
Socialberedning
7 ledamöter

Utbildning och 

arbetsmarknad

Kulturberedning

Presidiet
3 ledamöter

Direktör

Tillväxtberedning

Förbundsfullmäktige
Ca 70 ombud

Styrelse 
14 kommunrepresentanter +

4-5 partirepresentanter

Miljö och 

samhälls-

byggnad

Politisk 

samverkansberedning  

för hälsa, vård, 

omsorg och skola

Forskning och 

Utveckling/

Innovation

Barn- och 

utbildningsberedning
7 ledamöter

Blått= eget  Orange = tillsammans med 

andra

Kurs och 

konferens
Social välfärd

Regionalt Forum

Regional 

utveckling

Länspartnerskap



Ledamöter Barn- och utbildningsberedningen

• Anna Lundberg, (S), Älvsbyn, ordförande

• Sven Nordlund, (MP), Kalix, vice ordförande

• Mari-Terese Ögren, (S) Arjeplog

• Niklas Olsson, (M), Haparanda

• Emma Engelmark, (S), Luleå

• Annicka Henelund, (C), Kiruna

• Louise Mörk, (S) Piteå

Ersättare:

• Sara Bruun, (S), Boden

• David Väyrynen, (V), Gällivare

• Barbro Rantatalo, (S), Pajala

• Nihad Zara, (M), Luleå

• Kristina Taimi, (S), Arvidsjaur

• Ersättarna kallas in i den ordning de står.

• Styrelsen beslutar att ordförande kan adjungeras till styrelsen under mandatperioden 
2019-2022.



Barn- och utbildningsberedningen

• Beredningarna är både förankringsorgan och 
expertorgan.

• Som förankringsorgan har beredningarna uppgiften 
att ha god kommunikation med medlemskommunerna. 

• Som expertorgan har beredningarna uppgiften att följa 
och driva utvecklingen inom det egna arbetsområdet. 



Barn- och utbildningsberedningen

Beredningen har följande övergripande uppdrag: 

• att bereda ärenden inför styrelsens sammanträden 

• att inom sitt eget arbetsområde ta initiativ som gagnar 
medlemskommunerna  

• att inom sitt eget arbetsområde stödja samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan   medlemskommunerna  

• att inom sitt eget arbetsområde sprida relevant information 
till medlemskommunerna 

• att inom sitt eget arbetsområde till styrelsen rapportera 
relevanta uppgifter



Barn- och utbildningsberedningen delegation

Styrelsen delegerar beslutsrätt till beredningarna inom 
respektive eget arbetsområde i följande fall: 

• Regelmässigt återkommande ärenden av administrativ 
karaktär  

• Beslut om politisk representation för Norrbottens Kommuner 
vid konferenser, kongresser etc. 

• Rekommendationer till medlemskommunerna som inte 
medför större ekonomiska åtaganden för Norrbottens 
Kommuner eller dess medlemmar 

• Slutförande av ärenden utifrån styrelsens riktlinjer i ett enskilt 
ärende 

• Övriga överenskommelser eller avtal när ändringar eller 
tillägg inte har större ekonomisk eller principiell betydelse.  



Ledamöter politiska samverkansberedningen för 
hälsa,vård, omsorg och skola ”POLSAM”

• Beatrice Öhman, (S), Boden, ordförande/vice ordförande

• Anna Lundberg, (S), Älvsbyn

• Christina Wallström, (S), Arjeplog

• Fredrik Hansson, (S), Luleå

• Sven Nordlund, (MP), Kalix

• Annika Henelund, (C), Kiruna

• Louise Mörk, (S), Piteå

• Niklas Olsson, (M), Haparanda

• Birgitta Larsson, (S), Gällivare

Ersättare:

• Emma Engelmark, (S), Luleå

• Ingrid Tagesdotter, (V), Arvidsjaur

• Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog

• S-G Pettersson, (S), Piteå

• Barbro Rantatalo, (S), Pajala

• Kerstin Hellgren-Tobiasson, (S), Jokkmokk

• Janne Lind, (C), Haparanda

• Nihad Zara, (M), Luleå

• Anne Jakobsson, (S), Överkalix



Ledamöter politiska samverkansberedningen för 
hälsa,vård, omsorg och skola ”POLSAM”

Region Norrbotten

• Kenneth Backgård (SJVP) Ordförande 2019

• Erika Sjöö (SJVP)

• Linda Frohm (M)

• Kurt-Åke Andersson (C)

• Anders Öberg (S)

• Elisabeth Lindberg (S)

• Johannes Sundelin (S)

Ersättare:

• Johnny Åström (SJVP)

• Doris Messner (SJVP)

• Monika Hedström (M)

• Nils-Olov Lindfors (C)

• Lennart Åström (S)

• Ann-Sofie Isaksson (S)

• Ia Uvberg (S)



Politisk samverkansberedning 
för hälsa, vård, omsorg och 

skola 

Överenskommelse mellan Region Norrbotten och länets 
kommuner 



Målbild och prioriterade områden 

• Bildades 2012

• Nuvarande överenskommelse gäller från 1 januari 2017

• Målbild:  Samverkan mellan landstinget och kommuner ska 

ge effekter i form av trygghet och säkerhet för den enskilde 

och bättre nyttjande av de totala resurserna, personalens 

kompetens och ekonomiska medel. 

• Prioriterade områden: 

• Barn och unga

• Vård och omsorg av äldre

• Psykisk hälsa 

• Främjande och förebyggande insatser 



Inriktning 

• Den politiska samverkansberedningen är den gemensamma 

politiska nivån för samverkansfrågor inom hälsa, vård, 

omsorg och skola i länet mellan Region Norrbotten och 

Norrbottens Kommuner. 

• Politiska samverkansberedningen har till uppgift att bereda 

samverkansfrågor som kräver politiska beslut eller politisk 

vägledning för verksamheterna i regionen och kommunerna.



Uppdrag

• Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

• Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet.

• Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan 

kommunerna och landstinget.

• Prioritera mellan utvecklingsområden. 

• Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett 

strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den enskilde i fokus

• Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation.

• Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått. 

• Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor.

• Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

skola. 



Sammansättning 

• Samverkansberedningen ska bestå av 16 ledamöter, av vilka 

regionen utser sju och kommunerna nio ledamöter. 

• Funktionerna som ordförande och vice ordförande ska växla 

årsvis mellan parterna.  

• Funktionen som sekreterare ska växla årsvis mellan 

parterna. 

• Tjänstepersonsstöd ges från Norrbottens Kommuner och 

Region Norrbotten



Träffar 2019 

• 13 - 15 mars Haparanda Länsträff

• 23 - 25 oktober Pajala Länsträff

Dag ett: Skolcheferna

Dag två: Gemensam dag Ordföranden, vice ordförande samt skolcheferna

Dag tre: Ordföranden och vice ordföranden

Aktuell Skolpolitik

• 28 - 29 augusti Piteå Norrbottens Kommuner arrangerar.

Två gemensamma dagar

Arrangeras vartannat år av Norrbottens Kommuner och vartannat år av Västerbotten.

Vänder sig till politiker, skolledning och andra intresserade i Norr- och Västerbotten.

Skolriksdag 2019

• 6 - 7 maj Stockholm, Nationell konferens



Länsträffar 2020

Mars

• 11 - 13 mars Stockholm

Samtliga dagar gemensamma då vi reser

Oktober 

• 14 - 16 oktober Gällivare

Dag ett: Skolcheferna

Dag två: Gemensam dag Ordföranden, vice ordförande samt skolcheferna

Dag tre: Ordföranden och vice ordföranden

Aktuell skolpolitik 

• Slutet på augusti Skellefteå Västerbotten arrangerar



E-nämnden vad krävs inför gemensamt system 

• Rigga ett gemensamt projekt där kan e-nämnden vara samordnare och hjälp till att 
rigga ett gemensamt projektet.

• Om det är skolcheferna som tar initiativet så kan e-nämnden föreslå ett 
projektdirektiv inkl. övergripande tidsplan, kostnader etc.

• Engagemang och delaktighet från verksamheten är mycket viktigt, men en aktiv 
projektledare, arbetsgrupp och stöd från inköp nyckeln till framgång.

• Vi behöver även ha en dialog om vad man vill uppnå, varför man vill samarbeta och 
vilket resultat man förväntar sig.

• Hur ser det ut när vi är klara och har lyckats.

• IT måste givetvis vara med och är en viktig del då allt som upphandlas in måste 
fungera med kommunernas förutsättningar att hantera IT-stödsystem etc.

• Processen beskriver ”bara” vinsterna med att göra saker tillsammans, att om man 
litat på varandra kan 3 personer istället för 14 utföra jobbet till alla.




