB för skapa större resurser att via agenter nå internationella marknader och där-

igenom utveckla regionens nätverk till internationella investerare och etablerare. Parallellt med att 

paketera och marknadsföra regionens affärsmöjligheter utifrån ett bredare perspektiv ska projektet 

med hjälp av agenter skapa kontakter mellan norrbottniska företag med ambitioner att växa och tänk-

bara internationella affärspartners.  Övergripande är att bidra till tillväxt i länets kommuner. 

 

Projektet startade 2013-06-01 och avslutas 2015 -03-31. 

 

Indikatorer 

 Ökad grad av internationalisering 

 Fler intressanta internationella marknadsområden 

 Lokal marknadskunskap med utökad research för att nå rätt kontakter 

 Ökat inflöde av investerare till regionen / kommunerna 

 Fler etablerare inom de av regionen utpekade tillväxtområdena 
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 Fler affärer för norrbottniska företag  

 

Nyckelaktiviteter  

 Val av geografiska marknader  

 Upphandling av agenttjänster enligt LOU  

 Marknadsaktiviteter på utvalda marknader genom direkta uppdrag till internationella agenter 

 Aktiviteter med affärsmöjligheter och företagsmatchning    

 Återkoppling till och del i den regionala lärandeprocessen för kommunerna och regionala aktörer 

 

4.3 Samverkan mot våld  

Länssamordnarens uppdrag är att planera, utveckla, samordna och följa upp arbetet inom samverkan 

mot våld mellan samverkansaktörerna Polismyndigheten Norrbotten, Länets Kommuner samt Norr-

bottens läns landsting. Stärka samverkan och verka för samnyttjande av arbete som bedrivs inom de 

olika länsdelarna, över kommungränserna i samverkan med länets aktörer för att uppnå lagstiftning-

ens krav samt medborgarens behov av stöd och hjälp.  

 

Indikatorer 
 Utvecklingsarbete sker i samverkan med länets övriga aktörer; länsstyrelsen, Norrbottens läns 

landsting, Polismyndigheten Norrbotten, representanter från länsdelarna samt brukarorganisatio-

ner utifrån identifierade behov.  

 Det föregående och pågående utvecklingsarbetet inom länsdelarna och hos respektive aktörer 

följs upp.  

 Samverkan mot våld är en regional aktör i strategiska nationella och internationella nätverk.  

 Alla kommuner kan erbjuda stödinsatser till våldsutsatta vuxna och barn samt till personer som 

utövar våld i nära relationer enligt SOSFS 2014:4 

 Samordnat agerande och förstärkt stöd, genom strukturerad samverkan, för barn och ungdomar 

som utsatts för våld av närstående.  

 Stärkt samverkan över kommungränserna för att uppnå lagstiftningens krav samt medborgarens 

behov av stöd och hjälp.  

 Driva process för utvecklande av skyddat boende i länet för kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation samt medföljande barn.  

 Samordna och tydliggöra kommunerna respektive landstingets ansvar och roll genom insatskedja 

och handläggningsöverenskommelse.  

 Utveckla den gemensamma webbportalen samt sprida information om denna genom kampanjen 

Bryt tystanden.  

 Engagera civilsamhället i arbete mot våld i nära relation genom kampanjen Bryt tystnaden.  
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Nyckelaktiviteter 

 Länssamordnaren arbetar fram en handlingsplan för arbetet 2014- 2015 i samverkan med social-

tjänstens strateg på Kommunförbundet Norrbotten samt chefen för hälso- och sjukvård, NLL.  

 Aktör i länsgruppen för kvinnofrid i samverkan med Länsstyrelsen, Kriminalvården, Åklagar-

myndigheten, Polismyndigheten Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Migrationsverket samt 

övriga aktörer.  

 Uppföljning av Basnivån hos respektive aktör med särskilt fokus på kommunerna uppnåelse av 

basnivå.  

 Resultat och sammandrag av Socialstyrelsens öppna jämförelser brottsoffer sprids till kommu-

nerna och övriga aktörer.  

 Deltagande i regionala, nationella samt internationella strategiska nätverk och allianser.  

 Bidra till utveckling av samverkan över kommungränserna gällande samnyttjande av resur-

ser/insatser till kvinnor och barn utsatta för våld samt till personer som utövar våld.  

 Följa upp arbetet i länets olika barnsamråd och förstärka utvecklingsarbetet så att konkreta insatser 

erbjuds till barn som utsatts för våld och som är målsägande i brottsutredning samt initierad för ut-

redning inom socialtjänsten.  

 I samverkan med huvudaktörerna NLL, Polismyndigheten Norrbotten, Länsstyrelsen samt represen-

tanter från kommuner i länsdelarna utreda förutsättningar, utveckla överenskommelse samt verksam-

het för ett skyddat boende i länet.  

 I samverkan med representant för NLL ta fram förslag på insatsked-

ja/handläggningsöverenskommelse som beskriver kommunernas och landstingets ansvarsfördelning 

och roll i arbete med medborgare som utsatts för våld eller som utövat våld i nära relation. Förslag 

presenteras till länsstyrgruppen för beslut.  

 Kontinuerligt uppdatera webbportalen www.våldmotnära.se, sprida information samt följa upp kom-

munernas publicering av ”gröna knappen”.  

 Identifiera samt kontakta lämpliga parter från civilsamhället i kampanjen Bryt tystnaden.  

 

4.4 Miljösamverkan Norrbotten  

Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt miljöbalken och ska 

ge stöd till myndigheternas tillsyn, som utöver inspektioner också innefattar informationsinsatser och 

aktiviteter. Samverkan ska medföra bättre resursutnyttjande, möjlighet att gå på djupet och ge ökade 

möjligheter att bättre nå ut till olika målgrupper, exempelvis till näringslivet. Miljösamverkan är inte 

en myndighet utan en stödfunktion till Länsstyrelsens och kommunernas arbete inom miljöområdet. I 

en framtid finns möjlighet att överväga en utökning av samverkan till att omfatta även plan- och 

bygglagens område. 

Miljösamverkan medverkar till att Länsstyrelsens tillsynsvägledning och Naturvårdsverkets vägled-

ningsplan till kommunerna på miljöbalkens område underlättas. Miljösamverkan tar också fram och 

tillhandahåller verktyg för de operativa myndigheterna för en smidigare och effektivare tillsyn i prak-

tiken. 

http://www.våldmotnära.se/
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Miljösamverkan Norrbotten syftar till att skapa ett forum för samverkan mellan Norrbottens kommu-

nerna, länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten kring frågor som gäller tillsyn och prövning 

enligt miljöbalken. 

 

Projektet pågår från 2014-10-01 till 2017-10-01 med projektledarstöd på halvtid. 

 

Indikatorer  

 Höjd kompetens hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 Genom samverkan delar myndigheterna erfarenheter och kunnande med varandra i syfte att öka 

spetskompetensen. 

 Resurserna nyttjas väl hos myndigheterna. 

 En samsyn är skapad som ger mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpningen av miljö-

balkens regelverk och en mer rättssäker handläggning av miljöfrågorna i länet. 

 En ökad kunskap om miljö finns hos verksamhetsutövare och därmed förbättrade förutsättningar 

för ett bra miljöarbete och att nå miljömål och hållbar utveckling 

 Arbetet med projektinriktad tillsyn som metod är utvecklad. 

Nyckelaktiviteter 

 Besök hos varje deltagande kommun för diskussioner med inspektörer om projektets syften och 

upplägg. 

 Start av delprojekt inom enskilda avlopp, täktverksamhet och tillfälliga boenden. 

 Samarbete med Region Västerbotten och Miljösamverkan Västerbotten. 

 Kontakt med övriga miljösamverkan i landet för erfarenhetsutbyte. 

 

 

5. Uppföljning 
Nedanstående verksamheter ska löpande följas under verksamhetsåret och redovisas i delårs-

redovisningen per 06-30 och i årsredovisningen. 

Ansvarig: Roger Kempainen 

 

5.1 Styrelsens övergripande mål  

Åtgärder och effekter av insatser definierade i form av indikatorer och nyckelaktiviteter under varje 

prioriterad uppgift ska dokumenteras. 

5.2 Nätverksträffar 

Antalet nätverksträffar med antal deltagare och bedömda eller på annat sätt definierade effekter ska 

löpande dokumenteras under ansvar av respektive handläggare. 
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5.3 Kurser och konferenser 

Antalet kurser/konferenser med antal deltagare och bedömda eller på annat sätt definierade effekter 

ska löpande dokumenteras under ansvar av respektive handläggare. 



Kommunförbundet Norrbotten Bilaga 1 till Verksamhetsplan 2015

Sammanställning av budget 2015

Budget 2015 Budget 2014

Kostnader

12 Styrelse och au     717 333 *) 709 700

13 Revision 31 990 30 550

14 Kansli    12 534 385 12 631 062

141 Direktören 230 000 400 000

15 Socialtjänst 200 000 203 000

16 Barn- och utbildning 200 000 205 000

17 Miljö o samh.byggn/Folkhälsa 95 000 120 000

18 EU och internationalisering 150 000 150 000

19 Tillväxt/regional utveckling 165 000 145 000

20 Kultur/fritid, jämställdhet 170 000 65 000

21 Övriga uppgifter  130 000 98 000

22 Samverkansberedning 65 000 65 000

23 FoUI 4 278 060 3 554 633

24 UR/Film 960 000 943 000

10 Kurser/konferenser 2 800 000 3 200 000

Summa 22 726 768 22 519 945

Intäkter

10 Intäkter kurs/konferens    3 100 000 3 400 000

80 Finansiering 19 626 768 19 119 945

Summa 22 726 768 22 519 945

Resultat 0 0

 

*) Styrelsen har fattat beslut om medfinansering för 2015 enligt följande: North Sweden 

115 000 kr, CRR 100 000 kr, Miljösamverkan 50 000 kr, RFSL 50 000 kr, 

Jämställdhetspris 25 000 kr. Totalt 340 000 kr (ingår i styrelsens budget). 


