
PROTOKOLL 
STYRELSEN 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 

2018-06-14 

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

1 (22) 
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BESLUTANDE  

Inge Andersson, (S) Boden 

Tommy Nilsson, (S), Kalix 

Kristina Zakrisson, (S) Kiruna 

Helena Stenberg, (S), Piteå 

Helena Öhlund, (S) Älvsbyn 
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Hendrik Andersson, (L), Boden  

 

 

ÖVRIGA DELTAGARE 

Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner 
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§ 16 
 
Val av justerare  
 
Föreslås att, Tommy Nilsson, (S), Kalix, utses till justerare.  
 
Beslut 
Tommy Nilsson, (S), Kalix, utses till justerare. 
____ 
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§ 17 
 
Dagordning 

Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att den antas. 
 
 
Beslut 
Utsänd dagordning godkännes med tillägg av två övriga frågor 
____ 
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§ 18 
 
Vattenmyndigheten informerar  
Muntlig information av Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör.  
Åtgärdsprogrammet med koppling till kommunernas VA-verksamhet och planering. 
Samråd om vattenkraft 
 
Beslut 
Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 
____ 
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§ 19 
 
Rapport från förbundsdirektören 
Muntlig information av Kajsa Myrberg 
 

• Utvärdering av Växa eller Krympa-konferensen visade på att deltagarna 
genomgående uppfattade den som både relevant och nyttig. Den var 
dessutom något mer relevant för förtroendevalda än för tjänstepersoner. Bra 
att den fokuserade på kommunernas utmaningar. Förslag från Norrbottens 
Kommuner att planera in nästa upplaga av Växa Krympa hösten 2020 då 
kommunutredningen lämnat sitt slutbetänkande. 
 

• Under hösten 2018 kommer ett första högnivåmöte att genomföras med LTU 
utifrån Norrbottens Kommuners och LTU:s avsiktsförklaring. Rektor och 
prorektorer kommer att delta från LTU och förbundsdirektör samt två 
kommundirektörer från Norrbottens Kommuner. Förslagsvis samma 
kommundirektörer som ska representera Norrbottens Kommuner i det 
blivande vetenskapliga rådet. 
 

• Norrbottens Kommuner har genomfört en överläggning med Region 
Norrbotten om gemensamma politiska berednings- och samverkansformer. 
Frågor som nu behandlas i den politiska ledningsgruppen för jämställdhet 
och jämställdhetsintegrering föreslås att fortsättningsvis behandlas i 
tillväxtberedningen. Däremot kvarstår Norrbottens folkhälsopolitiska råd 
även nästa mandatperiod. I överläggningen diskuterades även behovet av att 
ha en dialog med länsstyrelsen om länspartnerskapet och 
kommunalråds/regionrådsmöten. Minimera möten och samordna i innehåll 
och tid för att minska resande och effektivt resursutnyttjande. 
 

• Information om pågående arbete internt inom Norrbottens Kommuner med 
översyn av processer, roller och funktioner samt ny titulatur och organisering 
för att möta upp nya krav både från kommuner och externa aktörer. 
 

• Arbetet med att stärka F:et i FoUI pågår. Ett bra exempel är Hälsoskolan 
men även nya satsningar finns i planeringsstadiet. Just nu pågår arbetet med 
en Vinnovaansökan om innovationssystem för den digitala transformationen. 
Där platsoberoende tjänster i kommunerna kan vara en försöksverksamhet. 
 

• Folkhälsostrategin är lanserad och Norrbottens Kommuner har fått ett viktigt 
ansvar där för handlingsplanen för Utbildning och lärande. Strategin är ett 
samarbete mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och 
Norrbottens Kommuner. 
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• Kommunutredningen fortgår och förbundsdirektören har deltagit i ett första 
möte med referensgruppen. Finns en möjlighet att närmsta tiden spela in 
önskemål från kommunerna på önskvärda ”morötter” för ökad samverkan. 
 

• Projektet ”Mot jämställda attraktiva kommuner” går in i en operativ fas efter 
sommaren då Karin Forsman startar som projektledare. I nuläget har de 
kommuner som lämnat intresseanmälan fått ett brev där man svarar att man 
förbinder sig till ett antal kriterier när man går in i projektet. Styrgrupp för 
projektet blir Helena Stenberg, Anders Josefsson och Anders Öberg. 

 
 
 
 
Beslut 
Rapporten läggs med styrelsens godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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§ 20 
 
Strategi psykisk hälsa 
 
Bilaga: Strategi psykisk hälsa 
 
“Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018–2021” är framtagen i samverkan 
mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länets brukarorganisationer och 
syftar till att stödja det långsiktiga arbetet med ledning, styrning och utveckling av vård, 
stöd och omsorg för en god psykisk hälsa för länets medborgare. 
 
Strategin tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för psykisk hälsa och ska visa 
riktningen för det långsiktiga förbättringsarbetet. Implementering och uppföljning av det 
länsgemensamma förbättringsarbetet kan följas i de till strategin tillhörande 
handlingsplanerna för psykisk hälsa.  

  
Beslut 
Styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Strategin Psykisk hälsa i Norrbottens 
län 2018-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROTOKOLL 
STYRELSEN 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 

2018-06-14 

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

9 (22) 

 
 
§ 21 
 
Riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
 
Bilaga: Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
 
“Riktlinjer för Rehabiliteringsansvar i Norrbotten är framtagen i samverkan mellan 
Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten.  
 
År 2011 antog dåvarande Norrbottens läns landsting en överenskommelse som innehöll 
en nivåstrukturering av rehabiliteringen i länet. Därefter har det skett flera strukturella 
förändringar inom hälso- och sjukvården såsom kommunalisering av hemsjukvården 
och förändrad organisation inom Region Norrbotten.  Dessa förändringar har skapat ett 
behov av uppdaterade riktlinjer för rehabilitering 
 
Detta dokument redovisar ansvarsfördelningen mellan de olika rehabiliteringsnivåerna. 
Riktlinjerna avser rehabiliteringsbehov i ett generellt perspektiv, inte per diagnosgrupp.  
 
 
Beslut 
Styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
 
____ 
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§ 22 
 
Utskrivningsklara avstämning 
 
Muntlig information av Ingegerd Skoglind-Öhman, Norrbottens Kommuner. 
 
 
Beslut 
Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 
 ____ 
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§ 23 
 
Medel till insatser inom folkhälsoområdet 
 
En förbättrad och en mer jämlik folkhälsa är en av nycklarna för att klara 
kompetensförsörjningen och för att fler individer ska kunna leva ett gott liv och vara 
delaktiga i både arbets- och samhällslivet. Norrbotten har relativt bra förutsättningar 
för en god folkhälsa men har i flera avseenden ett sämre hälsoläge än övriga Sverige. 
Norrbottens utmaningar handlar framför allt om högt blodtryck, hjärt- och 
kärlsjukdom, övervikt/fetma, samt en ökande psykisk ohälsa. Samtidigt känner sig 
norrbottningarna mer trygga, mindre stressade och har mer tillit till andra människor 
vilket är positiva egenskaper att förvalta och bygga vidare på.  
 
Norrbotten folkhälsostrategi antogs av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner 
och Länsstyrelsen under första kvartalet 2018 och återfinns bl.a. på Norrbottens 
Kommuners hemsida. Arbetet med att förverkliga strategin tar avstamp i de områden 
som konstaterats ha störst betydelse för norrbottningarnas hälsa och som också utgör 
länets folkhälsomål och delmål. 
 
Folkhälsostrategin har som främsta mål att samordna länets resurser, bidra till att 
länet arbetar i samma riktning och fungera som stöd i arbetet för alla berörda aktörer 
mot en förbättrad folkhälsa. En länsgemensam målsättning, en plan för vägen dit 
samt hur länets regionala aktörer ska samverka är strategins viktigaste kärnpunkter. 
Endast genom samverkan mellan flera aktörer och politikområden kan länet 
åstadkomma de stora förbättringskliv som är nödvändiga. 
 
Övergripande mål 
Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa. 
 
Delmål 

• Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer jämlikt och 
jämställt. 

• Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer 
jämställda och jämlika. 

• Normer och värderingar som främjar bättre och mer jämlik och jämställd 
folkhälsa ska stärkas. 

• Kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folkhälsa. 
 
 
Inom dessa målområden kommer ett förstärkt regionalt stöd att skapas genom 
Region Norrbotten, Länsstyrelsen och Norrbottens Kommuner. Detta formuleras i 
en handlingsplan för åren 2018–2022. Därefter upprättas en ny handlingsplan för 
åren 2022–2026.  
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Norrbottens Kommuners del i det regionala stödet 
Handlingsplanen för folkhälsoarbetet beskriver hur regionala nivån samordnar och 
systematiserar sitt arbete inom de utpekade områdena. En fördelning av delmålen 
har gjorts mellan aktörerna där Norrbottens Kommuner har samordningsansvaret för 
delmål ett, ökad utbildning och livslångt lärande, samt även del i målet som avser ett 
systematiskt folkhälsoarbete på lokal och regional nivå. 
 
Det regionala stödet kommer att ges dels genom ett basutbud som vänder sig till alla 
kommuner och sedan ett mer fördjupat stöd till ett urval av kommuner med störst 
behov och minst förutsättningar att arbeta med förbättringar.  
 
För att Norrbottens Kommuner ska kunna fullfölja sina åtaganden vad gäller stöd till 
den lokala nivån samt fortsätta arbetet tillsammans med övriga regionala aktörer 
behöver medel ställas till förfogande för i första hand perioden 2019–2022. 
 
Insatsen kommer i första hand handla om stöd till länets kommuner vilket förutsätter 
en personalresurs vid Norrbottens Kommuner under en fyraårsperiod. Insatsen 
består av processtöd, utbildningsinsatser samt att tillhandahålla underlag och fakta 
för verksamhetsutveckling. Vidare bör resurspersonen stödja lokala folkhälsonätverk 
samt vara kontakt till regionala aktörer.  
 
Flera kommuner har stor kunskap inom folkhälsoområdet genom sina 
folkhälsostrateger som under många år arbetat med utvecklingen av folkhälsan. 
Dessa utgör i dag en strategisk resurs för Norrbottens Kommuner i arbetet. För att 
Norrbottens Kommuner ska kunna leva upp till de utökade åtagandena i 
folkhälsostrategin, behöver möjligheterna att engagera dessa strateger utökas. Detta 
kan ske genom att vid behov göra tjänsteköp från länets kommuner.  
 
Finansiering 
Norrbottens Kommuners insatser inom folkhälsoområdet beräknas till ca 1 miljon 
kr/år viket föreslås tas från eget kapital. 
 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att: 

1. stärka Norrbotten Kommuners folkhälsoarbete i enlighet med Norrbottens 
Folkhälsostrategi 

2. finansiering sker genom att 1 miljon kr/år i fyra år tas inom budget 
alternativt från eget kapital 

 
_____ 
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§ 24 
 
FoUI organisation  
 
Norrbottens Kommuners styrelse beslutade 2013-06-11 att göra en 5-årig  
(2014-2018) satsning på att utöka forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamheten vid Norrbottens Kommuner. Satsningen har utvärderats 
och styrelsen har 2017-12-07 gett direktören i uppdrag att ta fram förslag på hur den 
fortsatta forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten vid Norrbottens 
Kommuner ska bedrivas. 
 
Styrelsens beslut från sammanträdet den 2017-12-07 
 
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 
 
Utvärderingen rekommenderade bland annat behov av att: 
 

• Fokusera på färre och fördjupade FoUI-områden 
• Utgå från verksamheternas/kommunernas behov och använda tid för 

initiering, utveckling och uppföljning av arbetet med fokus på långsiktiga 
effekter.  

• Arbetet sker i nära interaktion med kommunerna/ägarna. 
• Tydliggöra styrningen av forskningen och stärka F:et 
• Öka den regionala samverkan runt ett antal prioriterade FoUI-områden 
• Se över den interna ledningen av FoUI vid Norrbottens Kommuner och en 

rekommendation om max en halvtidstjänst 
 
Utifrån utvärderingens rekommendationer, inspel vid workshop i samband med 
länsträffen, samtal med regionala aktörer samt i våra chefsnätverk framkommer en 
framtida önskvärd utveckling av Norrbottens Kommuners FoUI-verksamhet.  
 
Förbundsdirektören föreslår därav att framtida forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamheten vid Norrbottens Kommuner: 
 

• Arbetar processorienterat för prioritering av nya FoUI-områden och arbete 
med beslutade FoUI-områden. I den processen framgår kommunernas roll 
tydligt samt verksamhetsutvecklings- och innovationsperspektivet. Även 
styrning och ledning visualiseras i processen. 

• Har en grundbemanning av vetenskapliga ledare som arbetar utifrån aktuell 
inriktning beslutad av styrelsen/förbundsfullmäktige samt prioriterade FoUI-
områden. I tjänsten ingår 20 procent forskning. 
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• Finansieras inom Norrbottens Kommuners ram varpå de extra 4 kr/invånare 
fortsättningsvis inte uttaxeras. 

• Organiseras så att den samordnas/leds inom ramen för FoUI:s budgetramar 
med max en halvtids tjänst. Direktören söker lösningar på detta under 2018 
för att ha en ny organisation på plats 1 januari 2019. 

• Har ett rådgivande organ (Vetenskapligt råd) kopplat till sig vilket ersätter 
ledningsgruppen för FoUI. I det vetenskapliga rådet ingår Norrbottens 
Kommuner, två kommundirektörer, representant från Luleå tekniska 
universitet samt Umeå universitet. Vid behov kan Region Norrbottens 
utvecklingsdirektör samt representant från näringslivet adjungeras. 

• Styrelsen ges ett tydligare ansvar enligt utarbetad process för prioriteringar 
samt uppföljningar av FoUI-satsningar. Översyn av samtliga beredningar och 
utskott görs i samband den större översynen som ska göras under 2018 inför 
ny mandatperiod 2019–2022. 

 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att: 

1. Godkänna förslaget till framtida forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet vid Norrbottens Kommuner 

2. Ge direktören i uppdrag att genomföra de föreslagna förändringarna 
 
____ 
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§ 25 
 
Bredare avtalssamverkan 
 
Regeringen tillsatte 2017-02-09 en parlamentarisk sammansatt kommitté för att 
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att kunna fullfölja sina 
uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén gavs även i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att ge kommunerna generella möjligheter till bredare 
avtalssamverkan. I oktober 2017 presenterade kommittén delbetänkandet, SOU 
2017:77. 
 
Norrbottens Kommuner yttrade sig i december 2017 positivt till 
kommunutredningens förslag om att en generell rätt till kommunal avtalssamverkan 
införs i kommunallagen. Den gemensamma politiska uppfattningen är att förslaget 
kan bidra till ökade möjligheter för att förbättra några utmaningar som kommunerna 
idag har. Politikerna ser fler positiva effekter genom en enklare samarbetsform, med 
ökad flexibilitet och en mindre formaliserad samverkansmodell. Det finns ett stort 
behov av avtalssamverkan och främst inom områden avseende olika specialist-
kompetenser inom myndighetsutövning, administration samt IT och digitalisering. 
En proposition, 2017/18:151 är lagd och förväntas behandlas positivt av riksdagen i 
slutet av maj. Förslaget är att förändringen träder i kraft 1 juli 2018. 
 
I Norrbottens Kommuners uppdrag ingår att stödja och främja kommunernas 
samarbete. Direktör Kajsa Myrberg sitter med i kommunutredningens referensgrupp 
med olika kommungrupperingar på nationell nivå. I den av styrelsen och 
förbundsfullmäktige beslutade inriktningen 2019–2022 ska Norrbottens Kommuner 
utgöra en plattform för avtalssamverkan. Signalerna från kommunerna är tydliga om 
behovet av bredare avtalssamverkan främst från de mindre kommunerna. 
Norrbottens Kommuner kan vara behjälplig genom stödinsatser i form av en 
kartläggning inom vilka verksamhetsområden en fördjupad avtalssamverkan främst 
skulle behövas och kunna möjliggöras. 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att uppdra till Norrbottens Kommuner att kartlägga och identifiera 
verksamhetsområden där möjligheter och behov till en bredare avtalssamverkan 
finns 
____ 
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§ 26 
 
Val 
Bilaga: PM 
 
Norrbottens Kommuner har fyra ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Övre 
Norrland; från och med föregående möte i Strukturfondspartnerskapet har Yvonne 
Stålnacke, avsagt sig uppdraget och av den anledningen erbjuds Norrbottens 
Kommuner att nominera namn på en kvinna och en man till ny ledamot.  

Socialdemokraterna Norrbotten nominerar följande till strukturfondspartnerskapet 
för Övre Norrland 

1. Niklas Nordström, KSO Luleå 

2. Helena Stenberg, KSO Piteå 

Beslut 
Styrelsen nominerar enligt förslag 
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§ 27 
 
Kommunernas avgifter 
 
Förbundsfullmäktige har 2018-04-25 beslutat att uttaxeringen för 2019 
ska vara oförändrad, alltså 1,45 promille av skatter och bidrag 2018 för 
totala verksamheten inom Norrbottens Kommuner. 
 
Föreligger förslag till medlemskommunernas avgifter år 2019. 

 
 

Kommun 

Summa skatter 
och bidrag 
2018 (tkr) 

Totalsumma 
2019 

Jämförande 
summa 2018 

    
Arjeplog 173 229 251 182 253 911 
Arvidsjaur 387 265 561 534 553 796 
Boden 1 523 160 2 208 582 2 165 231 
Gällivare 1 023 085 1 483 473 1 453 812 
Haparanda 553 898 803 152 793 972 
Jokkmokk 306 769 444 815 436 804 
Kalix 914 527 1 326 064 1 308 613 
Kiruna 1 304 962 1 892 195 1 854 643 
Luleå 3 975 644 5 764 684 5 622 001 
Pajala 395 736 573 817 567 089 
Piteå 2 165 559 3 140 061 3 034 770 
Älvsbyn 471 125 683 131 664 188 
Överkalix 211 156 306 176 304 934 
Övertorneå 283 562 411 165 407 860 

    
Totalt länet 13 689 677 19 850 032 19 421 624 

 
 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa avgifterna för 2019  
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§ 28 
 
Remissvar promemoria om mer fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper – utveckling av producentansvaret 
 
Bilagor: a) Sammanfattning remissvar, b) Remissvar 
Delgivning av delegationsbeslut av ordförande.  
 
Björn Eriksson, Norrbottens Kommuner informerar om inskickat remissvar.  
 
Beslut 
Delgivning och informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 
 ____ 
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§ 29 
 
Rapporter från respektive ordförande 

 
Föranmälda rapporter: 
Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering 
Projektet på väg mot jämställda kommuner är snart igång. Ny projektledare börjar 
till hösten. Sju kommuner har lämnat intresse om att vara med.  Projektet ska även 
ha en följeforskare från LTU.  
12 september är det en Jämställdhetsdag på Vetenskapens hus i Luleå då även årets 
jämställdhetspris delas ut.  
 
Rapport från Socialberedningen 
Helena Öhlund informerar. I beredningen har ”Strategi för psykisk hälsa” och 
“Riktlinjer för Rehabiliteringsansvar i Norrbotten” samt utskrivningsklara tagits upp 
som nu följs upp. Informationen om utskrivningsklara är ett viktigt underlag för att 
kunna skriva om avtalssamverkan. Vi har haft upp hälsoskolan, som också är en 
viktig del i det fortsatta arbetet. Vidare har vi gjort en slutrapport för Remo Age som 
visar att satsningen har öppnat dörrar till en mer vidsynt syn på tekniska hjälpmedel.  
 
Rapport från Tillväxtberedningen  
Anders Josefsson informerar om EU-kommissionens förslag till långtidsbudget 
2021-2027 har fallit väl ut för norra Sverige i och med att gleshetsallokeringen finns 
kvar och förlängningen av Scandinavian-Mediterranean korridoren. Nu start 
förhandlingen med ministerrådet och EU-parlamentet.  
 
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen 
Sven Nordlund informerar om att man i beredningen har lyft upp att man ska titta på 
gymnasiesamverkan när det gäller antagning, se hur det funkar och hur man kan 
göra.  
 
 
Beslut 
Rapporten läggs med styrelsens godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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§ 30 
 
Delgivningar 

Ordföranden presenterar utsända delgivningar och föreslår att de godkänns.   

  

Beslut 
 
Delgivningarna läggs med styrelsens godkännande till handlingarna. 
 

 ____ 
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§ 31  
 
Förslag till samverkan om en lantmäterienhet.  
Kan man tillsammans hitta cluster som kan samarbeta gällande lantmäteriuppgifter 
då det idag upplevs bli en bromskloss.  

 

Beslut 

Att uppdra till Norrbottens Kommuner att undersöka möjligheterna till att i 
samverkan mellan kommuner i Norrbotten utföra lantmäteriuppgifter 

____ 
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§ 32 
 
Sammanträdesplan 2019 

Förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2019 presenterades.  

31 januari, 7 mars, 13 juni, 26 september, 5 december. 

Förbundsfullmäktige 24 april i Kiruna. 

Länsträff 14-15 november. 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att sammanträdesplanen godkänns 

____ 
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