
PROTOKOLL 
STYRELSEN 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 
2017-06-15 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 

25 (56) 

Protokoll från styrelsens sammanträde 
 

BESLUTANDE  

Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog 

Lotta Åman, (S), Arvidsjaur  

Inge Andersson, (S), Boden 

Peter Waara, (S), Haparanda 

Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk 

Niklas Nordström, (S), Luleå 

Jan Larsson, (S), Pajala 

Helena Stenberg, (S), Piteå 

Sarah Karlsson, (C), Överkalix 

Thomas Olofsson, (L), Luleå 

Helén Lindbäck, (KS), Piteå 

Sven Nordlund, (MP), Kalix 

Margareta Henricsson, (NS), Gällivare 

Robert Håkansson, (SD), Piteå 

  

 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Kajsa Myrberg, kansliet, direktör 

Tony Blomqvist, IT Norrbotten 

Anita Lindfors, kansliet 

Mats Jakobsson, kansliet 

Ulf Hyvönen, kansliet  

Anna-Lena Andersson, Kalix kommun 

Åsa Sturk, kansliet 

Lars Sandström, kansliet 

Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare 

 

 

 

UNDERSKRIFTER § 16 - 36 

 

 

Kjell-Åke Halldén| Sekreterare 

 

 

Britta Flinkfeldt | Ordförande 

 

 

Inge Andersson | Justerare 
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Utsänd dagordning 
 
1. Val av justerare 
 
2. Dagordning 
 
3. Regionnätet 
 Muntlig information av Tony Blomqvist, IT-Norrbotten 
 
4. Partnerskap för kunskapsstyrning  

Muntlig information av Ulf Hyvönen FoUI, Norrbottens Kommuner och Anna-
Lena Andersson, Kalix kommun 

 
5. Scenarios med OECD  

Muntlig information av Anita Lindfors, kansliet, och Mats Jakobsson, FoUI, 
Norrbottens Kommuner 

 
6. Genomförandeplan CEMR Jämställdhet 

Muntlig information av ledamoten Helena Stenberg 
Bilaga: Information och beslutsunderlag till styrelsen Norrbottens Kommuner 
om att söka medfinansiering till fortsatt arbete med den Europeiska 
deklarationen om jämställdhet. 

 
7. Samverkansavtal EIC 

Bilagor: a) PM, b) Utkast till nytt Samverkansavtal för centrumbildningen 
”eHealth Innovation Center – EIC”, c) Bilaga 1 till EIC Samverkansavtal, d) 
Bilaga 2 till EIC Samverkansavtal 

 
8. Finansieringsmodeller vid Norrbottens Kommuner  
 Bilaga: PM 
 
9. MediaCenter 
 Bilaga: PM 
 
10. Ändring av bolagsordning för IT-Norrbotten  
 Bilaga: Förslag enligt rubrik.  
 
11. Val till tillväxtberedningen 
 Bilaga: PM 
 
12. Val till samverkansberedning 
 Bilaga: PM 
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13. Val till socialberedning  
 Bilaga: PM 
  
14. Val till tillgänglighetsrådet 
 Bilaga: PM 
 
15. Val till kulturberedningen  
 Bilaga: PM 
 
16. Styrelsens sammanträde den 21 september 2017 
 Bilaga: PM 
 
17. Kommunernas avgifter  
 Bilaga: PM 
 
18. Rapporter 
 Föranmälda rapporter  
 Rapport från eNämnden 
 Rapport från FoUI-utskottet  
 Direktörens rapport   
 
 Övriga rapporter 
 Rapport från Socialberedningen  
  
 Rapport från Kulturberedningen  
 Rapport från Barn- och utbildningsberedningen 

Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering   

 Rapport från Norrbottens Folkhälsopolitiska råd  
 Rapport från Tillväxtberedningen 
 
19. Delgivningar 
 Protokoll från Tillväxtberedningen 2017-01-20 
 Protokoll från Tillväxtberedningen 2017-03-07 
 Protokoll från Socialberedningen 2017-05-16 
 Protokoll från Barn- och utbildningsberedningen 2017-05-16 
 Protokoll från Samverkansberedningen 2017-05-16 
 
20. Övriga frågor 
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§ 16 
 
Val av justerare  
 
Ordföranden föreslår att Inge Andersson, (S), Boden, utses till justerare.  
 
Styrelsen beslutar  
 
att  Inge Andersson, (S), Boden, utses till justerare. 
____ 
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§ 17 
 
Dagordning 

Lotta Åman, (S), Arvidsjaur, föreslår att ärendet ”Val av ersättare till 
Socialberedningen” läggs till dagordningen.  
 
Helena Stenberg, (S), Piteå, förslår att ärendet ”Nämndsekreterarutbildning” läggs 
till dagordningen. 
 
Ordföranden föreslår att förslagen bifalls och att utsänd dagordning i övrigt antas. 
 
Styrelsen beslutar  
 
att  ärendena ”Val av ersättare till Socialberedningen” och 

”Nämndsekreterarutbildning” läggs till dagordningen och att utsänd dagordning 
i övrigt antas 

____ 
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§ 18 
 
Regionnätet 
  
Muntlig information av Tony Blomqvist, IT-Norrbotten. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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§ 19 
 
Scenarios med OECD  
 
Muntlig information av Anita Lindfors, kansliet, och Mats Jakobsson, FoUI, 
Norrbottens Kommuner. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
  



PROTOKOLL 
STYRELSEN 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 
2017-06-15 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 

32 (56) 

 
§ 20 
 
Partnerskap för kunskapsstyrning  
 
Muntlig information av Ulf Hyvönen FoUI, Norrbottens Kommuner och Anna-Lena 
Andersson, Kalix kommun. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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§ 21 
 
Genomförandeplan CEMR Jämställdhet 
Bilaga: Information och beslutsunderlag till styrelsen Norrbottens Kommuner om 
att söka medfinansiering till fortsatt arbete med den Europeiska deklarationen om 
jämställdhet 
 
Ledamoten Helena Stenberg, (S), Piteå, informerar om hur frågan hanterats Politiska 
ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Av informationen 
framgår bland annat att ledningsgruppen arbetat med en genomförandeplan som 
innebär att kommunerna bidrar i form av arbetstid och Region Norrbotten med 
finansiering.  
 
Styrelsen diskuterar frågan, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med att 
föreslå  
 
Att  direktören får uppdraget att tillsammans med den Politiska ledningsgruppen för 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering utarbeta förslag till projektansökan 
samt att identifiera och erbjuda mellan tre och fem kommuner att medverka i 
projektet 

 
Styrelsen beslutar 
 
Att  direktören får uppdraget att tillsammans med den Politiska ledningsgruppen för 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering utarbeta förslag till projektansökan 
samt att identifiera och erbjuda mellan tre och fem kommuner att medverka i 
projektet 

____ 
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§ 22 
 
Samverkansavtal EIC 
Bilagor: a) PM, b) Utkast till nytt Samverkansavtal för centrumbildningen ”eHealth 
Innovation Center – EIC”, c) Bilaga 1 till EIC Samverkansavtal, d) Bilaga 2 till EIC 
Samverkansavtal 
 
I Norrbottens Kommuners inriktning för 2015-2018 finns modern teknik, FoUI och 
samarbete tillsammans med bland annat kompetensförsörjning utpekat som viktiga 
horisontella målområden. Inom kommunernas verksamheter ser vi att efterfrågan på 
datadrivna tjänster/digitalisering ökar. Norrbottens Kommuner tillsammans med e-
Nämnden behöver därför de närmsta åren arbeta intensivt med att bygga upp en plattform 
för det arbetet. Det handlar både om upphandlingar av verksamhetssystem men lika 
mycket eller mer om förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling. Utmaningen att 
bygga framtidens samhälle i Norrbotten kommer att kräva samarbete mellan olika aktörer 
samt förmåga att i samverkan finansiera testverksamheter med tillskott av extern 
finansiering. EIC är en centrumbildning inom området e-Hälsa med syfte att ge ökad 
effektivitet, nytta och kvalitet med individen i centrum. Parter i EIC är i dag Luleå tekniska 
universitet och Region Norrbotten.  
 
EIC bemannas i dag med två heltidstjänster vilka finansieras av LTU och Region 
Norrbotten. Norrbottens Kommuner går in med 2 kr/invånare och blir därmed part i EIC. 
Kostnaden tas inom befintlig budget. Medfinansieringen görs genom att Norrbottens 
Kommuner anställer en halvtids resurs med uppdrag att arbeta inom EIC:s verksamhet för 
kommunernas räkning. Den tillkommande resursen kommer att ha ett nära samarbete med 
Norrbottens Kommuners samverkansledare samt FoUI och e-Nämnden. Kommunernas 
behov kommer att vara centralt för inriktningen av arbetet. Nödvändigheten av att 
implementera datadrivna tjänster i kommunernas verksamheter har diskuterats i 
kommunchefsgruppen och i den gemensamma beredningen. Det finns en samsyn om att 
området kommer att vara kostnadsdrivande för kommunerna och att även 
kompetensförsörjningen beror av hur vi lyckas här. 
 
Genom att Norrbottens Kommuner går in som part i EIC får kommunerna i Norrbotten 
tillgång till det nätverk och den kompetens som EIC har, möjlighet att vara med och 
besluta om projekt och agenda för centrumbildningen, en samverkansplattform och 
möjlighet att delta i ansökningar om externa medel hos EIC. Både Norrbottens Kommuner 
och e-Nämnden utgör då del i ett innovationssystem där EIC är nod. 
 
Presidiet har 2017-05-18 beslutat föreslå styrelsen: 
 
att  Norrbottens Kommuner skriver samverkansavtal med EIC 
 
att samverkan kontinuerligt utvärderas och kommuniceras i kommunchefsgruppen 
 
att finansiering sker inom Norrbottens Kommuners befintliga budget 
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Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  Norrbottens Kommuner skriver samverkansavtal med EIC 
 
att samverkan kontinuerligt utvärderas och kommuniceras i kommunchefsgruppen 
 
att finansiering sker inom Norrbottens Kommuners befintliga budget 
____ 
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§ 23 
 
Finansieringsmodeller vid Norrbottens Kommuner  
 
Presidiet har gett kansliet i uppdrag att utreda vilka finansieringsmodeller som för 
närvarande används av Norrbottens Kommuner avseende gemensamma satsningar och 
projekt. 
 
För gemensamma satsningar och projekt används oftast en modell med beräkning utifrån 
invånarantal. En variant på den modellen är ett fast belopp fördelat per invånarantal. I en 
annan modell kombineras en fast grundavgift för samtliga kommuner med resterande del 
fördelat efter invånarantal. 
 
Exempel på finansieringar vid gemensamma satsningar och projekt för Norrbottens 
Kommuner: 
Skyddat boende. Fördelning efter invånarantal. 3 000 000 kr/år 
Missbruks- och beroendecentrum. Fördelning efter invånarantal. 3 100 000 kr/år 
Avtal dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende. Fördelning efter invånarantal 480 000 
kr/år 
 
North Sweden. 3,70/invånare samt resterande av Norrbottens Kommuner, totalt 1 035 000 
kr/år 
 
Projekt Miljösamverkan: Grundavgift 8 000 kr, resterande kostnad fördelat efter 
invånarantal. 175 000 kr/år 
 
Satsningar finansierade direkt av kommunerna: 
eNämnden. Administration, nämnd och e-samordnare grundavgift 60 000 kr, resterande 
kostnad fördelad efter invånarantal. 
 
Kollektivtrafiken. Administrativa kostnader fördelas mellan kommunerna efter respektive 
kommuns andel av den totala trafikproduktionen med buss i länet. Faktiska kostnaden för 
den inomkommunala trafiken räknas årligen fram för respektive kommun och jämförs sedan 
med den faktiska kostnaden för basåret 2007. Skillnaden läggs till eller dras ifrån det belopp 
som framgår av den kommunala överenskommelsen. 
 
Tänkbara finansieringsmodeller 
Modell 1: Kostnad fördelat efter invånarantal 
Detta är den vanligast förekommande fördelningsmodellen. Innebär att samtliga kommuner 
samverkar och är solidariskt delaktiga. Ny beräkning görs varje år efter justerat invånarantal. 
Följer gängse modell som nyttjas av övriga kommunförbund/regioner samt Sveriges 
kommuner och landsting. 
 
Modell 2: Fast belopp fördelat efter invånarantal 
Denna modell används om man vill ha ett fastställt belopp under x antal år. I motsats till 
modell 1 beslutas om ett krontal per invånare under t ex 3 år och då är beloppet detsamma 
under dessa år. 
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Modell 3: Grundavgift (förslagsvis 20 %) kombinerad med fördelning efter invånarantal 
Med en del av finansiering som grundavgift innebär det att mindre kommuner betalar lite 
större andel av finansieringen. Behovet kan vara större i mindre kommuner som inte alltid 
har möjlighet till resurser som större kommuner redan har. Större kommuner är ändå med 
och har tillgång till projektet och solidariskt betalar en del av avgiften. 
 
Presidiet har 2017-05-18 beslutat förslå styrelsen att diskutera och eventuellt besluta om det 
ska fastställas en standardmodell som ska användas vid gemensamma satsningar. Det bör 
även beslutas om att ifall avsteg från den fastställda standardmodellen ska göras bör tydlig 
motivering framgå. 
 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå 
följande: 
 
Att  Norrbottens Kommuner ska ha en gemensam finansieringsmodell vid gemensamma 

satsningar och projekt 
 
Att  kansliet får uppdraget att ta fram ett förslag till gemensam finansieringsmodell som i 

grunden innebär finansiering per invånare och att den ska gälla från beslutsdatum och 
framåt 

 
Att  styrelsen noterar att det kan vara rimligt att i vissa fall utgå från en basfinansiering och 

till den lägga en finansiering per invånare 
 
Att  ge kansliet uppdraget att studera om samma princip kan gälla också av 

kommunkollektivet ägda bolag om inte andra orsaker redovisas 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  Norrbottens Kommuner ska ha en gemensam finansieringsmodell vid gemensamma 

satsningar och projekt 
 
Att  kansliet får uppdraget att ta fram ett förslag till gemensam finansieringsmodell som i 

grunden innebär finansiering per invånare och att den ska gälla från beslutsdatum och 
framåt 

 
Att  styrelsen noterar att det kan vara rimligt att i vissa fall utgå från en basfinansiering och 

till den lägga en finansiering per invånare 
 
Att  ge kansliet uppdraget att studera om samma princip kan gälla också av 

kommunkollektivet ägda bolag om inte andra orsaker redovisas 
____ 
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§ 24 
 
MediaCenter 
  
Bakgrund  
Efter utredningen av Mediacenter 2014, där fokus låg på IKT-pedagog stöd, har det 
skett utveckling och förändringar inom området. Länets kommuner har satsat på 
digitala lär- verktyg och besitter idag egen IKT kompetens. Behovet av en central 
IKT pedagog är inte längre en prioriterad fråga.   
  
Styrelsen har 2016-12-08 beslutat att den fysiska utlåningen upphör från och med 
januari 2017. Det innebär att hantering och utlåning av fysiska media upphört. 
Tekniken har utvecklats när det gäller streaming av filmer, vilket gör hanteringen 
mindre arbetskrävande. Det medför att Mediacenters arbetsuppgifter minskar 
gällande streaming och administrativ hantering av filmer.    
  
Skolverket har lagt förslag om digitalisering av hela skolväsendet, vilket omfattar 
infrastrukturen, digitala verktyg, kompetenshöjning av lärare samt nya läroplaner 
som innefattar programmering.  I förslaget ställs krav på kommunerna att fram till 
2020 ha en väl utbyggd infrastruktur samt från 2022 ha digitala verktyg tillgängliga i 
undervisningen samt att kompetenshöjningen av lärare ska vara genomförd.  
Digitaliseringskommissionen har lagt fram sitt slutbetänkande till regeringen 
december 2016 kring framtidens digitala samhälle.   
  
I framtiden ställs andra krav kring digitalisering som inte kan tillgodoses inom 
ramen för Mediacenters verksamhet kopplad mot skolan.  Digitaliseringen är en 
större fråga än så.  Utvecklingen innebär helt nya förutsättningar, behov och villkor 
för individ och samhälle, för företag och offentlig sektor, för arbetsliv och utbildning 
och för civilsamhället. Det påverkar samhällets grundläggande delar – tillväxt och 
hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati. Vi har gått från it till 
digitalisering, från kablar och hårdvara till samhällsutveckling i bred mening. Vi har 
gått från ett fokus på tekniken till ett fokus på människan. Digitaliseringen är 
horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter.  
 
Digitaliseringen är lika relevant för näringspolitiken som för utbildning, hälsa och 
arbetsmarknad mm. Det kräver ett helhetsgrepp, en långsiktighet, en riktning och 
inte minst en kraftsamling. Det finns ett starkt behov av ledarskap för 
digitaliseringen. Det offentliga behöver ta en ledande roll för den digitala 
transformationen. I tider av genomgripande förändringar är det särskilt angeläget att 
bygga upp bred kunskap om den utveckling som sker genom att lyfta fram och 
tydliggöra skilda perspektiv och aspekter på olika områden.   
  
 Med utgångspunkt av ovan redovisade har Mediacenters framtida uppdrag/roll hos 
Norrbottens Kommuner setts över.    
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Strömmande media  
De arbetsuppgifter som kvarstår inom Mediacenters verksamhetsområde, hos 
Norrbottens Kommuner, är streamingverksamhet- strömmande media. Inom 
uppdraget ligger följande uppgifter:  
  

• inköp av filmer från distributörer  
• tillgängliggöra filmerna i två format (Windows och MAC) till SLI:S 

plattform så de kommer skolorna till del  
• lägga upp en kort text till filmerna med: ämnesklassificering, innehåll, 

sökord, åldersklass samt koppling till målen i styrdokumenten och 
lärarhandledning  

• omvärldsbevaka utbudet och uppdatera hemsidan   
• statistik till UR  
• elev/lärarinloggning och support för inloggningen  

  
Barn och utbildningsberedningen har 2017-02-07, § 7 beslutat föreslå styrelsen 
besluta:  
  
Att  Norrbottens Kommuner tillhandahåller streamingtjänst/strömmande media för 

länets skolverksamheter  
  
Att  översynen av Mediacenters verksamhet härmed förklaras avslutad  
  
Att  vid eventuell omfördelning av resurser från Mediacenter till 

välfärdsteknik/digitalisering ska skolans behov beaktas och prioriteras  
 
Presidiet har 2017-05-18 beslutat föreslå styrelsen  
 
Att  bifalla Barn- och utbildningsberedningens förslag 
 
Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  Norrbottens Kommuner tillhandahåller streamingtjänst/strömmande media för 

länets skolverksamheter  
  
Att  översynen av Mediacenters verksamhet härmed förklaras avslutad  
  
Att  vid eventuell omfördelning av resurser från Mediacenter till 

välfärdsteknik/digitalisering ska skolans behov beaktas och prioriteras  
____ 
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§ 25 
 
Ändring av bolagsordning för IT-Norrbotten   
Bilaga: Förslag enligt rubrik.  
 
Det finns i länet ett ökat behov av att stödja både mindre och medelstora kommuners 
stadsnät, där resurserna är små. Näten har inte heller kunnat uppfylla de nya kraven 
på ett säkert nät.  
 
Efter diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska kunna 
erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät. För att det 
ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras under punkter verksamhetens 
inriktning med tillägget att bolaget ska erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta 
och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör.  
 
I bilagt förslag är ändringar markerade i rött. Se ”§ 3 Verksamhetensföremål”.  
 
Kansliet föreslår styrelsen besluta  
 
Att  rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till ändring av 

Bolagsordning IT Norrbotten AB 
 
Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till ändring av 

Bolagsordning IT Norrbotten AB 
____ 
 
  



PROTOKOLL 
STYRELSEN 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 
2017-06-15 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 

41 (56) 

 
§ 26 
 
Val till tillväxtberedningen 
  
Peter Roslund, (S), Piteå, har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Tillväxtberedningen. Styrelsen har därmed att utse ny ledamot i 
Tillväxtberedningen.  
 
Av styrelsens beslut 2015-01-12, § 5, ”Val av kommunala ledamöter i 
Tillväxtberedningen” framgår bland annat följande: 
 
Enligt överenskommelse mellan Tillväxtberedningens huvudmän ska de kommunala 
representanterna i Tillväxtberedningen utgöras av presidiet och en representant 
samt en ersättare för vardera LKF-området, Östra Norrbotten respektive 
Fyrkantsområdet.  
 
Styrelsen beslutade att som kommunala ledamöter i Tillväxtberedningen välja  
 
Från presidiet:  
Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, som ordinarie ledamot med Lotta Åman, (s), 
Arvidsjaur, som ersättare  
Peter Roslund, (s), Piteå, som ordinarie ledamot med Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, 
som ersättare  
Lars Alriksson, (m), Gällivare, som ordinarie ledamot med Jeanette Wäppling, (v), 
Gällivare, som ersättare  
 
För Fyrkantskommunerna:  
Niklas Nordström, (s), Luleå, som ordinarie ledamot med Helena Öhlund, (s), 
Älvsbyn, som ersättare  
 
För Östra Norrbotten:  
Peter Waara, (s), Haparanda, som ordinarie ledamot med Linda Frohm, (m), Ka-lix, 
som ersättare  
 
För LKF-området:  
Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, som ordinarie ledamot med Kristina 
Zakrisson, (s), Kiruna, som ersättare  
 
Styrelsen har 2017-03-02, § 3, beslutat 
 
Att  Niklas Nordström, (S), Luleå, utses som ny förste vice ordförande efter Peter 

Roslund, (S), Piteå 
 
Av ovanstående följer att Niklas Nordström, (S), Luleå, utses till ledamot i 
Tillväxtberedningen som representant för presidiet.  
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Presidiet har 2017-05-18 beslutat föreslå styrelsen att till ny ledamot i 
Tillväxtberedningen efter Niklas Nordström, (S), utse en representant för 
Fyrkantskommunerna. 
 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår att Inge Andersson, (S), 
Boden, utses till ledamot i Tillväxtberedningen med Helena Stenberg, (S), Piteå, 
som ersättare.  
 
Styrelsen beslutar 
 
Att utse Inge Andersson, (S), Boden, som ledamot i Tillväxtberedningen 
 
Att  utse Helena Stenberg, (S), Piteå, som ersättare i Tillväxtberedningen 
____ 
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§ 27 
 
Val till samverkansberedning 
 
Marlene Haara, (S), Haparanda, har 2017-05-08 i e-postmeddelande till kansliet 
avsagt sig sina uppdrag i Samverkansberedningen. Styrelsen har därmed att utse ny 
ordinarie ledamot i Samverkansberedningen. 
 
Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Socialberedningen: 
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn med Inge Andersson, (S), Boden, som ersättare 
 
Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå med Beatrice Öman, (S), Boden, som 
ersättare 
 
Vakant med Maud Lundbäck, (S), Kalix, som ersättare 
 
Gunnar Bergman, (V), Kiruna, med Katinka S Apelqvist, (V), Gällivare, som 
ersättare 
 
Stefan Granström, (C), Kalix, med Anders Sundström, (NS), Boden, som ersättare 
 
Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Barn- och utbildningsberedningen: 
Sven Nordlund, (MP), Kalix med Britt-Inger Hedman, (V), Arvidsjaur som ersättare 
 
Carina Sammeli, (S), Luleå med Sture Nordin Älvsbyn, (S) som ersättare 
 
Åke Johdet, (S), Pajala med Karl-Erik Taivalsaari, (V), Gällivare som ersättare 
 
Rigmor Åström, (M), Boden med Ruth Rahkola, (S), Piteå som ersättare 
 
Förbundsfullmäktige har 2017-04-27 i beslut ”Reviderad Instruktion till 
Valberedningen” angett bland annat att ”Norrbottens Kommuners politiska 
representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män.” 
 
Socialberedningen har under sammanträde 2017-05-09 beslutat att, med hänvisning 
till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till 
ordinarie ledamot i Samverkansberedningen.  
 
Därmed blir Maud Lundbäcks ersättarplats vakant.  
 
Socialberedningen föreslår att Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i 
Samverkansberedningen.  
 
Presidiet har 2017-05-18 beslutat föreslå styrelsen att bifalla förslaget från 
Socialberedningen. 
 

mailto:helena.ohlund@politik.alvsbyn.com
mailto:margareta.bladfors.eriksson@soc.lulea.se
mailto:gunnar.bergman@kommun.kiruna.se
mailto:stefan.granstrom@centerpartiet.se
mailto:sven.nordlund@kalix.se
mailto:carina.sammeli@skol.lulea.se
mailto:ake.johdet@spray.se
mailto:rigmor.astrom@boden.se
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Thomas Olofsson, (L), Luleå, föreslår att ärendet överlämnas till valberedningen för 
beredning.  
 
Styrelsen beslutar 
 
Att ärendet överlämnas till valberedningen för beredning 
____ 
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§ 28 
 
Val till socialberedning  
 
Marlene Haara, (S), Haparanda, har 2017-05-08 i e-postmeddelande till kansliet 
avsagt sig sina uppdrag i Socialberedningen. Styrelsen har därmed att utse ny 
ordinarie ledamot i Socialberedningen. 
 
Nuvarande Socialberedning består av nedanstående ledamöter. 
 
Ordförande 
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn 
 
Övriga ordinarie ledamöter: 
Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog  
Margareta Bladfors-Eriksson, (S), Luleå  
Vakant 
Gunnar Bergman, (V), Kiruna  
Ayse Duyar, (MP), Luleå  
Stefan Granström, (C), Kalix 
  
Ersättare: 
Agnetha Eriksson, (S), Piteå  
Maud Lundbäck, (S), Kalix  
Anders Sundström, (NS), Boden  
Annika Sundström, (V), Luleå  
Henning Åhman, (S), Arvidsjaur 
 
Förbundsfullmäktige har 2017-04-27 i beslut ”Reviderad Instruktion till 
Valberedningen” angett bland annat att ”Norrbottens Kommuners politiska 
representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män.” 
 
Socialberedningen har under sammanträde 2017-05-09 beslutat att, med hänvisning 
till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till 
ordinarie ledamot i Socialberedningen.  
 
Därmed blir Maud Lundbäcks ersättarplats vakant.  
 
Socialberedningen föreslår att Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i 
Socialberedningen.  
 
Presidiet har 2017-05-18 beslutat föreslå styrelsen att bifalla förslaget från 
Socialberedningen. 
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Thomas Olofsson, (L), Luleå, föreslår att ärendet överlämnas till valberedningen för 
beredning.  
 
Styrelsen beslutar 
 
Att ärendet överlämnas till valberedningen för beredning 
____ 
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§ 29 
  
Val till tillgänglighetsrådet 
 
Marlene Haara, (S), Haparanda, har 2017-05-08 i e-postmeddelande till kansliet 
avsagt sig sina uppdrag i Tillgänglighetsrådet (Tidigare benämnt 
Länshandikapprådet). Även Ellinor Söderberg, (S), Kalix, har lämnat sina uppdrag i 
Norrbottens Kommuner. Styrelsen har därmed att utse en ny ledamot och en 
ersättare i Tillgänglighetsrådet. 
 
Nuvarande ordinarie kommunala ledamöter: 
Agnetha Eriksson, (S), Piteå  
Vakant 
Gunnar Bergman, (V), Kiruna  
 
Nuvarande kommunala ersättare: 
Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå  
Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå  
Vakant 
 
Förbundsfullmäktige har 2017-04-27 i beslut ”Reviderad Instruktion till 
Valberedningen” angett bland annat att ”Norrbottens Kommuners politiska 
representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män.” 
 
Socialberedningen har under sammanträde 2017-05-09 beslutat att, med hänvisning 
till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till 
ordinarie ledamot och Ulf Eliasson, (S), Haparanda, som ersättare i 
Tillgänglighetsrådet.  
 
Presidiet har 2017-05-18 beslutat föreslå styrelsen att bifalla förslaget från 
Socialberedningen. 
 
Thomas Olofsson, (L), Luleå föreslår att ärendet överlämnas till valberedningen för 
beredning.  
 
Styrelsen beslutar 
 
Att ärendet överlämnas till valberedningen för beredning 
____ 
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§ 30 
 
Val till kulturberedningen  
 
Pajala kommun har 2017-01-11 via e-post informerat om att Britta Tervaniemi, (V), 
Pajala, avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Styrelsen har därmed att utse ny ledamot i 
Kulturberedningen. 
 
Följande ledamöter i Kulturberedningen representerar kommunerna.  
 
Peter Waara, (S) Haparanda  
Omar Jakobsson, (S), Luleå  
Ann- Katrin Sämfors, (S), Piteå  
Vakant 
Kati Jäskeläinen, (V), Luleå  
Roger Suup, (S), Kiruna  
Pernilla Fagerlönn, (V), Gällivare  
Siv Henriksson, (V), Kiruna 
 
Förbundsfullmäktige har 2017-04-27 i beslut ”Reviderad Instruktion till 
Valberedningen” angett bland annat att ”Norrbottens Kommuners politiska 
representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män.” 
 
Presidiet har 2017-05-18 gett valberedningen uppdraget att till styrelsens 
sammanträde den 15 juni lämna förslag i ärendet. 
 
Sekreteraren informerar om att valberedningens sammankallande Margareta 
Bladfors Eriksson meddelat att hon bedömer att beredningen behöver diskutera sitt 
uppdrag innan de kan åta sig uppdrag. Hon själv och ytterligare en ledamot är 
nyvalda och hon har ännu inte hunnit samla beredningens ledamöter för diskussion. 
 
Ordföranden föreslår att valberedningen får uppdraget att bereda ärendet till nästa 
styrelsesammanträde. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  valberedningen får uppdraget att bereda ärendet till nästa styrelsesammanträde 
____ 
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§ 31 
 
Styrelsens sammanträde den 21 september 2017 
 
Landshövdingen har bjudit in länets kommunalråd till en studieresa i september 
2017, vilket sammanfaller med det planerade styrelsesammanträdet den 21 
september.  
 
I landshövdingens planering finns en tid avsatt för ett eventuellt 
styrelsesammanträde för Norrbottens Kommuner.  
 
Presidiet har 2017-05-18 beslutat föreslå styrelsen 
 
Att  det planerade sammanträdet den 21 september i Luleå ställs in 
 
Att  presidiet får uppdraget att inför den 21 september bedöma om ett kortare 

sammanträde ska hållas i samband med landshövdingens studieresa eller om 
alla de aktuella ärendena kan flyttas till styrelsens sammanträde den 26 
oktober 

 
Ordföranden föreslår att presidiets förlag bifalls. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  det planerade sammanträdet den 21 september i Luleå ställs in 
 
Att  presidiet får uppdraget att inför den 21 september bedöma om ett kortare 

sammanträde ska hållas i samband med landshövdingens studieresa eller om 
alla de aktuella ärendena kan flyttas till styrelsens sammanträde den 26 
oktober 

____ 
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§ 32 
 
Kommunernas avgifter  
 
Förbundsfullmäktige har 2017-04-27 beslutat att uttaxeringen för 2018 ska vara oförändrad, 
alltså 1,45 promille av skatter och bidrag 2017 för totala verksamheten inom Norrbottens 
Kommuner. 
 
Föreligger förslag till medlemskommunernas avgifter år 2018. 
 
Kommun Summa skatter och 

bidrag 2017 (tkr) 
Totalsumma 2018 Jämförande summa 2017 

Arjeplog 175 111 253 911 251 604 
Arvidsjaur 381 928 553 796 540 200 
Boden 1 493 263 2 165 231 2 108 716 
Gällivare 1 002 629 1 453 812 1 421 816 
Haparanda 547 567 793 972 752 731 
Jokkmokk 301 244 436 804 422 028 
Kalix 902 492 1 308 613 1 271 667 
Kiruna 1 279 064 1 854 643 1 800 935 
Luleå 3 877 242 5 622 001 5 399 039 
Pajala 391 096 567 089 553 758 
Piteå 2 092 945 3 034 770 2 918 590 
Älvsbyn 458 061 664 188 646 674 
Överkalix 210 299 304 934 296 687 
Övertorneå 281 283 407 860 405 962 
Totalt länet 13 394 224 19 421 625 18 790 406 
 

Ordföranden föreslår att avgifterna fastställs 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  avgifterna fastställs 
____  
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§ 33 
 
Rapporter 
 
Föranmälda rapporter  
Rapport från eNämnden 
Ordförande Niklas Nordström rapporterar om nämndens arbete. Av rapporten framgår 
att det nu finns ett antal konkreta projekt. Nu märks också de ekonomiska vinsterna i 
form av lägre licenskostnader med mera men den största inbesparingen kommer när vi 
kommer närmare verksamheterna, i synnerhet de stora pengaposterna äldrevård och 
förskola. Nämndens två anställda flyttar in i samma lokaler som Norrbottens 
Kommuner.  
 
Rapport från FoUI-utskottet 
Ordförande Peter Waara rapporterar om utskottets arbete. Av rapporten framgår bland 
annat att den utvärdering av FoUI-verksamheten som styrelsen beslutat om nu börjar ta 
form. Utvärderaren, Lennart Svensson, uttalar sig mycket positivt men betonar att 
verksamheten måste fokuseras för att lyckas i framtiden. FoUI-chefen Ulf Hyvönen nu 
går i pension och det riskerar att öka belastningen på personalen. Verksamheten är bred 
samtidigt som den här kompetenta personalen är eftertraktad också i andra 
organisationer, vilket leder till en risk att personal söker sig till annat håll. Glädjande 
nog så kan vi också se fram emot en förstärkning i form av professor Catrine 
Kosteinius som blir Flexit-forskare med uppdrag att dra kunskaper ur de hälsosamtal 
som sker med länets skolelever.   
 
Direktörens rapport 
Uppföljning förbundsfullmäktige 
Närvarostatistik, på förbundsfullmäktige kom en fråga upp om närvarostatistik per 
kommun. I nuläget har vi inte registrerat deltagare kommunvis men det är görligt om 
styrelsen önskar det. Direktören visar närvarostatistik för styrelse och beredningar 
2016. Direktören ställer frågan om förbundet ska redovisa per kommun och i så fall 
hur ofta. Styrelsen är nöjda med nuvarande rapportering en gång per år och ser inte 
behov av att dela upp den per kommun.  
 
Inriktning 2019-2022, under fullmäktige kom en del synpunkter på Inriktning 2015-
2018 med önskemål om förändringar i texten. Nuvarande inriktning avser vi inte att 
förändra utan fortsätter att arbeta med nedbrutna verksamhetsplaner och mål för 
varje år. Däremot kommer arbetet med att ta fram en ny inriktning för Norrbottens 
Kommuner att starta vid höstens länsträff den 16-17 november 2017. Preliminär 
agenda för mötet har teman företrädarskap, attraktionskraft och samhandling. Om vi 
har fått förändrade förutsättningar hos kommunerna (avtalsssamverkan etc) kommer 
det att finnas med. Vid länsträffen kommer vi att gå igenom de horisontella målen i 
nuvarande inriktning och ta sats för att vidareutveckla eller förändra våra mål. 
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Avsiktsförklaring LTU 
Direktören har fört dialog med LTU (Erik Höglund och Birgitta Bergvall-Kåreborn 
främst) om en avsiktsförklaring mellan intresseorganisationen Norrbottens 
Kommuner och LTU. För närvarande finns ett utkast till avsiktsförklaring där vi från 
Norrbottens Kommuner identifierat några områden där vi ser att vi behöver ett 
fördjupat samarbete primärt. Det är Kompetensförsörjning/utveckling, digitalisering 
och FoUI/samhällsbyggnad. Kärnan i avsiktsförklaringen är att vi ska börja arbeta 
strukturerat med samverkan i styrgrupp och arbetsgrupper för att öka förståelsen 
mellan våra organisationer och även tilliten. För tillkommande samarbeten som 
innebär kostnader kommer separata avtal att skrivas. Direktören kommer att teckna 
avsiktsförklaringen för förbundets räkning och återkomma med mer information till 
hösten. 
 
Testbädd Norrbotten 
Peter Eriksson kommer att besöka Region Norrbotten den 16 juni. På agendan är 
Norrbottens möjligheter att vara testbädd för utveckling av datadrivna tjänster inom 
offentlig verksamhet. Deltar gör förutom Region Norrbotten, Microsoft, Tieto 
Enator, LTU och Norrbottens Kommuner. Förbundsdirektören kommer att ha en 
presentation om samverkan i offentlig sektor i ett Norrbottensperspektiv. 
Programmet avslutas med studiebesök på RISE North, samt invigning av modul 2. 
  
Övriga rapporter   
Rapport från Kulturberedningen  
Ledamoten Peter Waara rapporterar om att arbetet med kulturplanen pågår. Han har 
påpekat att det inte bara är de regionala institutionerna är bärare av kultur utan att det 
också finns mycket på lokal nivå. Kultursatsningarna bör ske som en blandning av de 
båda och det får inte bli från ett uppifrån och ned-perspektiv. 
 
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen 
Ordföranden Sven Nordlund rapporterar om förberedelsearbetet inför Aktuell 
Skolpolitik i Piteå den 31 augusti. En stor fråga nu är samverkan med de båda nordliga 
universiteten och handlar bland annat om lärarbristen och lärandet i sig. Beredningen 
har skickat en skrivelse till regeringen om gymnasiesamverkan mellan flera huvudmän. 
Problem för oss att exempelvis Kalix och Haparanda inte kan samverka nu men vi har 
hopp om att få gehör för våra synpunkter. 
 
Rapport från Tillväxtberedningen 
Ledamoten Niklas Nordström rapporterar om att beredningen diskuterat gemensam 
finansiering mellan kommuner och Region Norrbotten. Regionen samfinansierar i 
dagsläget bara projekt men kommunsidan ser att det också finns andra strategiska 
satsningar viktiga för regional utveckling som behöver samfinansieras. 
 
Beredningen har också diskuterat infrastruktursatsningar och främst då att det finns ett 
behov av att etablera olika finansieringsmodeller för de tillfällen då staten inte fullt ut 
finansierar satsningar. Det är lättare att delfinansiera i verksamheter som har intäkter, 
exempelvis järnväg, men där intäktsmöjligheten saknas har vi ofta svårt att hitta den 
regionala finansieringen. 
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Ordföranden föreslår att rapporterna godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att rapporterna godkänns 
____ 
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§ 34 
 
Delgivningar 
  
Ordföranden presenterar utsända delgivningar och föreslår att de godkänns.  
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  utsända delgivningar godkänns 
____ 
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§ 35 
 
Nämndsekreterarutbildning 
 
Ledamoten Helena Stenberg, (S), Piteå, informerar om att Lärnia kontaktat henne 
för att få kommunernas stöd för att bekräfta behovet av nämndsekreterarutbildning.  
 
Lärnia har ansökt om att få starta en yrkeshögskoleutbildning för nämndsekreterare 
på två år, innefattande 400 poäng, men Yrkeshögskolemyndigheten har avslagit 
ansökan. Motiveringen var att behovet inte klarlagts tillräckligt.  
 
Ordföranden föreslår att frågan överlämnas till kansliet för att behandlas som en del 
i arbetet med utbildning och arbetsmarknad. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  frågan överlämnas till kansliet för behandling som en del i arbetet med 

utbildning och arbetsmarknad  
____ 
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§ 36 
 
Val av ersättare till Socialberedningen 
 
Ledamoten Lotta Åman, (S), Arvidsjaur, informerar om att Henning Åhman, (S), 
Arvidsjaur avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialberedningen.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till valberedningen för beredning. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  ärendet överlämnas till valberedningen för beredning 
____ 
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