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1. Inledning 
Detta dokument utgör Kommunförbundet Norrbottens årsredovisning för 2014.  

 

Kommunförbundet Norrbotten är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 

kommuner. Syftet med förbundets verksamhet är att tillvarata kommunernas/medlemmarnas 

intressen, 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 tillväxtpoli-

tiken utgår från EU:s strategier och den nationella strategin vilket ställer krav på politiker att 

finnas på olika arenor för delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att politiker och tjäns-

temän ökar sitt engagemang och deltar på internationella arenor, i olika nationella nätverk och 

på EU-nivån med syftet att påverka samt främja utveckling och tillväxt. 

 

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

växtstrategi. Genom smart, hållbar och inkluderande tillväxt ska ekonomiska, sociala och terri-

toriella skillnader mellan länder utjämnas och därmed ska EU stärkas. Europa 2020 är ut-

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

inrikespolitik och därmed de regionala utvecklingsstrategierna. Kommunförbundet Norrbotten 

företräder kommunerna i det regionala utvecklingsarbetet och deltar med både politiker och 

tjänstemän i det Regionala partnerskapet.  

 

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

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

grundläggande utmaningar vilka omsätts i utvecklingsinsatser inom fem områden för hållbar 

utveckling. Slutsatser, processutvärderingar och analyser från tidigare länsprogram, strategier 

samt den Politiska plattformen har utgjort en viktig grund för inriktningen av strategin.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin är länets överenskommelse om samverkan och priorite-

ringar 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 håll-

bara utvecklingen. I den regionala utvecklingsstrategin kommer fokus att ligga på genomfö-

rande med utgångspunkt i de identifierade utmaningarna för länet. De horisontella kriterierna 

jämställdhet, integration och mångfald, miljö och unga ska ligga till grund för satsningar. Stra-

tegier och prioriterade åtgärder formuleras utifrån indelningen i fem utvecklingsområden:  
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 Livsmiljöer 

 Innovation och förnyelse 

 Tillgänglighet 

 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftutbud 

 Strategiskt gränsöverskridande samarbete 

 

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

pa ett jämställt och mångkulturellt samhälle med tillgång till goda livsmiljöer, attraktivt boen-

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

och företagens 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. 

 

2. Sammanfattning 
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året. Förbundsfullmäktige genomfördes 2014-04-

24 i Jokkmokk.  

 

Styrelsen och fullmäktige har beslutat att förbundet under mandatperioden ska stärkas genom 

ett antal åtgärder. För att förbättra informationen om förbundet och för att utveckla dialogen 

med medlemmarna har nu samtliga 14 kommuner besökts (Ö 2). För tredje året i rad genom-

fördes 2014-01-08 ett möte med länets riksdagsledamöter (Ö 2). 

 

Den vid årsskiftet nyinrättade FoUI-enheten fick under våren en chef och en vetenskaplig ledare 

inom skolområdet och fr o m hösten finns ytterligare en medarbetare med ansvar för socialtjänst-

området. Parallellt med att bygga upp den interna organisationens innehåll och form, har ett om-

fattande arbete genomförts i syfte att etablera kontakter med andra kunskapsmiljöer, såväl FoUI-

miljöer som universitet. Allra mest tid och engagemang har dock ägnats åt att göra FoUI-

verksamheten känd ute i kommunerna samt att förankra och inhämta underlag till enhetens kom-

mande arbetsuppgifter. Medarbetarna vid FoUI har under året bl. a besökt kommunledningarna i 

11 av länets 14 kommuner (Ö 2).    

 

Den politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola har sammanträtt fyra gånger 

under året och haft två temadagar med fokus på äldreomsorg samt missbruk och beroendevård.  

Den politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola har sammanträtt fyra gånger 

under året och haft två temadagar med fokus på äldreomsorg samt missbruk och beroendevård.  

(Ö1 Ö4). 

 

En strategi för patient och brukarmedverkan som är gemensam för kommun och landsting är an-

tagen. Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen stärka och 

stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården och omsorgen inom socialtjänst och hälso- 

och sjukvård. Patienten/brukaren ska ha rollen som medaktör.  För att den övergripande strategin 
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ska bli framgångsrik måste den inarbetas på individ-, verksamhets- och systemnivå i befintliga 

strukturer i respektive kommun, som t ex i kvalitetsledningssystem och/eller handlingsplan(Ö 4). 

 

Utvecklingsarbete har pågått under året för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka 

äldre, fokus har varit att få en förbättrad kvalitet och en bättre sammanhållen vård och omsorg. 

Etablering av ledning och styrning i samverkan av äldrevård och omsorg pågår. 

Inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning pågår utvecklingsarbeten 

brukarmedverkan samt systematisk uppföljning. Utbildningssatsningen kallad ”reflexen” pågår i 

etik, lagstiftning och bemötande (Ö 2, Ö 4). 

 

Under året har förankringsprocessen pågått av den reviderade Norrbus samverkans- överens-

kommelsen för barn och unga i samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård i 

kommunerna och landstingets verksamhetsområden. Gemensamma nätverk är bildade och tema-

dag samt utbildningsinsatser är genomförda (Ö 4). 

 

En uppföljning av överföring av ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende  är genomfört 

och det visade sig att flera utvecklingsområden identifierades. En gemensam utvecklingsgrupp är 

tillsatt för att arbeta vidare med bristerna (Ö 4). 

 

En överenskommelse om samarbete inom missbruk- och beroendevården mellan landstinget 

och kommunerna är antagen och som ska leda till en likvärdig missbruks- och beroendevård 

av god kvalitet. Ett samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna gällande beroende-

centrum med kompetensstöd är antaget. Kommunerna delfinansierar verksamheten Ö 2, Ö 4). 

 

Inom barn och utbildningsområdet har 2014 handlat om att utveckla samverkan. Syftet är att öka 

förståelsen mellan aktörer och därmed öka möjligheterna till (resurs-) effektiva lösningar. Aktuel-

la frågor i länet är och har varit kompetensförsörjningen nu och i framtiden, ökad andel elever 

med godkända betyg, minskat utanförskap, tidiga insatser vid behov av stöd och hjälp. Ett sam-

verkansprojekt med fokus på ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan har påbörjats till-

sammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Norrbottens läns landsting (Ö 3, Ö 4). 

 

Kartläggningar, rapporter och uppföljningar har genomförts i syfte att definiera aktuellt läge i 

kommunerna och länet som underlag vid eventuella beslut om förändringar. Arbeten pågår för att 

åstadkomma länsgemensamma överenskommelser för samverkan, t.ex. mellan länets skolor och 

länslogopedin (Ö 4). 

 

I samförstånd med LTU har det gemensamma projektet RUC avslutats och öppnat för dialog 

om fortsatt samarbete där bl.a. fokus på resultat av skolforskning är prioriterat (Ö 2, Ö 4). 

 

Inom området folkhälsa har utvecklingen av sociala investeringar och stödet till kommunerna 

angående kartläggning, analyser mm varit i fokus. Kommunförbundet har i samverkan med de 

övriga regionala aktörerna tagit fram ett förslag på ett framtida strategiskt folkhälsoarbete för 

länet. För kommunerna skulle detta innebära ett stöd i arbetet med att formulera hur den 

kommunala organisationen kan arbeta hållbart och strategiskt. Detta ska behandlas politiskt 

under hösten (Ö 4). 
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Implementering av Strategin för eSamhället (Ö 4) förutsätter en samverkan inom län/regioner 

för att även mindre kommuner ska ha möjlighet att förverkliga intentionerna i strategin. 13 av 

länets kommuner deltar i det gemensamma utvecklingsarbetet genom en gemensam e-nämnd 

där Luleå kommun är värdkommun för arbetet. Under 2014 gjordes en inventering av e-

tjänster i länets kommuner och e-nämnden beslutade om att ta fram förfrågningsunderlag för 

en gemensam tjänsteplattform för e-tjänster.  

  

Med utgångspunkt från en Digital Agenda på nationell nivå beslutade Regionala Partnerskapet 

i januari om en Regional Digital Agenda. Arbetet har samordnats i länet av IT Norrbotten till-

sammans med länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Lantbru-

karnas riksförbund, Företagarna och Kommunförbundet Norrbotten. Nu ansvarar respektive 

aktör för genomförandet inom sitt ansvarsområde (Ö 4).  

  

Övergripande mål för utveckling av eHälsa är att skapa konkret nytta för medborgare, personal 

och beslutsfattare. För att klara av framtidens välfärd med ökat antal äldre och personer med 

behov av stöd från socialtjänsten samtidigt som antalet utbildad personal minskar, kommer 

tekniken att spela en allt viktigare roll. I länet har under året pågått tester av olika digitala lös-

ningar för kommunikation, dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hem-

sjukvård för att underlätta kvarboendet i ordinärt boende och att frigöra personalresurser till 

patientnära arbete. En av kommunerna har hittills tagit ett politiskt beslut om att införa nattill-

syn via kamera som ett alternativt tjänst för nattillsyn. Vidare har sex av kommunerna gjort ett 

gemensamt avrop på digitala trygghetslarm genom den gemensamma e-nämnden (Ö 5). 

 

Inom regionala tillväxtpolitiken har arbetet under året varit att påverka slutdokumenten till 

olika strukturfondsprogram och partnerskapsöverenskommelsen. Politiker och ansvarig tjäns-

teman har deltagit i olika forum och gjort olika inspel via Tillväxtberedningen och regionala 

partnerskapet samt genom ett aktivt deltagande inom Europaforum (Ö 1). Ett samarbete har 

inletts med UD för att utveckla en politisk dialog avseende arktiska frågor. En OECD studie 

har beställts via NSPA(Northern Sparsely Populated Area) nätverket för bättre faktaunderlag 

och argument för bibehållande av den extra allokeringen (gleshetsbonusen för norra Sverige 

och Finland).  

 

Inom infrastruktur har kommunikationspolitiska rådet agerat om behov av akuta åtgärder på 

E10. I slutet på juni hade länet besök från EU-kommissionen, DG MOVE, ansvarig för finan-

sieringsfonden ”Sammanlänkat Europa – strategier för infrastrukturinvesteringar”. Syftet var 

att ge kunskap om behov av nödvändiga investeringar inom järnväg (BK) och Luleå hamn 

som numera ingår i Core Network, TEN-T. Under hösten har yttrande och skrivelser gjorts 

avseende trafikledningscentralen i Boden samt uppskjutet spårbyte mellan Boden och Bastu-

träsk (Ö 1). 

 

Inom jämställdhetsområdet fortgår arbetet med att synliggöra de principer för jämställdhet 

som finns reglerade i nationella och internationella avtal, främst CEMR – deklarationen (The 

Council of European Municipalities and Regions). Politiker och ansvariga tjänstepersoner har 

genom olika forum, som politiks ledningsgrupp, nätverk och samverkan med andra aktörer, 
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arbetat med stödjande insatser för att utveckla kommunernas förmåga att följa innebörden i 

dessa avtal.  För stöd till medlemskommunerna har förbundet delgivit rekommendationer för 

kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan inom området jämställdhet och jäms-

tälldhetintegrering. Erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning har möjliggjorts genom åter-

kommande nätverksträffar för kommunernas utsedda processledare (Ö6).  

 

Arbetet med Samverkan mot våld har under året kommit igång med återetablerad kontakt i 

nätverk för huvudaktörerna Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten, Läns-

styrelsen, samtliga kommuner samt de ideella organisationerna. En preliminär handlingsplan 

har tagits fram för det fortsatta arbetet. Olika nätverk har träffats och kontakt har tagits med de 

olika kommunerna för att följa upp det pågående utvecklingsarbetet gällande samverkan mot 

våld. I maj beslutade den politiska samverkansberedningen att lämna ett uppdrag till länssam-

ordnaren att utreda förutsättningar för ett skyddat boende i länet och detta arbete har kommit 

igång på ett bra sätt. I juni presenterades kampanjen Bryt tystnaden på Nordisk Forum i 

Malmö inför 126 åhörare. I början av sommaren publicerade Socialstyrelsen föreskrifter och 

allmänna råd Våld i nära relationer, SOSFS 2014:4 som träder i kraft oktober 2014. Reger-

ingen publicerade den nationella samordnarens betänkande Våld i nära relationer – en folk-

hälsofråga, SOU 2014:49. Dessa två publikationer kommer att ha relevans för det pågående 

och fortsatta utvecklingsarbete gällande våld i nära relationer (Ö 4). 

 

Projekt ”Laxfiske framtidens besöksnäring” startades under 2014 med målet att maximera 

antalet vildlaxar som återvandrar till sina hemälvar, i syfte att säkra vildlaxens fortlevnad och 

samtidigt stimulera sportfisketurismen genom ökad tillgång på vuxen lax. Projektet har bidra-

git till den utveckling som nu sker inom laxförvaltning och som resulterar i rekordmängder av 

lax i Norrbottens vattendrag - 97 000 laxar i Torneälv och rekordtillgång i Råne- och Byskeälv 

2014. 

 

På uppdrag av Förbundsfullmäktige och styrelsen har under hösten en omfattande utvärdering 

av MediaCenter (MC) genomförts. Utvärderingen föreslår att MC fortsatt ska var en del av 

förbundets verksamhet och snarare utvecklas än avvecklas. Utlåningen via MediaCenter Norr-

botten fortsätter att öka. Ökningen när man jämför vårterminerna 2013 med 2014 är ca 9 % 

eller ca 5000 artiklar (Ö 4) (Ö5).  

 

Under året har vi genomfört 169 kurser/konferenser med totalt 5507 deltagare. Det är en mar-

ginell minskning jämfört med fjolåret. Vid vissa tillfällen har antal deltagare varit mycket hög-

re än beräknat vilket medför högre intäkter. Utöver det har from 2014 metodutbildningar inom 

Kunskap till praktik (missbruk och beroendeområdet) ingått i kurs och konferensverksamheten 

vilket har föranlett en rejäl intäktsökning. Fortfarande sker de flesta aktiviteterna inom social-

tjänstens område, detta med anledning av att de omfattande utvecklingsarbetena som bedrivs 

inom området (Ö 4). 

 

Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 825 136 kr. De viktigaste skälen till detta är 

ett underutnyttjande vid FoUI p g a att två av fyra anställningar inte varit på plats under det 

första halvåret, att kurs- och konferensverksamheten ger större intäkter än budgeterat samt 

ökade intäkter för projektadministration. Ingen avsättning till pensionsstiftelsen har behöva 
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Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan  

styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med riksdagspolitiker samt med flera nyckelgrupper. 

 

Ö 2: Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala  

verksamheterna. 

 

Ö 3: Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna, en strategi för att på sikt klara kompetensförsörjningen. 

 

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

resurser och kompetens. 

 

Ö 5: Utveckla samarbetet och samordning mellan kommunerna främst utifrån intentionerna i Digital 

Agenda och strategin för eSamhället  

 

Ö 6: Utveckla kommunernas förmåga att efterleva de principer för jämställdhet som finns reglerade i 

internationella avtal, främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regi-

ons) för jämställdhet. 

 

göras. Styrelsen har under året tagit beslut utöver budget och samtliga beslut med utfallet 1,3 

miljoner har kunnat inrymmas inom budget vilket gör att det prognoserade överskottet  blir 

mindre.  

 
2. Uppdraget 

2.1 Vision 

 

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

 

2.2 Verksamhetsidé 

Under mandatperioden ska verksamheten vid förbundet bidra till:  

 Att det primärkommunala samarbetet utvecklas med fokus på god service till medbor-

gare och näringsliv. 

 Kompetensutveckling, i ett samspel mellan vetenskap och praktik, för såväl politiker 

som tjänstemän  

 

2.3 Övergripande mål  

Kommunförbundet Norrbotten är kommunernas naturliga regionala arena. Mandat och resur-

ser 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 

kommuner och mellan kommuner och landstinget ökar. För att konkretisera inriktningen av 

verksamheten har styrelsen formulerat ett antal övergripande mål för mandatperioden vilka 

justeras årligen i takt med att resultat uppnås eller att nya erfarenheter vunnits. För 2014 har 

följande övergripande mål formulerats: 

 



8 

 

 

 

3. Uppgifter 

3.1 Prioriterade uppgifter  

Styrelsen har prioriterat nedanstående verksamhetsområden: 

 

 Hållbar tillväxt och utveckling 

 Socialtjänst 

 Barn och utbildning 

 Kultur 

 Folkhälsa 

 FoUI Norrbotten 

 Implementering av Digital Agenda och Strategi för eSamhället 

 Utred och föreslå på vilket sätt förbundets uppdrag och organisation kan 

utvecklas för att bli en tydligare regional aktör och för att på ett bättre sätt främja 

kommunernas samarbete och gemensamt nyttjande av resurser och kompetens  

 

3.1.1 Hållbar tillväxt och utveckling   

Kommunförbundet Norrbotten är tillsammans med Länsstyrelsen och Landstinget huvudaktö-

rer i det regionala strategiarbetet. Det regionala partnerskapet i Norrbotten är, under länsstyrel-

sens ledning, till viss del ett formaliserat samarbete mellan myndigheter, landsting, kommu-

ner, organisationer och näringsliv. Syftet är att kraftsamla och samordna resurser i det regiona-

la tillväxtarbetet. 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, reformprogrammet samt den nationel-

la strategin utgör grund för den regionala utvecklingsstrategin. Östersjöstrategin, 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 politisk plattform, 

som tillväxtberedningen och Europaforum Norra Sverige.   

 

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

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

utveckling och tillväxt i regionen. Tillsammans med norra Norge och norra Finland har Euro-

paforum tagit fram en framtidsstudie NSPA, Northern Sparsely Populated Area, med fokus på 

våra utmaningar och tillgångar samt vår investering till det europeiska mervärdet. 

 

Förbundets styrelse och ansvariga tjänstemän ska genom sin representation i bland annat det 

Regionala partnerskapet, Strukturfondspartnerskapet, Tillväxtberedningen och det Kommuni-

kationspolitiska rådet bidra till att åtgärder och insatser för tillväxt och utveckling i enlighet 

med prioriteringarna i RUS förverkligas. Detsamma gäller för andra betydelsefulla strategier. 
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Ett angeläget område för kommunerna är förverkligande av regionala klimat- och energistra-

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

energieffektivisering för utveckling av ett hållbart samhälle. 

 

Indikatorer  

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

teringarna får genomslag i det regionala partnerskapets arbete genom RUS och andra stra-

tegier.  

 Påverkan på EU;s sammanhållningspolitik genom strategiarbete på nationell, makroregio-

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

 Strukturfondspartnerskapet är tydligt i sina prioriteringar så att satsningar görs i        

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 den regionala klimat- och energistrategin.  

 

Nyckelaktiviteter  

 Ledamöter i Tillväxtberedningen deltar på möten och aktiviteter med fokus på regionala 

tillväxtfrågor. 

 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.  

 Förankringsarbetet sker systematiskt genom nätverk och aktiviteter för kommunerna.  

 Stimulera och samordna gemensamt utvecklingsarbete inom nätverket näringslivschefer. 

 Genomför ”Norrbottenskonferensen” för bred politisk delaktighet. 

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

och tillväxt. Ett exempel är Nationellt forum som är regeringens dialog med regionala po-

litiker om tillväxtpolitiken. Nordkalottrådet är exempel på en Nordisk arena inom Ba-

rentsområdet. 

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

ferenser och uppvaktningar på europeisk-, nationell- och regional nivå för att stärka regi-

onens konkurrenskraft. 

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

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

nivå. 

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

samarbete/projekt i kommunerna. 

 Fortsätta stödja processen med det regionala energistrategiarbetet i kommunerna samt 

nyttja Nenets resurser för bl.a. projektriggning för att supporta kommunerna. 

Vidtagna åtgärder 

 Deltagit i Regionala Partnerskapet och i Tillväxtberedningen för förverkligande av regio-

nala strategier samt prioriteringar inför kommande strukturfondsprogram. Ansvarig 

tjänsteman är aktiv i Regionala Partnerskapets beredningsgrupp. Ett exempel på regional 



10 

 

kraftsamling är en strategi och åtgärder för fler datalagringscentra. En regional digital 

agenda beslutades i januari av Regionala Partnerskapet. 

 

 Under året har det varit fokus på arbetet med olika strukturfondsprogram och regionala 

handlingsplaner inom sociala fonden och landsbygdsprogrammet. Politiker och tjänste-

män har deltagit på hearings och gjort inspel avseende partnerskapsöverenskommelsen 

och nya strukturfondsprogrammen till näringsdepartementet samt vid politikerdialogmöte 

på Nationellt forum. Tillväxtberedningen har därtill gjort skrivelser. 

 

 Skrivelse till näringsdepartementet via tillväxtberedningen avseende förslag till förord-

ning om förvaltning av EU:s strukturfonder. Förslaget till förordning skulle  innebära en 

avsevärd försämring för  strukturfondspartnerskapen och för regionalt utvecklingsansva-

riga i deras arbete med att förverkliga sammanhållningspolitiken på regional nivå. 

 

 Tillväxtberedningen har till näringsdepartementet yttrat sig över den nationella strategin för 

regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020.  

 

 Deltagit aktivt i Europaforum Norra Sveriges arbete med att påverka den nya struktur-

fondsperioden samt partnerskapsöverenskommelsen. Arbetet sker i nära samarbete med 

vårt North Sweden kontor i Bryssel.  

 

 Tillsammans med North Sweden och andra aktörer genomfört fyra konferenser i Norr- 

och Västerbotten inför nya strukturfondsprogramperioden. Totalt deltog 289 st. samt där-

till 137st uppkopplade via webbsändning. 

 

 Tillsammans med landstinget ansvarat för att genomföra Norrbottenskonferensen den 28 

mars med 80 deltagande politiker. 

 

 Via Europaforum och Brysselkontoret, tillsammans med representanter från Norge och 

Finland, fortsatt samarbetet inom NSPA-området och möjligheter inför Europa 2020 och 

ny strukturfondsperiod.   

 

 Beställt en OECD studie tillsammans via NSPA för att förbättra argumenten för att bibe-

hålla den extra allokeringen (gleshetsbonusen) kopplat till våra möjligheter, utmaningar 

och närheten till Arktis som är högintressant på EU nivå och globalt. 

 

 Tillväxtberedningen har svarat på EU-kommissionens konsultation om Arktis. 

 

 Påbörjat ett samarbete med UD som ansvarar för arktiska frågor via tillväxtberedningen 

med syfte att utveckla dialogen mellan nationell och regional politiskt nivå för att stärka 

Sveriges position i arktiska frågor och öka tillväxten i svenska delen av Arktis.  

 

 Deltagit i transnationellt samarbete inom Sweden Emilia Romagna nätverket (SERN). 
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 Deltagit i strategiarbetet inom klimat-miljö-energi området som Länsstyrelsen ansvarar 

för.  

 

 Genomfört träffar med näringslivs/tillväxtchefer.  

 

 Deltagit i aktiviteter med Företagsbron att utveckla samarbetet mellan LTU och kommu-

nernas näringslivskontor. 

3.1.1.1 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 

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

vår regions konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Fortsatta satsningar på Norr-

botniabanan och Botniska korridoren (BK) med koppling till Northern Axis ska särskilt upp-

märksammas. Kommunikationspolitiska rådet ska arbeta för gemensamma ställningstagande 

och prioriteringar i transport- och infrastrukturfrågor för att än mer argumentera kraftfullt för 

infrastrukturinvesteringar i Norra Sverige.  

 

Indikatorer  

 Samordnat agerande för genomförande av för regionen avgörande infrastruktursatsningar. 

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

portsystem. 

 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.  

 Aktivt stödja arbetet för Norrbotniabanan samt att regeringen utser en förhandlingsperson. 

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

vesteringar i Botniska korridoren och malmbanan som ingår i transportnätet (Core Net-

work) inom TEN-T.   

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

 Bevaka och agera via North Sweden och Europaforum avseende EU-kommissionens nya 

riktlinjer om statsstöd till regionala flygplatser. 

 Delta i processer och aktiviteter med kollektivtrafikmyndigheten. 

Vidtagna åtgärder 

 Deltagit i Kommunikationspolitiska rådet (KPR) och agerat i transport- och infrastruktur-

frågor. 

 

 Skrivelse från KPR till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd avseende behov av 

akuta trafiksäkerhetsåtgärder på E10 
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 Bevakat och agerat genom North Sweden för förverkligande av  TEN-T, Core-Network.  Ak-

tiviteter har genomförts för att sprida kunskap om behovet av Bottniska korridoren och Luleå 

hamn. 

 

 Tillsammans med North Sweden, Länsstyrelsen, NLL, Luleå hamn och företrädare från indu-

strin hade länet besök den 24-25 juni av Stephane Ouaki, enhetschef för finansiering inom 

CEF(Connecting Europe Facility)fonden. Syftet var att påvisa och ge kunskap om industrins 

behov av hållbara transporter samtidigt visa på betydelsen för EU av fungerande transport-

korridorer från norra Europa till övriga länder inom EU. 

 

 KPR har agerat tillsammans med andra aktörer samt med North Sweden och via Europafo-

rum för bibehållande av SGEI klassificering av icke statliga flygplatser inför revidering av 

EU-kommissionens riktlinjer om offentligt stöd till regionala flygplatser.  

 

 Kommunikationspolitiska rådet följer och stödjer aktiviteter kring Norrbotniabanan. 

 

 Samarbete med RKM och tjänstemannastöd. 

 

 Remissyttrande från KPR på Trafikverkets utredning ”rätt funktion på rätt plats” där försla-

get är att minska trafikledningscentralerna från åtta till fyra med Gävle som nordligaste. 

Deltagit på Trafikverkets hearing avseende detta. 

 

 Gemensam skrivelse från KPR och Länsstyrelsen, landshövdingen om konsekvenser för de 

tunga industritransporterna om Boden upphör som trafikledningscentral. 

 

 Skrivelse till landshövdingen om en bredare politisk representation i ett framtida fem läns 

Bottniska korridor projekt. 

 

 Skrivelse från KPR till Gunnar Malm, Trafikverket och för kännedom till infrastrukturminis-

tern och näringsministern avseende att planerade underhållsåtgärder gällande spårbyten på 

sträckor mellan Boden och Bastuträsk skjuts upp 4-5 år.   
 

3.1.2 Socialtjänst  

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

ta 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.  

3.1.2.1 Barn och ungdomar  

Barn och unga med ohälsa behöver få hjälp och stöd så tidigt som möjligt. Det är viktigt att 

förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård uppmärksammar risker och riskgrupper i 

tid. Ett gemensamt arbete är genomfört kring gemensamma riktlinjer - Norrbus för samverkan 

kring barn och ungdomar som har behov av utredning, stöd, vård och behandling från flera 

samhällsaktörer. Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med 
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utgångspunkt från barnens bästa. En av de mest ingripande insatserna socialtjänsten har att 

tillgå är placering utanför det egna hemmet. För att kunna ge barnen ett bra stöd, använda re-

surserna effektivt och säkra tillgången till adekvata insatser bör kunskapen om vårdens inne-

håll och effekter öka. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på 

åtgärdsprogram för att höja kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

Indikatorer  

 Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna samt samver-

kansberedningen mellan kommuner och landsting.  

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

professionelles expertis samt bästa vetenskapliga kunskap. 

 Erbjuda stöd för att kunna utveckla systematisk uppföljning av insatser för barn och unga. 

 Utveckla och förbättra samverkan mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet, socialtjäns-

ten, habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin och barnmedicin så att barn med behov 

ska få stöd och insatser så tidigt som möjligt. 

 Kommunerna har metoder för att arbeta med att höja kvalitén på insatser för barn och 

unga. 

 

Nyckelaktiviteter 

 Samverkansdagar för barn och utbildning, socialtjänst och landstinget genomförs. 

 Förstärka brukarinflytande för barn och unga. 

 Förbättra systematisk uppföljning för området. 

 Förankra Norrbus överenskommelsen i länets alla kommuner i samverkan med landstinget. 

 Förankra användandet av samordnade individuella planer (SIP).  

 Utveckling och spridning av Trygg och säker vård för barn och unga. 

 Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte. 

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

vis traumatiska upplevelser. 

 

 

Vidtagna åtgärder: 

 Fyra gemensamma beredningar inom social, barn och utbildning samt samverkansbered-

ningen vård, skola och omsorg har genomförts och temadag om skolans betydelse för 

barnens uppväxt. 

 

 Ständig dialog pågår med landstinget för att ytterligare förbättra samverkansområdet 

barn och unga. 

 Arbete pågår med barns delaktighet och inflytande, en gemensam patient och brukarstra-

tegi är antagen. 

 

 Besök i kommuner och dialog med olika nätverk för att informera och ta del av kommu-

nernas behov av utveckling inom området barn och ungdom har genomförts. 
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 Arbete med systematisk uppföljning pågår t.ex. Barns behov i centrum (BBIC), öppna 

jämförelser och privata alternativ för uppföljningssystem.  

 

 Implementering av den reviderade gemensamma överenskommelsen ”Norrbus” pågår 

utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. 

 

 ”Psynk projektet”  i Östra Norrbotten med att stärka samarbetet kring barn och ungdom, 

anpassning av Meddix it system för SIP och samverkan i olika nätverk har pågått under 

året. 

 

 Kompetenssatsning i samarbete med Umeå Universitet om fyra 7,5 hp kurser för den so-

ciala barn och ungdomsvården är planerad och ska genomföras under två år. 

 

 Samverkan kring föräldrastöd inom missbruks och beroendevården pågår. 

 

 Utbildning för familjehem pågår. 

 

 Utbildningsdagar inom barn och unga området genomförs samt nätverk för erfarenhets-

utbyte genomförs för olika professioner. 

 

3.1.2.2 Samverkan inom stöd, omsorg och vård  

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

lat erbjudande om hjälp och behandling, rehabilitering samt service och stöd som utgår från 

det individuella behovet. En fungerande samverkan mellan olika huvudmän och organisationer 

måste nås. Lagförändringar har skett, föreskrifter och nationella gemensamma riktlinjer inom 

flera områden har kommit eller är på gång. I den kvalitativa uppföljningen av mest sjuka äldre 

som är genomförd av SKL visar det sig att det saknas ett helhetsperspektiv i vård och omsorg 

om denna grupp.  

 

Staten och Sveriges kommuner och landsting har tecknat överenskommelse om insatser för att 

stödja en strategisk utveckling inom socialtjänstens område i samverkan med angränsande 

områden inom hälso- och sjukvård. Avsikten är att stärka socialtjänstens möjligheter och för-

måga att skapa och använda relevant kunskap och informationsteknik så att resurser kan riktas 

till områden där de gör bäst nytta. Inom följande områden pågår utvecklingsarbete; Föräldra-

stöd till föräldrar inom missbruk och beroende vården, Barn och unga, Bättre liv för sjuka äld-

re, Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning, Psykiatrisatsningen och E-

hälsa inom vård och omsorg. 

 

Indikatorer  

 Stärkt samverkan i den gemensamma samverkansberedningen inom vård, skola och om-

sorg mellan kommuner och landsting  

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

professionelles expertis samt bästa vetenskapliga kunskap. 

 Erbjuda stöd för att kunna utveckla systematisk uppföljning. 
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 Verka för att stöd, omsorg och vård blir verkningsfull genom fokus på individen, ha en 

helhetssyn och samordna insatser vilket även bidrar till största möjliga samhällsnytta.  

 Ökad dialog i länet om samverkansformer kring behov av kompetensutveckling för per-

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

 Ökad dialog om gemensamma former för kompetensutveckling för personal inom social-

tjänsten. 

 

Nyckelaktiviteter  

 Samverkansdagar för socialtjänst och landstinget genomförs.  

 Stödja socialtjänstens arbete med att utveckla former för att stärka brukarnas inflytande.  

 Stödja länets kommuner i utvecklings- och kvalitetsarbete.  

 Förbättra systematisk uppföljning för de olika verksamhetsområdena. 

 Förankra överenskommelserna/handlingsplaner i länets alla kommuner i samverkan med 

landstinget. 

 Förankra användandet av samordnade individuella planer. 

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

 Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte. 

 

 

Vidtagna åtgärder:  

 Den politiska samverkansberedningen har genomfört gemensamma sammanträden samt 

temadag kring missbruk och beroendevården och toppmöte äldre. 

 

  En gemensam strategi för patient och brukarmedverkan för landsting och kommuner är 

antagen av respektive styrelse. 

 

 Under året har arbete pågått med landstinget kring en gemensam överenskommelse för 

missbruk och beroendevården samt att etablera ett beroendecentrum med kompetensstöd. 

Tillsammans med brukarrådet LEVA är en uppföljning av pågående revidering av natio-

nella riktlinjer inom missbruk och beroendeområdet genomförts. 

 

 Kontinuerliga möten med landstingets chefer och socialchefer med fokus på samverkan 

kring gemensamma utvecklingsfrågor genomförs.  

 

 Samverkan med seniorer genom bildandet av seniorpartners, planering av seniordagen 

”leva livet hela livet” har genomförts. 

 

 En gemensam handlingsplan mellan kommuner och landsting är fastställd för arbetet med 

bättre liv för sjuka äldre. 

 

 Förbättringsarbete pågår för att stärka samarbetet inom hemtjänst, hälso- och sjukvård i 

ordinärt boende och primärvård. 

 

 Webbutbildning i geriatrik pågår. 
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 Systematisk uppföljning av kvalitetsregister pågår inom äldreomsorgen.  

 

 Utbildningsinsatser i utveckling av behovsinriktat och systematiskt arbetssätt inom områ-

det Äldres behov i centrum (ÄBIC) pågår. 

 

 Läkemedelsutbildning för personal i särskilda boenden har genomförts. 

 

 Utbildningsinsatser för personal i etik, lagstiftning och bemötande pågår inom verksam-

heten för personer med funktionsnedsättning. 

 

 Tillsammans med NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa, är ett nätverk av patient-

, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området) är en uppföljning av 

den gemensamma överenskommelsen kring psykisk ohälsa genomförd och en handlings-

plan är upprättad.  

 

 En gemensam länsdialog med chefer och politiker från kommun och landsting är genom-

förd med representanter från regeringskansliet och SKL inom ramen för PRIO-

satsningen. 

 

 En uppföljning av överföring av ansvaret för hälso- och sjukvården i ordinärt boende är 

gjord.  

 

 Möten för erfarenhetsutbyte är genomfört med flera olika professioner. 

 

 Överenskommelse om tjänsteköp av hälso- och sjukvård mellan kommun och landsting 

och mellan kommun och kommun är upprättad.  

 

 En överenskommelse om uppsökande munhälsobedömning mellan kommun och landsting 

är upprättad. 

 

 Utbildningsinsatser genomförs i tillämpningen av samordnad individuell plan (SIP) samt i 

IT-systemet Meddix öppen vård. 

 

 Kurser och konferenser genomförs inom olika verksamhetsområden. 

 

3.1.3 Barn- och utbildning   

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

veckla 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 skolreformer, tillgången till behöriga lärare, förändringen av elevvolymer och 

konkurrensen från de fristående skolornas etableringar.  
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Alla som arbetar inom barn- och utbildningsområdet behöver vara i nära kontakt med forsk-

ning 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 an-

vänds i verksamheterna, då vilar skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden: 

3.1.3.1 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 insat-

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

 

Indikatorer  

 Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna samt samver-

kansberedningen mellan kommuner och landsting.  

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

professionelles expertis samt bästa vetenskapliga kunskap. 

 Erbjuda stöd för att kunna utveckla systematisk uppföljning av insatser för barn och unga. 

 Utveckla och förbättra samverkan mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet, socialtjäns-

ten, habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin och barnmedicin så att barn med behov 

ska få stöd och insatser så tidigt som möjligt. 

 Kommunerna har metoder för att arbeta med att höja kvalitén på insatser för barn och 

unga. 

 

Nyckelaktiviteter 

 Samverkansdagar för barn och utbildning, socialtjänst och landstinget genomförs. 

 Förstärka brukarinflytande för barn och unga. 

 Förbättra systematisk uppföljning för området. 

 Förankra Norrbus överenskommelsen i länets alla kommuner i samverkan med landstinget. 

 Förankra användandet av samordnade individuella planer (SIP). 

 Följa utvecklingen av avvikelserapportering inom Norrbus.  

 Utveckling och spridning av Trygg och säker vård för barn och unga. 

 Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte. 

Vidtagna åtgärder 

Se  3.1.2.1. 

3.1.3.2  Förskola, grundskola och gymnasieskolan i framtiden 

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

driva 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 implementerings-

arbetet. Därutöver ska vi delta i byggandet av en plattform för skolforskning i ett kommunalt 

perspektiv. Ytterligare fokus ska sättas på studie- och yrkesvägledningen. 
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Våra ungdomar ska möta ett brett utbildningsutbud i gymnasieskolan med hög kvalitet. Vi ska 

bidra till dialog om gemensamma lösningar kring samverkan om gymnasieutbildningar. Sam-

arbetet måste utvecklas än mer för att vi ska optimera resursanvändningen och öka kostnadsef-

fektiviteten.  

 

Indikatorer 

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

mm.  

 Ökad kompetens om de nya styrdokumenten. 

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

vad 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. 

 

Nyckelaktiviteter  

 Samverkans- och dialogkonferenser efter behov i länet. 

 Kurs och konferenser om aktuella styrdokument. 

 Bidra i uppbyggnaden av FOUI i skolan, plattform för skolforskning.   

 Kartlägga hur kommunerna arbetar med kunskaps- och demokratiuppdraget samt vilken roll och 

betydelse det har för hur elever mår och lyckas i skolan. 

 Kartlägga och utvärdera studie- och yrkesvägledningen i Norrbotten. 

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

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

Vidtagna åtgärder 

 Ett antal samverkans- och dialogkonferenser i olika nätverksgrupper har genomförts i syfte att 

öka samverkan i länet. Ex. med skol-, elevhälso-, gymnasie- och vuxenutbildningschefer. 

 

 Kurser och konferenser har genomförts om aktuella reformer och styrdokument ex NORRBUS-

nätverk har skapats i samverkan med Barn och unga, årliga Elevhälsodagar genomförs för länet, 

konferens om "Rättssäker Elevhälsa", konferens om "Adopterade barn i förskolan" i samverkan 

med Myndigheten för internationella adoptioner, konferens om "IT-användningen i förskolan", 

konferens om "Anknytningsteori" i samverkan med Barn och unga. 

 

 Länsgemensam utbildning har planerats för läs- och skrivutredningar i samverkan med Special-

pedagogiska skolmyndigheten. 

 

 Aktuella utredningar/kartläggningar som genomförts är t.ex. strukturella samverkansformer mel-

lan skola och socialtjänst, kartläggning av länets elevhälsa, gemensamma remissrutiner från sko-

lan till länslogopedin, tillsynsrutiner för fristående förskolor/pedagogisk omsorg i kommunerna, 

kartlägga länets rutiner för barns dubbla förskoleplaceringar. 
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 Bevakning av det fortsatta reformarbetet i samverkan med Sveriges kommuner och landsting samt 

Skolverket.  

 

 I samförstånd med LTU avslutat det gemensamma projektet RUC och öppnat för dialog om fort-

satt samarbete där bl.a. fokus på resultat av skolforskning är prioriterat. 

 

 Planerat för kartläggning (men ej genomfört under 2014)  hur kommunerna arbetar med kun-

skaps- och demokratiuppdraget samt vilken roll och betydelse det har för hur elever mår och 

lyckas i skolan 

 

 Påbörjat pilotprojekt kring kompetensutveckling för länets studie- och yrkesvägledare  i samver-

kan med Skolverket. 

 

 Påbörjat projektet Kompetensplattform Norrbotten ( i samverkan med Länsstyrelsen, Arbetsför-

medlingen och Norrbottens läns landsting) där fokus är på kommunernas informationsansvar dvs. 

de ungdomar s.k. drop-outs, som inte påbörjar eller fullföljer gymnasieskolan. 

3.1.3.3 Eftergymnasial utbildning  

Vi verkar för en utvecklad vuxenutbildning genom samarbete mellan olika parter/aktörer i Norrbotten. 

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. Samverkan mås-

te utvecklas än mer för att optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten.   Därutöver 

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 vetenskap-

lig grund och beprövad erfarenhet 

 Ökad medvetenhet om vägledningens betydelse 

 

Nyckelaktiviteter   

 Dialogmöten i samtliga samverkansområden i länet utifrån behov.  

 Kurs och konferenser om aktuella styrdokument inom vuxnas lärande. 

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

kompetensutveckling inom vuxnas lärande 

 Bidra till ett ökat fokus på skolans roll i kompetensförsörjningsfrågor. 

 Bidra i uppbyggnaden av FOUI i skolan, plattform för skolforskning där vuxnas lärande inklude-

ras.   
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 Kartlägga och utvärdera studie och yrkesvägledningen i Norrbotten. 

Vidtagna åtgärder 

 Genomförd dialog- och samverkanskonferens för Norrbottens kommuner om Vuxnas lärande med 

fokus på dialog med Skolverket. 

 

 I nätverket för Vuxnas lärande fokuseras på samverkansfrågorna och de olika myndigheternas 

och kommunernas uppdrag och ansvar för eftergymnasial utbildning. 

 

 I samverkan med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Luleå tekniska universitet m.fl. har plane-

ring genomförts för dialog kring utveckling av prognosunderlag för att kartlägga individers behov 

av kompetensutveckling och näringslivets behov av kompetensförsörjning. 

 

 Påbörjat dialog med länets studie- och yrkesvägledare om kompetensutvecklingsinsatser. Plane-

ring för första insatsen januari 2015. 

 

 Påbörjat projektet Kompetensplattform Norrbotten ( i samverkan med Länsstyrelsen, Arbetsför-

medlingen och Norrbottens läns landsting) där fokus är på kommunernas informationsansvar dvs. 

de ungdomar s.k. drop-outs, som inte påbörjar eller fullföljer gymnasieskola. 
 
 Bevakning av nya reformer för den eftergymnasiala utbildningen. 

3.1.4 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 utveckling 

och i kulturarbetet är att med länets olikheter som tillgång skapa en stark gemensam och hållbar ut-

veckling 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 

 Ge de nationella minoriteternas kultur en starkare ställning i Norrbotten 

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. 
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 Vid behov och/eller önskemål anordna konferenser inom kulturområdet. 

 

Vidtagna åtgärder 

 Fem träffar har genomförts med kommunernas kulturtjänstemän i samverkan med landstinget. 

 

 Uppföljning/marknadsföring av kulturplanen har genomförts vid ett antal tillfällen. 

 

 Kommunförbundets och landstingets gemensamma kulturberedning har under året sammanträtt 

fyra gånger. 

 

 I samverkan har det genomförts två konferenser Civilsamhället i kulturen och Nationella minorite-

ter och urfolk – en angelägenhet för den svenska skolan.  

 

 Den planerade gemensamma kulturkonferensen för kommuner och landsting är framflyttad till 

2015. 

 

3.1.5 Folkhälsa  

Att främja hälsa – bygga på det friska – har visat sig vara en av de viktigaste vägarna till ett hållbart 

samhälle. Kommunförbundets vision och verksamhetsidé, att företräda och stödja kommunerna till en 

positiv och hållbar utveckling, innebär att aktivt arbeta för att utveckla den sociala, ekonomiska och 

ekologiska uthålligheten i samarbete med andra aktörer. Betydelsen av socioekonomiska, kulturella 

och miljömässiga faktorer för hälsonivån i samhället är större än vad som tidigare ansetts. Det finns 

därför flera skäl för kommunerna att ta ett tydligare folkhälsoansvar då dessa står som huvudman för 

de flesta lokala verksamheter som är förebyggande exempelvis boende, förskola, skola, kultur och fri-

tid och sysselsättning.  

 

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver dessutom att folkhälsoaspekterna integreras i de verksamheter 

som redan i dag bedrivs i kommunerna och att förutsättningar skapas för ett mer konkret arbete. För att 

kunna göra detta krävs kunskaper om kvalitetssäkring, kunskapsunderlag som hjälper de kommunala 

företrädarna att fatta beslut samt övergripande kunskap om folkhälsopolitikens genomförande och upp-

följning. Det handlar om att skapa en kapacitet för folkhälsoarbetet genom en integrerad och stabil 

struktur vad gäller ansvar, resurser, aktörer, samverkan, kunskap och metoder samt kompetens. En god 

hälsa, ekonomisk tillväxt och en sund, säker och hälsosam miljö är faktorer som är ömsesidigt beroen-

de av varandra och är förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Insatser för att främja och 

förbättra folkhälsan är därför av stor betydelse för samhällsutvecklingen. På vilket sätt folkhälsa beak-

tas i regionala styr- och planeringsdokument, om folkhälsa betraktas som en utvecklingsfråga och hur 

det strategiska och operativa arbetet faktiskt bedrivs är faktorer som påverkar folkhälsoarbetet i länen.   

 

Kommunförbundet bidrar i samverkan med andra aktörer till att utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete 

i länet vilket är en viktig faktor i ett socialt uthålligt samhälle där ett stort humankapital är en av hörn-
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pelarna. Kommunförbundet är också en aktör som kan bidra till en överbryggning mellan social-, eko-

nomisk- och ekologisk uthållighet på politisk- och tjänstemannanivå.    

 

Indikatorer 

 Länets samtliga kommuner har utvecklat eller tagit första stegen mot ett strategiskt tänkande inom 

folkhälsoområdet. 

 Länets samtliga kommuner arbetar aktivt för att utveckla social-, ekonomisk- och ekologisk uthål-

lighet. 

 Länsaktörerna inom folkhälsoområdet har funnit en modell för samverkan. 

 En utveckling av socialt investeringsperspektiv har skett hos flertalet kommuner. 

 Flera kommuner har beslutat att tillskapa utvecklingsmedel för främjande och förebyggande sats-

ningar. 

 Länet har en långsiktig plan för folkhälsoarbete utan tidsbegränsning. 

 

Nyckelaktiviteter  

 Fördjupa samarbetet med regionala och nationella aktörer i syfte att utveckla strategiskt folkhälso-

arbete i länet. 

 Utveckla nätverk för tvärsektoriell samverkan i det kommunala uthållighetsarbetet. 

 Utveckla nätverk för politiker inom strategiskt folkhälsoarbete. 

 Fortsätta utbilda berörda i socioekonomiska beräkningsmodeller samt underhålla befintliga kun-

skaper inom området. 

 Delta i nationella, regionala och lokala nätverk för att behålla och utveckla kunskap och kompe-

tens inom sociala investeringar.  

 Fungera som bollplank och stöd för kommuner inom området sociala investeringar. 

 På plats i kommunerna erbjuda konkret stöd för kartläggning, analys, planering, genomförande 

och uppföljning.  

 Kommunförbundets styrelse har fattat beslut om ett ordinarie långsiktigt folkhälsoarbete på läns-

nivå. 

Vidtagna åtgärder  

 Diskussioner har förts med de regionala aktörterna om framtidens strategiska folkhälsoarbete 

med tanke på landstingets omorganisation i en folkhälsoenhet samt uppdateringen av den folk-

hälsopolitiska strategin. Diskussionerna har utmynnat i ett förslag på hur ett regionalt stöd till 

kommunerna kan se ut.  

 

 Arbetet med att utveckla nätverk för politiker inom det strategiska området har fortsatt men har 

ännu inte etablerats fullt ut.  

 

 Satsningen på sociala investeringar fortsätter bl.a. genom deltagandet i det nationella nätverk 

som bildats tillsammans med Scandia som blivit en medaktör inom området. Ett regionalt nätverk 

har upprättats i syfte att vara bollplank och ett forum för erfarenhetsutbyte gällande sociala inve-

steringar. 
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 En tydlig ökning av förfrågningar från kommunerna om hjälp med kartläggning, analys och upp-

följning av insatser har skett. Ett flertal möten på kommunledningsnivå kring detta har genomförts 

ute i kommunerna. 

 

 Ett förslag har utarbetats av kansliet om ett fortsatt strategiskt folkhälsoarbete från Kommunför-

bundet Norrbottens sida som omfattar en fast tjänst inom området. Styrelsen har behandlat frågan 

vid sina sammanträden i mars och juni. Vid styrelsens sammanträde den 4/12 togs inget beslut i 

frågan.  Verksamheten ska dock enligt styrelsen fortsatt inarbetas och prioriteras i Verksamhets-

planen för 2015-2018. 

 

 På uppdrag av NFR har en regional arbetsgrupp bildats för att utveckla ett långsiktigt föräldra-

stöd för åldrarna 0-18 år. Detta har skett i samverkan med Folkhälsomyndigheten. 

 

3.1.6 Forskning och utveckling/innovation Norrbotten  

Kommunförbundet Norrbotten inrättar från januari 2014 en gemensam FoUI-enhet (forskning och 

utveckling/innovation). Syftet är att FoUI Norrbotten ska stärka samarbetet mellan länets kommu-

ner vad gäller kunskapsutveckling inom de kommunala verksamheterna; socialtjänst, skola, sam-

hällsbyggnad, styrning och ledning, ekonomi m.m. Det övergripande målet är att FoUI ska bidra 

till att bredda och fördjupa den kommunalpolitiskt relevanta kunskapsbildningen till stöd för en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling i såväl glesbygd som tätort. 

 

Enheten ska utveckla samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länets kommuner, 

och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling/professionsutveckling som vilar på veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom ska FoUI-enheten styra forskning/utveckling/ 

innovation mot för kommunen intressanta områden, samt utgå från kommunernas behov baserad 

på omvärldsbevakning. Det innebär att FoUI Norrbotten ska vara ett stöd för kommunerna i deras 

uppgift att tillhandahålla verksamheter med hög kvalitet för medborgarna. Ledord är att syn-

liggöra, möjliggöra och nyttiggöra. Den främsta framgångsfaktorn är att man svarar upp mot 

kommunernas behov så att verksamheterna på alla nivåer kan bedrivas med bästa möjliga evidens 

som utgångspunkt.  

 

Indikatorer 

 Säkerställer att Kommunförbundet Norrbotten kan leverera förväntade effekter av FoUI i 

verksamheterna gentemot uppdragsgivarna  

 Säkrar samordning och effektivitet i verksamheterna avseende FoUI (tydlighet externt och 

internt)  

 Bidrar till framtida utveckling av FoUI - ökade ambitioner om evidensbaserad kunskapsut-

veckling i kommunala verksamheter  

 Är ekonomiskt hållbar över tid  

 Bidrar till tillväxt och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  
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Nyckelaktiviteter 

 Skapa mötesplatser, arenor mellan forskning och praktik i syfte att definiera väsentliga forsk-

ningsområden, kartlägga forskningsstrategier med utgångspunkt i kommunal verksamhet 

(problemformuleringsseminarier/prioriteringsseminarier),  

 Identifiera forskningsprojekt i samverkan mellan akademin och kommunerna (behovsbasera-

de frågor)  

 Synliggöra och implementera forsknings- och utvecklingsresultat som gagnar utvecklingen i 

de kommunala verksamheterna, dvs. bistå med insatser som höjer kunskapsnivån och föra in 

vetenskapliga perspektiv  

 Erbjuda vetenskaplig handledning och stöd till lokala projekt- och utvecklingsaktiviteter, stöd 

till kunskapsutveckling.  

 Erbjuda stöd till implementering, erfarenhetsutbyte och praktiknära forskning.  

 Erbjuda system för att identifiera behov av kvalitetsutveckling -> utgöra underlag för den 

långsiktiga planeringen av såväl lokala som gemensamma aktiviteter.  

Vidtagna åtgärder 

 Arbetat systematiskt med att formera den interna organisationen; diskuterat målbild, verksamhetsidé 

och uppdrag för FoUI-verksamheten. 
  

 Medverkat vid ett stort antal möten och nätverksträffar med politiker och tjänstemän för att informe-

ra om FoUI-verksamhetens mål och uppdrag; t ex KF:s styrelse, politiska beredningsgrupper, läns-

träffar för kommunchefer och chefstjänstemän inom olika verksamhetsområden. 
 

 Utformat uppdragsbeskrivning och arbetsordning för FoUI-utskottet samt genomfört tre möten i ut-

skottet. 
 

 Genomfört möten med utvecklingsstrategerna vid Kommunförbundet i syfte att stärka det interna 

samarbetet inom Kommunförbundet. 
 

 Genomfört besök i elva kommuner. Samtal med kommunernas ledningsgrupper med utgångspunkt i 

en presentation av FoUI Norrbottens uppdrag och kommunledningens presentation av sina utma-

ningar, utvecklingsbehov och önskemål om stöd från FoUI. Sammanställning och analys av det mate-

rial som insamlats vid dessa kommunbesök har påbörjats. 
 

 Parallellt med kommunbesöken initierat ett utvecklingsarbete tillsammans med ett designföretag som 

anlitats för att ge stöd till att utveckla FoUI-verksamheten utifrån ett användarperspektiv.   
 

 Initierat nystart och genomfört tre träffar med Rådet för kunskapsutveckling inom lärande, omsorg 

och vård. Förutom FoUI-medarbetarna ingår i rådet en socialchef, en skolchef, en lektor från Luleå 

kommun, en repr. från landstingets FoU och fyra seniora forskare från Luleå tekniska universitet. På 

agendan är bl. a informations- och kunskapsutbyte kring pågående forsknings- och utvecklingsarbe-

ten, seminarieverksamhet samt diskussion om gemenamma projekt- och forskningsansökningar. 
 

 Etablerat kontakter med potentiella samarbetspartners från olika kunskapsmiljöer, som exempelvis 

FoU Välfärd i Västerbotten och forskare och doktorander vid LTU. Ett särskilt studiebesök har ge-

nomförts vid FoU Skåne samt FoU Helsingborg. 
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 Initierat nystart för kvalitetsnätverket för utvecklingsledare inom skolan.   
 

 Genomfört workshops om Evidensbaserad praktik (EBP) i tre kommuner. 
 

 Arrangerat lärande nätverk inom socialtjänsten för a) LSS-handläggare, b) biståndshandläggare c) 

chefer äldreomsorg, samt d) chefer LSS-verksamhet. Två träffar per yrkesgrupp har anordnats under 

året. 
 

 Anordnat möten med lärande nätverk för EBP kontaktpersoner. Kontaktpersonerna är utsedda att 

vara lokala stödjare när evidensbaserad praktik ska införas i kommunernas socialtjänst.  
 

 Deltagit vid möten med kommunal ledningsgrupp där Kommunförbundets utvecklingsledare deltar. 
 

 Deltagit i operativ ledningsgrupp, en gemensam ledningsgrupp mellan kommunerna och landstinget 

för utvecklingsarbeten och som bereder ärenden till Länsstyrgruppen. 
 

 Gett handledning och/eller annat stöd till ett tiotal utvecklingsprojekt.   
 

 Bistått med internt handledningsstöd vid utredningen om Mediacenter. 
 

 FoUI har, i samarbete med Piteå kommun, blivit beviljade ett projektanslag för att studera frågan om 

beprövad erfarenhet med empiriskt fokus på lärares pedagogiska arbetssätt för att främja elevinfly-

tande i undervisning och lärande. Projekttiden löper under 2015.  
 

 Benitha Eliasson disputerade med avhandlingen Social work approaching evidence-based practice. 
 

 FoUI-chefen har varit vetenskaplig ledare för det nationella projektet "Barns och ungdomars bru-

karmedverkan i den sociala barnavården" och medförfattare till boken "Barnen vill - vågar vi" (All-

männa Barnhuset). 
 

 FoUI-chefen har varit medförfattare till en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften "Journal 

of evidence and policy"  
 

 Deltagit vid tre träffar med SKL:s nationella nätverk för plattformsledare EBP, som ingår i den sats-

ning som görs på införandet av evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 
 

 Deltagit vid nationella nätverksmöten med FoU skola via SKL. 
 

 Deltagit vid regionala nätverk genom a) Kunskapsnätverk FoU Välfärd Västerbotten (socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvårdsfrågor) och b) Samverkan Norr (utbildningsområdet). 
 

 Anordnat och medverkat på Regional spridningskonferens om resultaten från ett nationellt utveck-

lingsarbete om Barns delaktighet och inflytande. Konferensen hölls i Luleå och var ett samarrange-

mang mellan KF/FoUI och FoU Välfärd Västerbotten. 
 

 Medverkat med föreläsning vid Regional spridningskonferens om barns delaktighet, Västra Göta-

land/Göteborg. 
 

 Medverkat vid Kunskap till praktiks (SKL) nationella spridningskonferens om Missbruks- och bero-

endevård med presentation av projektet "Uppföljning av mångbesökare inom missbruks- och beroen-

devård", som genomförts i Norrbotten.  
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 Medverkat/deltagit med föredrag vid FORSA-symposium (Förbundet forskning i socialt arbete) i 

Malmö.  
 

 Medverkat på länsträff för personalchefer i Piteå, med föredrag under punkten "forskning om kom-

munikativt ledarskap".  
 

 Medverkat vid "Femkanten-dagen"; utvecklingsdag i Älvsbyn för lärare och skolledare inom vuxen-

utbildningen i femkanten-kommunerna. Presenterat FoUI:s verksamhet samt en föreläsning om "sko-

la på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". 
 

 Medverkat med monter för FoUI vid Kunskapsfestival i Piteå. 
 

 Deltagit vid nationellt forskarnätverk HumSamPsyk, vid Umeå universitet. Fokus är nationell forsk-

ning inom det psykiatriska fältet. 
 

 Deltagit vid möten ned Utbildningsområdet för området Hälsa, LTU. 
 

 Deltagit vid socialchefsstämman. 

 Deltagit vid FoU Välfärd Konferens i Vänersborg, en nationell konferens för alla FoU-miljöer i lan-

det. 
 

 Deltagit vid Skolverkets konferens (del 1 och 2) "Forskning lyfter Norr" i Umeå. 
 

 Deltagit på nationellt seminarium om "skola på vetenskaplig grund" i regi av SKL.  
 

 

 Deltagit vid Swedish Lappland School Summit konferensen. " En konferens om skolans plats i en glo-

bal, mobil och digital värld". 20-21 november 2014 i Luleå.  

 

3.1.7 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 regio-

nal digital agenda. I arbetet har deltagit representanter för företagare, riksförbundet för lantbruka-

re, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, länsstyrelsen och Kommunförbundet 

Norrbotten. Strategin för den regionala digitala agendan antogs av Regionala parterskapet i januari 

2014. Den innehåller prioriterade åtgärder för varje deltagande organisation för att uppnå strate-

gins mål. Varje organisation har ett eget ansvar att bidra till genomförandet av strategierna. IT 

Norrbotten kommer på övergripande nivå att följa upp det operativa arbetet hos aktörerna. 
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Kommunförbundet Norrbotten tillsammans med länets kommuner har bundit sig att inom social-

tjänsten 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, grund-

skola och gymnasieskola. 

 

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

ledning för utveckling av det fortsatta arbetet mot eSamhället. I strategin formuleras tre målsättningar 

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 faktorer 

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. Värdkommunen är Luleå kommun. Ett av områden som e-nämnden ansvarar för 

är det gemensamma befolkningsregistret, Regionnav, för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. 

Regionnavet driftsattes under 2013 och idag har flera verksamhetssystem integrerats till navet för att 

kvalitetssäkra befolkningsuppgifter till olika register. Ett exempel är det gemensamma bibliotekskortet 

i länet. 

 

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. 

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

tions- och informationsteknik för berörda verksamheter. 

Vidtagna åtgärder 

 Regionala partnerskapet beslutade i januari om Regional digital agenda som tagits fram av IT 

Norrbotten i samarbete med representanter för Länsstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Luleå 

tekniska universitet, Kommunförbundet Norrbotten, Företagarna och Lantbrukarnas riksförbund. 

 

 e-nämnden har samordnat inventering av vilka lösningar för e-tjänster kommunerna har och har 

startat arbetet för att ta fram förfrågningsunderlag för en gemensam tjänsteplattform för e-

tjänster. 

 



    
 

28 

 

 det gemensamma befolkningsregistret, Regionnavet har permanentats och det gemensamma bibli-

otekssystemet är första verksamhetssystemet som integrerats till detta befolkningsregister. 

 

3.1.8 Utred och föreslå på vilket sätt förbundets uppdrag och organisation kan ut-
vecklas för att bli en tydligare regional aktör och för att på ett bättre sätt främja 
kommunernas samarbete och gemensamt nyttjande av resurser och kompetens  

 

Kopplat till det övergripande målet 4 ” Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effekti-

visering och gemensamt nyttjande av resurser och kompetens” initierades redan i slutet av 2013 en 

utredning med uppdrag enligt rubrik. David Sundström, Piteå kommun, anlitades på 25 % för att leda 

utredningen. 

 

Ett avstamp gjordes vid länsträffen för kommunalråd och kommunchefer i november 2013. Processen, 

som benämns ”Kommunförbundet 2015” har genomförts med ett brett deltagande från kommunerna 

och till del från omgivande samhälle. Målet var att styrelsen i september, med utredningen som grund, 

skulle fatta ett inriktningsbeslut om eventuellt nytt uppdrag, organisation mm. Det formella beslutet 

fattas av förbundsfullmäktige i april 2015.   

 

Bakgrunden är att en allt mer påträngande demografisk problematik med minskade förutsättningar att 

finansiera den gemensamma välfärden tillsammans med att regionerna får en allt större inflytande över 

samhällsutvecklingen. I uppdraget gavs därför två målbilder att arbeta mot inför 2015: 

 

 I Norrbotten samverkar primärkommunerna för att stärka kvalitén i verksamheten, minska kostna-

derna för medborgarna och för att stärka regionens attraktionskraft för företag och invånare. 

 Norrbotten uppfattas av andra som en tydlig, analytisk stark och enad region. Avståndet från 

Norrbotten till Stockholm minskar. 

 

Indikatorer 

 Kommunerna upplever en stark delaktighet i processen 

 Ett genomarbetat beslutsunderlag föreligger senast i september 

 

Nyckelaktiviteter 

 Styrelsen behandlar frågan löpande i samband med styrelsemöten 

 Länsträffar genomförs på stor bredd 

Vidtagna åtgärder 

 Utredningen har genomförts och presenterats för styrelsen i september 

 Parallellt utarbetades ”Inriktning 2015-2018” vilken antogs av styrelsen i december. Inriktningen 

sändes därefter ut på remiss till medlemmarna med svar i slutet av februari 2015 
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3.2 Övrig intressebevakning 

3.2.1 Jämställdhetsintegrering 

Kommunförbundets styrelse, förbundsfullmäktige och samtliga kommuner förväntas under 2012-2013 

att ha antagit CEMR jämställdhetsdeklaration (Council of European Municipalities and Regions). De-

klarationen är ett verktyg som syftar till att införliva jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutfat-

tandet 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 politiska rollen,(artikel 2-7) samt allmänna åtagande (artikel 8-30).  

 

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 tjänsteleve-

rantör (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 analyse-

ras. Förbundet kommer internt och gentemot medlemmarna att använda metoden jämställdhetsintegre-

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

 

Kommunförbundet och kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering ingår som en del i Norrbot-

tens regionala handlingsplan för jämställd tillväxt 2013-2014. 

 

Indikatorer 

 Utsedda ansvariga i respektive kommun ska ha genomgått av förbundet tillhandahållen introduk-

tionsutbildning och påbörjat utarbetande av handlingsplaner 

 

 Nyckelaktiviteter 

 Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före 2014-12-31 

 Genomför i samverkan med NLL fortsatta utbildningar inom området 

 Genomför en workshop för nätverket processledare som utsetts i varje kommun 

 Ta fram en checklista för jämställdhetssäkrade och jämlikhetsfrämjande event och uppdatera jäm-

ställdhetsplanen för att säkerställa det interna arbetet med jämställdhet på kommunförbundet sett 

ur arbetsgivarperspektivet.  
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 Samverka med landstinget, länsstyrelsen, universitetets och civilsamhället inför Norrbottens del-

tagande på Nordiskt forum i Malmö 2014 där länet deltar och presenterar arbetet med jämställd-

hetsdeklaration och jämställd tillväxt.  

Vidtagna åtgärder 

 Av länets 14 kommuner har sex kommuner antagna handlingsplaner, fem kommuner befinner sig i 

fas att anta handlingsplan samt tre kommuner där arbetet av olika anledningar som t.ex. perso-

nalomsättning stannat upp.  

 

 Genomfört i samverkan med NLL utbildningen, Att styra och leda jämställt, med 90 deltagare och 

representationen från 11 kommuner. 

 

 Två workshops för kommunernas utsedda processledare har genomförts med 27 deltagare som 

totalt sett representerade 13 kommuner. 

 

 Uppdateringen av jämställdhetsplanen är genomförd. Arbetet med checklista för jämställdhets-

säkrade och jämlikhetsfrämjande event är i slutfasen.  

 

 Norrbottens deltagande på Nordisk Forum i Malmö 12-15 juni 2014 i samverkan är genomförd. 

Där presenterades länets arbete med jämställdhetsdeklarationen och jämställd tillväxt genom att 

Norrbotten hade en egen monter under eventet samt en programpunkt på 90 minuter. Från Norr-

botten fanns det på plats ca ett hundratal personer som deltog i arbetet med monter/programpunkt 

eller var på plats för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. 

 

 Den för förbundet och Norrbottenslän landsting gemensamma politiska ledningsgruppen för jäm-

ställdhet och jämställdhetintegrering, har under året sammanträtt fyra gånger. 

 

 Förbundets styrelse har rekommenderat medlemkommunerna fem insatser för kvalitetssäkring, 

utbildning, uppföljning och samverkan inom området jämställdhet och jämställdhetintegrering. 

 

 Pris för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten 2015-2019 är inrättat i samverkan mellan Kom-

munförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet samt Länsstyrel-

sen i Norrbotten. Finansieringen är 25 000 kronor från varje aktör/år, vilket ger en prissumma på 

100 000 kronor/år. 

 

 Länsstyrelsen Norrbotten har inbjudit Kommunförbundet Norrbotten att delta i Jämställdhetsde-

legationen. Kommunförbundet har deltagit vid årets två träffar.  

 

3.2.2 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 Norrbot-
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tens läns landsting. Arbetet följs inom ramen för ordinarie styrning i kommunförbundet, genom läns-

styrgrupp och samverkansberedning. Länsstyrgruppen fungerar som styrgrupp för arbetet inom Sam-

verkan mot våld. 

 

Indikatorer 

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

landsting, Polismyndigheten Norrbotten, representanter från länsdelarna samt brukarorganisa-

tioner utifrån identifierade behov.  

 Det föregående och pågående utvecklingsarbetet inom länsdelarna och hos respektive aktörer 

följs upp enligt överenskommelse om Basnivå. 

 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 ungdo-

mar som utsatts för våld av närstående.  

 Stärkt samverkan över kommungränserna för att uppnå lagstiftningens krav samt medborga-

rens 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 insats-

kedja och handläggningsöverenskommelse.  

 Utveckla den gemensamma webbportalen samt sprida information om denna genom kampan-

jen Bryt tystanden.  

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

 

Nyckelaktiviteter 

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

cialtjänstens strateg på Kommunförbundet Norrbotten samt chefen för hälso- och sjukvård, 

NLL.  

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

garmyndigheten, Polismyndigheten Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Migrationsverket 

samt övriga aktörer.  

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

av basnivå.  

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

munerna 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 utredning inom socialtjänsten.  
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 I samverkan med huvudaktörerna NLL, Polismyndigheten Norrbotten, Länsstyrelsen samt 

representanter från kommuner i länsdelarna utreda förutsättningar, utveckla överenskommelse 

samt verksamhet för ett skyddat boende i länet.  

 I samverkan med representant för NLL ta fram förslag på insatskedja/överenskommelse 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 länsstyrgrup-

pen för beslut.  

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

upp kommunernas publicering av ”gröna knappen”.  

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

Vidtagna åtgärder 

 Genom handlingsplanen för 2014-2015 beskrivit arbetet inom Samverkan mot våld.  

 

 Medverkat i möten med länsgruppen för kvinnofrid samt deltagit i revidering av Myndighets-

gemensamma planen i Norrbottens läns 2014.  

 

 Regelbundet, var fjärde vecka, träffat och samtalat med representanter från länsdelarna, Po-

lismyndigheten, Länsstyrelsen, landstinget i syfte att samordna aktiviteter, uppmärksamma 

och identifiera utvecklingsområden. 

 

 Sammanställt uppföljning av kommunernas basnivå och socialstyrelsens öppna jämförelser 

Brottsoffer och spridit information om resultat till beslutsfattare inom kommunerna. 

 

 Initierat till kommunöverskridanden samverkan och samnyttjande av resurser genom att sam-

la kommunerna i Piteå Älvdal för ett första möte och medverkat vid träffar med Styrgruppen 

våld i nära relationer i Östra Norrbotten för dialog om fortsatt samverkan.  

 

 Deltagit i Kvinnofridsnätverket Norrbotten/Västerbotten, SKL’s kvinnofridsnätverk, Interna-

tionell utbildningsdag, BASK (barnet som kunskapskälla) nätverket samt expertmöte 5 days of 

violence prevention i Stockholm, medverkat i utvecklingsarbete gällande Öppna jämförelser 

Brottsoffer på inbjudan av Socialstyrelsen, medverkat i uppföljningsdag nationella Kvinno-

fridskonferensen. 

 

 Initierat fortsatt samverkan och samordnat möten med FOUI, LTU samt praktiker gällande 

projektet Barn hjälper barn.  

 

 Dialog med representanter från kommunerna i specialistgruppen gällande utvecklingsarbete i 

barnsamråden. Studenter från LTU utvärderade arbetet med barnsamråden i två länsdelar 

och studenter genomförde en resultatutvärdering gällande delar av Samverkan mot våld.   

 

 I samarbete med socialtjänstens strateg Kommunförbundet och chef för hälso- och sjukvård 

skrivit kunskapsunderlag gällande skyddat boende för våldsutsatta kvinnor på uppdrag av po-

http://www.våldmotnära.se/
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litiska samverkansberedningen och länsstyrgruppen. Tillsammans med en arbetsgrupp tagit 

fram en överenskommelse gällande skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i Norrbotten.  

 

 I samarbete med Landstingets representant reviderat och utvecklat överenskommelser gällan-

de målgruppen personer som utsätts för våld i nära relationer.  

 

 Kontinuerligt och efter behov uppdaterat webbportalen, samt följt upp kommunernas publice-

ring av ”gröna knappen”. Publicerat nyheter från omvärlden gällande sakområdet mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer. Alla kommuner har publicerat ”gröna knappen”, 

hälften av länets kommuner har publicerat den på första sidan. Vilket innebär att medborgar-

na har möjlighet till mer tillgänglig information om våld i nära relation och vilka möjligheter 

det finns att få stöd och hjälp. För 2014 var det totalt 203 151 sidvisningar i jämförelse med 

143 922 sidvisningar för 2013. Facebook sidan Bryt tystnaden har ökat spridning under året.  

 

 Kampanjen Bryt tystnaden: kontaktat föreningar och organisationer i syfte att engagera stöd 

för kampanjen. Under året har följande föreningar, företag och organisationer publicerat 

”gröna knappen” på egen webbsida för att synliggöra samarbetet; Glugg produktion, Rysk-

svenska föreningen, Länsförsäkringar Norrbotten, LKAB. Tillsammans med representant från 

landstinget och länsstyrelsen medverkat och spridit information om kampanjen Bryt tystnaden 

på Luleå hockey och Northland baskets hemma matcher.  

 

 Spridit kunskap och information om Samverkan mot våld samt kampanjen Bryt tystnaden ge-

nom föreläsningar på LTU, Nordiskt Forum i Malmö, SEE - veckan, Kvinnojourernas Läns-

träff, SKL’s kvinnofridsnätverk, Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor i 

Kalix. Genom kommunbesök och nätverksträffar: Arvidsjaur, Älvsbyn, Piteå, Luleå, Kiruna, 

Gällivare, Boden, Jokkmokk och medverkan i kommunernas myndighetssamverkansgrupper 

Luleå/Boden, Kiruna och Gällivare. Genom att ta emot besök från andra regioner och kom-

muner utanför länet. 

 

 Arrangerat och medverkat vid utbildningsdagar; utbildningsdag om Könsstympning i sam-

verkan med Länsstyrelsen, ca 100 deltagare, och i samverkan med utvecklingsledare på 

Kommunförbundet och representant från Brottsofferjouren Luleå arrangerat utbildningsdag 

Vad är det för fel? Kan det vara våld? Ca 100 deltagare.  I samverkan med Länsstyrelsen or-

ganiserat länsträff för kommunernas Trappan-behandlare.  

 

3.2.3 Skatteutjämningen 

Under verksamhetsåret ska effekterna av det reviderade utjämningssystemet, med efterföljande propo-

sition följas. Eventuella åtgärder med anledning av dessa ska samordnas inom Skogslänsgruppen. 
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Nyckelaktiviteter  

 Utsedda ledamöter och direktören deltar i Skogslänsgruppens möten, tar del av information och 

förmedlar förbundets ståndpunkter. 

 

4. 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 material inom 

områden som är aktuella eller viktiga att belysa.  

 

Våra kunder erbjuds ett rikt och aktuellt utbud av undervisningsmedia, i form av strea-

ming/strömmande media och DVD med färdigt arbetsmateriel. Utbudet 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, till-

handahålla ett bra utbud och tillgängligheten till detta samt användarvänliga och driftsäkra tekniska 

lösningar. Ett fundament är att vi genom vår verksamhet hjälper skolan att använda media och teknik i 

skolan, och att MediaCenter följer de upphovsrättsliga lagar och avtal som finns, för att utbildnings-

sektorn 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 fort-

löpande kunna erbjuda ett förbättrat kvantitativt och kvalitativt utbud, när det gäller undervis-

ningsfilmer, men också genom att kunna erbjuda den nya tekniken i form av streaming/ ström-

mande media. Streamingen har mer än tredubblats sedan starten, och ger pedagogerna nya möjlig-

heter i sin undervisning. Det senaste är ”samsök” som söker filmer och materiel hos MediaCenter, 

Utbildningsradion, Wikipedia och i National Encyklopedins fria del. Det öppnar ytterligare nya 

möjligheter och arbetssätt för pedagogerna och eleverna. MediaCenter erbjuder användarvänliga, 

trygga och driftssäkra helhetslösningar för det moderna klassrummet. 

 

Nyckelaktiviteter  

 Utbudet av streaming/strömmande media utökas ytterligare vårterminen 2015. Speciellt satsning 

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. 

Vidtagna åtgärder 

 Program och dokumentärer från SVT har köpts in, eftersom de inte ligger kvar tillräckligt länge 

på SVT-play. 

 

 Fler filmer/program finns tillgängliga som Streaming/strömmande media, och utökas varje vecka 

vilket är huvudförklaringen till den utökade utlåningen (se bilaga 2). 

 

 Nyhetsbrevet har gått ut oftare, och har gett stor respons och fler prenumeranter.  

 

 Samarbetet med lärarna har utökats, bland annat när det gäller tips/önskemål på filmer som Me-

diaCenter ska tillhandahålla i sitt sortiment. 

 

 MediaCenter har arbetat intensivt med att förbättra sitt utbud av filmer och program, detta för att 

andra aktörer ibland har svårt att erbjuda aktuellt material. Detta har resulterat i att MediaCen-

ters egna inköpta filmer ligger i topp över de mest sedda filmerna som Streaming/strömmande 

media, men också genom lån på DVD. 

 

 

5. Projekt 

5.1 Kunskap till praktik – utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraper-
spektiv inom missbruk och beroendeområdet  

Länets kommuner och Norrbottens läns landsting bedriver ett gemensamt utvecklingsarbete inom risk-

bruk, missbruk och beroendeområdet.  

Regeringen och SKL har en överenskommelse med utgångspunkt från huvudmännens behov inom 

Kunskap till praktik att stödja dem när det gäller att förstärka barn och föräldraperspektivet i missbruks 

– och beroendevården. Det övergripande målet är att stärka barn- och föräldraperspektivet inom miss-

bruks- och beroendevården så att föräldrar och barn i dessa familjer erbjuds ett ändamålsenligt stöd.  

 

Indikatorer  

 Att barn till föräldrar med missbruk eller beroende blir uppmärksammade och får det skydd, stöd 

och den hjälp som de har behov av  

 Att personal som träffar personer med missbruk eller beroende ska ha samtidigt fokus på såväl 

barn som på föräldraskap och familjens betydelse. 

 Att personal som i sin verksamhet möter patienter/klienter med barn ska ha god kunskap om hur 

förälders eller likställds missbruk eller beroende kan påverka föräldraförmågan. 

 Att kunskapen på länsnivå om vilka insatser/verksamheter som finns till barn och föräldrar inom 

missbruksvård ska tydliggöras 

 Att utveckla arbetet utifrån de behov som finns på länsnivå 
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 Att mentorskap i föräldrarollen ska vara utvecklad inom några brukarorganisationer. 

 

Nyckelaktiviteter  

 Sprida kartläggningens resultat för att motivera verksamheterna i deras utvecklingsarbete 

 Besök i verksamheterna som inte kommit igång med fördjupningskurs för att initiera och planera 

fördjupningskurs och vidare utvecklingsarbete  

 Stötta verksamheterna att utveckla rutiner och upprätta handlingsplaner utifrån de behov de identi-

fierat vid fördjupningskursen.  

 Kontaktpersonsträffar för erfarenhetsutbyte i arbetet med att gå från individ- till familjeperspektiv 

 Gemensam fortbildningsdag med Barn som anhöriga NLL - Barnrättsombuden 

 Samarbete med utvecklingsledare Barn och unga utifrån samverkan på Individ- och familjeomsor-

gen (IFO)  

 Stöd till Kiruna och Boden IFO som medverkar i SKL:s utvecklingsarbete utifrån samverkan barn 

och familj - vuxna i missbruk. 

 Utveckling av arbete med brukarorganisationer för mentorskap i föräldrarollen till föräldrar med 

missbruk- och beroendeproblematik 

 Samarbete med FoU-verksamheterna gällande kartläggningsresultat och studiematerial. 

Vidtagna åtgärder  

 Kartläggningens resultat och det vidare arbetet med att analysera resultaten är presenterade för 

verksamheterna i samband med kontaktpersonträffar och vid besök i kommunerna. 

 

 Processledare har besökt Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Älvsbyn och genomfört fördjupning 

under 2014.  

 

 Piteå har genomfört fördjupningskursen och identifierat behovsområdena, Arvidsjaur har påbör-

jat fördjupningskurs.  

 

 Processledaren har stöttat i genomförande och delvis deltagit på fördjupningskurs där personal i 

missbruksvården från kommun och landsting i Luleå/Boden medverkat. 

 

 Verksamheterna som genomfört fördjupningskursen har getts stöd att utveckla  

 rutiner och upprätta handlingsplaner utifrån sina egna behov och förutsättningar vid gemensam-

ma möten med nätverket och vid separata kontakter med kommunerna. 

 

 Processledaren har tillsammans med utvecklingsledare Barn och unga arbetat med samverkan 

inom IFO utifrån ett barn- och föräldraperspektiv genom information och stöd på kontaktpersons-

träffar samt riktat stöd till Bodens kommun IFO som är pilotkommun för samverkan. 

 

 Processledaren har tillsammans med medlemmar från NLL, Länsstyrelsen och Kommunförbundet 

och Luleå kommun arbetat att gemensamt utveckla både generellt och riktat föräldrastöd i länet. 
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 Processledaren har deltagit på brukarrådets möten och informerat om arbetet med föräldrastöd 

och diskuterat former för mentorskap i föräldrarollen inom brukarorganisationerna. 

 

 Processledaren har planerat metodutbildning i BRA-samtal, samtal med Barn som anhöriga som 

ett komplement till Kommunförbundets utbildningar.  Processledaren har vänt sig till NLL för 

samarbete kring denna planering. 

 

 Processledaren har deltagit på regelbundna träffar med FOUI Norrbotten samt övriga utveck-

lingsarbeten och därigenom fått kunskap om möjligheter att samverka och nyttja varandras resur-

ser. 

 

 Processledaren har deltagit i nationella konferenser som SKL anordnat inom utvecklingsarbetet. 

 

5.2 Kommunal eHälsa inom socialtjänst  

De senaste åren har man i programmet Nationell strategi för eHälsa inom socialtjänst prioriterat infor-

mationsåtkomst över huvudmannagränserna om de gemensamma vårdtagarna samt införandet av digi-

tala trygghetslarm inom hemtjänsten. På nationell nivå har pågått ett arbete att införa Nationell Pati-

entöversikt (NPÖ) för att lösa informationsåtkomsten mellan vårdgivarna och hösten 2012 började 

Norrbottens läns landsting producera information till NPÖ och under 2013 blev kommunerna klara 

med att konsumera information i NPÖ.  

 

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

om att under 2013 - 2015 påskynda utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten, dels genom stimulansme-

del till kommunerna och regionala samordnare, dels genom nationella stödinsatser. För att klara av 

framtidens välfärd med ökat antal äldre och personer med behov av stöd från socialtjänsten samtidigt 

som antalet utbildad personal minskar, kommer tekniken att spela en allt viktigare roll. Övergripande 

mål för utveckling av eHälsa är att skapa konkret nytta för medborgare, personal och beslutsfattare 

genom att socialtjänsten utvecklar service och tjänster med stöd av IT-teknik till invånarna och effekti-

viserar verksamheten t ex genom mobila tjänster. I överenskommelsen om eHälsa var parterna överens 

om fem olika utvecklingsområden:  

1. att öka antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånare samt användningen av e-tjänsterna 

2. att andelen berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsiden-

tifikation ökar  

3.  att andelen berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information 

mobilt ökar 

4.   att andelen behörig personal som kan komma åt relevant information i Nationell Patientöversikt, 

NPÖ ökar och att kommuner 2014 börjar producera information till NPÖ.  

5.   att öka andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har 

beviljat. 
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I överenskommelsen för 2014 fanns även ett villkor om att kommunerna skulle påbörja en process för 

att etablera och finansiera ett koncept för "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital 

teknik". 

 

Regeringen har inte beslutat om fortsatt ekonomiskt stöd till eHälsa i kommunerna och därmed kom-

mer stimulansbidraget att utgå fr o m år 2015. Kommunförbundets styrelse har dock beslutat om att 

fortsätta med samordning av utvecklingsarbetet inom eHälsa i kommunerna under ett år till. Kommu-

nerna har även gjort ansökan om EU-medel till ett 3-årigt projekt inom eHälsa för att införa nya ar-

betssätt i verksamheter med stöd av ny teknik. 

 

Indikatorer  

 Öka kunskaper om tekniska lösningar inom eHälsaområdet och skaffa erfarenheter av dem i syfte 

att införa nya verktyg inom sakområdet 

 Informationsspridning och kunskapsöverföring till olika nyckelgrupper i kommuner för att stödja 

utvecklingsarbetet 

 Förenkla vardagen för invånarna genom e-tjänster inom socialtjänsten 

 Skapa större trygghet och valfrihet för brukare genom e-tjänster 

 Införa digitala trygghetslarm i kommuner 

 Kommuner som producenter till NPÖ 

 Säker inloggning till fler system inom socialtjänsten 

 Effektivisering av administration för personal inom socialtjänst  

 Bevakning av och deltagande i arbetet på nationell nivå med den nationella strategin för eHälsa 

 

Nyckelaktiviteter  

 En regional samverkan mellan länets kommuner, Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottensläns 

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

gor  

 Ett nära samarbete med Norrbottens läns landsting inom eHälsa t ex genom att driva gemensamma 

projekt 

 Representanter från utvalda kommuner och Kommunförbundet deltar i utvecklingsarbetet på na-

tionell nivå. 

 Utredning av processen för att kommuner ska bli producenter till NPÖ samt framtagande av in-

formationsmängder.  

 Stödja en bredare användning av säker inloggning i olika verksamhetssystem. 

 Införa mobila tjänster inom hemtjänst och hemsjukvård 

 Ett antal e-tjänster inom socialtjänsten införs i kommuner. 

 Digitala lösningar för kommunikation i ordinärt boende införs för att underlätta kvarboendet. 
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Vidtagna åtgärder 

 Samverkan sker kring gemensamma projekt inom eHälsa både med Luleå tekniska universitet 

(LTU), kommunerna och Norrbottens läns landsting(NLL) för att utveckla vården med stöd av 

modern teknik. Två kommuner har aktivt deltagit i ett 2-årigt projekt med stöd av medel från EU 

för att utveckla demensvården och två andra större projekt har drivits under året i samarbete med 

NLL och LTU i syfte att införa digitala verktyg och hjälpmedel i vård och omsorg. 

 

 Representanter från länet har deltagit i arbetsgrupper och nätverk på nationell nivå. 

 

 Ingen av kommunerna har under året börjat producera vårdinformation till Nationell patientöver-

sikt (NPÖ) vilket beror på att utveckling av den nya versionen av NPÖ försenats och varken de 

tekniska eller ekonomiska förutsättningarna har varit klara för kommuner. 

 

 Kommuner inför säker inloggning med stöd av SITHS-kort i allt fler verksamhetssystem som inne-

håller känslig information och personuppgifter. 

 

 I fem kommuner har pågått tester av digitala lösningar för e-hemtjänst och i två kommuner testas 

tekniska lösningar för att möjliggöra en säker mobil informationsåtkomst och dokumentation inom 

hemtjänst och hemsjukvård. I en av kommunerna, Övertorneå, har socialnämnden beslutat om att 

införa elektronisk nattillsyn som en insats inom hemtjänst och i Kalix kommer mobil åtkomst till 

journaler permanentas för socialjour. Vidare kommer de även att testa lösningen för andra yrkes-

grupper framöver. 

Två av kommuner, Arvidsjaur och Pajala, har testat och erbjuder mobilt 

larm/positionsringsverktyg som ett hjälpmedel för tidigt dementa. Erbjudandet bygger på att ens 

närstående/anhöriga eller grannar deltar som resurspersoner. 

 

 Tio av länets kommuner har avropat digitala trygghetslarm enligt ramavtalet som finns för tjäns-

ten. Det har dock visat sig att det funnits tekniska brister i utrustningen som levererats till kom-

muner och uppföljning av leverantörens åtgärder på utrustning sker med stöd av SKL Kommentus 

och Myndigheten för delaktighet. 

 

5.3 Laxfiske - framtidens besöksnäring  

Projekt ”Laxfiske framtidens besöksnäring” påbörjades under 2014 med målet att maximera antalet vildlaxar 

som återvandrar till sina hemälvar, i syfte att säkra vildlaxens fortlevnad och samtidigt stimulera sportfisketu-

rismen genom ökad tillgång på vuxen lax. Projektverksamhet har varit bidragande till de förändringar som nu 

sker inom laxförvaltning och som resulterar i rekord mängder lax i Norrbottens vattendrag med 100 000 laxar 

i Torneälv samt rekordtillgång i Råne- och Byske älv 2014. Rekorduppgången av lax och ett ökande antal 

besökande sportfiskare innebär att vi har uppnått vårt mål och Norrbotten är nu det snabbast växande 

besöksmålet för vildlaxfiskare inom Östersjöområdet, samtidigt innebär en ökande mängd besökande 

sportfiskare nya regionala utmaningar. Projektet ”Laxfiske framtidens besöksnäring” ska därför inriktas på att 

utveckla nya metoder för att utveckla effektiv lokalförvaltning för att optimera möjligheter för utveckling av 

besöksnäring inom regionen. För att förbättra könsfördelning inom projektaktiviteter har vi gett plats för 



    
 

40 

 

representant från Fjällorna en riksorganisation för sportfiskande kvinnor inom styrgruppen. Projektet förväntas 

skapa nya lönsamma företag, arbetstillfällen och medverka till förnyelse av Norrbottens landsbygd. ”Laxfiske 

framtidens besöksnäring” är finansierat fram till mars 2015 och medfinansieras av Kommunförbundet Norr-

botten, Rudolph Isakssons stiftelse, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting.   

 

Indikatorer  

 Att Norrbotten ska bli det snabbast växande besöksmålet för vildlaxfiskare inom Östersjöområdet.  

 Norrbotten ska vara ledande inom Sverige angående nyttjande av informationsteknik för  

fångstrapportering av vildlaxfångster. 

 Kommunikation och informationsfördelning mellan besöksnäring, fiskevattenägare och beslutsfattare har 

påtagligt förbättrats. 

 Kompetens inom resursen vildlax har påtagligt höjts inom målgruppen besöksnäring, fiskevattenägare 

och beslutsfattare.  

Nyckelaktiviteter  

 Skapande av nya internet och SMS baserade fångstrapporterings metoder.  

 En studie ska utföras med syfte att undersöka lokalförvaltning med syfte att skapa ett bärkraftigt 

laxbestånd och samtidigt maximera den ekonomiska nyttan av resursen. 

 Medverka till installering av nytt underlagsberäknings hjälpmedel ex. laxräknare. 

 Utbildningar och seminarier ska utföras för kompentenshöjning av besöksnäringens entreprenörer, 

fiskevattenägare och beslutsfattare. 

 Insatser för att utöka informationsutbytet. 

 Projektet ska medverka till införande av system för fångstbegränsningar. 

 

Vidtagna åtgärder 2014:  
 

 Projektet har under 2014 utfört riktade informationsinsatser och deltagit i möte med EU parlamentariker, 

Sveriges ständiga representation i Bryssel (Sveriges ambassad till EU), EU´s förvaltningsorganisation 

för fisket i Östersjön (BALTFISH) och Östersjöns rådgivande nämnd för fiskefrågor (BSAC) med syfte att 

informera om vildlaxens potential som tillväxtmotor för besöksnäringen. Deltagande inom EU’s förvalt-

ningsforum för fiskefrågor är avgörande om vi ska få tillgång till laxresursen i framtiden.  

 

 Vi har utfört upprepade informationsinsatser och deltagit i träffar med Landsbygdsdepartementet och 

Havs- och Vattenmyndigheten med syfte att informera om de möjligheter och problem som ett ökande 

laxbestånd medför gällande utveckling av besöksnäringen i Norrbotten. En tre dagars studieresa har ut-

förts med deltagande av laxfiske ansvariga tjänstemän från landsbygdsdepartementet och HaV myndighe-

ten till Lainioälv med syfte att på plats visa utveckling av besöksnäring baserat på sportfiske i Norrbotten.  

 

 Fångstrapportering av sportfiskefångster av lax och öring är viktigt som marknadsföring för att lockar 

sportfiskare till ett område och som verktyg för att förvalta ett laxbestånd. Projektet har skapat ett 

världsunikt system för fångstrapportering ett s.k. laxplombsystem med digital registrering av sportfiske-

fångster inom Lainio älv under sommaren 2014. En enkätundersökning av fiskare angående systemet har 

utförts och systemet har fått genomsnittsbetyg 3,62 gällande användarvänlighet och tillgänglighet .  
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 Fiskekort och möjlighet till fångstrapportering av sportfiskefångster i gränsälven är viktigt för att under-

lätta utveckling av sportfisket i nedre delar av Torneälv. Därför utvecklar vi nu ett SMS baserat system 

för fångstrapportering kopplat till inköp av fiskekort via internet och mobiltelefon i gränsälven. Vi har 

under 2014 skapat liknande system som tagits i bruk i Lule-, Råne- och Pite älv.  

 

 En konferens i Torne i samarbete med Finska Lapplandsförbund (Lapin Liitto), Finska Närings-,trafik- 

och miljöcentralen (Ely-Keskus) och länsstyrlsen Norrbottens län har utförts med 130 deltagare. Syftet 

var att informera och utbilda norra Sveriges fiskeförvaltningsorganisationer om hur man kan bäst hante-

rar den ökande tillgången på vildlax med mål att skapa det bästa rekreationsutbudet och regionala ut-

vecklingen. Konferensen var också en del av våra insatser för att öka informationsdelning och samarbete 

mellan regionerna Norrbotten, Österbotten, Lappland inom laxfrågan.  

 

 En ny laxräknare vid Råne älv har installerats under 2014 där över 3 800 laxar har räknats i vad som 

tidigare ansågs som en mindre laxälv. Resultatet från laxräknaren har uppdaterats dagligen på två olika 

internet hemsidor och lett till ett ökat intresse för sportfisket inom Råne älvdal. Laxräknaren använder sig 

av den senaste tekniken och ska beräkna laxbestånd i Boden och Gällivare kommuners områden. Vi fort-

sätter med arbetet att installera ett laxräkningssystem i Ängesån inom Överkalix kommun. Laxräknaren i 

Ängesån bör färdigställas under 2015 och därmed ge en betydligt bättre kontroll på antal laxar i Kalix 

älvsystem. 

 

 Vi har deltagit i skapande av en ny stiftelse ”Stiftelse för Östersjölax”. Syftet med stiftelsen är insamlande 

av medel för insatser att främja vilda lax- och öringbestånd i Östersjön genom fiskevårdsåtgärder. Stiftel-

sens styrelse har bred representation och verksamheten påbörjas under 2015 med en insamlingsgala.  

 

 Övriga informationsinsatser utförda under perioden har varit bl.a. deltagande i paneuropeiskt sportfiske 

samarbetes organisation European Anglers Alliance träffar, påbörjat samarbete med Sveriges Lantbruks 

Universitet angående insamling av sportfiske fångstdata, utställning och presentationer på Sportfiske-

mässan i Stockholm, publicering av tidnings- och internetartiklar 20 st. respektive radioinslag 2 st.  Pro-

jektets informationsinsatser är utformade efter vårt mål ”förvaltande av Östersjölax måste anta principen 

att kompensationsodlad lax ska användas för yrkesfiske medan vildlax ska tillåtas att återvända till sin 

hemälv för reproduktion och småskaligt skördande baserat på varje bestånds specifika bärkraft”. 

 

5.4 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 In-

vest i Norrbotten AB för skapa större resurser att via agenter nå internationella marknader och därige-

nom utveckla regionens nätverk till internationella investerare och etablerare. Parallellt med att pakete-

ra och marknadsföra regionens affärsmöjligheter utifrån ett bredare perspektiv ska projektet med hjälp 

av agenter skapa kontakter mellan norrbottniska företag med ambitioner att växa och tänkbara interna-

tionella affärspartners.  Övergripande är att bidra till tillväxt i länets kommuner.  

 

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

 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 

Vidtagna åtgärder 

 Val av geografiska marknader - Norge och Storbritannien samt Tyskland. 

 

 Genomförande av marknadsaktiviteter på utvalda marknader genom direkta uppdrag till de 

upphandlade internationella agenter med fokus på  investeringsområden för Norrbotten.  

 

 Kunskapsuppbyggnad och möten för återkoppling  och delaktighet i lärandeprocessen i 

investeringsfrämjande arbete för kommunerna och regionala aktörer. 

 

 Läranderesan till Stavanger, Norge och Berlin, Tyskland . 
 

5.5 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 aktivi-

teter. Samverkan ska medföra bättre resursutnyttjande, möjlighet att gå på djupet och ge ökade möjlighe-

ter 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 väglednings-

plan till kommunerna på miljöbalkens område underlättas. Miljösamverkan tar också fram och tillhanda-

håller verktyg för de operativa myndigheterna för en smidigare och effektivare tillsyn i praktiken. 

Miljösamverkan Norrbotten syftar till att skapa ett forum för samverkan mellan Norrbottens kommuner-

na, länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten kring frågor som gäller tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken. 

 

Projektet har startade 2014-10-01 och pågår till 2017-10-01 med projektledarstöd på halvtid. 
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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 miljöbalkens 

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 upp-

lägg. 

 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. 

 

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

redovisningen per 06-30 och i årsredovisningen. 

Ansvarig: Roger Kempainen 

 

6.1 Styrelsens övergripande mål och prioriterade uppgifter 

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

prioriterad uppgift ska dokumenteras. 

 

6.2 Nätverksträffar 

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

löpande dokumenteras under ansvar av respektive handläggare. 

6.3 Kurser och konferenser  

Under året har vi genomfört 169 kurser/konferenser med totalt 5 507 deltagare. Det är en marginell 

minskning jämfört med fjolåret. Vid vissa tillfällen har antal deltagare varit mycket högre än beräknat 

vilket medför högre intäkter. Utöver det har from 2014 metodutbildningar inom Kunskap till praktik 

(missbruk och beroendeområdet) ingått i kurs och konferensverksamheten vilket har föranlett en rejäl 
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intäktsökning. Fortfarande sker de flesta aktiviteterna inom socialtjänstens område, detta med anled-

ning av att de omfattande utvecklingsarbetena som bedrivs inom området. Här nedan synliggörs några 

exempel på tillfällen med stort deltagarantal.  

 
Metodutbildningar inom missbruk- och beroendevården, 150 deltagare. 

Förstärkning av den kommunala demokratin – Nya regler i kommunallagen, 76 deltagare. 

Styra och leda jämställt, 90 deltagare. 

Norrbottenskonferensen 2014, 71 deltagare. 

Socialtjänstlagen, 100 deltagare. 

Dagverksamhet/sysselsättning i utveckling. 111 deltagare. 

Vad är det för fel? Kan det handla om våld? 107 deltagare. 

Barn och ungas brukarmedverkan i den sociala barnavården – en inspirationsdag, 92 deltagare. 

Plan- bygg och bostadsdagar, 123 deltagare. 

Unga som varken arbetar eller studerar – Vad gör vi och vad kan vi göra? 79 deltagare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kommunförbundet Norrbotten
Org nr 222000-0653

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2014 2013

Kommunernas förbundsavgifter 17 202 697 16 569 060
Fakturerade intäkter 4 040 373 6 188 812
Övriga anslag/bidrag 20 648 752 19 127 662

41 891 822 41 885 534

Rörelsens kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta 
tjänster -16 139 420 -21 879 401
Övriga externa kostnader -12 321 198 -7 213 500
Personalkostnader 1 -12 715 045 -12 726 197
Avskrivning av inventarier 3 -116 396 -81 306
Rörelseresultat 599 763 -14 870

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är 
anläggningstillgång 2 153 918 221 094
Ränteintäkter 71 455 158 133
Resultat efter finansiella poster 825 136 364 357

Resultat före skatt 825 136 364 357

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 825 136 364 357



Kommunförbundet Norrbotten
Org nr 222000-0653

Balansräkning

Belopp i kr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 284 127 177 313

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 4 2 011 240 10 084 440

Summa anläggningstillgångar 2 295 367 10 261 753

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 761 392 1 451 629
Skattefordran 450 461 450 461
Övriga fordringar 834 902 821 030
Förutbet.kostnader och upplupna intäkter 5 1 104 653 877 413

3 151 408 3 600 533

Kassa och bank 26 144 353 15 622 884

Summa omsättningstillgångar 29 295 761 19 223 417

SUMMA TILLGÅNGAR 31 591 128 29 485 170



Kommunförbundet Norrbotten
org nr 222000-0653

Balansräkning

Belopp i kr Not 2014 2013

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 6 8 783 582 8 419 225
Årets resultat 825 136 364 357

9 608 718 8 783 582

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 260 597 5 660 732
Övriga skulder 283 834 254 501
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter 7 17 437 979 14 786 355

21 982 410 20 701 588

31 591 128 29 485 170

Ställa säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER



Kommunförbundet Norrbotten
Org nr 222000-0653

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Värderingsprinciper m m

Fordringar

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Skatt

Not 1     Anställda och personalkostnader

2014 2013

Antal styrelseledamöter 21 21
Varav män 9 9

Direktör 1 1
Varav män 1 1

Medelantalet anställda 18,6 19,75
Varav män 7 7

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och direktör 1 120 361 1 088 323

Övriga anställda 7 110 542 7 314 884

Summa 8 230 903 8 403 207

Sociala kostnader 4 214 061 4 074 997

(varav pensionskostnader) 1 195 915 1 133 252

Redovisningsrådets rekommendation BFNAR 2001:1 inkomstskatter tillämpas. Det finns inga 
väsentliga uppskjutna skatteskulder.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2-reglerna). Någon förvaltningsberättelse avlämnas inte utan föreningens 
verksamhet kommenteras i årsredovisningens avsnitt 1-6.2.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och avskrivs på 5 år. 
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Könsfördelning styrelsen, ledande poster samt anställda



Kommunförbundet Norrbotten
Org nr 222000-0653

Kommentar avseende pensionsstiftelsen

2014 2013
Utbetalda pensioner 601 004 479 644
Individuella delen 306 971 359 529
Redovisad kostnad (+), intäkt (-) för pensioner i 
bokföringen (exkl premiebaserade pensioner) 907 975 839 173

Ingen del är redovisad som finansiell kostnad

Kapitalvärdet av gjorda pensionsutfästelser enligt 
beräkning från KPA 12 478 406 12 044 060

Värde av pensionsstiftelsens tillgångar enligt 
beräkning från Svenska Kommunförbundet 16 461 830 14 994 254
´- varav orealiserade över´-/undervärden 3 159 248 3 118 779

2014 2013
Avkastning/Värderegl. Swedbank AB VAR PCT 80 262 91 650
Avkastning/Värdereglering Vasakronan 395 41 218 34 599
Avkastning/Värdereglering Vasakronan 413 105 638 124 685
Resultat försäljning av värdepapper (VAR PCT 
samt Vasakronan 413) -59 600
Nedskrivning värde på värdepapper -13 600 -29 840

153 918 221 094

Länsförbundets tillgångar i pensionsstiftelsen var vid årsskiftet 16 461 830 kr.

Not 2     Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång

Anställda hos Kommunförbundet Norrbotten har pensionsrätt enligt avtalet KAP-KL. Förbundets 
pensionsutfästelse är tryggad genom att medel har avsatts till en pensionsstiftelse vilken förvaltas 
av Svenska Kommunförbundet.

Direktörens pension regleras via premier inbetalade till SPP. Inbetalt belopp under 2014 är      
275 100 kr.

Enligt kollektivavtal ska länsförbundets tillgångar i pensionsstiftelsen minst uppgå till samma 
belopp som pensionsreserven. Enligt KPAs beräkningar uppgår länsförbundets pensionsskuld till 
12 478 406 kr (inklusive individuella delen som är beräknad till 339 106 kr). Tillgångarna i 
pensionsstiftelsen är alltså 3 983 424 kr högre än pensionsreserven. Den individuella delen 
utbetalas i mars 2015.

Kommunförbundet Norrbottens del av pensionsstiftelsens tillgångar har haft en positiv 
avkastning på 9,4 % efter skatt under 2014.



Kommunförbundet Norrbotten
Org nr 222000-0653

Not 3     Inventarier
2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 224 853 1 569 152
Nyanskaffningar 223 210 61 500
Avyttringar och utrangeringar -69 461 -405 799

1 378 602 1 224 853
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1 047 540 -1 372 033
Avyttringar och utrangeringar 69 461 405 799
Årets avskrivning enligt plan -116 396 -81 306

-1 094 475 -1 047 540

Planenligt restvärde vid årets slut 284 127 177 313

Not 4     Långfristiga värdepappersinnehav
2014-12-31 2013-12-31

Bokfört värde vid årets början 10 084 440 8 079 900
Inlösta tillgångar -8 000 000 0
Värdereglering -13 600 -29 840
Reaförlust -59 600 0
Tillkommande tillgångar - 2 034 380
Bokfört värde vid årets slut 2 011 240 10 084 440

Bokfört värde

Vasakronan MVR 395 2 011 240 2 011 240

2014-12-31 2013-12-31

Hyra 189 393 185 509
Rekvirerade medel från Länsstyrelsen 618 202 358 610
Rekvirerade medel från Tillväxtverket 83 509
Rekvirerade medel från NLL 50 000
Rekvirerade medel arbetsförmedlingen 23 044 12 326
Övrigt (serviceavgifter m m) 190 505 270 968

1 104 653 877 413

Not 6     Eget kapital
Fritt eget kapital 2014-12-31 2013-12-31

Vid årets början 8 783 582 8 419 225
Årets resultat 825 136 364 357
Vid årets slut 9 608 718 8 783 582

Not 5     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Marknadsvärde



Kommunförbundet Norrbotten
Org nr 222000-0653

2014-12-31 2013-12-31

Beviljade, ej utbetalda projektmedel 203 018 859 600
Särskild löneskatt 287 014 271 815
Semesterlöneskuld 605 511 618 058
Arbetsgivaravgifter 464 092 435 393
Övriga upplupna kostnader 205 543 0
Ej förbrukade projektmedel 15 672 801 12 601 489

17 437 979 14 786 355

Not 7     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Bilaga 1 

 

MediaCenter -utlåningsstatistik 2014, jämfört med (2013) 

 

2014 

Kommun  Antal strömmande Ökning/minskning 

Arjeplog  2075 (2066)  +9 

Arvidsjaur  3919 (3888)  +31 

Boden  12 166 (11797) +369 

Gällivare  7640 (7054)  +586 

Haparanda  4368 (4334)  +34 

Jokkmokk  2717 (2711)  +6 

Kalix  8333 (8262)  +71 

Kiruna  7219 (5187)  +2032 

Luleå  30 513 (23941) +6572 

Pajala  4635 (4612)  +23 

Piteå  19 995 (17350) +2645 

Älvsbyn  4983 (4970)  +13 

Överkalix  1357 (1353)  +4 

Övertorneå  2537 (2512)  +25 

 

Summa:  112 457 (100 037) +12 420 
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