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Protokoll från styrelsens sammanträde 
 

BESLUTANDE  

Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog 

Lotta Åman, (S), Arvidsjaur 

Jeanette Wäppling, (V), Gällivare 

Niklas Nordström, (S), Luleå 

Helena Stenberg, (S), Piteå 

Helena Öhlund, (S). Älvsbyn 

Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå 

Thomas Olofsson, (L), Luleå 

Sven Nordlund, (MP), Kalix 

Lars Alriksson, (M), Gällivare 

Margareta Henricsson, (NS), Gällivare 

Mikael Larsson, (V), Överkalix, Tjänstgörande 

ersättare 

Anette Asplund, (KD), Boden, Tjänstgörande 

ersättare 

 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Kajsa Myrberg, Direktör 

Eva Lakso, Samverkansledare Socialtjänst 

Annica Henriksson, Samverkansledare Utbildning 

och lärande 

Björn Eriksson, Samverkansledare Miljö- och 

samhällsbyggnad  

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning 

och lärande 

Anita Lindfors, Utvecklingsstrateg 

Kjell-Åke Halldén, Sekreterare 

Anna Carlsson, SKL, § 61 

Ulf Hedman, MAF, § 63 

Lennart Svensson, Utvärderare av FoUI, § 65 

 

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFTER § 59 - 71 

 

 

Kjell-Åke Halldén| Sekreterare 

 

 

Britta Flinkfeldt | Ordförande 

 

 

Helena Stenberg | Justerare 
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Utsänd dagordning 
 
1. Val av justerare 
 
2. Dagordning 
 
3. Nationell digital strategi  
Muntlig information via video av Anna Carlsson, Programansvarig, SKL 
 
4. Utvärdering av FoUI-verksamheterna vid Norrbottens Kommuner 
Bilagor: a) PM, b) Slutrapport enligt rubrik 
Muntlig information av Lennart Svensson, utvärderare 
 
5. Forskarskola 
Bilagor: a), PM, b) En forskarskola kopplat till lärarutbildningarna, c) Beskrivning, d) 
Forskarskola för lärare och förskollärare - en uppföljning av fyra statliga satsningar  
Muntlig information av Annica Henriksson, Samverkansledare Utbildning och 
arbetsmarknad 
 
6. Ägardirektiv för gemensamägda bolag 
Bilagor utsänds senare. 
  
7. Utvärdering Miljösamverkan Norrbotten 
Bilagor: a) PM, b) Utvärdering enligt rubrik 
 
8. Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen 
Bilagor:  a) Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen, b) Handlingsplan 2018 – 2023. 
 
9. Val 
Bilaga: PM 
 
10. Norrbottens Kommuners olika beredningar och övriga grupperingar 
Bilaga: PM 
 
11. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 
2017:77)   Delbetänkande av Kommunutredningen 
Muntlig information av Anita Lindfors, Utvecklingsstrateg 
 
12. Rapporter 
Föranmälda rapporter:  
Rapport från Tillväxtberedningen 
Rapport från FoUI-utskottet  
Rapport från eNämnden 
Direktörens rapport  
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Övriga rapporter: 
Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering 
Rapport från Socialberedningen 
Rapport från Kulturberedningen  
Rapport från Norrbottens Folkhälsopolitiska råd  
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen 
 
13. Delgivningar 
Yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 
Tillväxtberedningens protokoll 2017-09-28 
Socialberedningens protokoll 2017-11-08 
 
14. Övriga frågor 
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§ 59 
 
Val av justerare  
 
Ordföranden föreslår att Helena Stenberg, (S), Piteå, utses till justerare.  
 
Styrelsen beslutar  
 
att  Helena Stenberg, (S), Piteå, utses till justerare  
____ 
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§ 60 
 
Dagordning 
 
Ordföranden föreslår att det extra utsända ärendet ”Gemensamma riktlinjer för 
samverkan - Samordnad individuell plan” läggs till dagordningen, att ärendet ”Val” 
utgår och att i övrigt utsänd dagordning antas.  
 
Styrelsen beslutar  
 
att  det extra utsända ärendet ”Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad 

individuell plan” läggs till dagordningen, att ärendet ”Val” utgår och att i övrigt 
utsänd dagordning antas  

____ 
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§ 61 
 
Nationell digital strategi  
Muntlig information via video av Anna Carlsson, Programansvarig, SKL. 
 
Ordföranden föreslår att informationen godkänns. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Att informationen godkänns 
____ 
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§ 62 
 
Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad 
individuell plan 
Bilaga: Förslag enligt rubrik 
 
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 
betalningsansvar mm.  
 
Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och Region 
Norrbotten. Samverkansriktlinjerna berör innehållet i hur samverkan ska ske. 
 
Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. Protokollet är ännu 
inte justerat.  
 
Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren för 
Social välfärd har diskuterat ärendet och föreslår  
  
Att  styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
 
Att  utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta 
 
Att  rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
 
Att  utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 

2018-10-31 
 
Att  samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 

kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden 
omfattar 6 månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 
2018-10-18 

 
Styrelsen beslutar 
 
Att  rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
 
Att  utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 

2018-10-31 
 
Att  samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 

kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden 
omfattar 6 månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 
2018-10-18 

____ 
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§ 63 
 
Utvärdering Miljösamverkan Norrbotten 
Bilaga: Utvärdering av Miljösamverkan Norrbotten 
 
Styrelsen beslutade 2013-12-12, § 67 
 
Att  anslå 50 000 kr per år i tre år som Kommunförbundet Norrbottens insats  
 
Att  rekommendera medlemskommunerna att delta i Miljösamverkan 

Norrbotten enligt förslaget  
 
Bakgrunden är att dåvarande Kommunförbundet Norrbotten tillsammans med 
kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna till en ökad 
samverkan vad gäller tillsynsarbetet inom miljöbalkens område. Nationellt 
hade då ett tiotal län/regioner bildat en så kallad Miljösamverkan där Västra 
Götaland varit en av pionjärerna inom området.  
 
Den sammanfattande slutsatsen i utvärderingen är att projektet som helhet har varit 
bra och kan med vissa utvecklingsinsatser utgöra en grund för fortsatt och fördjupad 
samverkan mellan tillsynsmyndigheter i länet.  
 
De medverkande kommunerna anser att de grundläggande principerna om frivilligt 
deltagande och solidariskt ansvar för genomförandet är bra och en förutsättning för 
att kunna delta.  
 
Projektet som helhet har haft en lös struktur avseende roller, mandat, ansvar hos de 
medverkande aktörerna vilket i vissa fall medfört oklarheter.  
Den arbetsmetod som tillämpats har i viss mån tillämpats utifrån de förutsättningar 
som resp tillsynsprojekt haft, vilket är en nödvändighet i komplexa projekt. En brist 
är att resultaten av tillsynsprojekten inte är tillgängliga för informations- och 
kunskapsöverföring för de deltagande aktörerna och andra.  
Flera svarande påtalar att vid en fortsättning måste konceptet utvecklas och ges 
klarare ramar, ansvarsfördelning mellan aktörerna och att projektledarens roll, 
ansvar och arbetsuppgifter måste förtydligas. Flera påtalar att 
inspektörer/handläggare i kommunerna är hårt arbetsbelastade och man har förväntat 
sig att projektledaren haft en mer operativ roll i tillsynsprojekten både vad avser 
kunskapsinsamling och administration. Här bör man diskutera en eventuell utökning 
av projektledartjänsten tidsmässigt.  
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En övervägande majoritet av de svarande på enkäten är intresserade av att 
fortsätta arbeta i samverkan i projektform enligt den prövade arbetsmetoden. 
Nästan hälften av de svarande på enkäten är intresserade av att fortsätta arbeta 
permanent i samverkan enligt den prövade metoden. 
 
Direktören föreslår  
 
Att utvärdering Miljösamverkan Norrbotten godkänns 
 
Ordföranden föreslår 
 
Att utvärdering Miljösamverkan Norrbotten godkänns 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att utvärdering Miljösamverkan Norrbotten godkänns 
____ 
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§ 64 

Forskarskola 
Bilagor: a), PM, b) En forskarskola kopplat till lärarutbildningarna, c) Beskrivning, 
d) Forskarskola för lärare och förskollärare - en uppföljning av fyra statliga 
satsningar  
 
Från och med hösten 2016 har Luleå Tekniska Universitet, LTU, träffat 
kommunalråden från Norrbotten och fört dialog kring lärarbristen i länet. Den 
5 september 2017 träffades LTU, Region Norrbotten, kommunalråd från länet, 
ordföranden för Norrbottens Kommuner samt direktören för Norrbottens 
Kommuner. Vid mötet framkom önskemål från LTU om möjligheten att starta 
upp en gemensam finansierad forskarskola kopplad till lärarutbildningen för att 
säkra lärarutbildningen i länet. Norrbottens Kommuner har träffar LTU och fört 
dialog kring olika modeller för forskarskola och finansieringslösningar. Dialog 
förs med Region Norrbotten om eventuell medfinansiering, vilket i nuläget är 
oklart. 
 
LTU:s behov 
LTU anger som skäl till en gemensamt finansierad forskarskola behovet av att 
säkra lärarutbildningen, att få till en stark forskaröverbyggnad för att säkra 
kvalitet, samt att tillförsäkra sig att bibehålla examensrätten för 
lärarutbildningen. LTU anger vidare att forskarutbildningen bör ha ca 12 
forskarstudenter för en god och stimulerande miljö. LTU har medel till sex 
doktorandtjänster idag kopplade till lärarutbildningen. LTU har behov av 
medfinansiärer för en sådan forskarskola 
 
Kommunernas behov  
Kommunernas primära behov är en ”forskarskola” upp till licentiat, 2.5 år 
Forskarutbildade lärare är en viktig del i arbetet för en skola på vetenskaplig 
grund, vilket ger förutsättningar för elevers lärande. Att utveckla kunskap på 
vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet bidrar till att kvalitén på 
undervisningen förbättras. Ett sätt att höja kvaliteten är att anställa lektorer, dvs 
de som har en licentiat- eller doktorsexamen i skolan. Genom forskarskolan 
stärks den praktiknära forskningen, och skolans forskningsanknytning. 
Kommunernas behov är också att det finns en god möjlighet till framtida 
lärarförsörjning samt att kompetensen hos de som utbildas är hög.  
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Kostnader och finansiering 
LTU har räknat fram kostnaden för forskarskola till 10 miljoner kr/år. LTU har 
medel motsvarande 5 miljoner kr/år. Samtliga alternativ som tagits fram 
förutsätter medfinansiering från kommunerna och Regionen.  
 
Finansiering av forskarskola kan ske på olika sätt. Forskarskolor kan 
finansieras av regeringen, av lärosätet självt eller av andra finansiärer. T ex 
Vetenskapsrådet, en statlig myndighet som ger stöd till forskning inom alla 
vetenskaps-områden, utlyser medel för nationella forskarskolor. Andra 
finansiärer kan vara kommunala huvudmän, regioner, näringsliv, olika 
forskningsråd.  
 
Alternativ ett: 
• 12 forskartjänster som gemensamt finansieras med LTU under fem år. 
• Kostnad 10 miljoner/år 
• LTU finansierar 5 miljoner kr/år 
• Kommunerna i Norrbotten finansierar 2,5 - 5 miljoner kr/år beroende av 
vilket beslut Region Norrbotten tar kring medfinansiering 
 
Alternativ två 
• 6 forskartjänster under fem år som finansieras av LTU(doktor) 
• 6 forskartjänster under 2,5 år som finansieras av kommunerna i 
Norrbotten. (LIC) 
• Kostnad 10 miljoner/år 
• LTU finansierar 5 miljoner/år under fem år 
• Kommunerna i Norrbotten finansierar 2,5 - 5 miljoner kr/år beroende av 
vilket beslut Region Norrbotten tar kring medfinansiering 
 
Alternativ tre 
• Kommundoktorander 
• Den egna kommunen betalar samtliga kostnader för sin doktorand 
Ingen gemensam satsning 
 
Förslag till beslut inför styrelsens sammanträde 2017-12-07: 
 
Barn- och utbildningsberedningen har 2017-11-08 beslutat föreslå styrelsen  
 
Att ställa sig positiv till forskarskola enligt modell ett och två, under 

förutsättning att Region Norrbotten går in som medfinansiär 
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Att  rekommendera sina medlemskommuner att ställa sig positiva till 
forskarskolan då det är viktigt att alla kommuner ska ges möjlighet till att 
ta del av erbjudandet 

 
En av fem ledamöter reserverar sig mot förslaget. 
 
FoUI-utskottet har 2017-11-09 beslutat föreslå styrelsen 
 
Att  förslaget avslås 
 
Två av de fyra närvarande ledamöterna i FoUI utskottet reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Presidiet har 2017-11-15 diskuterat ärendet och ordföranden sammanfattar 
diskussionen med att det tycks finnas två huvudsakliga sätt att se på frågan. 
Den kan ses som en fråga om kompetensförsörjning för kommunerna eller som 
en fråga om universitetens uppdrag. 
 
Presidiet lämnar ärendet till styrelsen utan eget ställningstagande. 
 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta: 
 
Att inte lämna rekommendation i ärendet till medlemskommunerna 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att inte lämna rekommendation i ärendet till medlemskommunerna 
____  
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§ 65 
 
Utvärdering FoUI  
Bilaga: Utvärdering av FoUI-verksamheten vid Norrbottens Kommuner  
 
Styrelsen har 2013-06-11, § 24, beslutat  
 
Att  rekommendera länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och 

finansiera verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare och år till och 
med 2018  

 
Att  kostnaderna för FoUI Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur 

eget kapital  
 
Att  målet ska vara att kostnaderna för FoUI Övergripande, motsvarande 5 kr 

per invånare och år, från 2016-01-01 ska finansieras inom 
Kommunförbundet Norrbottens ram  

 
Att  FoUI-verksamheten, såväl socialtjänst, skola som övergripande kommunal 

verksamhet, ska genom FoUI-utskott följas upp och rapporteras till 
styrelsen minst två gånger per år  

 
Att  verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år  
 
FoUI-utskottet har senare anmodats komma in med ett förslag på hur 
utvärderingsuppdraget ska utformas.  
 
Styrelsen har 2016-12-08, § 43, beslutat   
 
Att  bifalla förslaget till utvärdering av FoUI-verksamheten vid Norrbottens 

Kommuner 
 
Förslag inför styrelsens sammanträde 2017-12-07: 
 
Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen har 2017-11-08 
beslutat föreslå styrelsen 
 
Att godkänna utvärderingen 
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FoUI-utskottet har 2017-11-09 beslutat föreslå styrelsen 
 
Att godkänna utvärderingen 
 
Presidiet har 2017-11-15 beslutat föreslå styrelsen 
 
Att  godkänna utvärderingen 
 
Att  ge direktören uppdraget utreda den fortsatta forsknings-, utvecklings- och 

innovationsverksamheten inom Norrbottens Kommuner och att då särskilt 
beakta styrning och ledning av verksamheten 

 
Ordföranden föreslår styrelsen  
 
Att  godkänna utvärderingen samt att utifrån diskussionen vid styrelsemötet och 

inspelen om evidensbaserad praktik ge direktören i uppdrag att utreda den 
fortsatta forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom 
Norrbottens Kommuner och att då särskilt beakta styrning och ledning av 
verksamheten och Norrbottens Kommuners speciella förutsättningar 

 
Styrelsen beslutar 
 
Att  godkänna utvärderingen samt att utifrån diskussionen vid styrelsemötet och 

inspelen om evidensbaserad praktik ge direktören i uppdrag att utreda den 
fortsatta forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom 
Norrbottens Kommuner och att då särskilt beakta styrning och ledning av 
verksamheten och Norrbottens Kommuners speciella förutsättningar 

____ 
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§ 66 
 
Översyn av ägardirektiv i gemensamägda bolag  
Bilaga: Översyn av ägardirektiv i gemensamägda bolag   
 
Hur kommuner hanterar ägarstyrning över gemensamägda bolag tillsammans med Region 
Norrbotten har diskuterats ett antal gånger.  
 
Norrbottens Kommuners har på styrelsemötet 2017-03-02 §11 beslutat att efter ordinarie 
styrelsemöte genomför ägarna till de gemensamägda bolagen, en gemensam beredning 
inför det formella ägarrådet och bolagsdagen, normalt en - två gånger per år. 
Kommunsidan bör uppträda gemensamt och vara aktiv i tidigare skeden då exempelvis 
ägardirektiv tas fram och inför diskussioner om ytterligare ägartillskott. Norrbottens 
Kommuner bereder i dialog med kommunchefer. 
  
På den gemensamma bolagsdagen den 4 oktober med Region Norrbotten diskuterade 
ägarna en utvecklad årsprocess som ger bättre förutsättningar för ökat ägarinflytande. 
Samordning och beredning sker genom Norrbottens Kommuner. I ägardirektiven bör 
lokalnyttan och regionnyttan beskrivas och bolagen behöver visa på den regionala och 
lokala nyttan i sin återrapportering till ägarna. Denna arbetsprocess med samråd och 
förankring med kommunerna syftar till att förbättra de gemensammaägda bolagens 
styrning.  
 
Region Norrbotten har i samråd med Norrbottens Kommuner tagit fram förslag till 
ägardirektiv till bolagen BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB, 
Investeringar i Norrbotten AB samt IT Norrbotten AB.  
 
Förslag till ägardirektiv hanteras av dels regionstyrelsen men också av Norrbottens 
Kommuners styrelse.  Det slutgiltiga förslaget till ägardirektiv för respektive bolag 
fastställs på ägarsamråd där alla ägare deltar och fastställs sedan på respektive årsstämma. 
 
Presidiet föreslår styrelsen besluta 
 
Att  ställa sig positiv till samrådsprocessen och översynen av ägardirektiven 
 
Att  det under inriktning i ägardirektiven finns en tydligare uppdelning mellan vilken lokal 

och regional nytta som bolaget förväntas generera 
 
Att  det under ägarnas insyn och information i ägardirektiven kompletteras texten med ett 

förtydligande om att återrapporter till ägarna ska tydliggöra vilken lokal och regional 
nytta som bolaget levererat under året 

 
Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls 
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Styrelsen beslutar 
 
Att  ställa sig positiv till samrådsprocessen och översynen av ägardirektiven 
 
Att  det under inriktning i ägardirektiven finns en tydligare uppdelning mellan vilken lokal 

och regional nytta som bolaget förväntas generera 
 
Att  det under ägarnas insyn och information i ägardirektiven kompletteras texten med ett 

förtydligande om att återrapporter till ägarna ska tydliggöra vilken lokal och regional 
nytta som bolaget levererat under året 

____ 
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§ 67 
 
Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom 
socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen 
Bilagor:  a) Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen, b) Handlingsplan 2018 – 2023. 
 
I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om att 
Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 
för att främja en jämlik hälsa och välfärd samt att ta tillvara och stärka individens 
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.  
 
För att nå visionen så krävs en verksamhetsutveckling utifrån individers och 
personalens behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. Digitaliseringen kan, 
när den används på rätt sätt, göra att vården blir säkrare, av högre kvalitet, mer 
effektiv, tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som patientens/brukarens 
möjlighet till delaktighet, insyn och inflytande kan stärkas. 
 
Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i 
kommunerna samtidigt som tillgången till personal minskar. För att överbrygga 
glappet och klara av att erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till medborgarna 
så behöver vi införa alternativa arbetssätt. Det krävs att takten i 
digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; ”Digitalt först – personligt där det 
behövs”.  
 
Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den 
offentliga sektorns kontakter med medborgare utan att vi glömmer bort att 
medborgare som inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig service 
och tjänster utifrån sina förutsättningar. 
 
Handlingsplanen är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för 
digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma alternativ skall 
genomsyra hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resursers 
och på ett samordnat sätt möta marknaden som en part. 
 
Via Norrbottens e-nämnd kan formaliserad samverkan ske inom digitaliseringen. 
Genom samverkan, Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd som plattform 
kan länets kommuner tillsammans driva gemensamma initiativ som sedan blir 
gemensamma alternativ för alla kommuner. 
 
Socialberedningen har 2017-11-09 beslutat föreslå styrelsen 
 
Att  rekommendera länets kommuner att anta strategin och den gemensamma 

handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 
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Ordföranden föreslår att Socialberedningens förslag bifalls 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  rekommendera länets kommuner att anta strategin och den gemensamma 

handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 
____ 
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§ 68 
 
Norrbottens Kommuners beredningar och övriga 
grupperingar 
 
Norrbottens Kommuner har följande egna politiska församlingar: 
 
Förbundsfullmäktige  
Medlemskommunerna beslutar om övergripande planer, medlemsavgift och andra 
viktiga frågor via sina politiskt valda ombud i Förbundsfullmäktige.  
 
Styrelse 
Styrelsen följer upp och utvärderar Norrbottens Kommuners verksamhet mot de mål 
och riktlinjer som fastställs av Förbundsfullmäktige. 
 
Socialberedning  
Uppdrag: Socialpolitik och individomsorg samt andra närliggande frågor, exempelvis 
hälso- och sjukvårdsfrågor samt vissa psykiatrifrågor 
 
Barn- och utbildningsberedning  
Uppdrag: Förskola, skola och övriga utbildningsfrågor 
 
FoUI utskottet 
Uppdrag: Kunskaps- och kompetensutveckling inom socialtjänst, skola, samhälls-
byggnad, styrning och ledning. 
 
Valberedning  
Uppdrag: Att på förbundsfullmäktiges och styrelsens uppdrag utarbeta förslag i 
valfrågor 
 
 
Beredningar och övriga grupperingar som ägs av Norrbottens Kommuner 
tillsammans med Region Norrbotten: 
 
Tillväxtberedning  
Uppdrag: Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor samt internationell samverkan. 
Samarbete inom Europaforum Norra Sverige 
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Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg 
Uppdrag: Gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola. 
Samverkansberedningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna 
mellan kommunerna och regionen i Norrbotten fungerar och ytterligare förbättras. 
 
Norrbottens folkhälsopolitiska råd 
Uppdrag: Norrbottens folkhälsopolitiska råd har uppdraget att prioritera aktiviteter 
utifrån den folkhälsopolitiska strategin 
 
Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering 
Uppdrag: Gemensam politisk styrning av det framtida jämställdhetsarbetet. 
 
 
Beredningar och övriga grupperingar som ägs av Region Norrbotten men 
även har representanter utsedda av Norrbottens Kommuner: 
 
Regionalt Forum 
Uppdrag: Utifrån förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsansvar ska 
samordning ske med berörda aktörer för genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Kulturberedningen 
Uppdrag: Samordna kulturfrågor mellan kommunerna och Region Norrbotten. 
Beredningsorgan för regionstyrelsen i Norrbotten. 
 
Tillgänglighetsrådet 
Uppdrag: Samråds-, kontakt- och informationsorgan mellan Region Norrbotten, 
handikapprörelsens länsavdelningar, länets primärkommuner och statliga 
länsmyndigheter 
 
 
Grupperingar som ägs av länsstyrelsen men även har representanter 
utsedda av Norrbottens Kommuner: 
 
Länspartnerskapet  
Uppdrag: Partnerskapet leds av landshövdingen och är en kraftsamling kring länets 
dagsaktuella frågor men även kring strategiska hållbarhetsfrågor, exempelvis initiativ 
med koppling till Agenda 2030.  
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Jämställdhetsdelegation 
Uppdrag: Arbetar med övergripande och strategiska insatser för jämställdheten i 
länet så att de nationella jämställdhetsmålen kan få genomslag i Norrbottens län. 
 
Övriga grupperingar dit Norrbottens Kommuner utser ledamöter 
 
Nordkalottrådet 
Uppdrag: Gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringsliv. Rådet är ett 
politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.  
 
Presidiet har 2017-11-15 diskuterat Norrbottens Kommuners beredningar och övriga 
grupperingar.  
 
Presidiet föreslår  
 
Att  styrelsen diskuterar frågan om Norrbottens Kommuners beredningar och övriga 

grupperingar 
 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med att 
eventuella förändringar i gemensamma beredningar och övriga grupperingar måste 
ske i samförstånd med övriga intressenter.  
 
Hon föreslår styrelsen besluta: 
 
Att presidiet får uppdrag att diskutera ärendet med Region Norrbotten 
 
Att  utvecklingsstrategen får uppdraget att arrangera ett möte mellan presidiet och 

Region Norrbotten  
 
Styrelsen beslutar 
 
Att presidiet får uppdrag att diskutera ärendet med Region Norrbotten 
 
Att  utvecklingsstrategen får uppdraget att arrangera ett möte mellan presidiet och 

Region Norrbotten  
____ 

 
  



PROTOKOLL 
STYRELSEN 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 
2017-12-07 

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

108 (110) 

§ 69 
 
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 
2017:77)   Delbetänkande av Kommunutredningen 
 
Muntlig information av Anita Lindfors, Utvecklingsstrateg.  
 
Av informationen framgår bland annat att yttranden ska vara inlämnade senast den 8 
januari 2018. 
 
Styrelsen diskuterar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår styrelsen besluta 
 
Att  utvecklingsstategen får uppdraget att utarbeta ett yttrande som grundar sig på de 

synpunkter som framkommit under diskussionen 
 
Att ordföranden godkänner yttrandet innan det skickas in till Finansdepartementet 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att  utvecklingsstategen får uppdraget att utarbeta ett yttrande som grundar sig på de 

synpunkter som framkommit under diskussionen 
 
Att ordföranden godkänner yttrandet innan det skickas in till Finansdepartementet 
____ 
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§ 70 
 
Rapporter 
  
Ordföranden rapporterar från Tillväxtberedningen 
Niklas Nordström, ordförande i eNämnden rapporterar från eNämnden 
Direktören rapporterar om verksamheten vid Norrbottens Kommuner 
 
Ordföranden föreslår att rapporterna godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att rapporterna godkänns 
____ 
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§ 71 
 
Delgivningar 
 

• Yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 
• Tillväxtberedningens protokoll 2017-09-28 
• Socialberedningens protokoll 2017-11-08 

 
Ordföranden föreslår att delgivningarna godkänns. 
 
Styrelsen beslutar 
 
Att delgivningarna godkänns 
____ 
 
 


	Protokoll från styrelsens sammanträde
	att  det extra utsända ärendet ”Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan” läggs till dagordningen, att ärendet ”Val” utgår och att i övrigt utsänd dagordning antas


