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§ 49 
 
Val av justerare  
 
Föreslås att Jeanette Wäppling, (V), Gällivare, utses till justerare.  
 
Beslut 
Jeanette Wäppling, (V), utses till justerare. 
____ 
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§ 50 
 
Dagordning 

Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att den antas. 
 
 
Beslut 
Utsänd dagordning godkännes  
____ 
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§ 51 
 
Rapport från förbundsdirektören  
 
Förbundsdirektör Kajsa Myrberg gav en rapport.  
 
 
Beslut 
Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna 
____ 
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§ 52 
 
Beroendecentrum uppsägning avtal 
Bilaga: Samarbete inom missbruks- och beroendevård 
 
Föredragande Eva Lakso, Norrbottens Kommuner. Punkten justeras omedelbart. 
 
Ett samverkansavtal gällande etablering av ett Beroendecentrum upprättades  
2014-10-01 mellan Region Norrbotten och kommunerna i Norrbottens län. Region 
Norrbotten har verksamhetsansvaret för Beroendecentrum som är placerat vid 
Sunderby sjukhus. Beroendecentrum har två syften:  
 

• Tillgång till ett antal vårdplatser för abstinensbehandling vid komplicerade 
tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som inte kan klaras med 
närsjukvårdens och kommunernas kompetens.  

• Konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner.  
 
Kommunerna har signalerat ett omfattande missnöje med verksamheten inom 
Beroendecentrum. Frågan har en bred förankring och kommunerna anser att det 
finns stora brister i avtalsuppfyllnad från Beroendecentrums sida. Samtliga 
socialchefer delar denna uppfattning.  
Bedömningen från tjänstepersoner inom Norrbottens Kommuner är att 
kommunernas missnöje med verksamheten inom Beroendecentrum och avtalets 
utformning är av så omfattande karaktär, att en uppsägning av avtalet bör ske.  
 
Avtalet gäller från 2015-01-01 och fem år framåt. Efter avtalstiden förlängs  
avtalet automatiskt årligen om inte någon av parterna dessförinnan har  
aktualiserat uppsägning. Uppsägning av avtalet från någondera part ska ske senast 
12 månader före avtalstidens utgång. Det finns ett avtal som omfattar lagstadgad 
samverkansöverenskommelse ”Överenskommelse om samarbete missbruks- och 
beroendevård i Norrbotten”, denna överenskommelse omfattas inte av 
uppsägningen. En översyn pågår av detta avtal. 
 
 
Beslut 
 

1. att ”Samverkansavtalet Beroendecentrum i Norrbotten” mellan Region 
Norrbotten och länets kommuner sägs upp innevarande år 2018, och att 
styrelsen uppmanar kommunerna att likaledes göra det samma. Region 
Norrbotten har muntligt aviserat att man godtar Norrbottens Kommuners 
uppsägning á kommunernas vägnar. 

2. att översyn av framtida samverkansmöjligheter sker i enlighet med beslut i 
Politiska Samverkansberedningen 2018-11-29. 

3. att protokollet justeras omedelbart. 
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§ 53 
 
Överenskommelse om partnerskap 
 
Föredragande Eva Lakso, Norrbottens Kommuner. 
Många av de utmaningar som socialtjänsten står inför är gemensamma för flertalet 
kommuner. Sedan år 2010 har det pågått ett nationellt arbete för att utveckla 
Regionala samverkans- och stödstrukturer(RSS), för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. 
  
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete mellan Norrbottens Kommuner och 
socialcheferna i länets samtliga kommuner att tydliggöra och utveckla den 
Regionala samverkans- och stödstrukturen(RSS) gällande socialtjänstfrågor i 
Norrbotten. Norrbottens Kommuner har samordningsansvaret för RSS i länet. 
  
RSS syftar till att skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant 
utvecklingsarbete. RSS finansieras och har sitt uppdrag från kommunerna och är 
utformade utifrån förutsättningar i respektive län. Kontaktperson för RSS i 
Norrbotten finns inom Norrbottens Kommuner. Sveriges kommuner och 
landsting(SKL) har uppdraget att vara en samordnande part för det nationella 
nätverket för RSS.  
 
Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten  
Nätverket för de Regionala samverkans- och stödstrukturerna har tillsammans med 
SKL och Socialstyrelsen enats om att utveckla och prova en modell för långsiktig 
samverkan mellan regional och nationell nivå, i frågor som rör kunskapsstyrning av 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Modellen kallas för ”Partnerskapet 
för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten”. Parterna arbetar var för sig och 
tillsammans för att uppnå visionen för partnerskapet ”Rätt stöd, på rätt sätt, i rätt tid”  
Partnerskapet ska bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som 
kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering 
och effektivare kunskapsstöd. 
 
Norrbottens Kommuners uppdrag i partnerskapet, som samordnare av den Regionala 
Samverkans- och Stödstrukturen, är att samordna lokala dialoger om behov av stöd i 
kunskapsutveckling, vara språkrör för kommunerna i partnerskapet och stödja 
kommunernas kunskapsutveckling. Det ska finnas en fast funktion som har mandat 
kopplat till de arbetsuppgifter som partnerskapet innebär. Uppdraget bärs av 
respektive organisation för att undvika personbundenhet. Varje organisation bär sina 
egna kostnader för att medverka i dialogerna i partnerskapet. I nuvarande arbetsform 
omfattar det 3-5 möten per år i nätverket.  
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De resurser som krävs via Norrbottens Kommuner för att ingå en överenskommelse 
om partnerskap finansieras inom ordinarie verksamhet.  
 
Ärendet har föredragits vid socialberedningen som tillstyrker förslaget att 
Norrbottens Kommuner ingår överenskommelse om partnerskap. 
 
Beslut 
att Norrbottens Kommuner, som samordnare för Regional samverkans- och 
stödstruktur, ingår ”Överenskommelse om samarbete i partnerskap för stöd till 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten” med Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Socialstyrelsen, och använder överenskommelsen i arbetet med kommunerna inom 
länet. 
____ 
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§ 54 
 
Slutrapport utskrivningsklara 
Bilaga: Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell plan  
 
Ingegerd Skoglind-Öhman, Norrbottens Kommuner, redovisade sin analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter.  
 
I uppföljningen framkommer:  
Att implementering är en process som tar tid och är komplext då den involverar flera 
huvudmän. Samverkansriktlinjerna är kända hos berörd personal i kommunerna, men 
arbete återstår med att utveckla och/eller förbättra rutiner hos både kommuner och 
regionens hälso- och sjukvård.  
 
Att resultaten av ett förändringsarbete innebärande ett nytt arbetssätt och/eller 
användande av nytt verksamhetssystem kan ses i utförarleden; alltså hos de praktiker 
som ska använda arbetssättet. Utvecklingsprocessen behöver kontinuerligt följas upp 
för att identifiera förbättringsområden och för att främja fortsatt utveckling. 
  
Att samtlig berörd personal och inte minst nyanställda behöver ges erforderlig 
kunskap om lagstiftning, samverkansriktlinjer och verksamhetssystem. Infor-
mation/utbildning bör därför ske kontinuerligt för att ge personalen förutsättningar att 
utföra de arbetsuppgifter som ingår i det gemensamma ansvaret för att trygga och 
säkra övergångar i vården. Detta för att den enskilde ska erhålla socialtjänst och hälso- 
och sjukvård utifrån individuellt behov och på rätt nivå. 
  
Att den enskilda personens delaktighet och inflytande behöver beaktas och stärkas i 
processen”.  

 
Beslut 
Att informationen godkänns samt att till nästa styrelsesammanträde återkomma med 
ett förslag till uppdrag med syfte att uppnå bättre överenskommelse med Region 
Norrbotten med inriktning på verksamheter som är kostnadsdrivande för 
kommunerna och implementering av det gemensamma arbetet samt kommunernas 
konsekvens/avvikelserapportering. 
 
 ____ 
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§ 55 
 
Taxor i kommunernas räddningstjänst 
Bilagor: a) Taxebestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor b) Taxebestämmelser enligt lag om skydd mot 
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, Räddningschefernas förslag 
till beslut 
Mikael Andersson, Räddningstjänsten, Luleå kommun, föredrog ärendet.  
Kommunen ska enligt lag kontrollera att ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader och andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd. Kommunen ska 
också pröva ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv 
vara. Kommunen får här ta ut en avgift för tillsynsbesök och tillståndsprövning. (se 
bil 1). Länets räddningstjänster har sedan 2009 gemensamma taxenivåer som 
respektive kommun beslutat om. Inom ramen för Norrbottens räddningstjänsters 
länssamverkan har en översyn av taxesystemet genomförts under 2017. Det har 
konstaterats att nuvarande taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar kostnader i 
för stor grad och framförallt är verksamheten för tillsyn och tillstånd starkt 
underfinansierad. Endast drygt 10 % av kostnaderna för verksamheten täcks nuläget 
av taxeintäkterna.  
 
Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har arbetats fram med 
utgångspunkt från SKL:s rekommendationer som också ökar kostnads-
täckningsgraden (andelen finansiering genom avgift för 
tillsyns/tillståndsverksamheten). Från denna modell har en timkostnad framräknats 
för verksamheten inkl. omfattande overheadkostnader. Timkostnaden baseras på 
kostnadsdata per invånare från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och 
summerar till 1057 kr/timme. Taxan föreslås indexregleras årligen. (se bil 2).  
 
Den statliga sektorsmyndighet MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap ger numera ut en handbok i hur de anser att tillsyn ska genomföras och 
detta leder till högre kvalitet, högre rättssäkerhet, men också mer tidskrävande 
tillsyn. I länssamverkan där tio kommuner ingår har man beslutat att följa den 
arbetsprocessen. Här finns det en skillnad i synsätt mellan kommunerna. Det finns 
kommuner som hävdar en annan arbetsprocess och som inte följer MBS:s handbok, 
då de anser att tiderna i taxan är för kraftigt tilltagna. Övrigas åsikt är snarare att de 
ligger i underkant. Länets räddningschefer önskar lyfta frågan till politisk nivå, dvs 
att förslaget hanteras av styrelsen för Norrbottens Kommuner med syfte att 
åstadkomma en framtida hållbar gemensam taxa både för verksamhetsutövarna och 
kommunerna.  
 
Beslut  
Norrbottens Kommuner har tagit del av förslaget och överlämnar taxeförslaget som 
underlag till varje enskild kommun. Helena Öhlund och Helena Stenberg reserverar 
sig mot beslutet. 
 
 



PROTOKOLL 
STYRELSEN 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 

2018-12-06 

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

11 (18) 

 
 
§ 56 
 
Politisk struktur från 2019 
 
Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner, föredrog ärendet.  
Styrelsen i Norrbottens Kommuner har inför den nya mandatperioden lyft frågan om 
översyn av beredningar, utskott samt de gemensamma beredningarna med Region 
Norrbotten. 
 
Gemensamma beredningar med Region Norrbotten  
Presidiet fick i uppdrag enligt beslut 2017-12-07 § 68 i styrelsen att kontakta politiska 
ledningen i Region Norrbotten och diskutera vilka gemensamma beredningar det finns 
behov av inför nästa mandatperiod.  
 
Tillväxtberedningen kommer från 2019 att ansvara för jämställdhetsfrågor vilket 
innebär att den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering 
läggs ner. Styrelsen i Norrbottens Kommuner beslutade 2018-10-18 § 37 att godkänna 
denna förändring.  
 
Vidare har de politiska ledningarna diskuterat var folkhälsofrågor hör hemma eftersom 
det berör samtliga beredningar. Förslaget är att folkhälsa placeras under 
samverkansberedningen för vård, skola, omsorg. Den beredningen omfattar flera stora 
verksamheter vilket möjliggör förverkligande av folkhälsostrategin i ett bredare 
perspektiv. Förslaget är att folkhälsopolitiska rådet läggs ner och att 
samverkansberedningen för vård, skola och omsorg ansvarar från 2019 för 
folkhälsofrågor och genomförande av folkhälso-strategin. Sammanfattningsvis innebär 
det att Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten är överens om följande 
gemensamma politiska beredningar dvs. tillväxtberedningen och 
samverkansberedningen för vård, skola och omsorg.  
 
Framtida politisk styrning av FoUI  
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 § 65  
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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Samtidigt föreslogs i utvärderingen att styrelsen skulle ges ett tydligare ansvar enligt 
utarbetad process för prioriteringar samt uppföljningar av FoUI-satsningar. En översyn 
av samtliga beredningar och utskott görs i samband under 2018 inför ny mandatperiod 
2019–2022. 
  
Styrelsens beslut från sammanträdet den 2018-06-14 § 24  
Att godkänna förslaget till framtida forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
vid Norrbottens Kommuner. Att ge direktören i uppdrag att genomföra de föreslagna 
förändringarna. 
  
Direktören har genomfört de föreslagna förändringarna. I översynen av samtliga 
beredningar och utskott har inget annat framkommit än att FoUI-utskottet kan läggas ner 
och ersättas av tidigare utarbetad process där styrelsen ges en mer central roll i att styra 
forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten vid Norrbottens Kommuner.  
 
Beslut 

1. att fastställa den politiska strukturen enligt ovan att gälla from 2019-01-01 
2. att FoUI-utskottet upphör från 2019 
3. att från 2019 upphör folkhälsopolitiska rådet och folkhälsofrågor inom hälso- 

och sjukvård, omsorg och skola hanteras i politiska samverkansberedningen 
4. att namnet blir Politiska samverkansberedningen för hälsa, skola, vård och 

omsorg 
5. att ordförandeskapet och sekreterarskapet även fortsättningsvis ska växla 

mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten 
6. att uppmana valberedningen att ta hänsyn till erfarenheter i folkhälsofrågor 

vid val till politiska samverkansberedningen för hälsa, skola, vård och 
omsorg  

7. omedelbar justering 
 

____ 
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§ 57 
 
Påverkansarbete för EU frågor 
 
Muntlig information av Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner om utökat ägarskap 
och geografi för North Sweden samt lokalt perspektiv i EU-frågor. 

 
 
Beslut 
Att informationen med styrelsens godkännande läggs till handlingarna 
 
 ____ 
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§ 58 
 
Nominering till Kolarctic Joint Monitoring Committee, 2014-
2020 
 
Föredragande Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner. 
Norrbottens Kommuner fick en förfrågan i början på 2016 från 
näringsdepartementet via länsstyrelsen att nominera en ordinarie och en ersättare till 
Kolarctic Joint Monitoring Committee, 2014–2020.  
 
Norrbottens Kommuner beslutade 2016-03-0 §15 att nominera Peter Waara (s) 
Haparanda som ordinarie och Sarah Karlsson (c) Överkalix som ersättare. I och med 
att Peter Waara har avsagt sig sitt uppdrag behöver namn föreslås för resterande 
programperiod.  
 
Valberedningen föreslår att Sarah Karlsson (c) Överkalix går upp från ersättare till 
ordinarie. Birgitta Larsson (s) Gällivare går in som ersättare.  
 
 
 
Beslut 
Att nominera Sarah Karlsson (c) Överkalix samt som ersättare Birgitta Larsson (s) 
Gällivare till Kolarctic Joint Monitoring Committee, 2019-2020  
 
____ 
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§ 59 
 
Möte 11 januari med riksdagsledamöter 
Den 11 januari är det möte med riksdagsledamöterna och ordföranden ställde frågan 
om eventuella frågor att ställa under mötet. Vi vill utbyta information om: 
 

• järnvägsfrågor, exempelvis Kolari-Svappavaara och dubbelspår Kiruna-Narvik 
• vägfrågor tex E10:an  
• fornlämningar, finns någon vilja att staten ska betala exploatering av 

utgrävningar  
 
 
Beslut 
Att informationen med styrelsens godkännande läggs till handlingarna 
 ____ 
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§ 60 
 
Rapporter från respektive ordförande 
 
Peter Waara föredrar information från FoUI-utskottet. Sammanfattar arbetet då utskottet 
nu avvecklas. Det var varit dåligt engagemang från politiken vilket inneburit att 
utskottet många gånger inte varit beslutsföra. Mycket kompetenta medarbetare på 
avdelningen FoUI. Peter upplever att det varit oklart mandat. Det viktigaste som drivits 
fram är Växa eller krympa konferensen. Peters önskan är att vidga perspektivet 
nationellt.  
 
 
Beslut 
Att informationen med styrelsens godkännande läggs till handlingarna 
 ____ 
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§ 61 
 
Delgivningar 
Ordföranden presenterar utsända delgivningar och föreslår att de godkänns.   

 
Beslut 
Delgivningarna läggs med styrelsens godkännande till handlingarna. 
____ 
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§ 62  
 
Avtackningar 
De som avslutade sitt uppdrag denna mandatperiod avtackades.   

____ 
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