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Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, 
Luleå 

 
   
Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog 
 Lotta Åman, (s), Arvidsjaur 
 Jeanette Wäppling, (v), Gällivare 
 Peter Waara, (s), Haparanda  
 Yvonne Stålnacke, (s), Luleå 
 Jan Larsson, (s), Pajala 
 Peter Roslund, (s), Piteå 
 Helena Öhlund, (s), Älvsbyn 
 Sarah Karlsson, (c), Överkalix 
 
Beslutande partirepresentanter Lars Alriksson, (m), Gällivare 
 Margareta Henricsson, (ns) Gällivare 
 Robert Håkansson, (sd), Piteå 
   
Övriga deltagare Kajsa Myrberg, kansliet, direktör 
 Björn Eriksson, kansliet, § 7 
 Johan Pekkari, A-9, § 6 
 Anders Killmey, Militärområde Region Norrland, § 6 
 Ulf Lindgren, F-21, § 6 
 Victoria Välilä, A-9, § 6 
 Lisa Lundstedt, Vattenmyndigheten, § 7 

Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare 
 
 

 
Underskrifter § 4 - § 20 
 
 

Sekreterare ……………………………………………………… 

 Kjell-Åke Halldén 

  
 

Ordförande ……………………………………………………… 

 Britta Flinkfeldt 
     

 

Justerare    ………………………………………………………. 

  Yvonne Stålnacke 
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 Utsänd föredragningslista 

 
1. Val av justerare 

 

2. Föredragningslista 

 

3. Försvarsmaktens nya uppdrag  

Muntlig information av Ulf Lindgren, F-21 och Mikael Frisell, I 19. 

Bilaga: Redovisning av de punkter som omfattas av informationen. 

 

4. Vattenfrågor och kommunala vattenpolitiker 

Muntlig information av Lisa Lundstedt, Vattenmyndigheten. 

 

5. Årsredovisning 

Bilagor: a) PM, b) Förslag till årsredovisning 

 

6. Namnbyte till Norrbottens Kommuner och antagande av grafisk 

profil 

Bilagor: a) PM, b) Förslag till grafisk profil 

 

7. Stadgar för Norrbottens Kommuner 

Bilagor: a) PM, b) Förslag till stadgar för Norrbottens kommuner 

 

8. Förbundsfullmäktiges sammanträde den 28 april i Arjeplog 

Bilaga: PM 

 

9. Valberedningens förslag till val av mötesordförande, justerare, 

sekreterare och revisorer till Förbundsfullmäktige 

Bilaga: PM 

 

10. Reviderad Instruktion till valberedningen 

Bilagor: a) PM, b) Reviderad Instruktion till valberedningen 

 

11. Kommunernas avgifter 2017 

Bilaga: PM 

 

12. Nominering till Kolarctic Joint Monitoring Committee, 2014-2020 

Bilaga: PM 

 

13. Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera  

Bilaga: PM 

 

14. Utvecklingsarbetet inom området folkhälsa 

Muntlig information av Marianne Öhman, FoUI Norrbotten. 

Bilaga: Redovisning av bakgrund och planering av utvecklingsarbetet 

inom området folkhälsa 
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15. Rapporter  

Rapport från Tillväxtberedningen  

Rapport från Barn- och utbildningsberedningen  

Rapport från Socialberedningen  

Rapport från FoUI-utskottet 

Rapport från Kulturberedningen 

Direktörens rapport  

 

16. Delgivningar 

Protokoll från Socialberedningen 2016-02-09 

Protokoll från Samverkansberedningen 2016-02-10 

Protokoll från länshandikapprådet 2015-12-11  

 

17. Övriga frågor 
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 § 4 

 

Val av justerare 
 

Ordföranden frågar om förslag till justerare och får förslaget att Yvonne 

Stålnacke, (s), Luleå, utses till justerare. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, utses till justerare 

____ 
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 § 5 

 

Föredragningslista 
 

Ordföranden föreslår att ärendet ”Dialog med Polisen kring samarbete mot 

grov brottslighet” behandlas under dagens sammanträde. Direktören föreslår 

att ärendet ”Utvärdering av FoUI verksamheten” behandlas under dagens 

sammanträde. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  ärendena ”Dialog med Polisen kring samarbete mot grov brottslighet” 

och ”Utvärdering av FoUI verksamheten” behandlas under dagens 

sammanträde och att utsänd föredragningslista i övrigt antas 

____ 
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§ 6 

 

Information från Försvarsmakten 
 

Muntlig information av Johan Pekkari, A-9, Anders Killmey, Militärområde Region 

Norrland och Ulf Lindgren, F-21. Deltagande är även Victoria Välilä, A-9 

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att informationen läggs till handlingarna 

____ 
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 § 7 

 

Vattenfrågor och kommunala vattenpolitiker 
 

Muntlig information av Lisa Lundstedt, Vattenmyndigheten.  

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att informationen läggs till handlingarna 

____ 
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 § 8 

 

Årsredovisning 2015 
 

Föreligger förslag till årsredovisning för 2015 för Kommunförbundet 

Norrbotten.  

 

Revision är genomförd 2016-02-17. Revisionsberättelse föreläggs 

förbundsfullmäktige vid sammanträdet 2016-04-28.  

 

Presidiet föreslår 

 

Att förslag till Årsredovisning 2015 bifalls  

 

Att Årsredovisning 2015 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut 

 

./. Bilaga. 
 

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att förslag till Årsredovisning 2015 bifalls  

 

Att Årsredovisning 2015 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut 

____ 
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 § 9 

 

Namnbyte till Norrbottens Kommuner, ny symbol och grafisk 

profil 

Förbundsfullmäktige har 2015-04-23, § 10, beslutat om ”Inriktning 2015 – 2018”. 

Av detta dokument framgår bland annat följande:  

Erfarenheter från föregående mandatperiod, konfirmerade i utredningen 

Kommunförbundet 2015, visar på att kommunförbundet bland annat behöver 

förtydliga sin roll och sitt mandat mot såväl regionala som lokala aktörer. 

Kommunerna behöver också bli påtagligt mer engagerade i förbundets omfattande 

verksamhet.  

I arbetet med att förtydliga rollen och mandatet har också namn och symboler 

behandlats. Utredningen som låg till grund för ”Inriktning 2015 – 2018” och under 

arbetet efter det har kansliet uppmärksammat att namnet Kommunförbundet 

Norrbotten inte alltid förknippas med kommunal samverkan. Ofta kontaktas också 

kansliet av människor som förväxlat detta förbund med fackliga organisationer.  

Organisationsnamnet är av strategisk betydelse för det skickar signaler till 

omvärlden om organisationens uppdrag, ambitioner med mera. Bruket av namn 

följer också tidens växlingar. Det som idag är Kommunförbundet Norrbotten 

bildades 30 december 1946 under namnet Landskommunerna i Norrbotten och var 

då landets första länsförbund. Under de snart 70 år som gått har 

organisationsnamnet förändrats några gånger, senast i ett beslut från 1989. Då blev 

de svenska kommunförbunden fristående enheter, skilda från Svenska 

Kommunförbundet. Det formella namnet blev Norrbottens läns kommunförbund 

men redan i de första dokumenten från 1990 förenklades namnet till 

Kommunförbundet Norrbotten.  

Uppfattningen av symboler, grafiska igenkänningstecken och bilder följer tidens 

växlingar i ännu högre grad än bruket av namn. En organisation som vill uppfattas 

på ett visst sätt bör därför utforma en grafisk profil som stärker den bild av sig själv 

som organisationen vill förmedla.  

 

Kommunförbundet Norrbotten är en organisation för samverkan mellan 

Norrbottens kommuner på motsvarande sätt som Sveriges Kommuner och 

Landsting är kommunernas och landstingens samverkansorganisation på nationell 

nivå.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet styrelsen besluta: 

 

Att  föreslå förbundsfullmäktige att ändra namnet ”Kommunförbundet 

Norrbotten” till ”Norrbottens Kommuner” 

 

Att ,under förutsättning att förbundsfullmäktige bifaller ovanstående förslag, 

bifalla förslaget till ny logotyp och grafisk profil 
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Att ge kansliet uppdraget att, så långt det är möjligt, förbereda ett namnbyte och 

vidta de åtgärder som krävs inför förbundsfullmäktiges behandling av ärendet 

 

./. Bilaga. 

 

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  föreslå förbundsfullmäktige att ändra namnet ”Kommunförbundet 

Norrbotten” till ”Norrbottens Kommuner” 

 

Att ,under förutsättning att förbundsfullmäktige bifaller ovanstående förslag, 

bifalla förslaget till ny logotyp och grafisk profil 

 

Att ge kansliet uppdraget att, så långt det är möjligt, förbereda ett namnbyte och 

vidta de åtgärder som krävs inför förbundsfullmäktiges behandling av ärendet 

____ 
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 § 10 

 

Stadgar för Norrbottens Kommuner 
 

Vid ett namnbyte bör även stadgarna ändras till att gälla Norrbottens Kommuner.  

 

Kansliet föreslår 

 

Att , under förutsättning att Förbundsfullmäktige beslutar att Kommunförbundet 

Norrbotten byter namn till Norrbottens Kommuner, stadgarna ändras till att gälla 

Norrbottens Kommuner  

 

Att  stadgarna i övrigt ska vara oförändrade 

 

./. Bilaga. 
 

Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att , under förutsättning att Förbundsfullmäktige beslutar att Kommunförbundet 

Norrbotten byter namn till Norrbottens Kommuner, stadgarna ändras till att gälla 

Norrbottens Kommuner  

 

Att  stadgarna i övrigt ska vara oförändrade 

____ 
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 § 11 

 

Program och föredragningslista till förbundsfullmäktiges 

sammanträde 2016 
 

Presidiet föreslår nedanstående program och föredragningslista för 

Förbundsfullmäktiges sammanträde 2016.  

 

Punkten 9. Verksamhetsplan och budget 2017 är behandlad och beslutad 

av styrelsen 2015-12-11 

 

Punkterna 5. Årsredovisning, 8. Byte av förbundets namn, 10. Stadgar för 

Norrbottens Kommuner och 11. Kommunernas avgifter 2017 behandlas 

separat under dagens sammanträde.  

 

Under punkten 13. Motioner och interpellationer är inga motioner 

inlämnade. Interpellation kan inlämnas senast en vecka innan 

förbundsfullmäktiges sammanträde.  

 

Valberedningen har fått i uppdrag att inlämna förslag till punkterna 2. 

Val av mötesordförande, 3. Val av två justerare, 4. Val av sekreterare och 

13. Val av revisorer och ersättare.  

 

Revisorerna inlämnar revisionsberättelse och tar ställning till punkterna 

7. Revisionsberättelse 2015 och 8. Ansvarsfrihet 
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 KALLELSE till förbundsfullmäktiges sammanträde 

 

Ombud i Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige kallas till 

sammanträde  

 

Tid: 28 april 2016 klockan 10.00 – 15.00  

Plats: Lyktan hotell och konferens i Arjeplog 

 

 

PROGRAM OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

09.30 Kaffe, thé och smörgås står 

framdukat   

10.00 Välkommen till Arjeplog! 

Mats Abrahamsson, fullmäktiges ordförande i Arjeplog 

 

10.15 Inledning 

Britta Flinkfeldt Jansson, styrelsens ordförande 

 

10.30 Aktuell information från Sveriges Kommuner och Landsting 

Information av Germund Persson, chefsjurist, Sveriges Kommuner och 

Landsting  

    

12.00 Lunch 

 

13.00 - 15.00 Förbundsfullmäktiges sammanträde 

 

15.00 Kaffe/thé och kaka står framdukat 

 

Föredragningslista: 

 

1. Upprop 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av två justerare 

4. Val av sekreterare 

5. Föregående protokoll 

6. Årsredovisning 2015 

7. Revisionsberättelse 2015 

8. Ansvarsfrihet 

9. Byte av förbundets namn 

10. Stadgar för Norrbottens Kommuner 

11. Verksamhetsplan och budget 2016 

12. Kommunernas avgifter 2017 

13. Val av revisorer och ersättare  

14. Val av valberedning 

15. Motioner och interpellationer 

16. Avslutning 
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 Medlemskommunernas reglementen skiljer sig åt och därmed finns inga 

enhetliga rutiner för att kalla ersättare till förbundsfullmäktige. Ombud 

som inte kan närvara ombeds därför att kontakta sin kommuns 

administration för att kalla ersättare.  

 

För information om Kommunförbundet Norrbottens verksamhet, se: 

www.bd.komforb.se   Stadgar, protokoll mm som rör det politiska arbetet 

finns under rubriken “Politisk organisation“ i den vänstra menyn 

 

Ombud och tjänstgörande ersättare för ombud i förbundsfullmäktige 

utses av medlemskommunerna. Arvoden och ersättningar till dessa 

förtroendevalda utbetalas av respektive kommun enligt respektive 

arvodesreglemente. 

 

Enligt uppdrag 

 

Kjell-Åke Halldén 

Sekreterare i styrelsen 

Telefon: 070-6661774 

E-post: kahn@kfbd.se 

Förbundsfullmäktiges sammanträde den 28 april i Arjeplog 

 

 

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  bifalla förslaget till Program och föredragningslista för Förbundsfullmäktiges 

sammanträde 2016 

____ 

 

  

http://www.bd.komforb.se/
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 § 12 

  

Valberedningens förslag till val av mötesordförande, 

justerare, sekreterare och revisorer till 

Förbundsfullmäktige 

 
Valberedningen har inkommit med nedanstående förslag till val till 

förbundsfullmäktiges sammanträde 2016 

 

Ordförande: Mats Abrahamsson, Arjeplog 

 

Sekreterare: Kjell-Åke Halldén, Kommunförbundet 

 

Justerare: Två personer av ombuden på stämman utses; en person från 

socialistiska gruppen och en person ur den borgerliga gruppen 

 

Revisorer: Ylva Strutz (lib), Luleå, omval och Sören Engelmark (s), 

Gällivare, nyval 

 

Revisorsersättare: Britt-Marie Forsman (v), Luleå, omval  

                   

Auktoriserad revisor: KPMG BD, Luleå, Hans Öystilä, omval 

 

Valberedningen ber att få komplettera med namn på revisorsersättare så 

fort namn på kandidat finns. 

 

 

Kansliet föreslår  

 

Att  informationen läggs till handlingarna 

 

Ordföranden föreslår bifall till kansliets förslag. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att informationen läggs till handlingarna 

____ 
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 § 13 

 

Reviderad Instruktion till valberedningen 

 

Styrelsen 2015-01-12, § 3, behandlat ärendet.  

 

Under sammanträdet redovisade valberedningens 

sammankallande Margaretha Lindbäck valberedningens arbete 

och framförde valberedningens synpunkter på förfarandet.   

 

Styrelsen beslutade  

 

Att  kansliet får uppdraget att med valberedningens synpunkter 

och de synpunkter som framkommer av styrelsens 

diskussion som grund, utarbeta ett förslag till tydligare 

instruktion för valberedningen  

 

Att  instruktionen ska innefatta en tydlig strategi vid 

nomineringar så att samtliga länsdelar och samtliga partier 

uppmanas nominera en man och en kvinna till varje 

uppdrag 

Kansliet har därefter, i samråd med valberedningens ledamöter, 

utarbetat bifogade reviderade förslag till ”Instruktion till 

valberedningen”. Föreslagna förändringar är markerade i rött. 

Under förlagets rubrik ”Arbetsformer” anges att ”Kansliet bistår 

valberedningen i arbetet och förser beredningen med 

förteckningar över de politiskt valda organ valen gäller.” Dessa 

förteckningar utarbetas inför varje ny mandatperiod. Där anges 

också om förbundsfullmäktige eller styrelse gett särskilda 

direktiv för val och annat som har betydelse för valberedningens 

arbete.   

./. Bilaga. 

 

Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med 

att föreslå följande: 

 

Att kansliet får uppdraget att omarbeta förslaget med en definition av ordet 

länsdelar, att ledamöter i beredning och liknande ska ha en koppling till det 

poliska sakområdet i den egna kommunen och att ordförande i beredning eller 

utskott ska vara ledamot i styrelsen 

 

Att  ärendet tas upp till behandling vid ett senare tillfälle 
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 Styrelsen beslutar 

 

Att kansliet får uppdraget att omarbeta förslaget med en definition av ordet 

länsdelar, att ledamöter i beredning och liknande ska ha en koppling till det 

poliska sakområdet i den egna kommunen och att ordförande i beredning eller 

utskott ska vara ledamot i styrelsen 

 

Att  ärendet tas upp till behandling vid ett senare tillfälle 

____ 
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 § 14 

 

Kommunernas avgifter år 2017 

 

Förbundsfullmäktige har att fastställa medlemsavgift i promille av 

medlemmarnas samlade skatter och bidrag för år 2017.  

 

Presidiet föreslår styrelsen besluta 

 

Att  föreslå förbundsfullmäktige att avgiften ska vara oförändrad också för 

2017, innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och 

bidrag 

 

Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, föreslår att avgiften för MediaCenter ska separeras 

från övrig medlemsavgift. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 

 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att styrelsen beslutar 

enligt ordförandens förslag. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  föreslå förbundsfullmäktige att avgiften ska vara oförändrad också för 

2017, innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och 

bidrag 

 

Lotta Åman, (s), Arvidsjaur reserverar sig mot beslutet 

____ 
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 § 15 

 

Nominering till Kolarctic Joint Monitoring 

Committee, 2014-2020 
 

Kommunförbundet Norrbotten har fått förfrågan att nominera en 

ordinarie samt en ersättare till Kolarctic Joint Monitoring 

Committee, 2014-2020. 

  

Kolarctic CBC (Cross Border Cooperation) Programme 2014-

2020 är ett gränsöverskridande samarbetsprogram mellan Sverige, 

Norge, Finland och Ryssland. Lapplands förbund i Rovaniemi har 

ansvaret för programmet. Det övergripande målet med 

programmet är att främja en livskraftig ekonomi och en attraktiv 

region, där invånare och besökare njuter av den arktiska naturen 

och där naturresurserna används på ett hållbart sätt.  

 

Det är 1-2 möten per år (i Norge, Finland, Sverige eller Ryssland). 

Joint Monitoring Committee beslutar om projekt som en 

urvalskommitté har prioriterat och föreslagit. Det är en röst per 

land, Sverige har två nationella representanter och fyra från länet 

(Kommunförbundet, landstinget och länsstyrelsen). Samtliga 

kostnader betalas av programmet. 

 

Presidiets förslag: 

 

att  nominera Peter Waara (s) Haparanda, samt som ersättare 

Sarah Karlsson (c), Överkalix 

 

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att  nominera Peter Waara (s) Haparanda, samt som ersättare 

Sarah Karlsson (c), Överkalix till Kolarctic Joint Monitoring 

Committee, 2014-2020 

____ 
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 § 16 

 

Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera  
 

Styrelsen har 2015-03-05, § 39, beslutat  

 

Att  firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt  

 

Att  utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt Jansson, i förening 

med ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman  

 

Att  direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Kajsa Myrberg, äger rätt att 

teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande 

förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande 

direktör i ett aktiebolag  

 

Att  fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära 

valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar 

tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk 

och Marie Malkan två i förening  

 

Att  detta beslut träder i kraft den dag Kajsa Myrberg tillträder som direktör för 

Kommunförbundet Norrbotten  

 

Styrelsens ordförande heter nu Britta Flinkfeldt, vilket medför att styrelsen 

bör fatta nytt beslut om firmatecknare. 

Vid redovisning av projekt begärs ofta intyg som inte är äldre än ett år. 

Tillväxtverket skriver exempelvis då det gäller rekvisitioner ”Om tidigare 

inskickat intyg om firmatecknare nu är äldre än ett år, så ska ett nytt intyg om 

firmatecknare biläggas”.  

Kansliet föreslår därför att styrelsen rutinmässigt under årets första 

sammanträde utser firmatecknare. För innevarande år föreslås styrelsen 

besluta: 

Att  firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt  

 

Att  utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt, i förening med 

ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman  

 

Att  direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Kajsa Myrberg, äger rätt att 

teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande 

förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande 

direktör i ett aktiebolag  

 

Att  fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära 

valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar 
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 tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk 

och Marie Malkan två i förening  

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt  

 

Att  utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt, i förening med 

ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman  

 

Att  direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Kajsa Myrberg, äger rätt att 

teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande 

förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande 

direktör i ett aktiebolag  

 

Att  fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära 

valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar 

tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk 

och Marie Malkan två i förening  

 

Att styrelsen rutinmässigt vid årets första sammanträde fattar beslut om 

Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera  

____ 
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 § 17 

 

Utvecklingsarbetet inom området folkhälsa 
 

Muntlig information av Marianne Öhman, FoUI Norrbotten. 

 

./. Bilaga. 

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.  

 

Styrelsen beslutar 

 

Att informationen läggs till handlingarna 

____ 
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 § 18 

 

Rapporter  
 

Helena Öhlund, ledamot i styrelsen och ordförande i Socialberedningen samt 

direktör Kajsa Myrberg lämnar rapporter.  

 

Ordföranden föreslår att rapporterna, med godkännande, läggs till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att rapporterna, med godkännande, läggs till handlingarna 

___ 
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 § 19 

 

Dialog med Polisen kring samarbete mot grov brottslighet 
 

Ordföranden informerar om att Håkan Karlsson, Polisområdeschef i 

Norrbotten, föreslår att styrelsen har en dialog med Polisen om arbetet mot 

grov brottslighet i länet.  

 

Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden sammanfattar diskussionen 

genom att föreslå att styrelsen i samband med sammanträdet den 8 juni bjuder 

in Polisen för dialog kring grov brottslighet. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att Polisen till sammanträdet den 8 juni bjuds in för dialog kring grov 

brottslighet 

____ 
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 § 20 

 

Utvärdering av FoUI verksamheten 
 

Direktören informerar om att styrelsen beslutat att FoUI-verksamheten ska 

utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år. Det finns däremot inte beslut på 

vad som ska utvärderas mer specifikt, hur det ska göras, av vem och när.  

 

Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att ta fram ett förslag på hur 

utvärderingen ska genomföras och att FoUI-utskottet får ta ställning till förslaget 

innan det behandlas av styrelsen den 8 juni.  

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  kansliet får uppdraget att utarbeta ett förslag på hur en utvärdering av FoUI 

ska genomföras 

 

Att förslaget lämnas till FoUI-utskottet för beredning  

 

Att ärendet tas upp till behandling under styrelsens sammanträde den 8 juni 

____ 
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§ 21 

 

Övriga frågor 
 

 Ledamoten Margareta Henricsson, (ns), Gällivare, informerar om att Kenneth 

Backgård, ordförande i Norrbottens sjukvårdsparti, 2016-03-05 överlämnat en 

skrivelse ”Avvikande uppfattning” till Indelningskommittén.  

 

I skrivelsen anges bland annat följande: Vi har därför i såväl landstingsgrupp 

som styrelse enhälligt beslutat att dra tillbaka vårt stöd till inlämnad 

ansökan. Vi står alltså inte längre bakom den av landstinget inlämnade 

ansökan om bildandet av region Norrbotten.  

 

Kopia på skrivelsen är inlämnad till kansliet och adresserad till Presidiet.  

 

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.  

 

Styrelsen beslutar  

 

Att informationen läggs till handlingarna 

____ 

 

 

 

 
 

 

 


