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Utsänd dagordning
Upprop
1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Information av Mats Aspemo, RKM
4. Rapport från förbundsdirektör
Information av Kajsa Myrberg, Förbundsdirektör
5. Samverkansform för hjälpmedel
Handlingar: Samverkansform för hjälpmedel PM,
Slutrapport uppdrag hjälpmedelssamverkan Bilaga
Information av Eva Lakso, Avdelningschef
6. Nära vård
Handlingar: Nära vård PM
Information av Eva Lakso, Avdelningschef
7. Nationella medel Psykisk hälsa
Handlingar: Nationella medel psykisk hälsa 2021 PM
Information av Eva Lakso, Avdelningschef
8. Gemensam antagning gymnasieskola
Handlingar: Gemensam antagning gymnasieskola PM,
Utredning Gemensam gymnasieantagning 2022-04-25 Bilaga
Kompletterande uppgifter om budget gemensam antagning gymnasieskola
Bilaga
Beslutsärende
9. Kommunernas årsavgift 2023
Handlingar: Kommunernas årsavgift 2023 PM
Beslutsärende
10. Mötesplan 2023, Styrelsen Norrbottens kommuner
Handlingar: Mötesplan 2023, Styrelsen Norrbottens kommuner PM
Beslutsärende
11. Framtida organisatorisk samverkan
Handlingar: Framtida organisatorisk samverkan PM,
Process organisatorisk samverkan Bilaga
Beslutsärende
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12. Rapport från respektive ordförande
Föranmälda rapporter:
Rapport från Politisk samverkansberedning
Rapport från eNämnden
Övriga eventuella rapporter:
Rapport från Socialberedningen
Rapport från SKR
Rapport från Barn- och utbildningsberedningen
Rapport från Tillväxtberedningen
Rapport från Kulturberedningen
13. Delegationsbeslut
Nominering styrelse IT-Norrbotten
14. Delgivningar
Protokoll Tillväxtberedning 2022-01-28
Protokoll Barn- och utbildningsberedning 2022-02-03
Protokoll Barn- och utbildningsberedning 2022-05-04
Protokoll Socialberedning 2022-05-04
Protokoll Gemensam beredning 2022-05-04
Protokoll Valberedning 2022-03-01
Protokoll Förbundsfullmäktige 2022-04-28
15. Övriga frågor
16. Avslutning
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§ 22
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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§ 23
Fastställande av dagordning
Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår styrelsen att godkänna
dagordningen.

Styrelsen beslutar
Att

godkänna dagordningen
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§ 24
Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Mats Aspemo, Myndighetschef RKM, informerar kort om Regionala
kollektivtrafikmyndighetens bakgrund samt en nulägesbild av vart processen ligger i
tid gällande framtagandet av ny förbundsordning. Mats Aspemo presenterade på
direktionsmötet 14 april två alternativ på föreslag till tidsplan för fortsatt
bearbetning av förbundsordning. Det första alternativet är att processa befintlig
förbundsordning och besluta den med syftet att ny förbundsordning träder i kraft den
1 januari 2023. Det andra alternativet var att processa förbundsordning där även
syftet för RKM utreds, eventuell ny förbundsordning träder i kraft i juli 2023.
Direktionen beslutade om att gå vidare med det andra alternativet.
Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 25
Rapport från förbundsdirektören
Kajsa Myrberg, förbundsdirektör, rapporterar följande;
Lokaler
I Länsträff november 2021 var temat Norrbottens Kommuner 2.0 och där ingick
samtal om förbundets framtida lokaler som en del. Under våren 2022 har detta
samtal fortsatt i tjänstepersonsorganisationen med bland annat individuella
intervjuer och workshop med medarbetare för att samla information om arbetsmiljön
före, under och efter pandemin samt framtida scenarios. Det har visat sig att samtliga
medarbetare har fler digitala möten med lokala, regionala och nationella aktörer
även om de fysiska mötena och resor förekommer igen där det är lämpligast. Nästa
steg är att planera för de framtida gemensamma lokalerna så att det blir hållbart ur
alla aspekter, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. För närvarande bor mer än
hälften av förbundets medarbetare i en annan kommun än i Luleå där det
gemensamma kontoret är placerat.
Personal
Utredningsstrateg är rekryterad och tillträder sin tjänst i september. Finansiering
enligt tidigare beslut i styrelsen om att ta medel från eget kapital för att stärka arbetet
enligt förbundets Inriktning och Agenda 2030.
Framtida organisatorisk samverkan
Kommundirektörerna hade den 19–20 maj en tvådagarsberedning då organisatorisk
samverkan var uppe på agendan. Förutom en lägesrapport om var vi står kom
gruppen vidare i tankarna om kompetensförsörjning i kommunerna. En del av
utvecklingsarbetet med organisatorisk samverkan är ”kommunförsöksverksamhet”
och där har en mindre arbetsgrupp tagit fram önskemål och förslag om att kunna
dela på kompetens som ett viktigt område. Detta har påbörjats inom en annan del av
organisatorisk samverkan inom myndighetsutövning där enkäter nu är ute i
kommunerna för att kartlägga behov, och vi ämnar prova Karlstadsmodellen där. När
det gäller områden utanför myndighetsutövning finns samma behov nu när länet står
inför så stora utmaningar med den gröna omställningen. Beslut togs i beredningen
att gå vidare och skriva fram en försöksverksamhet med hjälp av
Hamburgundantaget. Finns även intresse från kommuner i Västerbotten att samverka
inom kompetensförsörjningsområdet.
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Kommundirektörsberedningen
Första fysiska mötet för nya kommundirektörer. IT-Norrbotten och e-Nämnden var
inbjudna och presentationerna och dialogerna var uppskattade. Behov av att göra
gemensamma studiebesök i beredningen, eventuellt tillsammans med Västerbotten
där Bryssel kan vara ett alternativ. Vid nästa beredning i september deltar Staffan
Isling från SKR på plats i Norrbotten.
Växa krympa
Konferensen är planerad till 30–31 maj 2023 i Kiruna och lokal är preliminärt bokat.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 26
Samverkansform för hjälpmedel

Bilaga: Slutrapport uppdrag hjälpmedelssamverkan
Eva Lakso, Avdelningschef informerar att det tidigare samverkansavtal för
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och
samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial är uppsagda av Region
Norrbotten. I avvaktan på att en ny samverkansform implementeras har ett
Interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning godkänts av respektive part.
Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets kommuner och
Region Norrbotten är framtagna och presenterade i den Politiska
samverkansberedningen i en slutrapport under september 2021.
Utifrån slutrapporten föreslår den gemensamma arbetsgruppen från Norrbottens
Kommuner och Region Norrbotten att bilda en gemensam nämnd för hanteringen av
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning samt de delar som
idag samverkas om inom förbrukningsmaterielen nutrition, diabetes samt unik
apparatbunden förbrukningsmateriel till förskrivna hjälpmedel. I denna
gemensamma nämnd föreslås Region Norrbotten vara värdkommun.
För att säkerställa en säker och trygg vårdkedja för både patient och alla nämndens
huvudmän ska nämnden inte överta sjukvårdsansvaret från huvudmännen, vilket
innebär att policys och riktlinjer för hjälpmedel även fortsättningsvis fattas i
respektive huvudmans politiska organisation.
Nämnden kan dock be tjänstemannaorganisationen att utreda något som bereds i
nämnden och sedan lyfts för beslut i respektive huvudmans beslutsstruktur.
Det är av stor vikt att reglemente och samverkansavtal för den gemensamma
nämnden är tydliga och detaljerat utformade för att bland annat tydliggöra:
-

Vad nämnden ska utföra, så som servicetjänster, svarstider, leveranstider,
utbildningar, vilket förskrivarstöd som ges, etcetera. Det som inte nedtecknas
ansvarar respektive huvudman för att utföra själv.
Vilka tjänster som är valbara och vilka alla medlemmar måste hantera via
nämnden.
Vilka organisatoriska delar inom värdkommunen som ingår i nämnden.
Hur budget, prismodeller och priser hanteras och styrs inom nämnden, samt
hur egenavgifter till patient beslutas.
Vilka avtalsområden och avtal som ingår inom nämndens ansvar.
Hur upphandlingar och inköp han9t(e2r4a) s.
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-

Hur nuvarande samverkansformer regleras för att passa in i nämndstrukturen.
Hur utredningsuppdrag kan fördelas till nämnden samt hur förändringar
beslutas inom nämnden. Vilka beslut som beslutas inom nämnden och vilka
alla huvudmännen ska besluta om var för sig.
Hur utbildning och utveckling av nämndens personal och verksamhet, som
ligger inom nämndens ansvar, ska hanteras.

Ovan punkter är mycket viktiga för att värdkommunen ska känna sig trygg i att
andra huvudmän inte kan fatta beslut som påverkar värdkommunens ekonomi
negativt, samt att övriga huvudmän ska känna sig trygg i att värdkommunen inte
självmant kan fatta beslut som påverkar servicen negativt. Punkterna är en lista på
saker och uppgifter som måste finnas med, men mer kan tillkomma under processen
av framtagande av reglemente och samverkansavtal.
Upprättade reglementen och samverkansavtal beslutas inom respektive huvudmans
politiska organisation och ändringar i reglementen eller samverkansavtal kräver nya
beslut i de politiska organisationerna.
Ärendet redovisades vid Politiska samverkansberedningen 2022-05-10 där förslag
till beslut var att Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten i samverkan
utformar ett förslag till reglemente och samverkansavtal som följer angiven
inriktning: att skapa en gemensam nämnd med Region Norrbotten som
värdkommun, där sjukvårdsansvaret inte övertas av nämnden samt tar fram en
prismodell. Politiska samverkansberedningen beslutade i enlighet med förslaget.
Förslaget redovisas vid Politiska samverkansberedningen 2022-11-11 och hanteras
därefter i normala beslutsstrukturen hos respektive huvudman.
Vidare informerades om de övriga organisatoriska lösningar som ingick i
utredningen. Ledamöterna diskuterar informationen och vill att ytterligare tillfälle
ges för dialog innan beslut.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att information, med godkännande, läggs till handlingarna.
Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 27
Nära vård
Eva Lakso, Avdelningschef informerar att Politiska samverkansberedningen
beslutade 2021-10-28 om uppdrag till Länsstyrgruppen att utarbeta en gemensam
strategi för omställning till en nära vård och omsorg. Strategin ska beskriva önskad
riktningsförändring och ange mål och prioriterade områden. Den ska redovisas vid
Politiska samverkansberedningen 2022-08-31.
Arbetet fortskrider enligt plan, där bland annat flödeskartläggningar för enskilda
individer är en del i strategin. Kartläggningarna redovisar gapen mellan
huvudmännen och synliggör förbättringsområden.
Under hösten 2022 kommer en tillfällig resursförstärkning att göras inom
Norrbottens Kommuner, där syftet är att klargöra definitionen av primärvårdsnivån
inom den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdraget omfattar främst
omvärldsbevakning, genomgång och analys av aktuell lagstiftning mm samt analys
av nuvarande skatteväxlade hemsjukvårdsavtal med utgångspunkt av
primärvårdsnivån ur ett kommunalt perspektiv.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att

informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 28
Nationella medel Psykisk hälsa

Eva Lakso, Avdelningschef informerar att nationella medel för satsningen Psykisk
hälsa har under ett antal år erhållits till kommunerna och Region Norrbotten.
Särskilda medel har fördelats till Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten för
länssamordning och för genomförande av gemensamma aktiviteter inom området
Psykisk hälsa. Strukturen för samverkan och beslut har under åren följt den ordinarie
beslutsstrukturen i länet med Länsstyrgruppen och Politiska
samverkansberedningen.
En ny beslutsordning som införts vid Region Norrbotten medförde dock en försenad
hantering där beslut gällande Psykisk hälsa-satsningen togs den 1 oktober 2021.
Beslutet fick konsekvenser för såväl kommunerna som Region Norrbotten, de
föreslagna gemensamma aktiviteterna kunde inte genomföras då tidsperioden till
årsskiftet var för kort.
Vid Politiska samverkansberedningen 2021-12-01 redovisades att de gemensamma
medlen för år 2021 till stora delar skulle återbetalas till staten. De medel som
återbetalades, och som avsåg kommunernas del av samverkansmedlen för år 2021,
uppgick till 3 922 227 kronor.
Frågan om återbetalningen av nationella medel för satsningen på Psykisk hälsa fick
medial uppmärksamhet. I samband med detta meddelade Region Norrbotten att man
hade för avsikt att kompensera Norrbottens Kommuner för de samverkansmedel
som inte nyttjats och som återbetalats.
Ärendet aktualiserades vid Politiska samverkansberedningen 2022-05-10 då det
fanns behov av ett tydliggörande från Region Norrbotten gällande hanteringen av en
ekonomisk kompensationen till Norrbottens Kommuner och kommunerna i länet.
Vid sammanträdet informerade Region Norrbotten att regionstyrelsen i februari
2022 beslutat att revidera budgeten och avsätta medel för gemensamma aktiviteter.
Beloppet motsvarade det som är återbetalt till staten. Politiska
samverkansberedningen beslutade att ge arbetsgruppen Psykiska hälsa i uppdrag att
utarbeta en handlingsplan för medlen avsatta för 2021 och att den fastställa i
ordinarie beslutsstruktur inom Länsstyrgruppen.
Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att
informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att
informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
Styrelsen beslutar
Att
informationen, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 29
Gemensam antagning gymnasieskola

Bilagor: Utredning Gemensam gymnasieantagning 2022-04-25,
Kompletterande uppgifter om budget gemensam antagning gymnasieskola
Beslutsärende
Den 27 oktober 2021 fick Norrbottens Kommuner i uppdrag av barn- och
utbildningsberedningen att utreda förutsättningarna för en gemensam
antagningsorganisation inom gymnasieskolan. Utredningsuppdraget har varit att
utreda förutsättningarna för:
- gemensam antagningsorganisation i Norrbotten
- gemensam antagningsorganisation med Västerbotten samt att
- ge förslag på organisatoriska lösningar för ett antagningskansli
Utredningen föreslår Luleå kommun som huvudman för ett gemensamt
antagningskansli för Norrbotten där även Västerbotten ska kunna ansluta. Luleå
kommun har i dagsläget, genom Fyrkantens gymnasiesamverkan, 63% av länets
gymnasieantagningar och kansliet är en välfungerande och digital
antagningsorganisation med hög kompetens. Utredningen öppnar upp för geografisk
representation på annan plats än Luleå för de handläggare som ska rekryteras.
Huvudmän från både Norrbotten och Västerbotten är parter i utredningen om
förutsättningarna kring gemensam antagningsorganisation. Det förslag som
utredningen presenterar är ett organisatoriskt ramverk som innebär flexibilitet för
huvudmän att ansluta till antagningskansliet inför läsåret 2023/24 eller senare. För
att säkerställa en väl fungerande antagningsorganisation inför gymnasieantagningen
läsåret 2023/24 behöver förberedelsearbetet kring personal, IT-licenser, lokaler,
avtalsskrivning etcetera starta redan i juni 2022.
Barn-och utbildningsberedningen beslutade 2022-05-04, §13,
Att

stödja förslaget att Luleå Kommun blir huvudman för gemensam
antagningsorganisation där Västerbotten kan ansluta

Att

rekommendera Norrbottens Kommuner styrelse att rekommendera
medlemskommunerna att ställa sig bakom beslutet att Luleå Kommun
blir huvudman för gemensam antagningsorganisation där Västerbotten
kan ansluta
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Presiset föreslår styrelsen
Att

stödja förslaget att Luleå Kommun blir huvudman för gemensam
antagningsorganisation där Västerbotten kan ansluta

Att

rekommendera Norrbottens Kommuner styrelse att rekommendera
medlemskommunerna att ställa sig bakom beslutet att Luleå Kommun
blir huvudman för gemensam antagningsorganisation där Västerbotten
kan ansluta

Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

stödja förslaget att Luleå Kommun blir huvudman för gemensam
antagningsorganisation där Västerbotten kan ansluta

Att

rekommendera Norrbottens Kommuner styrelse att rekommendera
medlemskommunerna att ställa sig bakom beslutet att Luleå Kommun
blir huvudman för gemensam antagningsorganisation där Västerbotten
kan ansluta

Styrelsen beslutar
Att

stödja förslaget att Luleå Kommun blir huvudman för gemensam
antagningsorganisation där Västerbotten kan ansluta

Att

rekommendera Norrbottens Kommuner styrelse att rekommendera
medlemskommunerna att ställa sig bakom beslutet att Luleå Kommun
blir huvudman för gemensam antagningsorganisation där Västerbotten
kan ansluta
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§ 30
Kommunernas årsavgift 2023
Beslutsärende

Förbundsfullmäktige beslutade 2022-04-28, § 9, att beräkning av medlemsavgifterna
ska utgå från medlemskommunens befolkningsantal dividerat med
medelskattekraften i riket dividerat med 0,34 promille.
Föreligger förslag till medlemskommunernas avgifter år 2023.
Medelskattekraft 2022 fastställd 246 177
Avgiftssats promille 0,34
Befolkning
1 nov 2021

Totalsumma
2023

Jämförande
summa 2022

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

2 707
6 145
28 168
17 452
9 502
4 773
15 789
22 523
78 870
5 981
42 336
8 034
3 269
4 203

226 576
514 338
2 357 667
1 460 736
795 319
399 501
1 321 542
1 885 179
6 601 433
500 611
3 543 531
672 447
273 616
351 792

222 308
495 923
2 230 226
1 393 097
768 665
391 243
1 264 033
1 816 983
6 204 603
481 786
3 359 318
640 952
262 973
342 159

Totalt länet

249 752

20 904 288

19 874 269

Kommun
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Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

fastställa kommunernas avgifter för 2023 enligt ovanstående

Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

fastställa kommunernas avgifter för 2023 enligt ovanstående

Styrelsen beslutar
Att

fastställa kommunernas avgifter för 2023 enligt ovanstående
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§ 31
Mötesplan 2023, Styrelsen Norrbottens kommuner
Beslutsärende
13 jan

Digital träff med riksdagsledamöterna 13.00-15.00 och vid behov
styrelsesammanträde före

2 mars

Styrelsesammanträde 10.00-15.00

27 apr

Förbundsfullmäktige Älvsbyn

1 juni

Styrelsesammanträde 10.00-15.00

28 sep

Styrelsesammanträde

7 dec

Styrelsesammanträde

23–24 nov

Länsmöte Kommunalråd och Kommundirektörer

Presidiet föreslår styrelsen besluta
Att

fastställa mötesplan för 2023 enligt ovanstående

Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

fastställa mötesplan för 2023 enligt ovanstående

Styrelsen beslutar
Att

fastställa mötesplan för 2023 enligt ovanstående
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§ 32
Framtida organisatorisk samverkan
Bilaga: Process organisatorisk samverkan
Beslutsärende
I styrelsesammanträde 2021-05-20 beslutade styrelsen
Att

tillsätta en arbetsgrupp som tar fram en vision för framtida samverkan
mellan kommunerna i länet och hur denna skulle organiseras enkelt,
kostnadseffektivt och flexibelt

För att ta fram en vision och en målbild för framtida organisatorisk samverkan har
samtliga kommuner via kommundirektörsberedningen erbjudits att utse en
representant till en arbetsgrupp. Arbetet i gruppen har lett till att en vision tagits
fram samt även en målbild och ett antal hörnstenar för framtida samverkan.
Visionen är avsedd att fungera som en hävstång till att gå vidare när man identifierar
liknande behov och samverkansmöjligheter över kommungränser. Det kan handla
om områden där lösningar kring service och tjänster är svåra att finna i den egna
organisationen och där samordning av resurser kan skapa nytta ur
medborgarperspektivet. Processen ska ses som en möjlighet och inte ett
obligatorium för all samverkan, vissa samverkansspår kommer att genomföras
utanför denna process och endast informeras om i gemensamma fora.
Vision
Tillsammans först, lokalt när det behövs
Målbild
I Norrbotten har kommunerna enkelt för att samarbeta med gemensamma lösningar
för ett hållbart samhälle.
Visionen och målbilden bärs upp av ett antal hörnstenar som skapar riktning i
samverkan.
•
•
•
•

Vi samverkar där behoven förenar
Vi tillvaratar och förstärker befintlig samverkan
Vi tar ansvar för förankring och goda processer i samverkan
Vi delar lärdomar med varandra
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Förutom bifogad process med Vision och målbild har arbetsgruppen beslutat om att
genomföra en kartläggning av samverkanserfarenheter i länet, kartläggningen
genomförs av FoUI vid Norrbottens Kommuner och beräknas klar till halvårsskiftet.
Processen används också inom tre av arbetsgruppen identifierade pilotområden. Det
första gäller samverkan runt specialistkompetens för myndighetsutövning såsom
miljöinspektörer enligt Karlstadsmodellen, som går ut på att en kommun
överanställer för att sedan sälja resurser till samverkande kommuner vid perioder av
hög arbetsbelastning.
Den andra piloten rör en gemensam inköpscentral och samverkan runt upphandling
även inom områden som inte täcks av e-nämndens ansvarsområde. Slutligen
planeras en pilot gällande kompetensförsörjning där kommuner ska kunna bemanna
hos varandra även när det inte gäller myndighetsutövning, och där kan det bli en
form av kommunförsöksverksamhet då det kan utmana rådande lagar och
förordningar. Inom kompetensförsörjningspiloten har därför kansliet kontakt med
både Sveriges Kommuner och Regioner och Anders Teljebäck som leder
kommunförsökskommittén Dir. 2021:110 Försöksverksamhet i kommuner och
regioner.
Kansliet föreslår presidiet besluta
Att

vision, målbild och hörnstenar för framtida samverkan mellan
kommunerna i länet antas samt att arbetet fortsätter med att organisera
arbetet enkelt, kostnadseffektivt och flexibelt

Ordförande föreslår styrelsen besluta
Att

vision, målbild och hörnstenar för framtida samverkan mellan
kommunerna i länet antas samt att arbetet fortsätter med att organisera
arbetet enkelt, kostnadseffektivt och flexibelt

Styrelsen beslutar
Att

vision, målbild och hörnstenar för framtida samverkan mellan
kommunerna i länet antas samt att arbetet fortsätter med att organisera
arbetet enkelt, kostnadseffektivt och flexibelt
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§ 33
Rapport från respektive ordförande
Rapport från Politisk samverkansberedning
Beatrice Öman rapporterar rapportera från den gemensamma beredning där agendan
de senaste åren består av ärenden som rör avveckling av samverkan eller där
samverkan inte fungerar så bra, vilket är kopplat till agenda för Politiska
samverkansberedningen. När det gäller psykisk hälsa har diskussioner bestått av hur
och när Region Norrbotten ska betala tillbaka medlen till Norrbottens Kommuner för
2021. Nu har regionen avsatt motsvarande medel i sin budget för 2022. Det innebär
att medlen för 2021 ska komplettera handlingsplanen för 2022 med aktiviteter vilka
ska omhändertas i ordinarie beslutsordning.
Det finns ett behov av att utvärdera samverkansformerna med Region Norrbotten.
Rapport från e-Nämnden
Utgår.

Ordförande föreslår styrelsen
Att

rapporterna, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att

rapporterna, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 34
Delegationsbeslut
Nominering till styrelsen IT Norrbotten
Anita Lindfors har inför IT-Norrbottens bolagsstämma 2022 avsagt sig uppdraget
som styrelseledamot.
Presidiet har valt att föreslå Ulrica Hammarström (S) Pajala till
nomineringskommittén för IT-Norrbotten.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

delegationsbeslutet, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att

delegationsbeslutet, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 35
Delgivningar
Protokoll Tillväxtberedning 2022-01-28
Protokoll Barn- och utbildningsberedning 2022-02-03
Protokoll Barn- och utbildningsberedning 2022-05-04
Protokoll Socialberedning 2022-05-04
Protokoll Gemensam beredning 2022-05-04
Protokoll Valberedning 2022-03-01
Protokoll Förbundsfullmäktige 2022-04-28

Ordföranden föreslår styrelsen besluta
Att

delgivningarna, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar
Att

delgivningarna, med godkännande, läggs till handlingarna
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§ 36
Övriga frågor
Inga övriga frågor
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§ 37
Avslutning
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet.
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