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BESLUTANDE övnlce DELTAcARE

Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog

Sara Lundberg, (S), Arvidsjaur

Birgitta Larsson, (S), Gällivare

Sven Tornberg, (C), Haparanda

Robert Bemhardsson (S), Jokkmokk

Niklas Nordström (S), Luleå, ordförande

Tommy Nilsson, (S), Kalix

Stefan Sydberg, (M), Kiruna

Ulrica Hammarström (S), Pajala

Helena Stenberg, (S), Piteå

Tomas Egmark, (S), Alvsbyn

Anne Jakobsson, (S), Övekalix

Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå

Lars Alriksson, (M)

Margareta Henricsson, (SJVP)

Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner

Marie Larsson, Norrbottens Kommuner

Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner

Eva Lakso, Norrbottens Kommuner

Thomas Lindmark, Norrbottens Kommuner

Tomas Sundström, lT Norrbotten

Anna Lundberg, (S), Alvsbyn

Gunnar Selberg, (C), Kiruna

Anders Josefsson, (M)

UNDERSKRIFTER 46-55

dw;
Marie Larsson I Sekreteraret/M
Niklas Nordstrltm I Ordförande

Stenberg 
I
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Val av justerare

Föreslås att Helena Stenberg (S), utses till justerare.

Beslut

Helena Stenberg, (S), utses till justerare.
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Dagordning

Ordloranden presenterar utsänd dagordning och foreslår att den antas

Beslut

Utsänd dagordning godkännes
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Regionala fibernätet som digital resurs och plattform för
Norrbottens utveckl i ng

Tomas Sundström, IT Nonbotten informerar om regionala fibemätet som digital
resurs och plattform ftir Nonbottens utveckling.

Beslut

Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna
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Rapport från förbu ndsd irektören

Kajsa Myrberg, fdrbundsdirektör rapporterar om vad som är aktuellt på Norrbottens
Kommuner.
- Lokaler
- Verksamhetsöversyn
- Rapport från kommundirektörsberedningen

Beslut

Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna
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North Sweden European Office, Brysselkontoret - i en större
geografi

De fyra nordligaste länen har under lång tid haft ett nära samarbete i olika frågor
med europeisk anknytning. Det mångåriga arbetet inom Europaforum Norra Sverige
for de fyra svenska nordligaste länen framhålls av många som ett ftlredöme.
Samarbetet har breddats till att även omfatta noffa och östra Finland samt norra
Norge genom Northern Sparsely Populated Areas och Botniska korridoren. North
Sweden European Office bildades i Bryssel 1997 som ett samverkansprojekt mellan
Norrbotten och Västerbotten. Nuvarande ägare utgörs av länsstyrelsen i Norrbotten,
Region Norrbotten, Region Västerbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska
universitet, Umeå Universitet samt Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten
och Västerbotten. North Sweden har alltid haft en bred ägarkrets, utpekade
fokusområden, ett politiskt uppdrag med policypåverkan, en verksamhetsstyrelse
samt en stabil verksamhet och en långsiktig strategi. Det har gett en legitimitet på
Brysselnivå. Mid Sweden European Office startade sin verksamhet 1997 och
öppnade kontor i Bryssel året därpå. Idag ägs kontoret av Region Jämtland
Härj edal en, Re gion Västernorrland och Kom munlorbundet Västernorrland.
Organisationen Mid-Sweden har haft en snäv ägarkrets, ändrat organisationen eff par
gånger och startat om med ny personal, en politikerstyrelse, lite andra fokusområden
samt inte lika tydligt uppdrag med policypåvekan. Nu har Mittuniversitet och
Handelskammaren Mittsverige erbjudits att gå med i Mid-Sweden.

Huvudmännen for North Sweden European Office och Mid Sweden European
Office har flort samtal att utifrån ett mångårigt samarbete mellan de fyra länen och de
två Brysselkontoren blir det bättre fìirutsättningar med ett gemensamt kontor for att
påverka och fä genomslag fiir norra Sveriges ståndpunkter. Fördelen är att norra
Sverige blir en starkare röst i Bryssel. Organisationen blir inte lika sårbar i och med
fler anställda med en kontorschef som bevakar angelägna områden lor norra
Sverige. Utmaningen blir att en omfattande geografi ställer krav på utvecklat
arbetssätt lor fü rankring hemmavid.

En nackdel med ett gemensamt kontor är att eventuellt länsstyrelsen i Norrbotten
väljer att kliva av samarbetet och drygt en miljon ftirloras i medfinansiering. Utan en
statlig myndighet dvs. länsstyrelsemedverkan kan personal i Bryssel inte längre
anställas på URA-kontrakt som är mer kostnadseffektivt än andra administrativa
lösningar. Äganådet ftir North Sweden European Office beslutade i maj 2018 på
lorslag av styrelsen att med inriktning mot bibehållen ambitionsnivå och
ägarstruktur inleda en diskussion med MidSwedens ägare for att utreda
fÌ)rutsättningarna ftir att skapa ett gemensamt europakontor lor de fyra nordligaste
regionerna. Styrelsens har på uppdrag från ägarrådet fortsatt processen och fort
dialog med Mid-Sweden. Förslaget har resulterati att det inte handlar om en
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sammanslagning av två kontor utan ett erbjudande till Mid-Sweden att gå med i
North Sweden European Office.

Sammantaget erbjuds huvudmännen for Mid Sweden European Office att delta i
North Sweden European Offices verksamhet med bibehållen ambitionsnivå och
verksamhetsinriktning och att delta i finansiering av kontorets verksamhet på samma
villkor som nuvarande huvudmän. North Sweden European Offices ägarråd och
styrelse utökas med en representant fÌir varderaägarcn till Mid-Sweden European
Offrce. De tillkommande huvudmännen undertecknar ett samarbetsavtal, gällande
till och med den 3l december 2023, med endast nödvändiga redaktionella ändringar
jämftirt med befintliga huvudmäns avtal.

Beslut

Att erbjuda MidSwedens European Office att gå med i North Swedens European
Off,rce under fìirutsättning att de villkor gällande ambitionsnivå,
verksamhetsinriktning och finansiering accepteras som ftir nuvarande huvudmän.

Att arbeta aktivt fÌir att länsstyrelsen i Norrbotten kvarstår med sitt medlemskap

Att namnet North Sweden kvarstår

Att frnansieringsbortfall p.g.a. eventuellt utträde från huvudmän fordelas bland
Regionmyndigheter

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 238,gox947,971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se
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Kommunutredningen

Kaj sa Myrberg, ftirbundsdirektör informerar om kommunutredningen.

Beslut

Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna
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Utveckling kommunal hälso- och sjukvård

Eva Lakso, Norrbottens Kommuner informerar om utveckling kommunal hälso- och
sjukvård.

Beslut

Informationen läggs med styrelsens godkännande till handlingarna
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Etablering av språkcentrum för meänkieli

Regeringen beslutade 28 juni 2018 (Ku2015102857IDISK, Ku2018l0l455lDlSK) att
ge Institutet ñr språk och folkminnen (ISOF) i uppdrag att utreda formerna ftjr hur
språkcentrum ftir finska och meänkieli kan organiseras. Språkcentrumutredningen är
ett resultat av ett antal utredningar genom åren. I propositionen En stärkt
minoritetspolitik (prop.20l7ll7:199) konstaterade regeringen att språk och kultur är
kärnan mellan generationer och därfor en central uppgift for minoritetspolitiken.

I riksdagsskrivelsen Nystart lor en stärkt minoritetspolitik (slcr.2017l18:282) anlor
regeringen att det krävs ett långsiktigt arbete lor bevarandet och revitaliserandet av
de nationella minoriteternas språk och kultur. Utan samhällets insatser upphör de
nationella minoritetsspråken på sikt att existera som levande språk i Sverige och
med språken riskera även stora delar av identiteten att ftirsvinna, för de individer
som tillhör de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Stora kulturella värden
och unik kunskap är integrerade i minoritetsspråken och betydande delar av svenskt
kulturarv riskerar gå forlorade om språken dör ut.

Med stöd av utredningar som (SOU: 2017:60) har språkcentrummetodiken lyfts
fram som ett väl fungerande verktyg flor att åstadkomma språkrevitalisering.
Modellen med språkcentrum har sedan 2010 praktiserats inom det samiska
ftirvaltningsområdet, med två språkcentrum, ett i Östersund och ett i Tämaby.
Genom utvärderingar har det konstaterats att inrättningarna har varit ett nödvändigt
och effektfullt bidrag till revitaliseringen av sydsamiskan. Mot bakgrund av detta
togs beslutet om att utreda ftirutsättningarna och formerna for motsvarande ftir
frnska och meänkieli.

Delrapporten från ISOF presenterades I februari 2019 där utredaren fÌireslår att
språkcentrum lor finska etableras i Uppsala. Vidare floreslås att språkcentrum för
meänkieli delas mellan två orter, Övertorneå och Kiruna, innefattande fem heltids-
tjänster samt en budget pä ca 7,9 miljoner kronor. Kulturdepartementet har skickat
ut delrapporten på remiss, bl.a. till kommunerna Gällivare, Haparanda, Kalix,
Kiruna, Luleå Pajalaoch Övertomeå. Remisstiden går ut 17 juni 2019 och enligt
uppgift ligger ft)rslaget om etablering av språkcentrum i budgetberedningen inft)r
2020.Parallellt med den här processen pågår en utredning om utveckling av
språkcentrum inom det samiska fÌirvaltningsområdet. Utredaren Sametinget föreslår
bl.a. två nya språkcentrumetableringar i Nonbotten, ett till Jokkmokk och ett
Kiruna. Aven dessa utredningsforslag ska ut på remiss under sommaren ftjr att hinna
med till höstens budgetberedning.
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Varför är språkcentrum ftir fÏnska, meänkieli och samiska angeläget ftir
Norrbottens kommunerna?
Det mångkulturella inslaget i Sverige är ingen ny fÌ)reteelse, och framftir allt inte i
Tornedalen, där de olika kulturerna och språken levt sida vid sida i hundratals år, i
en fredlig samexistens, och blivit något av ett signum ftir Nordkalotten.
,{r 2000 ratifrcerade Sverige ramkonventionen och språkstadgan, vilket innebar att
landets fem nationella minoriteter och deras språk erkändes. Under drygt tjugo år har
Sverige haft en särskild politik flor att stärka de nationella minoriteterna och stödja
de nationella minoritetsspråken. Norrbotten besitter ett socialt kapital genom sina
nationella minoriteter. Språkens och kulturemas unicitet har ett värde inte bara for
minoritetsgruppema själva utan också for det offentliga. Eftersom
språkrevitalisering inte bara handlar om att om nya språkbärare och utveckling av
läromedel, utbildning och forskning, utan lika mycket om attityd forändrande
insatser och om kulturens och språkens synliggörande, handlar det om hela
Norrbotten. För kommuner i Norrbotten som är forvaltningsområde for finska och
meänkieli är etablering av språkcentrum en viktig utvecklingsmöjlighet. Exempelvis
är Övertorneå kommun, som sedan starten 2000 tillhört förvaltningsområdena finska
och meänkieli, redan nu ledande i att erbjuda fiänundervisning i meänkieli till andra
kommuner, metodutveckling, ort- och folklivsforskning i Tomedalen etc. Ett
levande språk, föder ett starkt kulturliv och påverkar näringslivet positivt med
oanade möjligheter for bland annat en näringsgren som kulturturism.

Sammantaget anser Norrbottens Kommuner att den mest naturliga geografrn lor
etablering av språkcentrum ftir meänkieli är i någon av de kommuner i Norrbotten
som idag är florvaltningsområde. Utifrån en historisk lång tradition med samexistens
av olika kulturer och språk har kommuner unika fÌirutsättningar att utveckla eff
språkcentrum med hög kompetens.

Beslut

att ta fram en skrivelse fìir att understryka betydelsen av etablering och finansiering
av språkcentrum enligt förslag sker under 2020

att stödja etablering av språkcentrum ftir meänkieli i Norrbotten

att även stödja etablering av språkcentrum flor finska i Norrbotten

att skrivelsen skickas till kulturdepartementet

j,{-Bni,.î,''r-,,,

[/

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

WóJ



PROTOKOLL
STYRELSEN

SAMTIANTRÄOESDATUM

201 9-06-1 3

s54

Delegationsordning

Beslut
Styre lsen bes lutade att fastställa delegationsordningen
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