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Protokoll från styrelsens sammanträde 
 

BESLUTANDE  

Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog 

Peter Waara, (s), Haparanda 

Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk 

Yvonne Stålnacke, (s), Luleå 

Jan Larsson, (s), Pajala 

Peter Roslund, (s), Piteå 

Helena Öhlund, (s), Älvsbyn 

Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå 

Helén Lindbäck, (kd), Piteå 

Margareta Henricsson, (ns), Gällivare 

Robert Håkansson, (kd), Piteå 

Bjarne Hald, (c), Arvidsjaur, Tjänstgörande 
ersättare 

Tommy Nilsson, (s), Kalix, Tjänstgörande 
ersättare 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Kajsa Myrberg, kansliet 

Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare 

Håkan Karlsson och Peter Sundberg, Polisen,  

§ 24 

Thomas Widetun och Gustav Hansson, 

Länstrafiken i Norrbotten AB, § 25 

Anna Lindberg, Norrbottens läns landsting, § 26 

 

UNDERSRKIFTER § 22 - 35 

 

 

Kjell-Åke Halldén | Sekreterare 

 

 

Britta Flinkfeldt | Ordförande 

 

 

Jan Larsson | justerare 
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Utsänd dagordning 
 
1. Val av justerare 
 
2. Dagordning 
 
3. Samhällsråd - ett samverkansforum mellan myndigheter 

Denna punkt inleds med 30 minuters information av Håkan Karlsson, 
Polisområdeschef i Norrbotten. Därefter hålls en dialog kring frågan.  

 
4. 619-kortet  

Muntlig information av Helena Persson, kontorschef, Länstrafiken i Norrbotten 
AB.  
Bilaga: Skrivelse enligt rubrik 

 
5. Förberedelsearbete inför ny indelning av landstingen 

Muntlig information av Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör, 
Norrbottens läns landsting. 

 
6. Delårsrapport 2016-06-30 

Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 
 
7. Sammanträdesplan 2017 

Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
8. Ansökan från RFSL Luleå om Boden Queer Film Festival 

Bilagor: a) PM, b) Ansökan enligt rubrik 
 
9. Delbetänkande: Regional indelning – tre nya län, SOU2016:48 och 

seminarium ”Primärkommunal samverkan i Norra Sverige” 29 -30 
september i Lycksele 
Bilagor: a) PM, b) Förslag till Norrbotten Kommuners remissyttrande över 
indelningskommitténs delbetänkande. Omedelbar justering föreslås. 

 
10. Delegationsbeslut av presidiet 

Presidiet har fattat delegationsbeslut i ärendena ”Samverkan mot våld, skyddat 
boende”, ”Samverkansavtal Grans naturbruksgymnasium” och ”Ansökan om 
stöd till Luleå Pride 2016”. 
Bilaga: Protokoll från presidiets sammanträde 2016-05-07 

 
11. Val av rapportör Europaforum Norra Sverige, delegationsbeslut av 

ordföranden 
Bilaga: PM 
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12. Rapporter 

Föranmälda rapporter: 
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen  
Rapport från Kulturberedningen 
Direktörens rapport   

 
Övriga rapporter 
Rapport från Tillväxtberedningen  
Rapport från Socialberedningen  
Rapport från FoUI-utskottet 

 
13. Delgivningar 

Protokoll från Tillväxtberedningen 2016-04-08 
Protokoll från Länshandikapprådet 2016-05-13 
Protokoll från Länshandikapprådet 2016-03-09 
Yttrande över nattågstrafiken  

 
14. Övriga frågor 
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§ 22  
 
Val av justerare  
 
Ordföranden föreslår att Jan Larsson, (s), Pajala, utses till justerare.  
 
Styrelsen beslutar  
 
Att  Jan Larsson, (s), Pajala, utses till justerare 
____ 
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§ 23 
 
Dagordning 
 
Ordföranden föreslår att ärendet ”Avsägelse och val av ledamot i Kulturberedningen” 
läggs till dagordningen och att utsänd föredragningslista i övrigt antas.  
 
Styrelsen beslutar  
 
Att  ärendet ”Avsägelse och val av ledamot i Kulturberedningen” läggs till 

dagordningen och att utsänd föredragningslista i övrigt antas 
____ 
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§ 24 
 
Samhällsråd - ett samverkansforum mellan myndigheter 
 
Muntlig information av Håkan Karlsson och Peter Sundberg, Polisen.  
 
Styrelsen och Polisens representanter diskuterar frågan. 
 
Ordföranden föreslår att frågan om samråd Polis och Norrbottens Kommuner tas till 
kommunchefsgruppen för beredning.   
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  frågan om samråd Polis och Norrbottens Kommuner tas till 

kommunchefsgruppen för beredning 
____ 
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§ 25 
 
619-kortet  
Bilaga: Skrivelse enligt rubrik 
 
Muntlig information av Thomas Widetun och Gustav Hansson, Länstrafiken i 
Norrbotten AB.  
 
Av informationen framgår att Länstrafiken i Norrbotten AB avser att införa”619-
kortet” som gäller för alla ungdomar mellan 6 och 19 år. Det ska gälla på alla linjer i 
länet, även tätortstrafiken. Länstrafiken ombesörjer att korten skickas hem till 
ungdomarnas folkbokföringsadress. Också borttappade kort och liknande frågor 
administreras av Länstrafiken. vilket medför att den administration för 
skolskjutsarna som nu sköts av kommunerna inte längre kommer att behövas.  
 
Fördelar som redovisas är bland annat: 

• Förenklar hantering och fakturering 
• Alla 619 kort har ett enhetligt pris för hela länet 
• Ingen handläggning ute på skolorna 
• Skolklasser kan nyttja kortet under skoltid för t.ex. studieresor, praktik mm. 
• Ökar resandet och skapar vanor att åka kollektivt som ungdomarna   senare 

tar med sig efter de fyllt 19 år och för börja betala sina resor själv 
• Ett stort mervärde jämfört med dagens skolkort då det kan nyttjas även under 

fritid och skollov 
• Föräldrar med barn överväger nog att ta bussen i större utsträckning eftersom 

barnen reser med 619 kortet. (Ökade intäkter?) 
 

År 15/16 var kommunernas kostnad för skolkort ca 51 300 000 kronor. Med 619. 
Kortet kommer det hamna på ca 88 600 000 kronor, vilket ger en differens på ca 35 
300 000 kronor.  
 
Styrelsen diskuterar frågan. Ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå 
att Länstrafiken i Norrbotten AB uppmanas gå vidare med förslaget och att det 
presenteras för var och en av länets 14 kommuner. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  uppmana Länstrafiken i Norrbotten AB att gå vidare med förslaget och 

presentera det för var och en av länets 14 kommuner 
____ 
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§ 26 
 
Förberedelsearbete inför ny indelning av landstingen 
 
Anna Lindberg, Norrbottens läns landsting, informerar muntligt i ärendet.  
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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§ 27 
 
Delårsredovisning 2016-06-30 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
Föreligger förslag till delårsredovisning. 
 
Presidiet föreslår 
 
Att delårsredovisning per 2016-06-30 godkänns 
 
Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att delårsredovisning per 2016-06-30 godkänns 
____ 

 
 
  



SAMMANTRÄDESDATUM 
2016-09-22 

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

10 (21) 

§ 28 
 
Sammanträdesplan 2017 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
Presidiet föreslår bifogad sammanträdesplan för 2017. 
 
Ordföranden föreslår att sammanträde hålls den 15 juni istället för 14 juni och att 
förslaget i övrigt bifalls. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  sammanträde hålls den 15 juni istället för 14 juni och att förslaget i övrigt 

bifalls 
____ 
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§ 29 
 
Ansökan från RFSL Luleå om Boden Queer Film Festival 
Bilaga: Ansökan enligt rubrik 
 
Annelie Danielsson, RFSL Luleå och norra Norrbottens län, ansöker om 10 000 
kronor som stöd för Boden Queer film festival den 14 – 16 oktober. Festivalen 
arrangerades för första gången hösten 2015 på Folkets Hus i Boden.  

Målet med festivalen är att synliggöra hbtq-frågor och bidra till ökad kunskap 
inom ramen för mångfald, jämställdhet och antidiskrimineringsfrågor. 
Föreningens strävan är att festivalen ska leda till ökad kunskap och engagemang 
inom hbtq-och mångfaldsfrågor, att skapa möjligheter till nya kontakter och 
nätverk i hela regionen samt att skapa en mötesplats för hbtq-personer i Boden 
och i Norrbotten. 

Styrelsen har beslutat ge RFSL Luleå och Norrbotten 50 000 kronor per år 2011 
samt 2012 till och med 2017. Förutom detta grundstöd har styrelsen beslutat 
stödja föreningens arrangemang Regnbågsdagen 2012, 2013, 2014 och 
2015.med 20 000 kronor per genomförande. 
 
Bakgrund 
Bakgrunden till styrelsens ställningstagande enligt ovan är diskussioner från 
2009 då styrelsen avsåg att ta ett samlat grepp över mångfaldsfrågorna och 
anställa en resursperson för ändamålet. På grund av det då kärva ekonomiska 
läget i kommunerna kom den satsningen inte till stånd.  
 
Frågan togs åter upp i juni 2010 under rubriken ”Bildande av ett HBT-nätverk i 
Norrbotten”. Styrelsen gav då ledamoten Anna Hövenmark och direktören i 
uppdrag att ta fram ett förslag kring hur kommunerna i länet ska kunna 
samarbeta bättre angående HBT-frågor.  
 
Utredarnas förslag redovisades för styrelsen 2010-09-23. Förslaget innebar bland 
annat ett samarbete mellan landsting och kommuner där varje kommun skulle 
utse en kontaktperson för det fortsatta arbetet. Kansliet skulle, i samarbete med 
landstinget, arbeta fram riktlinjer för arbetet, hur fördelningen av ledamöter 
skulle ske och hur utvärderingen skulle genomföras. 
 
Nätverket skulle aktivt stödja RFSL Nord och RFSL Ungdom Nord och 
samordna sin verksamhet med dem. Minst en gång per år skulle en större 
konferens anordnas till vilken också andra parter, såsom olika organisationer, 
myndigheter och näringslivet skulle bjuds in. Nätverkets budget var tänkt att 
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omfatta cirka 1 mkr/år och finansieras av kommunerna, NLL och externa 
finansiärer (ESF-fonden m.fl.). Avsikten var att huvuddelen av medlen, 80-85 
%, skulle nyttjas för insatser som beslutas av nätverket för att exempelvis stödja 
RFSL Nord och RFSL Ungdom Nord i att bygga upp en långsiktigt fungerande 
verksamhet, som skulle komma länets kommuner till del.  
 
Styrelsen beslutade 2010-09-23 att kansliet får uppdraget att uppta förhandlingar 
med Norrbottens läns landsting i ärendet och att utreda möjligheter till 
finansiering från externa finansiärer. 
 
Innan styrelsens beslut genomförts inlämnade RFSL Luleå in en ansökan om 
stöd till föreningens verksamhet med 50 000 kronor per år under en treårsperiod. 
Presidiet föreslog avslag på ansökan. Under styrelsens behandling av ärendet 
2011-09-11 meddelade ordföranden att ansökan omarbetats till att gälla ” RFSL 
Luleå och Norrbottens län” och styrelsens beslut blev: 
 
Att  ansökan, under förutsättning att verksamheten berör en större del av länet, 

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

 
Förslag 
Presidiet bedömer att styrelsens intentioner med det som redovisas ovan är 
tillgodosedda genom det årliga grundstödet på 50 000 kronor till RFSL Luleå 
och norra Norrbotten samt de stöd som ges till Regnbågsdagen.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att ansökan avslås.  
 
Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  ansökan från RFSL Luleå om Boden Queer Film Festival avslås 
____ 
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§ 30 
 
Delbetänkande: Regional indelning – tre nya län, 
SOU2016:48 och seminarium ”Primärkommunal samverkan i 
Norra Sverige” 29 -30 september i Lycksele 
Bilagor: a) Presidiets förslag till Norrbotten Kommuners remissyttrande över 
indelningskommitténs delbetänkande. b) Robert Håkanssons förslag till 
remissyttrande över indelsningskommitténs delbetänkande. 
 
Indelningskommitten har presenterat sitt delbetänkande, Regional indelning – tre 
nya län (SOU 2016:48). Yttrandet ska vara inskickat senast 6 oktober 2016 till 
finansdepartementet.  Indelningskommitten har haft till uppgift att föreslå en ny 
indelning av län och landsting och därmed skapa mer jämnstarka regioner. Det har 
under flera årtionden pågått ett mycket brett och djuplodande utredningsarbete i 
denna grundläggande fråga om makt och demokrati i Sverige. De slutsatser som förs 
fram i olika utredningarna är samstämmiga om att det behövs en ändamålsenlig och 
tydligare samhällsorganisation som är anpassad till vår tids verklighet och behov.  
 
Indelningskommitten föreslår att tre nya landsting, Norrlands, Svealands och Västra 
Götalands bildas, från 1 januari 2019 samt att motsvarande tre nya län bildas from 1 
januari 2018. 
 
Presidiet anser för att vara rustade för framtidens utmaningar krävs bärkraftiga 
landsting som har tillräcklig stor skattebas och kapacitet att de bygga de strukturer 
som krävs för regional utveckling samt förmåga att hantera framtidens hälso- och 
sjukvård. Vidare hotas likvärdighetsprincipen utifrån den asymmetri som idag finns 
hur regioner är organiserade. I en större region blir norra Sverige en starkare röst att 
argumentera för olika strategiska satsningar exempelvis inom infrastruktur och 
forskning. 
 
Presidiets förslag: 
 
att  godkänna remissyttrandet 
 
att paragrafen justeras omedelbart 
 
Robert Håkansson, (sd), Piteå, lämnar eget förslag till yttrande. 
 
Yrkanden i styrelsen:  
 
Av ordföranden, med bifall av Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, Jan Larsson, 
(s), Pajala, Peter Waara, (s), Haparanda, Robert Bernhardsson, (s), 
Jokkmokk, Peter Roslund, (s), Piteå och Tommy Nilsson, (s), Kalix,  att 
presidiets förslag bifalls. 
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Av Bjarne Hald, (c), Arvidsjaur, med bifall av Helén Lindbäck, (kd), 
Piteå, Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå och Margareta Henricsson, (ns), 
Gällivare att ärendet utgår. 
 
Av Robert Håkansson, (sd), Piteå, att hans eget förslag till yttrande 
bifalls. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska utgå eller behandlas under dagens 
sammanträde och finner att frågan behandlas under dagens sammanträde.  
 
Ordföranden ställer presidiets förslag och Robert Håkanssons förslag 
under proposition och finner att styrelsen bifaller presidiets förslag.  
 
Styrelsen beslutar därmed: 
 
att  godkänna remissyttrandet 
 
att paragrafen justeras omedelbart 
 
Robert Håkansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Bjarne Hald, (c), Arvidsjaur, Helén Lindbäck, (kd), Piteå och Margareta 
Henricsson, (ns), Gällivare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag då Norrbottens Kommuner inte är remissinstans samt att beslutet 
strider mot de beslut som tagits i kommuner som är negativa till 
storregion.  
 
Margareta Henricsson, (ns), Gällivare noterar följande till protokollet: 
 
En storregion kan för vår del inte accepteras. Sjukvårdspartiet anser att 
Norrbotten är stort nog och själv klarar framtidens utmaningar inom sina 
ansvarsområden. Det går inte att bortse från ytans betydelse, där 
medborgarna redan idag har stora svårigheter att på en och samma dag nå 
residensstaden Luleå och sedan åter åka hem.  
 
Vidare anser vi att det inte finns medborgarstöd för en storregion. Därför 
anser sjukvårdspartiet att de röstberättigade medborgarna i Norrbottens 
län ska få folkomrösta om Norrbotten ska ingå som en del i en storregion 
med andra län och landsting eller inte. Vi säger ”Nej till storregion” och 
anser att en folkomröstning är demokratiskt rätt att genomföra i en sådan 
stor och viktig fråga. 
____ 
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§ 31 
 
Delegationsbeslut av presidiet 
Bilaga: Protokoll från presidiets sammanträde 2016-05-07 
 
Presidiet har fattat delegationsbeslut i ärendena ”Samverkan mot våld, skyddat 
boende”, ”Samverkansavtal Grans naturbruksgymnasium” och ”Ansökan om stöd 
till Luleå Pride 2016”. 
 
Ordföranden föreslår att delegationsbesluten godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att delegationsbesluten godkänns 
____ 
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§ 32 
 
Val av rapportör Europaforum Norra Sverige, 
delegationsbeslut av ordföranden 
 
Nätverket Europaforum Norra Sverige har tre rapportörer från respektive 
län.  
 
Ellinor Söderlund, Norrbottens Kommuner, har avsagt sig uppdraget.  
 
Anders Josefsson är sedan tidigare rapportör för Norrbottens Kommuner.  
Maria Stenberg är rapportör för Norrbotten läns landsting. 
 
Ordförande Britta Flinkfeldt har på delegation beslutat att Helena 
Öhlund, Norrbottens Kommuner, blir ny rapportör för nätverket 
Europaforum Norra Sverige. 
 
Ordföranden föreslår att delegationsbeslutet godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  delegationsbeslutet godkänns 
____  
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§ 33 
 
Rapporter 
 
Rapport från Kulturberedningen: 
Ordföranden rapporterar från Kulturberedningen. Av rapporten framgår att beredningen 
haft sammanträde igår. Ett beslut blev att prolongera gällande kulturplan ytterligare ett år.  
 
Rapport från Tillväxtberedningen: 
Ordföranden rapporterar från Tillväxtberedningen. Av rapporten framgår att 
tillväxtberedningen är ansvarig i Norrbotten för processen med OECD-studien som 
påbörjades 2015 och nu avslutas. OECD studien kommer att presenteras den 7-8 november 
i Paris med deltagande av regionala representanter.  
 
För norra Europa blir studien ett verktyg för påverkansarbete och argument för att behålla 
den extra allokeringen, gleshetsbonusen med koppling till vår närhet till Arktis. EU-
kommissionen har efterlyst vilka strategiska satsningar NSPA- området vill göra  och 
varför den extra allokeringen behövs. Starka krafter inom EU arbetar för att kriterier som 
gleshet, geografi ska tas bort.  
 
OECD studien beställdes via Europaforum Norra Sverige tillsammans med norra Finland 
och norra Norge genom nätverket NSPA- Northern Sparsely Populated Area. Totalt ingår 
14 regioner i studien.  
 
Direktörens rapport: 
Direktören rapporterar om Seminariet ”Primärkommunal samverkan i Norra Sverige” den 
29 till 30 september som kommer att samla politiker från de fyra nordligaste länen. 
Seminariet arrangeras gemensamt av Norrbottens Kommuner och Kommunförbundet 
Västernorrland. Syftet är att starta dialog runt hur kommunernas utmaningar rent generellt 
ska angripas samt hur de primärkommunala frågorna kan organiseras i en större region. 
 
Behöver kommunerna i Norrland en regionomspännande paraplyorganisation för 
primärkommunala frågor på samma sätt som det i Västra Götaland? Och ska det då bildas 
ett antal kommunalförbund enligt samma modell som finns i Västra Götaland. En 
organisationsform som är starkare än den ideella förening som nuvarande Norrbottens 
Kommuner är. Västra Götaland kommer under seminariet att redogöra för deras 
erfarenheter från regionbildningen utifrån ett kommunalt perspektiv. Dessutom deltar 
Sören Häggroth som är författare till Kommuninvests rapport ”En bärkraftig 
kommunstruktur”. Sören kommer att prata om åtgärder för att klara kommunernas 
ekonomi, kriterier för att lyckas med förändringar av kommunstruktur, 
samverkansområden mellan kommuner och ge exempel från andra länders reformering. 
 
Med tanke på att region Norrbotten bildas från 1 januari 2017 har kommunchefer och 
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direktören börjat förbereda oss på ett praktiskt plan, bland annat genom att träffa 
landstingets ledande tjänstepersoner. Vi har diskuterat så konkreta frågor som att försöka 
synkronisera våra kalendrar för att hitta tillfällen då kommunchefer och landstingsledning 
kan träffas. Vi har också pratat om vilka frågor som kan vara intressanta att ta upp vid 
dessa möten. Dialogen mellan regionen och kommunerna är av yttersta vikt för att 
regionen ska vara lyckosam i sitt uppdrag. 
 
Direktören informerade också om konferensen Växa eller Krympa?. Den är ett avstamp för 
vårt fortsatta arbete inom samhällsbyggnadsområdet. Ett verksamhetsområde som vi ska 
utveckla under 2017. 
 
Processkartläggningen som Norrbottens Kommuner genomfört visar att antal 
styrelsemöten inte överensstämmer med antal beredningar vilket gör att processen blir 
svårhanterlig. Ett förslag från verksamheten är att det första styrelsemötet efter sommaren 
tillägnas strategiska frågor, exempelvis genom att arbeta med verksamhetsplaneringen för 
nästkommande år. 
 
Gemensamma bolag, kort information om att arbete pågår med att se över vårt deltagande i 
framtagandet av ägardirektiv samt finansiering över tid. Vi har även anledning att se över 
fördelningsnyckel för gemensamma åtaganden vilket vi får återkomma till. 
 
Winnet Norrbotten har tilldelats medfinansiering av Landstinget och Norrbottens 
Kommuner för att kartlägga om det finns behov av stöd och resurser i kommunerna för att 
arbeta strukturerat med den Europeiska deklarationen om jämställdhet. Målsättningen när 
deklarationen om jämställdhet antogs 2014 var att Norrbotten skulle vara det mest 
jämställda länet 2020. Länets kommuner har kommit olika långt i sitt arbete och syftet med 
projektet är att kartlägga behov som finns för att kunna arbeta strukturerat med 
deklarationen om jämställdhet. Utifrån kartläggningen blir det möjligt att formulera 
mätpunkter (av jämställdhetseffekter) som möjliggör jämförelser vid kommande 
mätningar. Kartläggningen och rapporten skall vara klar senast sista december 2016. 
  
Styrgruppen för projektet är den Politiska ledningsgruppen för Jämställdhet som består av 
representanter från Norrbottens läns landsting och Norrbottens Kommuner; 
  
Ordförande Helena Stenberg (s), Piteå 
Helena Öhlund (s), Älvsbyn 
Majvor Sjölund (c), Piteå 
Lars Alriksson (m), Gällivare 
Monica Carlsson (v), Luleå  
  
Maria Stenberg (s),NLL 
Glenn Berggård (v),NLL 
Agneta Granström (mp),NLL 
Anders Öberg (s),NLL 
Jens Sundström (l),NLL 
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Utsedd referensgrupp är Ulrika Larsson, Norrbottens Kommuner och Lena Sturk, Piteå 
Kommun.  
  
Arbetet har redan inletts med att strukturera arbetet samt att ta fram mätverktyg för 
kartläggningen. Under oktober och november månad kommer samtliga kommuner i 
Norrbotten få en förfrågan om att delta i kartläggningen. Kartläggningen sker i enkätform 
genom telefonintervju eller genom besök vid respektive kommun.  
  
Resultatet av kartläggningen skall användas som en grund för att söka medel till de insatser 
som kan komma att krävas för att kommunerna skall få stöd i sitt arbete med deklarationen 
om jämställdhet. Den kommer att avse åren 2017-2020. 
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§ 34 
 
Delgivningar 
 
Protokoll från Tillväxtberedningen 2016-04-08 
Protokoll från Länshandikapprådet 2016-05-13 
Protokoll från Länshandikapprådet 2016-03-09 
Yttrande över nattågstrafiken  
 
Ordföranden föreslår att delgivningarna godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att delgivningarna godkänns 
____ 
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§ 35 
 
Avsägelse och val av ledamot i Kulturberedningen 
 
Ordföranden meddelar att hon på grund av stor arbetsbörda avsäger sig uppdraget som 
ledamot i Kulturberedningen.  
 
Hon frågar om styrelsen redan i dag kan välja ny ledamot och får förslaget Peter Waara, 
(s), Haparanda. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att utse Peter Waara, (s), Haparanda, som ledamot i Kulturberedningen efter Britta 

Flinkfeldt, (s), Arjeplog 
____ 
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