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Utsänd dagordning
Upprop
1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. T25
Information av Markus Gustafsson, styrelseledamot Mobilaris och LTU samt
en av initiativtagarna till T25
4. Rapport från förbundsdirektör
Information av Kajsa Myrberg, Förbundsdirektör
5. Nära vård
Handlingar: Nära vård PM
Information av Eva Lakso, Avdelningschef
6. Psykisk hälsa
Handlingar: Nationella medel psykisk hälsa PM
Information av Eva Lakso, Avdelningschef och Helena Asklund,
utvecklingsledare
7. Hälsosamtal i skolan
Handlingar: Hälsosamtalen i skolan PM
Information av Annica Henriksson, Avdelningschef
8. Samverkan utbildningssamordnare
Handlingar: Samverkan utbildningssamordnare PM
Information Annica Henriksson, Avdelningschef och Catarina Lundqvist,
Vetenskaplig ledare och FOUI-samordnare
9. Regionala kollektivtrafikmyndigheten – avrapportering och förslag till
ny förbundsordning
Handlingar: Kompletteras
Information av Ulrica Hammarström
Beslutsärende
10. Livsmedelsstrategi
Handlingar: Nära Mat Norrbottens livsmedelsstrategi, PM, Remissversion
Strategi Nära Mat 2021 – 2030 Bilaga
Information av Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat, Länsstyrelsen
Norrbotten
Beslutsärende
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11. Interimsavtal gällande samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel
till personer med funktionsnedsättning och för viss medicinskt
förbrukningsmaterial
Handlingar: Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel PM, Bilaga 1
Grundabonnemang, Bilaga 2 Hyra hjälpmedel, Bilaga 3 Avrop av hjälpmedel,
Bilaga 4 Teknisk service av kommunens ägda hjälpmedel, Bilaga 5 Prislista,
Bilaga 6 Definitioner, Bilaga 7 Sidoavtal, Bilaga 8 Distribution av medicinskt
förbrukningsmaterial, Bilaga 9 Prismodell, Bilaga 10 Fullmakt samt Bilaga
Interimsavtal hjälpmedel
Beslutsärende
12. Arvodesreglemente Norrbottens Kommuner
Handlingar: Arvodesreglemente Norrbottens Kommuner PM,
Arvodesreglemente för Norrbottens Kommuner (uppdaterad med 2022 års
siffror) Bilaga
Beslutsärende
13. Rapport från respektive ordförande
Föranmälda rapporter:
Rapport från SKR
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen
Övriga eventuella rapporter:
Rapport från Tillväxtberedningen
Rapport från Kulturberedningen
Rapport från Politisk samverkansberedning
Rapport från eNämnden
Rapport från Socialberedningen
14. Delgivningar
Protokoll Barn- och utbildningsberedning 2021-10-27
Protokoll Socialberedning 2021-10-27
Protokoll Gemensam beredning 2021-08-27
Protokoll Gemensam beredning 2021-10-27
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-09-01
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-09-10
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-10-28
Yttrande SOU 2021:53 En rättssäker vindkraftsprövning
15. Övriga frågor
16. Avslutning

3 (24)

Norrbottens Kommuner, Skeppsbrogatan 6, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se
www.norrbottenskommuner.se

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: ebbf02732cfd6f59595eebf8b815be8252d1d79d5cd53ac892b1ae7b28dd1623285e7f9e2ae60f8bfe283f21c7030cc3fd38e98228cf178b32225fefafd65288

PROTOKOLL
STYRELSEN
SAMMANTRÄDESDATUM

2021-12-02

§ 59
Val av justerare
Ordföranden föreslår att Tomas Egmark, (S), Älvsbyn, utses till justerare.
Styrelsen beslutar
Att
___

Tomas Egmark, (S), Älvsbyn, utses till justerare
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§ 60
Fastställande av dagordning
Ordföranden presenterar utsänd dagordning.
Dagordningen justeras och kompletteras med två nya ärenden.
15. Val av ersättare till Tillväxtberedningen
16. Övriga frågor
Dialogmöte med riksdagsledamöter
Ordföranden föreslår styrelsen
Att

godkänna dagordningen

Styrelsen beslutar
Att
___

godkänna dagordningen
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§ 61
T25
Markus Gustafsson, styrelseledamot Mobilaris och LTU samt en av initiativtagarna
till T 25, Chana Svensson, informerar om en digital och global rekryteringsportal
som skapats av industriinitiativet T25 (Talang 25 000), MindDig samt deras
webbportal www.minddig.com .
Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att
___

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 62
Rapport från förbundsdirektören
Information lämnas av Kajsa Myrberg, förbundsdirektör.
Lokaler
Studio för hybridmöten färdigställd och frekvent använd de första veckorna.
E-Nämnden flyttar in under december. Förbundet har kontrakt på lokalerna till
november 2022 och en uppsägningstid på nio månader. Eventuell omlokalisering,
minskning av lokalyta ska därför initieras senast i februari. Utvärdering av
lokalanvändning pågår.
Personal
Förbundet ser över löneväxling för medarbetare som önskar göra en sådan
avsättning från lönen till framtida pension.
Möjligheten att förstärka inom området hållbar tillväxt och utveckling i form av en
internationell strateg undersöks. Finansiering enligt tidigare beslut i styrelsen om att
ta medel från eget kapital för att stärka arbetet enligt förbundets inriktning och
Agenda 2030.
Förvaltning gemensamma verksamhetssystem och organisatorisk samverkan
E-Nämnden ser över förvaltning av gemensamma verksamhetssystem varför vi
avvaktar det arbetet. Vad gäller framtida organisatorisk samverkan har två möten
hållits varav en heldags workshop. I workshopen deltog Anders Teljebäck,
regeringens särskilda utredare för försöksverksamhet i kommuner och regioner.
Kommer att kallas Kommunförsökskommittén. Grunden för försöksverksamheten
ska vara tillit och innovation. Samt medborgarperspektiv och effektivare förvaltning.
Förslag på en Vision för kommunerna i Norrbotten är framtagen och en första
prioritering finns på plats. Kommundirektörerna får information den 9/12. Nästa
möte med arbetsgruppen är den 15/12.
The North Sweden Green Deal
Kort information om projektansökan till ERUF, vilken är inlämnad 1/12 till
Tillväxtverket. Administreras av Region Västerbotten och fråga om förbundet kan
delta i insatser för kompetensförsörjning riktade mot Norrbottens 14 kommuner har
inkommit från Region Norrbotten. Förslagen till aktiviteter behöver bearbetas innan
slutligt samverkansavtal eventuellt kan skrivas i januari. Föreslagna aktiviteter ska
vara i linje med Inriktningen för förbundet och de strategiska områden som är
prioriterade.
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Växa krympa
Förbundet återkommer med förslag på datum.
Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att
___

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 63
Nära vård
Eva Lakso, avdelningschef, informerar om att Politiska samverkansberedningen
beslutade 2021-10-27 om uppdrag att utarbeta en gemensam strategi för omställning
till en nära vård och omsorg. Strategin ska beskriva önskad riktningsförändring och
ange mål och prioriterade områden.
Ett utvecklingsarbete pågår för framtagande av en struktur gällande hela
omställningsarbetet. En plan för aktiviteter och konsekvensanalyser ska även
utformas.
En gemensam plattform på webben vid Norrbottens Kommuner och NLL har
utvecklats. Presentationsmaterial för politiker och tjänstepersoner finns tillgängligt
för att använda vid presentationer och arbetsplatsträffar.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att
___

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 64
Psykisk hälsa - Nationella medel
Eva Lakso, avdelningschef, informerar om att nationella medel för psykisk hälsa har
under ett antal år erhållits till kommunerna och Region Norrbotten.
De nationella medlen fördelas både direkt till kommunerna och särskilda medel
fördelas till Norrbottens Kommuner för länssamordning. Norrbottens Kommuner
har särskild utvecklingsledare som i samverkan med Region Norrbotten ansvarar för
uppdraget. En handlingsplan med aktiviteter tas årligen fram i samverkan.
Strukturen för samverkan sker i ordinarie beslutsstruktur med Länsstyrgruppen och
Politiska samverkansberedningen.
Efter beslut i Länsstyrgruppen i maj 2021, framkom att Region Norrbotten har en ny
beslutsordning där regiondirektören tar beslut om nationella medel för regionens del.
Beslut från regiondirektören i frågan erhölls 1 oktober, till delar av handlingsplanens
aktiviteter.
Eftersom de nationella medlen är i samverkan har detta fått direkta konsekvenser för
kommunerna. Stora delar av de nationella medlen kommer att återbetalas, då
aktiviteter inte är möjliga att genomföra. Aktiviteten gällande det uteblivna arbetet
att utforma en länsövergripande handlingsplan för suicidprevention är alarmerande.
Länsstyrgruppen och Politiska samverkansberedningen ska under november och
december månad erhålla återkoppling angående handlingsplanen för 2021.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

informationen läggs till handlingarna

Styrelsen diskuterar om att en skrivelse bör sändas till Region Norrbotten för att
kraftfullt markera att det är olyckligt att länet måste återbetala statliga medel till
viktiga områden samt att styrelsen utgår ifrån att det inte kommer att upprepas.
Styrelsen beslutar
Att
Att

en kraftfull skrivelse sändes till Region Norrbotten
informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

___
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§ 65
Hälsosamtalen i skolan
Information lämnas av Annica Henriksson, avdelningschef och Catarina Lundqvist,
vetenskaplig ledare Utbildning och lärande samt FoUI samordnare.
Från och med höstterminen 2022 kommer Region Norrbotten inte längre
tillhandahålla teknisk plattform för hälsosamtalen i skolan. Avtalet löper ut med ITleverantören och man avser inte att upphandla ny plattform. I samband med det
kommer Region Norrbotten inte heller längre tillhandahålla rapporten Skolbarns
hälso- och levnadsvanor. Rapporten bygger på data och analyser som samlats in via
plattformen. Det medför konsekvenser för kommunerna på samtliga nivåer: Skol-,
förvaltnings- och övergripande strategisk nivå.
När det gäller hälsosamtalen i skolan kommer de att genomföras på pappersenkäter
från höstterminen 2022. Det åligger skolan i enlighet med skollagen att genomföra
hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, åk 7 samt första året på gymnasiet. Den stora
skillnaden blir att när IT- och analysstödet försvinner får skolorna inte längre en
samlad bild på klass- och skolnivå, inga sammanställningar och ingen tillgång till
analysstöd.
Hälsosamtalet i skolan utgör grunden för rapporten “Barn och ungas hälso- och
levnadsvanor” och dess tabellbilagor. Där ges en samlad bild av hälsoläget för barn
och unga i Norrbotten. Flertal kommuner använder sig av både rapporten och
tabellbilagorna i det övergripande planerings- och strategiarbetet. Här nedan nämns
några områden som rapporten och dess tabellbilagor används inom: skolans
kvalitetsarbete, folkhälsoarbetet, trygghetsråden, planeringsarbeten,
årsredovisningar, hållbarhetsanalyser kopplat till agenda 2030, fördjupade
översiktsplaner, samverkan mellan förvaltningarna (socialtjänst och skola), som
underlag vid gemensamma satsningar till exempel familjens hus med mera.
Region Norrbotten är fortsatt intresserad av samverkan kring analysdelen då Region
Norrbotten också ser ett behov av en samlad data och analys på regional nivå.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att
informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
Styrelsen beslutar
Att
informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
___
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§ 66
Samverkan utbildningssamordnare
Annica Henriksson, avdelningschef, informerar om att förbundet har i
uppdrag att etablera och stärka samverkan inom området
kompetensförsörjning gentemot utbildningsanordnare och regionala
aktörer. Exempel på samverkan med Akademi Norr, YH, Region
Västerbotten och universiteten kommer ges.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att
___

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 67
Regionala kollektivtrafikmyndigheten – avrapportering och
förslag till ny förbundsordning

Handlingar: Bilaga 1 till Förbundsordning Regionala kollektivtrafikmyndigheten:
Finansiering av allmän kollektivtrafik i Norrbottens län samt bilaga: Förslag till
Förbundsordning
Beslutsärende.
Ulrica Hammarström föredrar ärendet där Region Norrbotten och Norrbottens
Kommuner gemensamt har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning för
kommunalförbundet regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län (RKM).
Bakgrund
Våren 2021 beslutade förbundets medlemmar, Region Norrbotten och länets
kommuner, att tillsätta en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp för att se över och
tydliggöra skrivningar i den nuvarande förbundsordningen med tillhörande
samarbetsavtal och bilaga med kriterier för kostnadsfördelningen. Syftet med
översynen har varit att förbättra budgetprocessen samt styrningen av förbundet.
Styrgruppen har bestått av tre politiska representanter från regionen och tre från
Norrbottens Kommuner. Arbetet har utförts av två tjänstepersoner tillsammans med
jurister från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
I samband med myndighetschefens uppdrag att se över delegationsordningen togs
också ett förslag till ny förbundsordning och arbetsordning för direktionen fram av
den anlitade konsulten Komredo. Dessa förslag lämnades över till den ovan nämnda
arbetsgruppen i slutet av oktober. Arbetsgruppen har beaktat detta förslag i det
utkast till ny förbundsordning som nu tagits fram.
Generella principer
Kommunalförbundet regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län har tre
lagstiftningar att förhålla sig till:
- Kommunallag (2017:725)
- Lag (1991:1695) om kommunalförbund
- Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Kollektivtrafiklagen är en speciallag och står därmed “över” de övriga två lagarna
som är allmän lag. Det innebär till exempel att ingen av förbundets medlemmar kan
välja att stå utanför eller att gå ur förbundet om inte medlemmarna har kommit
överens om en annan organisationsform.
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På inrådan av SKR:s jurist har utkastet till ny förbundsordning rensats på lagtext då
sådan inte bedöms behöva finnas med här. De delar i samarbetsavtalet som blir kvar
när lagtexten tagits bort har inarbetats i förbundsordningen. Vissa delar som idag
finns i förbundsordningen kan utvecklas vidare i direktionens arbetsordning. I
arbetsgruppens uppdrag ingick inte att se över den nuvarande
kostnadsfördelningsmodellen, däremot att tydliggöra skrivningar gällande hur
kostnader och intäkter fördelas för att bli begripligt för medlemmarna. Förslag till
uppdatering av bilaga 1 bifogas förslaget.
Enligt nuvarande förbundsordning § 20 ska ändring av eller tillägg till
förbundsordning föreslås av direktionen och beslutas av medlemmarnas fullmäktige.
Den nya förbundsordningen måste beslutas av alla medlemmars fullmäktige under
2022 för att kunna gälla från och med 2023. Arbetsgruppen kommer därför efter
avslutande avstämning i arbetsgruppen att överlämna förslag till ny förbundsordning
inklusive bilaga gällande finansiering av allmän kollektivtrafik till RKM för fortsatt
hantering.
SKR har lämnat ett utkast till ny arbetsordning för direktionen (idag kallas det för
reglemente) som baseras på den nya förbundsordningen vilket bifogas underlaget
som överlämnas från arbetsgruppen. Detta rekommenderas till RKM som sedan
hanterar ny förbundsordning i direktionen.
Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

överlämna förslag till ny förbundsordning till direktionen för
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med bilaga 1:
Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik
samt bilaga: Förslag till Förbundsordning

Styrelsen beslutar
Att

___

överlämna förslag till ny förbundsordning till direktionen för
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med bilaga 1:
Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik
samt bilaga: Förslag till Förbundsordning
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§ 68
Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi 2021–2030

Handlingar: Remissversion Strategi Nära Mat 2021–2030
Beslutsärende.

Information lämnas av Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat, Länsstyrelsen
Norrbotten.
Livsmedelsstrategin har som vision att länets aktörer tillsammans ska verka för
“Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”. Den reviderade livsmedelsstrategin finns ute
på remiss mellan 12 november – 12 december vilket ses som en del i
förankringsarbetet hos länets aktörer. Norrbottens kommuner har under
revideringsprocessen under 2020 och 2021 varit en aktiv samarbetspartner i
strategiarbetet. Styrgruppen för Nära Mat ser nu med förhoppning fram emot att
styrelsen för Norrbottens Kommuner ställer sig bakom den vision och målbild som
presenteras i den reviderade livsmedelsstrategin.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

styrelsen för Norrbottens Kommuner ställer sig positiv till visionen och
målsättningarna i Norrbottens livsmedelsstrategi 2021–2030

Styrelsen beslutar
Att
___

ställa sig positiv till visionen och målsättningarna i Norrbottens
livsmedelsstrategi 2021–2030
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§ 69
Interimsavtal gällande samverkansavtal för försörjning av
hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och för
viss medicinskt förbrukningsmaterial

Handlingar: Bilaga 1 Grundabonnemang, Bilaga 2 Hyra hjälpmedel, Bilaga 3
Avrop av hjälpmedel, Bilaga 4 Teknisk service av kommunens ägda hjälpmedel,
Bilaga 5 Prislista, Bilaga 6 Definitioner, Bilaga 7 Sidoavtal, Bilaga 8 Distribution
av medicinskt förbrukningsmaterial, Bilaga 9 Prismodell, Bilaga 10 Fullmakt samt
Bilaga Interimsavtal
Beslutsärende.
Nuvarande samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt
förbrukningsmaterial är uppsagda av Region Norrbotten. Samverkansavtal för
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning löper fram till
årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial har löpt
fram till och med 2021-09-28.
Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets kommuner och
Region Norrbotten är framtagna med inte beslutade. I avvaktan på ställningstagande
och beslut om den nya organisatoriska lösningen behöver ett interimistiskt
samverkansavtal beslutas om.
Samtliga kommuner och Region Norrbotten har dessutom ingått avsiktsförklaring
angående interimistiskt samverkansavtal under september månad 2021.
Det interimistiska samverkansavtalet omfattar:
1) Hjälpmedelssamverkan avseende
• Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning
• Hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva
funktionsnedsättningar
• Hjälpmedelsprodukter enligt ovan som också används som
utrustning, som en del i en behandling och pedagogiska hjälpmedel
i kommunernas verksamheter
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2) Samverkan avseende medicinskt förbrukningsmaterial för följande
produktområden
• Diabetesprodukter
• Nutritionsprodukter
• Inkontinensprodukter till 2022-05-20
• Förbrukningsmaterial till förskrivna hjälpmedel
Politiska samverkansberedningen beslutade 2021-10-28
Att

rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse att rekommendera
respektive kommun att ingå interimistiskt samverkansavtal för
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och
för visst medicinskt förbrukningsmaterial, samt

Att

rekommendera Regionfullmäktige att besluta att ingå interimistiskt
samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning och för visst medicinskt förbrukningsmaterial.

Gemensamma beredningen beslutade 2021-10-27 att tillstyrka förslaget som
Politiska samverkansberedningen beslutat om. Länsstyrgruppen beslutade 2021-1019 att även de tillstyrka förslaget.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

rekommendera respektive kommun att ingå interimistiskt
samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning och för visst medicinskt förbrukningsmaterial

Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

rekommendera respektive kommun att ingå interimistiskt
samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning och för visst medicinskt förbrukningsmaterial

Styrelsen beslutar
Att
___

rekommendera respektive kommun att ingå interimistiskt
samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning och för visst medicinskt förbrukningsmaterial
17 (24)

Norrbottens Kommuner, Skeppsbrogatan 6, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se
www.norrbottenskommuner.se

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: ebbf02732cfd6f59595eebf8b815be8252d1d79d5cd53ac892b1ae7b28dd1623285e7f9e2ae60f8bfe283f21c7030cc3fd38e98228cf178b32225fefafd65288

PROTOKOLL
STYRELSEN
SAMMANTRÄDESDATUM

2021-12-02

§ 70
Arvodesreglemente Norrbottens Kommuner

Handlingar: Arvodesreglemente Bilaga.
Beslutsärende.

Grunden till arvodesreglementet är beslutat av förbundsfullmäktige 2012-04-26.
Arvoden omräknas enligt gällande prisbasbelopp den 1 januari varje år.
Föreliggande arvodesreglemente är uppdaterat med 2022 års siffror där arvodena är
baserade på 2022 års basbelopp som är 48 300 kr.
Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

godkänna arvodesreglementet för Norrbottens Kommuner uppdaterat
med 2022 års siffror

Styrelsen beslutar
Att

godkänna arvodesreglementet för Norrbottens Kommuner uppdaterat
med 2022 års siffror

___

18 (24)
Norrbottens Kommuner, Skeppsbrogatan 6, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se
www.norrbottenskommuner.se

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: ebbf02732cfd6f59595eebf8b815be8252d1d79d5cd53ac892b1ae7b28dd1623285e7f9e2ae60f8bfe283f21c7030cc3fd38e98228cf178b32225fefafd65288

PROTOKOLL
STYRELSEN
SAMMANTRÄDESDATUM

2021-12-02

§ 71
Rapport från respektive ordförande
Rapport från SKR
Helena Stenberg rapporterar att Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsatt 2
programberedningar. Det är tidsbegränsade beredningar med uppdraget att lämna
rapport till SKR:s styrelse med fördjupning inom visst område. Sammansättningen är
en från varje parti som finns representerat i SKR:s styrelse.
En programberedning avser coronasituationen där uppdraget är att samla ihop och
analysera lokala och regionala utvärderingar kring vad som gjorts i corona- och
pandemitider samt dra slutsatser av det. De ska analysera eventuella konsekvenser
för demokratin som förändringen i politisk organisation har gett. Dra lärdomar som
kan vara till gagn för politiskt beslutsfattande i kris i framtiden samt utvärdera SKR:s
roll i pandemihanteringen.
Den andra programberedningen avser Hållbar utveckling. En rapport ska tas fram
som ska beskriva kommuners och regioners förutsättningar att arbeta ännu
intensivare med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan samt hur det arbetet
ska förbättras. De ska titta på åtgärder som behöver genomföras både av stat,
näringsliv, kommuner och regioner samt vilka samarbeten som kan behövas mellan
de olika parterna.
Linda Larsson, Karlstad, som leder beredningen kommer att samla in tankar från
landets kommuner och regioner. Hon vill gärna komma ut och titta på goda exempel.
Helena föreslår att Linda kontaktas och bjuds in till Norrbotten tillsammans med
delegationen eller delar av den.
SKR:s ordinarie politiska organisation består av styrelse, arbetsutskott och ett antal
beredningar och delegationer. Ett tankearbete har startat på SKR där det ska funderas
över hur SKR:s organisation ska se ut nästa mandatperiod.
Ordförande föreslår styrelsen
Att

kansliet får i uppdrag att bjuda in Linda Larsson, Karlstad,
tillsammans med delegationen för Hållbar utveckling eller
till Norrbotten, samt

Att

rapporten läggs, med godkännande, till handlingarna
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Styrelsen beslutar
Att

kansliet får i uppdrag att bjuda in Linda Larsson, Karlstad, tillsammans
med delegationen för Hållbar utveckling till Norrbotten, samt

Att
___

rapporten läggs, med godkännande, till handlingarna
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§ 72
Delgivningar
Protokoll Barn- och utbildningsberedning 2021-10-27
Protokoll Socialberedning 2021-10-27
Protokoll Gemensam beredning 2021-08-27
Protokoll Gemensam beredning 2021-10-27
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-09-01
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-09-10
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-10-28
Yttrande SOU 2021:53 En rättssäker vindkraftsprövning
Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

delgivningarna, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att
___

delgivningarna, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 73
Val
Följande fyllnadsval är aktuella på grund av att Sara Lundberg, Arvidsjaur, (S),
avsagt sig alla uppdrag.
Valet avser ersättare i Tillväxtberedningen.
Ann-Christin Aspvik föredrar, på uppdrag av valberedningen, valberedningens
förslag på att Lars Forsgren, Arvidsjaur, (S), utses som ersättare i
Tillväxtberedningen.
Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

Lars Forsgren, Arvidsjaur, (S), utses som ersättare i
Tillväxtberedningen

Styrelsen beslutar
Att

Lars Forsgren, Arvidsjaur, (S), utses som ersättare i
Tillväxtberedningen

___
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§ 74
Övriga frågor
Dialog med riksdagsledamöter.
Styrelsen har bjudit in riksdagsledamöter från Norrbotten till det årliga dialogmötet
den 7 januari 2022, kl 10.00 - 15.00.
Norrbotten har följande riksdagsledamöter:
Ida Karkiainen, (S)
Mattias Karlsson, (M)
Birger Lahti, (V)
Fredrik Lundh Sammeli, (S)
Linda Modig, (C)
Erik Palmqvist, (SD)
Linus Sköld, (S)
Emilia Töyrä, (S)
Styrelsen föreslår frågor som är aktuella att ta upp och diskutera med
riksdagsledamöterna.
Kansliet samlar in aktuella frågor och i samråd med ordföranden görs
prioriteringsordning för frågorna. Med anledning av eventuella pandemirestriktioner
återkommer kansliet med i vilken form mötet kommer att genomföras.
___
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§ 75
Avslutning
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet.
___
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