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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
    
 
   
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
 

KS §   
 

Utbetalning av partistöd 2023 
 
Partistöd betalas ut i förskott under första kvartalet 2023 till de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige och som lämnat in redovisning till 
kommunen.  
 
En skriftlig redovisning skall senast 30 juni 2023 inlämnas som visar hur partistödet 
använts för verksamhetsåret 2022. 
 

 Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige skall varje år fatta beslut om utbetalning av partistöd.  
Partistödet består av grundstöd som uppgår till 0,5 basbelopp per parti och år samt 
ett mandatstöd som uppgår till 0,2 basbelopp per mandat och år. 
 
Kommunfullmäktige skall även fatta beslut om att de partier som får stöd ska 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och 
vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats.  
 
 
 
______ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Dnr  
2022-12-20  Dnr 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro  Postgiro 
957 85 ÖVERTORNEÅ 0927 – 720 00 0927 – 774 04 758-1218 127 150-1

 

 
 
Utse Säkerhetsskyddschef  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att funktionen som säkerhetsskyddschef ska innehas 
av den som innehar befattningen säkerhetschef. Samt att det ska inrättas en 
funktion som biträdande säkerhetsskyddschef vilken innehas av den som innehar 
befattningen krisberedskapssamordnare. Detta gäller under förutsättning att 
berörda medarbetare uppfyller erforderliga lämplighetskrav. 
 
Beslutsunderlag 
Av säkerhetsskyddslag (2018:585) 2 kap. 7 § följer att en verksamhet som omfattas 
av lagen ska utse en säkerhetsskyddschef. Denne ska leda och samordna 
säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och 
föreksrifter. Ansvaret kan inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt 
underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet.  
 
Övertorneå kommun har haft en säkerhetsskyddschef underställd 
kommundirektör sedan 2018. Bedömning är dock att det föreligger behov av ett 
formellt tydliggörande i frågan om funktionens organisatoriska placering. För att 
säkerställa att uppdraget kan genomföras med kontinuitet är bedömningen att det 
även ett föreligger behov av att utse en biträdande säkerhetsskyddschef. Utifrån 
rådande organistoriska förutsättningar är bedömningen att såväl funktionen 
säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef organisatorisk bör vara 
placerade vid enheten för samhällsskydd och beredskap som är underställd 
kommunledningsförvaltningen. Enheten i fråga har i uppdrag att arbeta med att 
tillse att Övertorneå kommun har en adekvat förmåga att hantera extraordinära 
fredstida händelser samt att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet under höjd 
beredskap. Arbetes art och innehåll medför att det finns en mycket nära och 
naturlig koppling till säkerhetsskyddfrågor. Därav är bedömningen att, under 
förutsättning att erfoderliga lämplighetskrav är uppfyllda, funktionerna 
säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef organisatoriskt ska vara 
placerade vid enheten för samhällsskydd och beredskap.  

 
Ärendets beredning 
Kommundirektör har initierat frågan utifrån lagstadgade krav. 

Kommunledningsförvaltningen 
Anna Andersson 
Kommundirektör 
070-509 67 59 
 

 
 
 
Addressat: Kommunstyrelsen 
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Postadress Telefon Telefax Bankgiro  Plusgiro 
 
Förvaltningsbyggnaden           
957 85  ÖVERTORNEÅ   0927-72 000 vx  0927-774 04 758-1218 12 71 50-1

 
   
   

 
 
 
  
 
 
  

 
 

Rutiner för loggkontroll av H-arkiv 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Datum: 2023-01-09 Dnr Bladnr:1 (6) 
    

  
Kommunledningsförvaltningen  
Thomas Norberg  
Säkerhets- och säkerhetsskyddschef  
  
  
  
 Adressat: Kommunstyrelsen 
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1.Inledning 
Av 5 kap. 2§ Polismyndighetens föreskrifter [PMFS 2021]:1 följer en skyldighet 
för verksamhetsutövare att styra tillträdet till områden, byggnader, och andra 
anläggningar eller objekt där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. Samt att besluta 
på vilket sätt identitet och behörighet ska kontrolleras för tillträde till eller inom 
områden. Övertorneå kommun har ett upprättat hemligt arkiv [H-arkiv] där 
sekretessbelagda handlingar samt i förekommande fall 
säkerhetsskyddsklassificerade rörande krisberedskap och civilt försvar förvaras.  

1.1 Syfte 
Syftet med loggkontroll är att granska att tillträde till Hemligt arkiv [H-arkiv] 
endast sker av behörig personal. Samt att granska om det i övrigt kan föreligga 
avvikande in- och utpassage till H-arkiv. Loggkontroll sker med stöd av PMFS 
2022:1, 4 kap. 25 §.  
 
Behörigheten till Övertorneå kommuns H-arkiv styrs via en elektronisk 
passerbricka, vilka administreras i ett särskilt IT- system. Detta möjliggör 
spårbarhet i systemet genom loggning. Logguppgifter kan användas som underlag 
vid utredningar av felaktig eller obehörig användning. Loggning kan även ses 
utgöra en säkerhet för användare mot ogrundade misstankar och kunskapen om 
att loggning genomförs kan även ha en förebyggande effekt mot obehörig 
aktivitet. 
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2. Ansvar 
2.1 Säkerhetsskyddschef 
Säkerhetsskyddschefen har det övergripande ansvaret för loggkontroll till H-arkiv. 
I säkerhetsskyddschefens ansvar ingår att: 

 Revidera riktlinjer vid behov, 
 Informera medarbetare om gällande riktlinjer, 
 Genomföra loggkontroller enligt rutin, 
 Upprätta och utreda misstänkta behörighetsrelaterade incidenter, 
 Upprätta polisanmälan, 
 Anmäla, utreda och skadebedöma säkerhetshotande händelser, 

2.2 Medarbetaransvar 
Medarbetare med behörighet till H-arkiv har ett ansvar att: 

 Att ta del av gällande rutiner, 
 Rapportera till säkerhetsskyddschef vid upptäckta brister i rutiner, 

säkerhetsskydd eller vid andra oegentligheter,  
 Tillse att dörr till H-arkiv aldrig lämnas öppen utan uppsikt, 
 Att inte tillåta att obehöriga vistas i H-arkiv, 
 Meddela om det föreligger behov av in- och utpassage till H-arkiv vid 

avvikande tider (avses tid utöver angiven flexramen). 
 

3. Kontrollrutiner 

3.1 Systematisk stickprovskontroll 
Varje månad ska in- och utpassage vid tre tillfällen (dagar) slumpmässigt väljas ut 
för kontroll. Säkerhetsskyddschef ansvara för val av dagar och meddelar 
systemadministratör för RCO systemet via mejl om vilka dagar som ska 
kontrolleras. Ett av de kontrollerade tillfällena ska vara en helgdag. 
 

3.1.1 Kontroll vid misstanke om obehörigt tillträde 
Vid misstanke om det skett ett obehörigt tillträde till H-arkiv ansvarar 
säkerhetsskyddschef eller av denne utsedd person att omedelbart genomföra en 
loggkontroll.  
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3.1.2 Granskningsprotkoll för systematisk stickprovskontroll 
Ett granskningsprotokoll (bilaga) som dokumenterar genomförd granskning ska 
upprättas och arkiveras i H-arkivet. Granskningsprotkoll med tillhörande loggar 
ska sparas i minst 10 år. 
 
Granskningsresultat- ingen misstanke om obehörigt tillträde 
Om loggkontrollen visar att inget obehörigt tillträde skett, noteras detta i 
protokoll och föranleder ingen vidare åtgärd. 
 
Granskningsresultat- behov av vidare utredning 
Om det föreligger in- och utpassage eller annan behörighetsrelaterad incident som 
föranleder behov av vidare utredning ska säkerhetsskyddschef skyndsamt 
kontakta berörd medarbetare. Säkerhetsskyddschef beslutar sedan om utredning 
ska påbörjas. Om det efter en utredning inte finns någon misstanke om obehörigt 
tillträde avslutas ärendet. 
 
Om en godtagbar förklaring inte kan lämna till ett obehörigt tillträde eller annan 
behörighetsrelaterad incident. Ansvarar säkerhetsskyddschef att besluta om en 
anmälan om säkerhetshotande händelse ska genomföras till SÄPO 
(Säkerhetsskyddsförordningen 2 kap. 4§ p.3) samt om eventuell polisanmälan. Det 
åligger enligt PMF 2022:1. 2 kap. 17 § även säkerhetsskyddschef att utreda 
omständigheterna kring den säkerhetshotande händelsen i syfte att vidta åtgärder 
för att minimera uppstådd skada. Säkerhetsskyddschef ansvarar även för att 
informera HR-enheten den inträffade händelsen för vidare ställningstagande 
rörande eventuellt arbetsrättsligt ställningstagande.  
 

 

4. Referenser 
Polismyndighetens författningssamling (PMFS 2022:1). Säkerhetspolisens föreskrifter 
om säkerhetsskydd. Hämtad 20221230, kl. 11.42 från  
file:///C:/Users/thomasn/Downloads/PMFS2022_1%20(4).pdf  
 
Säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Hämtad 20221230, kl. 11.43 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/sakerhetsskyddsforordning-2021955_sfs-2021-955  
 
Säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585). Hämtad 20221230, kl. 11.40 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/sakerhetsskyddslag-2018585_sfs-2018-585  
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  Datum 230109 Dnr Bladnr:1(7) 

 
 
 
 
 
 
Adressat: Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen 
Thomas Norberg 
Säkerhetschef 

 
 
 
 
 
  

 
Riktlinje för krisberedskap och 

totalförsvar 
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1. Inledning 
Denna riktlinje avser att konkretisera Övertorneå kommuns arbete rörande ledning vid kris, hot om 
kris eller höjd beredskap 
 
Riktlinjen redogör för hur kommunen organiserar sin ledning och samordning vid kris, hot om kris 
eller vid höjd beredskap kommunövergripande som förvaltningsspecifikt. Kommunledningen ska 
med stöd av denna riktlinje kunna leda och samordna kommunens krisförebyggande arbete i syfte 
att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas oaktat yttre eller andra omständigheter. 
 
Underlaget till riktlinjen utgörs av Linköpings kommun (2021) utarbetade riktlinjer för krisberedskap 
och civilt försvar (2021). 
 

1.1 Omfattning 
Övertorneå kommuns åtagande att säkerställa att bedriva samhällsviktig verksamhet gäller såväl vid 
kris, extraordinär händelse i fredstid och vid höjd beredskap. Kommunen förväntas i alla lägen, 
uppfylla samtliga krav i den lagstiftning som reglerar kommunens samhällsviktiga verksamheter, 
såsom socialtjänsten och räddningstjänstens verksamhet.  
 

1.2 Syfte 
Övertorneå kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar ska uppfylla de lagstadgade krav 
samt de överenskommelser om kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar som 
tecknas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] och Sveriges Kommuner och 
Regioner [SKR]. Syftet med riktlinjen är beskriva relevanta uppdrag och mandat för samordnad 
ledning i syfte att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet med kontinuitet under kris, hot om kris 
och höjd beredskap.  
 

2. Hantering av krissituationer i fred samt vid höjd beredskap 
Kommunstyrelsen ansvarar för att tillse att Övertorneå kommun har en ändamålsenlig organisation 
med god förmåga att hantera fredstida kriser. Samt att kommunen har en grundläggande 
civilförsvarsförmåga. 
 

2.1 Risk och sårbarhetsanalys 
Övertorneå kommun ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska 
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys [RSA]. Arbetet ska genomföras varje ny 
mandatperiod och delges Länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
Resultatet av RSA ska mynna ut i detaljerade åtgärdsförslag med syfte att minska kommunens 
sårbarheter som kan uppkomma vid extraordinära händelser. Åtgärdsförslagen konkretiseras i en 
åtgärdsplan som ska presenteras för och godkännas av kommunstyrelsen. Upprättad RSA ska alltid 
godkännas av kommunfullmäktige senast oktober månad första året på varje ny mandatperiod. 
 
Samtliga nämnder och styrelse som bedriver samhällsviktig verksamhet ansvarar för att 
kontinuitetsplanering genomförs i syfte att minska risker och sårbarheter i den egna verksamheten. 
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2.1 Kommunkoncernens krisorganisation 
Övertorneå kommuns krisorganisation utgår från ordinarie organisationsstruktur, ansvarsfördelning 
och beslutsvägar. Detta medför att ansvaret inte förflyttas vid en kris utan respektive nämnd, styrelse 
och förvaltning ansvarar så långt det är möjligt för att hantera uppkommen krissituation. 
 
I de fall en nämnd eller förvaltning inte bedöms kunna hantera en krissituation ändamålsenligt, 
ansvarar förvaltningschef att påkalla behov av krisledningsstöd till kommundirektör som beslutar 
om eventuell resursförstärkning. 
 
Den centrala krisledningens huvudsakliga uppgift är att leda och eller stötta arbetet vid en kris som 
berör en eller flera förvaltningar eller är kommunövergripande.  
 

2.2 Kommunens krisledningsnivåer 
Kommunens krishantering är indelad i fem nivåer. Krisledningsnivåerna ska utgå ifrån hur den 
oönskade händelsen påverkar organisationen och/eller dess ledningsförmåga.  Kommundirektör har 
i uppdrag att utarbeta en utförlig beskrivning av Övertorneå kommuns krisorganisationen, dess 
uppdrag, sammansättning och mandat i fred och vid höjd beredskap.  
 
Krisledningsnivå 1-aktiveras när beslutsfattare i den lokala krisledningen bedömer att den oönskade 
händelsen inte kan hanteras med befintliga resurser inom ordinarie organisation. 
 
Krisledningsnivå 2-aktiveras när den lokala krisledningen är i behov av stöd av central krisledning.  
 
Krisledningsnivå 3-aktiveras när det föreligger ett behov av att inrikta och samordna kommunens 
krishanteringsåtgärder. 
 
Krisledningsnivå 4-aktiveras när krisledningsnämndens ordförande bedömer att det föreligger en 
sådan extraordinär händelse som innebär att krisledningsnämnden ska aktiveras. 
 
Krisledningsnivå 5-aktiveras om Sverige är i krig eller krigsfara och regeringen beslutat om höjd 
beredskap.  
 

2.3 Krisledningsnämnd 
Kommunen är skyldig att ha en utsedd och utbildad krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens 
ansvar och arbete regleras i kommunens reglemente.  
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från 
övriga nämnder i kommunen, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. Nämnden har då till uppgift att ta ställning till den 
aktuella situationen och de omedelbara och långsiktiga konsekvenserna, fastställa kommunens roll 
och ansvar samt ange övergripande inriktning för krishanteringen och fatta beslut av principiell 
beskaffenhet. 
 
Krisledningsnämnden har vid en extraordinär händelse möjlighet att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från andra nämnder, i den utsträckning som är nödvändig utifrån händelsens 
art och omfattning. Uppgifterna ska återgå till ordinarie nämnd så snart förhållandena medger det. 
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3. Höjd beredskap 
Vid höjd beredskap ska Övertorneå kommun, så långt det är möjligt med hänsyn till personaltillgång 
och förhållanden i övrigt fortsatt bedriva samhällsviktiga verksamhet. För att kommunen ska kunna 
upprätthålla samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap föreligger en skyldighet att vidta 
nödvändiga planeringsförberedelser. Med detta avses planering för och bemanning av 
krigsorganisation samt kontinuitets- och beredskapsplanering. 
 
Nedanstående punkter äger prioritet i det planeringsförberedande arbetet: 

 Säkerställa att kommunens krisorganisation har grundläggande kunskaper om kommunens 
uppgifter vid höjd beredskap, 

 Säkerställa att planering har påbörjats rörande krigsorganisationens omfattning och 
bemanning, samt 

 Säkerställa ett ändamålsenligt och kontinuerligt utvecklat säkerhets- och signalskydd. 
 

3.1 Civilt försvar 
Det civila försvaret ska bedrivas i syfte att säkerställa samhällsviktig verksamhet under höjd 
beredskap och att förbereda Sverige för krig. I fredstid utgörs kommunens arbete med civilt försvar 
av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. Utgångspunkten för planeringen är att under 
minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som 
innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. 
 
Inriktning och målsättning med totalförsvarsarbetet regleras av gällande försvarsbeslut. Arbetet leds 
på nationell nivå av Försvarsmakten och MSB). Inom ramen för det civila försvaret ska kommunen 
ha förmågan att: 

 Värna civilbefolkningen, 
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
 Upprätthålla en nödvändig försörjning, 
 Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig, 
 Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka 

försvarsviljan, 
 Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället i fred, 
 Med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och 

humanitära insatser. 
 
Övertorneå kommun ska kontinuerlig arbeta med de förberedelser som är nödvändiga för att 
kommunen på sikt ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. I syfte att uppfylla 
kommunens prioriterade uppgifter rörande civilförsvarsförmågan ges kommundirektör i uppdrag att 
inom samtliga områden, undantaget säkerhetsskydd och signalskydd att utarbeta och fastställa 
tilläggsanvisningar, direktiv och instruktioner. 
 

3.1.1 Kompetenshöjning 
Förtroendevalda och tjänstepersoner inom Övertorneå kommun behöver ha grundläggande 
kunskaper om de juridiska förutsättningar och arbetssätt som inträder vid höjd beredskap, krigsfara 
och krig. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska erhålla kompetenshöjande insatser för att 
öka kunskapen om höjd beredskap och totalförsvar. 
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3.2 Krigsorganisation 
Målsättningen med Övertorneå kommuns planeringsförberedande arbete med krigsorganisationen är 
att säkerställa att samhällsviktig och lagstadgad verksamhet fortsatt kan bedrivas under höjd 
beredskap. Bemanningen av kommunens krigsorganisation ska säkerställas genom krigsplacering 
eller allmän tjänsteplikt. Krigsplacering ska genomföras för personal i krisledande funktion, 
nyckelpersoner och personal med funktioner av vikt för kommunens förmåga till att bedriva civilt 
försvar under höjd beredskap. 
 

3.3 Ledning av civilt försvar under höjd beredskap 
Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap, vilket inbegriper de två 
beredskapsnivåerna skärpt och högsta beredskap. Vid höjd beredskap ska kommunen vidta de 
särskilda åtgärder om planering och inriktning av kommunens verksamhet som är nödvändig för att 
under rådande förhållanden kunna fullgöra kommunens uppgifter inom totalförsvaret. 
 
Under höjd beredskap ansvara kommunstyrelsen för ledningen av det civila försvarsarbetet som 
kommunen ska bedriva. En stab för det civila försvaret ska på uppdrag av kommunstyrelsen leda 
kommunens arbete under höjd beredskap. Kommunens organisation och ledning vid höjd 
beredskap ska framgå av en särskild instruktion- stabsarbete vid civilt försvar. Kommundirektör 
ansvara för att en sådan instruktion utarbetas. 
 

3.3.1 Skärp beredskap 
Vid skärpt beredskap ska Övertorneå kommun vidta de nödvändiga åtgärder rörande bemanning, 
resurshållning och planering som staten kräver. Vid skärpt beredskap kan regeringen besluta om att 
införa särskild för ändamålet anpassad lagstiftning i syfte att effektivisera och underlätta kommunens 
arbete under höjd beredskap.   
 

3.3.2 Högsta beredskap 
Vid högsta beredskap är Sverige i krig. Vid högsta beredskap ska Övertorneå kommun ställa om till 
krigsorganisation och stödja totalförsvarsansträngningarna. 
 
Högsta beredskap tillkännages i media eller genom beredskapslarm. Vid beredskapslarm ska den 
som är krigsplacerad inom totalförsvaret omedelbart inställa sig till tjänstgöring enligt 
krigsplaceringsorder. 
 
Vid beredskapslarm träder viss lagstiftning ikraft och tillämpas omedelbart. Vid skärpt beredskap 
eller högsta beredskap utan beredskapslarm kan regeringen besluta om att alla eller delar av 
lagstiftningen ska tillämpas. 
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4. Säkerhets- och signalskydd 
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av ett ändamålsinriktat 
arbete med säkerhetsskydd och signalskydd. Säkerhetsskydd omfattar de verksamheter som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet och som därmed är av betydelse för Sveriges säkerhet. 
Säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och säkerhetspolisens och till delar 
Försvarsmaktens föreskrifter ställer krav på kommunen att utforma styrande regelverk för hur 
säkerhetsskyddet ska upprätthållas. 
 
Syftet med Övertorneå kommuns säkerhetsskyddsarbete är att skydda kommunens verksamheter 
mot antagonistiska angrepp såsom spioner, sabotage, terroristbrott och andra brott mot Sveriges 
säkerhet. För att Övertorneå kommun ska kunna upprätthålla det interna säkerhetsskyddet har 
säkerhetsskyddschef ansvar att utarbeta erforderliga instruktioner, rutiner, direktiv för styrning av 
arbetet samt besluta om direkta åtgärder av vikt för att säkerställa ett ändamålsenligt säkerhetsskydd. 
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1. Inledning 
Enligt säkerhetsskyddslag (2018:585), säkerhetsskyddsförordning (2018:658), Polismyndighetens 
författningssamling PMFS 2021:1 åligger det Övertorneå kommun att vidta förebyggande åtgärder 
för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet. En antagonistisk handling ska förebyggas 
med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 

Denna rutin klargör hur hanteringen av säkerhetsskyddsfrågor sker i Övertorneå kommun. Som 
referensmaterial till riktlinjen, har Falköpings kommuns (2021) riktlinjer för hantering av 
säkerhetsskyddsfrågor använts. 

2. Säkerhetsskydd 
Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen: 

 Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter. 

 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som berör säkerhetskänslig verksamhet och som 
därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen eller om den skulle 
omfattas av sekretess av den lag, om den hade varit tillämplig. 

Säkerhetsskyddets funktion bygger på ett förebyggande arbete inom tre huvudområden: 

Informationssäkerhet 

Ska förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga 
eller förstörs, och förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller 
säkerhetskänslig verksamhet. 

Fysisk säkerhet 

Ska förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt 
där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig 
verksamhet i övrigt bedrivs, och förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader och 
anläggningar. 

Personalsäkerhet 

Ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de 
kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet eller i en verksamhet 
som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och säkerställa att de som deltar i 
säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. 

De uppgifter som ska skyddas är uppgifter som rör Sveriges säkerhet och avser uppgifter som angår 
verksamhet för att försvara landet, planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller 
uppgift som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat 
sätt vållar fara för Sveriges säkerhet om uppgiften röjs. Det kan vara uppgifter om den egna 
verksamheten eller uppgifter som inkommer från andra myndigheter eller organisationer. 
Säkerhetsskyddet omfattar även uppgifter som kan knytas till intresset att förebygga och beivra 
brott. 
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3. Ansvar och organisation 
3.1 Kommunstyrelsen 
Det yttersta ansvaret för att tillse att säkerhetsskyddslagen efterföljs i Övertorneå kommun åvilar 
kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand chefsansvaret inom 
respektive verksamhet. 

3.2 Säkerhetsskyddschef 
Säkerhetschef vid kommunledningsförvaltningen är utsedd till säkerhetsskyddschef. Denne ska under 
kommundirektörs ansvar utöva övergripande kontroll över säkerhetsskyddet. Säkerhetsskyddschef 
utöver kontroll över säkerhetsskyddet, att det är tillräckligt och fungerar. Säkerhetsskyddschefen 
samordnar skyddet samt säkerställer att berörd personal ges erforderlig utbildning. 
Säkerhetsskyddschefen är direkt underställd kommundirektör och rapporterar till densamma. 

3.3 Biträdande säkerhetsskyddschef 
Vid säkerhetsskyddschefens frånvaro ska biträdande säkerhetsskyddschef ersätta 
säkerhetsskyddschef. Biträdande säkerhetsskyddschef ska fullgöra säkerhetsskyddschefens uppgifter 
med samma ansvar och mandat. 

3.4 Förvaltningschef/VD kommunala bolag 
Har ansvaret för att verksamheten i respektive förvaltning eller kommunala bolag bedrivs enligt 
säkerhetsskyddslagen. 

4. Tystnadsplikt 
Offentliga säkerhetskänsliga verksamheter omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). I säkerhetsskyddslagen finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikten 
hos enskilda verksamhetsutövare. Personal som grund av sin anställning eller på annat sätt har 
deltagit eller deltar i säkerhetskänslig verksamhet får inte röja säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter.  

Personer som får del av uppgifter under en säkerhetsprövning får inte obehörigen röja 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

5. Säkerhets- och skyddsåtgärder 
Säkerhetsskyddet indelas i övergripande enligt säkerhetsskyddslagen och 
säkerhetsskyddsförordningen i: 

 Säkerhetsskyddsanalys, 
 Säkerhetsskyddsplan, 
 Fysisk säkerhet, 
 Informationssäkerhet, 
 Säkerhetsprövning, 
 Säkerhetsklassning och registerkontroll, 
 Utbildning och tillsyn. 
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5.1 Säkerhetsskyddsanalys 
En säkerhetsskyddsanalys innebär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vad som i övrigt 
behöver ett säkerhetsskydd identifieras. De delar av verksamheten som är skyddsvärda med hänsyn 
till Sveriges säkerhet samt de hot och sårbarheter som finns kopplade till detta skyddsvärde ska 
också identifieras. Säkerhetsskyddsanalysen ska innehålla en bedömning av vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga. Analysen ska vara uppdaterad och får maximalt vara 
två år. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att det i kommunen genomförs och finns en aktuell 
dokumenterad säkerhetsskyddsanalys. Det praktiska arbetet med säkerhetsskyddsanalysen utför av 
säkerhetsskyddschef och krisberedskapssamordnare i samråd med resp. förvaltnings och enhetschef 
som berörs av analysarbetet. 

Säkerhetsskyddsanalysen innehåller uppgifter om brister i säkerhetsskyddet och uppgifterna 
omfattas därav av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 

5.2 Säkerhetsskyddsplan 
Efter att säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska säkerhetsskyddsplan upprättas. Planen ska utifrån 
säkerhetsskyddsanalysen tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas samt vem 
som är ansvarig för genomförande av åtgärderna. 

Säkerhetsskyddsplanen ska fastställas av säkerhetsskyddschefen eller av denne utsedd person. 

Säkerhetsskyddsplanen ska omfatta nedanstående säkerhetsskyddsområden: 

 Informationssäkerhet, 
 Fysisk säkerhet, 
 Personalsäkerhet. 

Åtgärder som bedöms som vara av angelägen karaktär ska åtgärdas så snart det är möjligt. 

5.3 Fysisk säkerhet 
Med fysisk säkerhet avses att hindra obehöriga att erhålla tillgång till olika områden, t.ex. platser och 
anläggningar där det finns säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där det bedrivs 
säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som har betydelse för Sveriges säkerhet. Fysisk säkerhet ska 
förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som beskrivs i 
säkerhetsskyddslag (2018:585) 2 kap. 3 §, p.1. En grundläggande utgångspunkt är att det ska finnas 
funktioner för att upptäcka, försvåra och hantera obehörigt tillträde och skadlig inverkan utifrån ett 
identifierat säkerhetsskyddsbehov. 

Den fysiska säkerheten kan regleras genom olika åtgärder, t.ex.  

 Koder och nycklar för olika förvaringsutrymmen och platser, 
 Byggnadstekniska åtgärder i form av sektionering, lås, stängsel, larm och kameraövervakning, 
 Inre och yttre bevakning innebär rutiner och åtgärder för att kontrollera att ingen obehörig 

finns kvar i byggnaden eller i närområdet, 
 Passerkontroll med tillhörande personliga koder eller vakter som kontrollerar och registrerar 

in- och utpassage. 
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5.4 Informationssäkerhet 
Med informationssäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen avses åtgärder för att förhindra att obehöriga 
får kännedom om säkerhetskyddsklassificerade uppgifter och uppgifter som har betydelse för 
säkerhetskänslig verksamhet. Informationssäkerhet ska förebygga skadlig inverkan i övrigt på 
uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. För att ta del av 
säkerhetskänsliga uppgifter som har betydelse för totalförsvaret eller för Sveriges säkerhet måste en 
person: 

 Bedömas pålitlig ur säkerhetssynpunkt, 
 Ha tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, 
 Behöva uppgifter för sitt arbeta i den verksamhet där de hemliga uppgifterna förekommer. 

Den som erhåller behörighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska även upplysas 
om omfattningen av sekretessen. 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett 
röjande av uppgifterna kan medföra för Sveriges säkerhet. Indelningen i klasser görs enligt nedan: 

1. Kvalificerat hemlig- vid en synnerligen allvarlig skada, 
2. Hemlig- vid en allvarlig skada, 
3. Konfidentiell- vid en inte obetydlig skada, 
4. Begränsat hemlig- vid endast ringa skada. 

5.5 Säkerhetsprövning 
Övertorneå kommun ska förebygga att personer som inte är pålitliga deltar i en verksamhet där de 
kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som är 
säkerhetskänslig i övrigt. I säkerhetsskyddsanalysen ska det finnas en förteckning över de 
befattningar som ska vara inplacerade i säkerhetsklass och genomgå en säkerhetsprövning. 

Säkerhetsprövning ska genomföras i samband med beslut om anställning eller annat deltagande i 
den säkerhetskänsliga verksamheten. Säkerhetsskyddschefen ska tillse att det finns rutiner för 
säkerhetsprövning av personal. Säkerhetsprövningen syftar till att utreda lojalitet, pålitlighet och 
sårbarheter. Prövningen genomförs i form av en grundutredning registerkontroll och i 
förekommande fall en särskild personutredning. Innan grundutredning och registerkontroll får 
utföras ska den som säkerhetsprövningen omfattar ha gett samtycke till åtgärden.  
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5.5.1 Säkerhetsklassning och registerkontroll 
Säkerhetsklassning görs av befattningar vars innehavare kommer att hantera 
säkerhetsskyddsklassificerad information eller på annat sätt delta i säkerhetsskyddad verksamhet. 
Utöver säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass behövs även svenskt medborgarskap. 

Säkerhetsklassade befattningar 

Säkerhetsklass 1- Får ta del av uppgifter till en omfattnings som inte är ringa i 
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har 
möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 

Säkerhetsklass 2- Får ta del av uppgifter till en omfattning som inte är ringa i säkerhetsskyddsklassen 
hemlig eller i ringa omfattning kvalificerat hemlig eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har 
möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 

Säkerhetsklass 3- Får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller i ringa 
omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller till följd av sitt deltagande i 
verksamheten har möjlighet att orsaka en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 

Övertorneå kommun beslutar själv om placering av personal i säkerhetsklass 2 och 3. Ett sådant 
beslut fattas av säkerhetsskyddschefen och är ett verkställighetsbeslut. Regeringen fattar beslut om 
placering i säkerhetsklass 1.  
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6. Säkerhetsskyddsklassificerad upphandling 
Enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska kommunen innan en upphandling genomförs, pröva om 
denna, helt eller delvis, ska omfattas av säkerhetsskydd. Om upphandlingen ska omfattas av 
säkerhetsskydd ska en säkerhetsskyddad upphandling [SUA] med säkerhetsavtal genomföras. SUA 
indelas i tre olika nivåer: 

Nivå 1 

Leverantören kommer att utanför verksamhetsutövarens lokaler eller utrymmen att: 

 få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller 

 få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst till verksamheten kan medföra en 
inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 

Nivå 2 

Leverantören kommer att i verksamhetsutövarens egna lokaler eller utrymmen att: 

 få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller  

 få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst kan medföra en inte obetydlig skada 
för Sveriges säkerhet. 

Nivå 3 

Leverantören kan komma att verksamhetsutövarens egna lokaler eller utrymmen att: 

 få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell 
eller högre, eller 

 få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst kan medföra en inte obetydlig skada 
för Sveriges säkerhet. 

Av anbudshandlingens kravspecifikation ska framgå att uppdraget kräver säkerhetsskydd och i vilken 
omfattning. Till exempel ska det framgå om leverantören ska utföra arbetet i sina egna lokaler och 
om kostnaden för eventuella säkerhetsskyddskrav ska bekostas av leverantören. I kravspecifikationen 
ska det framgå om säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras samt om 
säkerhetsskyddsavtal är en förutsättning för att erhålla uppdraget. 

7. Utbildning och tillsyn 
Ett ändamålsenligt och effektivt säkerhetsskyddsarbete bygger på att berörd personal erhåller 
utbildning och information avseende arbetsuppgifter och ansvar.  

Säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef vid Övertorneå kommun ska genomgå 
utbildning för funktionen säkerhetsskyddschef. 

Personal som ska hantera säkerhetsskyddsklassificerad information ska genomgå av 
säkerhetsskyddschef beslutad lämplig utbildning. Samt ha kännedom om Övertorneå kommuns 
rutiner för hantering av säkerhetsskyddsfrågor. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsynsansvaret för säkerhetsskyddsarbetet i Övertorneå kommun. 
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8. Incidenthantering 
Om det förekommer misstanke om eller konstaterat fall av oegentligheter eller missbruk som berör 
säkerhetsskyddet vid Övertorneå kommun ska detta anmälas omgående. Anmälan genomförs till 
närmast behörig chef eller säkerhetsskyddschef.  

Säkerhetsskyddschef ansvarar för att utreda incidenten enligt mall (bilaga). 
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Bilaga- Uppgifter incidentrapport

8 

Incidentrapport- Säkerhetshotande händelse 
Nedanstående uppgifter ska alltid finnas med vid upprättande av en incidentrapport. 

 Aktuella kontaktuppgifter 
 

 En beskrivning av sen säkerhetshotande händelsen eller verksamheten 
- Konstaterad 
- Misstänkt 
 

 Tidpunkten för när händelsen inträffade (så exakt som möjligt) 
 

 Tidpunkten för när händelsen upptäcktes 
 
 

 Status för händelsen 
- Pågående 
- Avbruten/hanterad 
- Avslutad 

 
 Verksamhetsutövarens initiala bedömning av händelsen, omfattning och konsekvenser 

- Vilken säkerhetskänslig verksamhet har påverkats? 
 

 Verksamhetsutövarens vidtagna och planerade åtgärder 
 

 Diarie- eller referensnummer vid polisanmälan 
 

 En bedömning av skadan utifrån säkerhetsskyddsklassificering av de röjda uppgifterna 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
    
 
   
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
 

KS §   
 

Undertecknande av handlingar (firmatecknare) för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden  
 
Från och med 2023-01-01 uppdra till kommunstyrelsens ordförande Tomas 
Mörtberg, kommunstyrelsens vice ordförande Henry Barsk, kommundirektör Anna 
Andersson, säkerhetschef Thomas Norberg, teknisk chef Maria Furmark, barn- och 
utbildningschef Katarina Lindberg, ekonomichef Jan Johansson, personalchef Lena 
Muskos och socialchef Peter Juntti att två i förening å kommunens vägnar 
underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter 
och andra liknande handlingar som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige.  

  
 Ärendebeskrivning 

 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för kommunstyrelsen skall avtal, 
andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av 
ordförande, eller vid förfall av denne, av vice ordförande samt kontrasigneras av 
anställd som styrelsen beslutar. 
 

 
 
______ 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
  2022-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden  
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
 

BUN § 78 
 

Prognos oktober 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att med godkännande skicka prognos oktober 2022 till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer, samt äska om ett tilläggsanslag på 
1597 tkr. Nämnden uppdrar förvaltningen att arbeta för att få en budget i balans. 

  
Ärendebeskrivning 
Prognosen för oktober bifogas skrivelsen samt även en sammanställning av 
prognos per verksamhet jämfört med budget 2022. BUN prognostiserar ett 
underskott på -1597 tkr. I delårsbokslutet för augusti pekade prognosen på -1403 
tkr, och det ökade underskottet beror på faktorer som vi har svårt att påverka. Det 
är barn och elever i behov av stöd som kräver mer resurser, fler barn i fristående 
verksamheter och interkommunala ersättningar för grundskoleelever i annan 
kommun samt även sjukskrivningar som innebär ökade kostnader för vikarier. 
 
Förvaltningen visar ett underskott med -1861 tkr. Underskottet beror på ökade 
kostnader för barn och elever som studerar i annan kommun samt i fristående 
verksamhet. Även en sent kommande faktura belastar förvaltningen. Björkens 
förskola har ökat från 8 till 14 inskrivna barn och barnomsorgspengen är dyrare än 
beräknat (Björken 850 tkr), även ökade kostnader för Hf Solgläntans förskola (150 
tkr). Vidare är det ökade kostnader för interkommunal ersättning för 
grundskoleelever som läser i annan kommun/färre som läser i vår kommun från 
andra kommuner (272 tkr) och förvaltningen har även ökade lönekostnader på 
grund av sjukskrivning (184 tkr). 
 
Förskolorna visar ett underskott med -1117 tkr. De ökade kostnaderna vid 
Jordgubbens förskola kan härledas till personalkostnader (955 tkr) för att säkerställa 
bemanningen i två huskroppar samt tillgodose ökat antal inskrivna barn, barns 
behov av stöd, samt ökade lokalkostnader på 131 tkr. Bemanningen under 
semesterperioden innebar en högre kostnad än beräknat (186 tkr). Ökade 
livsmedelskostnader och ökade kostnader för inköp av förbrukningsmaterial 
belastar även det ekonomin.  
      
 Svarträvens skola och fritidshem visar ett överskott med +256 tkr till stor del på 
grund av omfördelning av statsbidrag och fritidshemsavgifter. Minskat överskott 
jämfört med prognos i augusti beror främst på dubbla rektorer under augusti samt 
behov av elevassistenter.   
      
 Svanstein skola Diamanten och Pärlan visar ett underskott med -1814 tkr, vilket 
förklaras med högre personalkostnader på grund av ökat antal elever i behov av 
särskilt stöd (3 tjänster), och ökade vikariekostnader på grund av sjukskrivningar. 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
  2022-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden  
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

Även lokalkostnaderna är högre än budgeterat (140 tkr) då utökad lokalyta behövts, 
samt ökade resekostnader till idrott och bad i Juoksengi/Övertorneå.  
 
Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen visar totalt sett ett 
överskott på +1752 tkr. Det positiva resultatet beror framför allt på 
interkommunala avgifter (1100 tkr), samt lägre personalkostnader på 
introduktionsprogrammet (466 tkr). Korrigering av elevavgifter medför ett större 
positivt resultat än i augusti. 
 
Barn- och elevhälsan prognostiserar ett resultat på +1011 tkr, beroende på lägre 
kostnad för skolsköterska samt att skolpsykolog inte kunnat rekryteras. Nya försök 
att rekrytera skolpsykolog pågår. 
 
Kulturskolan visar ett överskott på +175 tkr, beroende på statsbidrag. 
 

 
 
  

Besluts expediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
 
______ 
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1 Våra verksamheter 

1.1 Ekonomisk analys 

 

BUN prognostiserar ett resultat för 2022 på -1597 tkr. 

Förvaltningen visar ett underskott med -1861 tkr. Underskottet beror på ökade 
kostnader för barn och elever som studerar i annan kommun samt i fristående 
verksamhet. Även en sent kommande faktura belastar förvaltningen. Björkens förskola 
har ökat från 8 till 14 inskrivna barn och barnomsorgspengen är dyrare än beräknat 
(Björken 850 tkr), även ökade kostnader för Hf Solgläntans förskola (150 tkr). Vidare är 
det ökade kostnader för interkommunal ersättning för grundskoleelever som läser i 
annan kommun/färre som läser i vår kommun från andra kommuner (272 tkr) och 
förvaltningen har även ökade lönekostnader på grund av sjukskrivning (184 tkr). 

Förskolorna visar ett underskott med -1117 tkr. De ökade kostnaderna vid Jordgubbens 
förskola kan härledas till personalkostnader (955 tkr) för att säkerställa bemanningen i 
två huskroppar samt tillgodose ökat antal inskrivna barn, barns behov av stöd, samt 
ökade lokalkostnader på 131 tkr. Bemanningen under semesterperioden innebar en 
högre kostnad än beräknat (186 tkr). Ökade livsmedelskostnader och ökade kostnader 
för inköp av förbrukningsmaterial belastar även det ekonomin. 

Svarträvens skola och fritidshem visar ett överskott med +256 tkr till stor del på grund 
av omfördelning av statsbidrag och fritidshemsavgifter. Minskat överskott jämfört med 
prognos i augusti beror främst på dubbla rektorer under augusti samt behov av 
elevassistenter.  

Svanstein skola Diamanten och Pärlan visar ett underskott med -1814 tkr, vilket 
förklaras med högre personalkostnader på grund av ökat antal elever i behov av särskilt 
stöd (3 tjänster), och ökade vikariekostnader på grund av 
sjukskrivningar. Även lokalkostnaderna är högre än budgeterat (140 tkr) då utökad 
lokalyta behövts, samt ökade resekostnader till idrott och bad i Juoksengi/Övertorneå. 

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen visar totalt sett ett 
överskott på +1752 tkr. Det positiva resultatet beror framför allt på interkommunala 
avgifter (1100 tkr), samt lägre personalkostnader på introduktionsprogrammet (466 tkr).
Korrigering av elevavgifter medför ett större positivt resultat än i augusti. 

Barn- och elevhälsan prognostiserar ett resultat på +1011 tkr, beroende på lägre kostnad 
för skolsköterska samt att skolpsykolog inte kunnat rekryteras. Nya försök att 
rekrytera skolpsykolog pågår. 

Kulturskolan visar ett överskott på +175 tkr, beroende på statsbidrag. 

 

 

 

 

53



Barn- och utbildningsnämnd , Prognos oktober 2022 4(6)

1.2 Framtiden 

Förvaltningsövergripande har det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-arbete) för de 
olika skolenheterna setts över under läsåret 2021-22 och kommer att användas fullt ut i 
de olika verksamheterna från och med höstterminen 2022. Verksamhetsplanen i Stratsys 
har också omarbetats så att mål, mått och aktiviteter blir utvärderingsbara. 

Förskolan planerar utbildningsinsatser till syfte att implementera förskolans 
undervisning i enlighet med läroplanen. Fortsatt utveckling av det digitala 
kommunikationsverktyget SchoolSoft. Hållbar utveckling är förskolornas gemensamma 
utvecklingsområde 2021-2022. 

Svanstein skola Diamanten är trångbodda, vilket riskerar att belasta arbetsmiljön. 
Förhoppningen om att problemet med avsaknad av sporthall och bad i Svanstein löses. I 
dagsläget används gymnastiksal i Juoksengi och bad i Övertorneå. Det är utmanande att 
rekrytera mellanstadielärare, lärare inom praktiskt/estetiska ämnen och språk samt 
korttidsvikarier. Elever i behov av särskilt stöd har ökat på enheten, och det behövs mer 
personella resurser. Många elever önskar kuratorssamtal. Alternativa verktyg används 
som en naturlig del i lärandet. Nya kursplaner gäller från 1 juli 2022 och implementeras 
i verksamheten. Pärlans fritidshem har en bra verksamhet i egna lokaler. På gården 
finns väldigt fina lekredskap som dagligen används av glada barn. Idag arbetar två 
fritidspedagoger på fritidshemmet varav en är behörig och ansvarar över den 
pedagogiska planeringen. Det finns behov av att rekrytera en fritidspedagog i februari -
23 

Svarträvens skola fortsätter arbetet med att bli en skolenhet. Vi står inför utmaningar 
eftersom elevunderlaget minskar och därmed också lärarresurserna. Det är stora 
utmaningar när det gäller rekrytering av behöriga lärare. Nya kursplaner gäller från och 
med 1 juli 2022. Vi har gjort en omstart i Stratsys för vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Ny struktur finns nu på plats. Det systematiska kvalitetsarbetet planeras utifrån de 
utvecklingsområden som uppmärksammades vid utvärdering av förra läsåret.  

Gränsälvsgymnasiet och Vuxenutbildningen visar en positiv utveckling vad gäller ökat 
antal elever och fortsatta satsningar på marknadsföring planeras. Inriktning transport på 
Fordon- och transportprogrammet startar från och med läsåret 2023-24.  En ny digital 
antagningsorganisation för val till gymnasieskolorna inom länet kommer att införas 
inför valet till läsåret 2023-24. Inom yrkesvux erbjuds 15 olika nationella yrkespaket, 
inom vård, restaurang, bygg, fordon, el och vvs. Vi fortsätter att utveckla vårt lärcentra 
så att det ska vara ett nav för all vuxenutbildning. 

Barn- och elevhälsan ska rekrytera en skolpsykolog, deltidstjänst. Ett länsövergripande 
projekt för att få till ett gemensamt verksamhetssystem för elevhälsan pågår. Ny chef 
har utsetts för barn- och elevhälsan, med start från 1 juli 2022. 

Kulturskolan planerar att fortsätta med aktiviteter inom dans, bild, musik och 
Makerspace. I juni planeras ett läger i Haparanda, orkestersamverkan mellan 
Haparanda, Pajala och Övertorneå kommuner. Kulturskolan har sökt medel för 2022 till 
Sagobalett (för barn 3-5 år) och Muskari (för mindre barn och föräldrar) för att främja 
minoritetsspråk. 
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1.3 Året i siffror 

Rapport per nämnd prognos oktober 22 

   
Prognos_oktober_2
022 

Avvikelse_mot_bud
get 

Årsbudget_2022 

 Total    

 Netto 106 086 -1 597 104 489 

 Intäkter -15 872 3 592 -12 281 

 Kostnader 104 988 -5 105 99 883 

 Interna 16 970 -84 16 886 

4 
BARN OCH 
UTBILDNINGSNÄM
ND 

   

 Netto 106 086 -1 597 104 489 

 Intäkter -15 872 3 592 -12 281 

 Kostnader 104 988 -5 105 99 883 

 Interna 16 970 -84 16 886 

1.4 I korthet 

Avvikelse helårsprognos 2022: - 1597 tkr 

Ansvarsområden: 

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden innefattar följande verksamheter: 

 Förskola, OB-förskola 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Fritidshem 
 Gymnasium 
 Gymnasiesärskola 
 Vuxenutbildning 
 Lärcentra 
 Kulturskola 

Ordförande: Börje Rytiniemi 

Vik. Skolchef Barn- och utbildningsförvaltningen: Katarina Lindberg 
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1.5 Viktiga händelser 

En ny skolledarorganisation inom grundskolan har införts från 1 juli 2022, då 
biträdande rektorstjänster övergått till rektorstjänster. Strukturen för SKA-arbete 
(Systematiskt kvalitetsarbete) i förskole- och skolenheterna har omarbetats i Stratsys. 
Verksamhetsplanen för 2022 och 2023 har uppdaterats med relevanta mått som är 
utvärderingsbara, och den innehåller också en jämförelse av resultat på nationell nivå. 
Förvaltningen har utarbetat ett årshjul för rapportering till nämnden. 

Fortbildning har genomförts med personal på grundskola, gymnasium, vuxenutbildning 
och fritids, i form av föreläsning och litteraturstudier av Fredrik Zimmermans bok i 
syfte att höja elevers måluppfyllelse. 

Under våren 2022 har Covid-19 ställt till problem med bemanning speciellt inom 
förskolan och vissa skolenheter. 

Vid förskolornas pedagogiska möten har litteraturen, Hållbar utveckling - Att lära för 
livet och framtiden och Tydliggörande pedagogik i förskolan, varit underlag för 
reflektion och analys av förskolornas pedagogiska innehåll. De gemensamma digitala 
diskussionerna har lett till eftertanke och förbättringar i förskolornas dagliga arbete. En 
undervisningsplan för läroplanens samtliga områden utarbetades under läsåret 20-21 
och under detta läsår har implementeringen påbörjats. Detta till syfte att förtydliga 
läroplanen i det pedagogiska arbetet på enheterna, men även som ett led i att skapa en 
likvärdig förskola i hela kommunen. Förskolornas kvalitetssamordnare har tagit steget 
in i kvalitetsledningssystemet Stratsys. Det har inneburit att alla förskolor har en egen 
digital kvalitetsrapport som de följer upp varje månad under verksamhetsåret. 

Svanstein skola Diamanten har genomfört kollegial fortbildning om arbetsmiljö och 
NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt fått handledning på 
området. Fritidshemmet i Övertorneå har utbildat sig inom NPF-diagnoser, F-6 på 
Svarträvens skola har genomfört Läslyftet och 7-9 fortbildning med SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten). Grundskolan har genomfört en fortbildningsdag 
tillsammans med lärare från Överkalix och har arbetat med implementering av nya 
läroplaner. 

Gränsälvsgymnasiet och Vuxenutbildningen har genomfört kollegial fortbildning i 
rasism, en kollegial fortbildning med fokus på läsförståelse, språk och struktur i 
klassrummet genomförs under hösten 2022 för att förbättra elevers studieresultat 
planeras till hösten. Temadagar i hållbar utveckling har genomförts under vårterminen 
2022. En fortbildningsdag har genomförts i ämnesvisa grupper tillsammans med 
grundskolans lärare för att arbeta med den röda tråden i ämnena. 

Lärcentrat ingår i satsningen LINN - (lärcentran i Norr- och Västerbotten), och arbetar 
med marknadsföring för att nå ut med möjligheterna som finns då man väljer att studera 
på hemmaplan. SFI, svenska för invandrare, har fler elever. Yrkesvuxutbildningen 
erbjuder 15 nationella yrkespaket inom restaurang, vård, vvs, el, fordons och 
byggutbildning. 
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  ÖVERTORNEÅ KOMMUN 
 

   Datum Dnr Bladnr 

  2022-11-01  1 (2) 

 
Tjänsteställe, handläggare  
Revisorerna  

 

Postadress  Telefon            Telefax                 Bankgiro                      
 
Kommunalkontoret              
957 85  ÖVERTORNEÅ   0927-72 000                    0927-774 04              758-1218                     

  
För kännedom:  
Kommunfullmäktiges presidium  
Partiernas gruppledare  
 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Uppmärksammade risker, privata utförare 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun har vi genomfört en fördjupad 
risk- och väsentlighetsanalys inom området privata utförare. Syftet med analysen har varit att 
kartlägga hur kommunen har organiserat sitt ansvar för att kunna bedriva en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av privata utförare, och hur detta följs upp. Vi har i vårt arbete biträtts 
av sakkunniga från PwC. 

Vår analys har inriktats mot följande frågeställningar:  

1. Förekommer styrdokument och målsättningar för området i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser? 

2. Förekommer system/rutiner för att i avtal reglera kommunens uppföljning och kontroll samt 
allmänhetens insyn i förhållande till privata utförare? 

3. Sker uppföljning i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner? 

Efter genomförd analys noterar vi särskilt följande:  

- Kommunfullmäktige har inte antagit ett program för uppföljning och insyn av privata 
utförare under mandatperioden.  

- Vi kan inte heller styrka att det pågår en process med att upprätta ett program för 
kommande mandatperiod. 

- Vi kan inte heller se att det finns en tydlig styrning för hur styrelsen och nämnderna ska 
arbeta med kontroll och insyn av privata utförare inom sina respektive 
verksamhetsområden. Viss styrning framgår dock i gällande avtal/förfrågningsunderlag.  

- Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har i vissa avtal säkerställt 
uppföljning och insyn i verksamhet som bedrivs av privata utförare i enlighet med 
kommunallagens krav. Vi kan dock inte styrka att det finns ett övergripande 
system/arbetssätt som säkerställer denna insyn i alla avtal. 

- Det har för mandatperioden inte skett någon särskild dokumenterad uppföljning kopplat 
till verksamhet som bedrivs av privata utförare. Viss uppföljning har skett totalt för 
verksamhet som berör gymnasiet och vuxenutbildningen i barn- och 
utbildningsnämnden, det går dock inte av uppföljningen att urskilja vilken uppföljning 
som rör privata utbildningsanordnare.  

- I sammanhanget noteras att sådan uppföljning planeras ske i barn- och 
utbildningsnämnden i november 2022. Vi konstaterar att det är viktigt att 
kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt säkerställer att sådan uppföljning 
sker. 
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   Datum Dnr Bladnr 
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Tjänsteställe, handläggare  
Revisorerna  

 

Postadress  Telefon            Telefax                 Bankgiro                      
 
Kommunalkontoret              
957 85  ÖVERTORNEÅ   0927-72 000                    0927-774 04              758-1218                     

Vi vill särskilt betona att ovan iakttagelser ej är ett resultat av en fördjupad revisionsgranskning. 
Våra slutsatser är i stället riskindikationer som vi uppmärksammat i den fördjupade risk- och 
väsentlighetsanalysen inom området privata utförare. Eftersom de utmaningar vi 
uppmärksammat är av den karaktär som beskrivs ovan vill vi med denna skrivelse 
uppmärksamma kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige på de brister vi sett. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att snarast vidta åtgärder i syfte att säkerställa 
att de brister vi noterat åtgärdas. 

Vi emotser kommunstyrelsens svar på vår vilka åtgärder som kommunstyrelsen avser vidta för 
att stärka styrning och kontroll av området privata utförare. Svaret emotses till senast 2023-01-
31. 

 
För revisorerna i Övertorneå kommun 
 
 
 
 
Roland Hedlund, ordf.  Thomas Wahlberg 
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 THOMAS WAHLBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Thomas Wahlberg
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Havs- och 

vattenmyndigheten 

 Besök och leverans  Telefon 010-698 60 00  Bankgiro 199-6669 

 Gullbergs Strandgata 15  Fax 010-6986111  Organisationsnummer 

Box 11 930  41104 Göteborg  havochvatten@havochvatten.se  202100-6420 

404 39 Göteborg    www.havochvatten.se   

 

 

Datum Dnr Mottagare 

2022-12-20 4677-2022 Övertorneå kommun 
Handläggare Direkt 

Håkan Carlstrand +46(0)10-6986240 

Avdelningen för fiskförvaltning/Enheten för fiskereglering 

hakan.carlstrand@havochvatten.se 

 

 

Representation i HaV:s referensgrupp för fiskefrågor i 

gränsälven 2023 - 2027 

 

Havs- och vattenmyndigheten kommer att besluta om en referensgrupp för 

fiskefrågor i gränsälven för perioden 2023-2027 och ser gärna att 

Övertorneå kommun är representerad. Vi önskar förslag på en person samt 

en ersättare att representera Övertorneå kommun i referensgruppen och 

önskar besked om möjligt senast den 31 januari 2023.  

Svar på detta brev skickas till Havs- och vattenmyndighetens officiella 

adress och gärna som e-post.  Ange i ärendemeningen dnr 04766-2022 

Referensgrupp för fiskefrågor i Torne älv 2023 – 2027. 

Vi behöver fullständiga kontaktuppgifter på person som föreslås ingå i 

referensgruppen, dvs. namn, fullständig adress, telefon och e-postadress. 

Det första mötet i referensgruppen är planerat till månadsskiftet 

februari/mars 2023.  Möten sker normalt en gång per år som fysiska 

möten, hybridmöten eller webmöten. Därutöver kommuniceras med e-post. 

Beskrivning av ärendet 

Till stöd för HaV arbete med fiskefrågor i gränsälven har det sedan 2010 

funnits en referensgrupp för fiskefrågor i Torne älv. Den senaste 

referensgruppen har varit tillsatt för perioden 2017-2022 och Övertorneå 

kommuns representant i denna har varit Robert Grape. 

Målsättningen är att referensgruppen ska vara lokalt förankrad och allsidigt 

sammansatt med representation för följande intressen. Samiska intressen, 

yrkesfisket, fiskerättsägare i Torneälvens havsområde, det traditionella 

fisket i älven, förvaltningsstyrelsen för det gemensamma 

sportfiskerättighetsområdet, Matkakoski fiskeförening, sportfisket, 

fisketurismföretagandet samt Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna 

kommuner.  Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Sveriges 

Lantbruksuniversitet Institutionen för akvatiska resurser kommer att delta 

i möten med referensgruppen. 
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Regeringsuppdrag i anledningen av gränsälvsöverenskommelsen 

med Finland 

Regeringen har 2014 beslutat om följande uppdrag till HaV.  

Gemensamt fiskekort 

HaV har regeringens uppdrag att i samarbete med behörig myndighet i 

Finland ingå avtal med fiskerättshavarna i älvområdet om ett sådant 

fisketillstånd som avses i 2 a kap. 12 § förordningen (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen. I uppdraget ingår att tillsammans med 

behörig Finsk myndighet besluta om bestämmelser för försäljning av 

fisketillstånd och för redovisningen av intäkter från försäljningen samt att 

besluta om användning av medel från försäljningen till fisketillsyn och 

forskning i Torne älv.  

Fiskestadgan 

HaV ska på grundval av sådant underlag som avses i 2 a kap. 17 § 

förordning (1994:1716) uppta och slutföra förhandlingar med behörig 

myndighet i Finland om avvikelser från särskilda bestämmelser i 

fiskestadgan enligt 19 § fjärde och femte styckena fiskelagen (1993:787). 

Resultatet av förhandlingarna ska rapporteras till regeringen senast den 1 

april.  

Vid utarbetandet av underlaget enligt 2 a kap. 17 § förordningen om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen ska HaV höra lokala intressen genom en 

lokalt förankrad och allsidigt sammansatt fast referensgrupp med 

företrädare för fiskeintressena i det berörda området, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län, berörda kommuner samt forskare från Sveriges 

lantbruksuniversitet.  

 

Övrigt 

Kontakta mig gärna för ytterligare information. 

 

 

För Havs- och vattenmyndigheten 

 

Håkan Carlstrand 

Utredare 

Fiskeregleringsenheten 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
  2022-12-14 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott  
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
 

KS KFU § 86 
 

Verksamhetsplan och nulägesanalys 2023 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsplan och nulägesanalys 2023 godkänns.  

  
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger verksamhetsplan och nulägesanalys 2023 för kultur- och fritidsutskottet.  
 

 
______ 
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1 Inledning 
En meningsfull fritid är en viktig del för att samhället ska uppfattas som attraktivt. Det påverkar 
starkt möjligheter till trivsel, trygghet samt god individuell hälsa och folkhälsa. I Övertorneå 
kommun har kommunfullmäktige pekat ut riktningen mot att kommunen ska vara en attraktiv, 
hållbar kommun med ett livskraftigt, tillgängligt och inkluderande kultur-och fritidsutbud. I den 
kommunala organisationen arbetar flera olika verksamheter tillsammans för att kunna erbjuda ett 
rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla. 
Kultur- och fritidsutskott är beredande i ärenden inom kultur och fritid till kommunstyrelsen. 
Utskottets verksamheter ska bidra till en hållbar och positiv utveckling av Övertorneå kommun. 
Kultur och fritid jobbar med att skapa en meningsfull fritid för alla. Med föreningarna i fokus 
kommer vi att fortsätta stödja barn- & ungdomsverksamheten med inriktning på fysisk aktivitet. 
Verksamheternas syfte är att tillgängliggöra och synliggöra kulturutbud för alla åldersgrupper i 
kommunen. Övertorneå ska definieras som en friluftskommun. 
 

2 Verksamheten 
 
Kommunledningsförvaltningen leds av en kommundirektör. Under kommundirektören organiseras 
ett antal olika enheter varav bibliotek och kultur- och fritid bereds av kultur- och fritidsutskottet. 
2022-01-01 flyttades fritidsgården samt biblioteks- och minoritetsspråksverksamheterna från barn- 
och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen under kultur- och fritidsutskottet. För att skapa en 
sammanhållen och resursoptimal skötsel av utomhusmiljön flyttar verksamheten, personal och 
budget för park och natur till tekniska enheten från och med 2023-01-01. 
Kultur- och fritidutskottets verksamheter leds av kommundirektören med en enhetschef för 
bibliotek och minoritetsspråk samt en enhetschef för övrig kultur- och fritid. Enhetscheferna är 
direkt underställda kommundirektör och ansvarar för respektive enhets verksamhet, ekonomi och 
personal. 

 
  
Enheten för bibliotek och minoritetsspråk 
Bibliotekschefen ansvarar för enheten för bibliotek och minoritetsspråk (Ansvar 112) som består av 
8,5 tjänster fördelade på 10 medarbetaren inom två verksamheter – Tornedalens Bibliotek och 
Nordkalottbiblioteket. Fem av tjänsterna finansieras från externa medel, huvudsakligen Kungliga 
biblioteket och Kulturrådet. Verksamheten består av de lagstadgade folk- och skolbiblioteket och 
minoritetsspråksverksamheten. 
Sedan 2021 har Nordkalottbiblioteket ett uppdrag att fungera som ett nationellt resursbibliotek för 
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meänkieli med statlig finansiering fördelat av Kungliga biblioteket. Material som tas fram och 
aktiviteter som genomförs inom uppdraget ska riktas mot hela landet med huvudsyftet att stödja 
landets folkbibliotek med deras lagstiftad skyldighet att ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna. Säkerställning av fortsatt finansiering av verksamheten blir viktigt i 2023 
då det statligt uppdrag upphör efter året. 
Enheten har också ansvaret för planering och samordning av aktiviteter finansierad av 
minoritetsspråksmedel som beviljas årligen av Länsstyrelsen Stockholm. 
 
Enheten för kultur och fritid 
Enheten ansvarar för skötsel av kultur- och fritidsanläggningar och där det är lämpligt läggs 
skötseln ut på föreningar. Följande anläggningar ingår i enhetens ansvarsområde: 

 Ekobadet 
 Sim- och sporthall i centralorten 
 Sim- och sporthall i Hedenäset 
 Stall och ridhus (sköts av förening via föreningsbidrag) 
 Isladan (sköts av förening via föreningsbidrag) 
 Idrottsplatsen (sköts av förening via föreningsbidrag) 
 Ruskolabackens stuga och lift (sköts av förening via föreningsbidrag) 
 Aunesgården 
 Röda kvarn 

 
Kommunen via kultur- och fritidsenheten är huvudman för följande evenemang under 2023: 

 Nationaldagsfirande i centralorten 
 Matarengi marknad 
 Polcirkellands nationaldagsfirande 

 
Utöver detta stöttar kommunen evenemang med annan huvudman via samverkan och bidrag. 
 
Kultur- och fritidsenheten ansvar för lotterihandläggning samt handläggning av föreningsbidrag och 
sponsringsansökningar för att stötta den ideella sektorn. 
 
Kultur- och fritidsutskottets verksamheter har ett strategiskt ansvar för utveckling av offentlig 
konst, konstens väg, världsarvet Struve samt kulturplan. 
 
Kulturrådet samlas två gånger per år. Medlemmarna i kulturrådet jobbar för att samordna, planera 
och organisera arbetet och olika kulturaktiviteter i hela kommunen. 
 
Friluftsrådet består av 9 ledamöter och rådet samlas 4 gånger per år. Syftet med friluftsrådet är att 
förbättra förutsättningarna för friluftslivet i kommunen. 
 
Föreningsforum fungerar som en mötesplats mellan kommun och föreningsliv samt föreningar 
emellan. Syftet är att skapa en länk mellan ideella krafter och politiken med tjänstemän som 
mellanhand.  
 
Fritidsgården Frippes är en mötesplats för unga i kommunen. Personalen på Frippes ansvarar för 
aktiviteter i verksamheten. De arbetar bland annat med Kulturcrewet som består av unga arrangörer. 
Efter skolan –aktiviteter arrangeras i ett hälsofrämjande syfte för att öka rörelseglädjen hos barn och 
unga. Detta tillhör ihop med Generation Pep som arbetar utrifrån visionen att alla barn och 
ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.  
Kultur och fritidsenhetens (Ansvar 115) personalbudget för 2023 består av enhetschef, 3 
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badvaktmästare, 1 administratör, 0,5 aktivitetssamordnare samt 1,64 fritidspersonal. 
  
Krav på ökad effektivitet och minskade ekonomiska resurser innebär att förvaltningen hela tiden 
behöver arbeta med att utveckla, anpassa och effektivisera verksamheten. Intern samverkan inom 
kommunkoncernen och extern samverkan med föreningar och andra aktörer är en förutsättning för 
att vi på sikt ska kunna kvalitetssäkra våra verksamheter, bibehålla kompetens och driva en 
kostnadseffektiv verksamhet. 
 

3 Förändringar 
 

Bibliotek och minoritetsspråk 
Inom bibliotekssektorn pågår den digitala transformationsresan för fullt och den rådande 
världssituationen ställer krav även på biblioteksverksamheten. Att öka digital kompetens bland 
medborgare, särskilt angående källkritik och kritisk tänkande, är en demokratifråga och i linje med 
bibliotekslagens syfte för verksamheten. Dessutom visar forskning på oroväckande sjunkande 
läsförmåga bland unga, varför en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet bör eftersträvas. 
 
Stora förändringar har pågått inom Nordkalottbiblioteket (NB) under 2022 med start av 
resursbiblioteksarbetet finansierat av Kungliga biblioteket, ny personal, renovering och start av 
språkcentrum för meänkieli.  Lokalerna har byggts om och framöver ligger fokus på utveckling och 
samverkan för att re vitalisera minoritetsspråket och göra NB till en mötesplats. 
 
2023 bör fokus på NB ligga på konsolidering av verksamheten och etablering av fungerande 
arbetsrutiner med alla verksamheten inom lokalerna, inte minst för att fungera som en livlig del av 
kommunens service. 
 
Med det potentiellt minskande intresset och det ekonomiska stödet för 
minoritetsspråksverksamheter på grund av det nuvarande nationella politiska klimatet, kommer 
undersökning av potentiella externa finansieringskällor att vara en viktig uppgift för 2023.  
 
Kultur och fritid 
I och med att ansvaret för skötsel av utomhusmiljön övergår till tekniska enheten från 2023-01-01 
har utskottets verksamhetsområde minskats. Tekniska enheten ansvarar nu för utveckling och 
skötsel av utegym, lekplatser, parker, grönområden, samt att nyanlägga, drifta och underhålla 
kommunens nät av leder för fritidsändamål, vandringsleder, skidspår, elljusspår och gång- och 
cykelvägar. Därmed är det kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder frågor kopplat till 
utomhusmiljö åt kommunstyrelsen. 
 

4 Målstyrning 
 
Prioriterade utvecklingsområden 
 

Prioriterade utvecklingsområden Aktiviteter Mått 
Främja barnens språkutveckling och 

stimulera till läsning. 
Antal lån per invånare Bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. 
Resursbiblioteket ska etableras Resursbiblioteket ska etableras 

Förbättrad folkhälsa Fysisk aktivitet bland barn och unga i 
föreningsverksamhet. 

Antal deltagartillfällen ska ligga kvar 
på 2022 nivå +- 15% 
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5 Ekonomi 
 
Budgetförutsättningar 
Efter att Kommunstyrelsen har beslutat om verksamheternas detaljbudget har förvaltningen gjort en 
resursberäkning utifrån utfall 2022 samt vad utskottet vill att verksamheterna ska genomföra under 
2023. För ansvar 115 (kultur- och fritidschef) visar resursberäkningen på att kostnaderna kommer 
att överstiga budget med ca 720 tkr och då är inte föreningsbidrag för drift av Ruskolabacken 
inräknat. 
 
Budgetförslag  

Ansvarskod Budget 2022 Budgetförslag 
2023 

11200 Biblioteksenheten   
HUVUDBIBLIOTEK 2 205,8 2 364,7 
NORDK.KULTUR-FORSK.CENTR. 967,6 793,6 
RESURSBIBLIOTEK 0 0 

   
11500 KULTUR OCH FRITIDSCHEF   
AKTIVITETSBIDRAG 260 260 
AUNESGÅRDEN-MUSEIVERKSAMH 91,5 104,5 
BIDRAG KULTURORGANISATION 370 310 
FRITIDSVERKSAMHET 728,6 890,4 
ISLADA/IDROTTSPLATS 1 092,1 1 041,2 
KULTUR-FRITIDSKONTOR 1 753,9 1 707,2 
NÄRINGSFRÄMJANDE ÅTG 550 750 
RIDHUS 386 371 
RÖDA KVARN 146,5 150,3 
SIMHALL HEDENÄSET 770,6 814,7 
SIM-SPORTHALL ÖTÅ 4 060 3 585,9 
STÖD STUDIEORGANISATIONER 85 85 
ÖTÅ FRITIDSGÅRD 1 267,2 1 261,9 

Totalt 14 734,8 14490,4 

6 Flerårsplan 
 
Budgetförutsättningar  
Ekonomiska prognoser för kommande år visar att de ekonomiska ramarna blir ansträngda varför det 
är viktigt att förvaltningen och kommunen som helhet utvecklar digitaliserade verktyg samt 
utvecklar intern och extern samverkan. Kommunen behöver se över organisationsstrukturer samt 
taxor och avgifter. Detta för att fortsatt kunna hålla god kvalitet gentemot medborgare och övriga 
intressenter samt en budget i balans. 
 
Fortsättningen av resursbiblioteksuppdraget efter 2023 är osäker för tillfället och en väsentlig del av 
den nuvarande verksamheten på Nordkalottbiblioteket finansieras av dessa medel. Dessutom med 
det nuvarande politiska klimatet har fortsättningen blivit ännu mer osäkert.  Därför är det avgörande 
att andra externa finansieringsmöjligheter säkerställas och verksamheten utvecklas med åtanke till 
detta. Inom det vanliga folk- och skolbiblioteksverksamheten pågår en kontinuerlig utveckling inom 
ramen för länssamarbetet "Biblioteken i Norrbotten". 
 
Kompetenförsörjningsproblematiken är en av våra största utmaningar och förväntas vara så de 
kommande åren. Vi kan inte blunda för den, vi levererar viktiga samhällsnyttiga tjänster som kräver 
personal. Det krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete med att stärka platsvarumärket 
och kommunens attraktionskraft samt fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. 
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ANMÄLAN OM 
DELEGATIONSBESLUT 

 

Datum Diarienummer Sida 
2022-12-30 175/22 1 (1) 

  

   

Övertorneå kommun   Postadress 957 85 Övertorneå   0927-720 00    overtornea.se 

 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, 5.7 p. 11 b 
Beslut att bevilja tillfälligt serveringstillstånd för Lapland View Lodge: 
 
Fredag 2022-06-10 kl. 18:00 – 02:00 
 
Serveringsställe: Folkets hus, Industrivägen 3, 957 31 ÖVERTORNEÅ.  

Beslutsdatum: 2022-06-10 

Beslut 
Beviljat tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten den 2022-06-10 enligt 
ansökan av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Sökande: Lapland View Lodge organisationsnummer 559002-3288.  
 
 
 
 
_________________________ 
Natalie Öman 
Alkohol- och tobakshandläggare 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen för delgivning 

 Natalie Öman 
Alkohol- och tobakshandläggare 
0922 260 45 
Natalie.oman@haparanda.se  
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
  2022-12-14 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott  
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
 

KS KFU § 89 
 

Friluftsråd 
 
Beslut 
 
- 100 000 kr/år avsätts till ledutveckling via friluftsrådet under 2023-2024, 

belastar KAN115 och verksamhet 45900, 
 

- Friluftsrådet ska bestå av 9 personer som representerar föreningar från byar i 
hela kommunen 

 
- Friluftrådet sammanträder fyra gånger per år 

 
- Friluftsrådet ska vara delaktiga i utvecklingen av leder i kommunen 

 
- Friluftsrådet ska vara rådgivande i hur medel fördelas 

 
- Kultur- och fritidschef i samråd med park- och gatuchef beslutar om medel 

upp till 10 000 kr, besluten delges KFU  
 

- Föreningar kan söka medel från friluftsrådet på max 10 000 kr per projekt 
 

- Medel kan sökas till material, bränsle och utrustning för att tillgängliggöra 
friluftslivet. 
 

- Medel kan med fördel användas till att medfinansiera LONA-projekt 
 

- Återrapportering till KFU ska ske i slutet på året 

 
 Ärendebeskrivning 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade 20211019, § 56 om bildandet av ett 
friluftsråd. Rådet består av 9 ledamöter och har haft 5 möten under 2022. 
Friluftsrådet har under 2022 haft en budget på 150 000 kr som belastat ansvar 115 
verksamhet 45900. Förvaltningen ser ett behov att se över vad rådet har som 
uppgift. Förvaltningen föreslår följande: 
 
 Friluftsrådet är delaktiga i ledutvecklingsprocessen och budgeten som är avsedd 

till Friluftsrådet ska användas till detta ändamål 
 Föreningar kan skicka in ansökningar till medel löpande under året, 

ansökningarna behandlas fyra gånger per år av friluftsrådet i rådgivande  
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
  2022-12-14 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott  
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
KS KFU § 89 forts 

 
 syfte. Kultur- och fritidschef i samråd med park- och gatuchef beslutar om 

medel upp till 10 000 kr. 
 Medel beviljas till material, bränsle och utrustning. Ej arbetstid. 
 Medel kan användas till att medfinansiera LONA-projekt 
 Återrapportering till KFU sker i slutet av året 
 
 
 
______ 
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     TJÄNSTESKRIVELSE 
 

   Datum Dnr 
  2022-12-05  

 
   
Kommunledningsförvaltningen   
Kultur och fritid 
Oona Palokangas 
 

Adressat: KFU  

 
 

Friluftsråd 
 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att 
- 100 000 kr/år avsätts till ledutveckling via friluftsrådet under 2023-2024, 

belastar KAN115 och verksamhet 45900. 
- Friluftsrådet ska bestå av 9 personer som representerar föreningar från byar i 

hela kommunen 
- Friluftrådet sammanträder fyra gånger per år 
- Friluftsrådet ska vara delaktiga i utvecklingen av leder i kommunen 
- Friluftsrådet ska vara rådgivande i hur medel fördelas 
- Kultur- och fritidschef i samråd med park- och gatuchef beslutar om medel 

upp till 10 000 kr , besluten delges KFU  
- Föreningar kan söka medel från friluftsrådet på max 10 000 kr per projekt 
- Medel kan sökas till material, bränsle och utrustning för att tillgängliggöra 

friluftslivet. 
- Medel kan med fördel användas till att medfinansiera LONA-projekt 
- Återrapportering till KFU ska ske i slutet på året 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott KS KFU § 56 har 20211019 beslutat 
om bildandet av ett friluftsråd. Enligt beslut består rådet av 9 ledamöter och har 
haft 5 möten under 2022. Friluftsrådet har under 2022 haft en budget på 150 000 
kr som belastat ansvar 115 verksamhet 45900. Förvaltningen ser ett behov att se 
över vad rådet har som uppgift. Förvaltningen föreslår följande: 
 Friluftsrådet är delaktiga i ledutvecklingsprocessen och budgeten som är avsedd 

till Friluftsrådet ska användas till detta ändamål 
 Föreningar kan skicka in ansökningar till medel löpande under året, 

ansökningarna behandlas fyra gånger per år av friluftsrådet i rådgivande syfte. 
Kultur- och fritidschef i samråd med park- och gatuchef beslutar om medel 
upp till 10 000 kr. 

 Medel beviljas till material, bränsle och utrustning. Ej arbetstid. 
 Medel kan användas till att medfinansiera LONA-projekt 
 Återrapportering till KFU sker i slutet av året 
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 Ärendets beredning 
 Ärendet har beretts i samverkan med kommundirektör och tekniska enheten. 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
    
 
   
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
 

KS §   
 

Information  
 

 Demokrati- och dialoggrupp – ledamöter från kommunstyrelsen, socialnämnden  
m fl 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
     Sammanträdesdatum 
    
 
   
 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 
 

Ks §   
 

Delgivningar 
 
1. Projektrapport från Risudden/Vitsaniemi byaförening – utveckla aktiviteter 

kring fisket och friluftsliv i Risudden  
 
2. Beslut från Länsstyrelsen 2022-12-02 – förordnande av vigselförrättare i 

kommunen 2023-2026 
 
3. Länsstyrelsens beslut 2022-12-09 om interimistiskt förbud enl 7 kap miljöbalken 

inom planerat vattenskyddsområde för Övertorneå vattentäkt 
 

4. Länsstyrelsens beslut 2022-12-12 om fördelning av anvisningar år 2023 till 
kommuner   

 
5. Protokoll från möte med E-nämnden  

 
6. Företagarnas redovisning från Näringslivsgalan 

 
7. Protokoll från möte med RKM direktion 2022-12-20 

 
8. Internkontrollplan 2023 – Socialnämnden  
 
 
 
 
 
______ 
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Risudden/Vitsaniemi Byaförening    

Org.nr 8 976 008 550 

 

Projektrapport 

Utveckla aktiviteter kring fisket och friluftsliv i Risudden nr 2020–2196 

Inom havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 

Bakgrund 

Risudden/Vitsaniemi by är en gammal randby som ligger längs Torneälven. Fisket har alltid spelat en viktig roll i byn. 

Det finns både lugnvatten och fors inom byns sju kilometer långa fiskeområde. På senare år har efterfrågan på fiske 

ökat, sportfiske med spö är populärt, och majoriteten är utländska besökare. Bybor som fiskar med båtar fiskar 

främst lax och sik enligt traditionella sätt, kolknot och flytnät. Byaföreningen sköter om Vuentokoski naturrastplats 

som är en uppskattad plats att vistas i och en naturlig utgångspunkt för fisket längs forsen. Det finns en raststuga, 

dass, vedbod och grillplatser. Det är möjligt att övernatta i tält eller i husvagn/husbil. Vägen ner till naturrastplatsen 

var i behov av förbättring och förstärkning för att klara av trafiken med bilar och husbilar. Sophanteringen behövde 

förbättras för att undvika nedskräpning i naturen. Fiskestigen var i behov av upprustning och trapporna ner ti ll älven 

behövde förnyas.  

Syfte 

Att utveckla aktiviteter kring fiske och friluftsliv längs Torneälven i Risudden/Vitsaniemi by genom att: 

• Förbättra tillgängligheten för ortsbor och besökande gäster samt restaurera fiskestigen 

• Underlätta för båtar att ta sig ut på älven 

• Anordna platser för vindskydd och grillning, förbättra säkerheten och underlätta att hålla naturen ren, skapa 

välfungerande sophantering 

• Skaffa informationsskyltar för att väcka intresse för platsen, fiskemetoder och fiskarter 

• Skapa en hemsida för byaförening  

Mål 

En flytbrygga, livboj, två vindskydd/grillplatser, en fiskestig längs älven och trappor ner till älven, förbättrade vägar, 

informationsskyltar, organiserad sophantering, hemsida  

Finansiering 

Finansiär Belopp i kronor 

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 128 764 

Övertorneå kommun   97 137 

Summa 225 901 
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Genomförande 

Projektansökan skickades till Jordbruksverket i juni 2020. Övertorneå kommun beviljade medfinansiering i 

september 2020. Jordbruksverket meddelade beslut om beviljat projektstöd i november 2020. Projektet har 

genomförts under perioden november 2020 – november 2022. 

En flytbrygga har placerats mitt i byn, detta är en tidigare landstigningsplats för fiskare. Det finns en bra väg till 

bryggan, livboj är placerad på ett vindskydd som finns intill bryggan. Bryggan har blivit en samlingsplats för både 

bybor och besökare. En informationstavla om historiska sätt att fiska finns inom området.  

En vindskydd/grillplats har uppförts i Vuoloniemi, norra byn. Detta är en naturlig rastplats för fiskare som använder 

båtar. Denna plats har nu lockat också andra att söka sig dit och grilla och umgås.  

En vindskydd/grillplats har placerats i Vuentokoski naturrastplats. Bänkar har tillverkats för att kunna nyttja de 

grillplatser som finns inom området. Vuentokoski naturrastplats nyttjas flitigt av sportfiskare. Det finns en raststuga, 

utedass, vedbod med ved och numera en väl fungerande sophantering med en sopstation och märkta kärl för olika 

typer av sopor. En informationstavla om fiske har placerats på raststugans vägg. 

Fiskestig som startar från Vuentokoski och går till flytbryggan har restaurerats. Röjning, spångbygge har genomförts 

och det finns stabila säkra trappor ner till stranden på tre ställen efter fiskestigen. Fiskestigen invigdes med en 

guidad tur under ledning av en kunnig lokal guide.  

Vägen till Vuentokoski har förbättrats och är nu lämpad för att köra med bilar eller husbilar.  

En hemsida har skapats www.risudden.se där finns information om byaförening, aktiviteter som ordnas samt 

information om fiske och friluftsliv. 

 

Utgifter 

Utgifter Beskrivning Belopp i kronor 

Investeringar-icke produktiva Vindskydd/grillplatser, flytbrygga, 
informationsskyltar 

153 164 

Övriga utgifter Trappor, spänger, sopstation, skyltar, 
hemsida, livboj, virke, skruv, mat och 
fika, maskinarbete, milersättning, 

bränsle till maskiner, grus 

  72 737 

Summa  225 901 

 

Ideellt arbete av byaföreningens medlemmar har genomförts i totalt 335,5 timmar, värdet av detta arbete är 96 460 

kr.  Till detta tillkommer värdet av grus som skänkts till projektet, 4 350 kr. Totalt är värdet av byaföreningens 

insatser 100 810 kr. Utöver detta har projektgruppen lagt ned ett stort antal timmar för administration och 

projektredovisning.  

Pandemin begränsade projektgenomförande och det krävdes anpassningar. Projektets lyckosamma genomförande 

har varit beroende av eldsjälar, yrkeskunniga personer, tillgång till maskiner och aktiva medlemmar i byaföreningen. 

Intresset och viljan att bidra med ideellt arbete har varit stort.  

Byaföreningen kommer att förvalta de investeringar som gjorts inom projektet och sköta driften av Vuentokoski 

naturrastplats samt underhålla byns naturliga samlingsplatser vid vindskydd/grillplatser och bryggan.  

Projektet har rapporterats till Jordbruksverket i november 2022. 
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Vuentokoski 

 

Informationstavla på stugväggen, beskrivning av fiskehistoria på flera språk 

 

Sopstation med tydliga sorteringsanvisningar  

 

Naturrastplatsen är ett populärt ställe att campa på och utgå från på fisketuren. 
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Fiskestigen har restaurerats 

 

Vi startade med att röja längs stigen hösten 2020. 

 

Flertalet arbetsdagar har genomförts, korvgrillning ingår i frivilligarbete 
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Nya trappor har tillverkats och placerats på tre ställen 

 

 

Nu går det att ta sig ner till älvstranden tryggt och säkert 
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Den restaurerade fiskestigen invigdes med en mycket uppskattad guidad tur. 

 

Vuoloniemi 

 

En vindskydd/grillplats finns nu i norra byn, Vuoloniemi. Platsen är sedan gammalt en rastplats för fiskare som är ute 

på älven med sina båtar. 
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Bryggan mitt i byn 

 

 

Flytbryggan har blivit en samlingsplats mitt i byn. De som badar, de som åker ut med båtar och de som fiskar från 

bryggan samsas där. 
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Intill bryggan finns ett vindskydd och grillplats. Livbojen är placerad väl synligt. 

 

Informationstavla om historiska fiskemetoder, på fyra språk, finns på stranden vid bryggan 
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Vägen till Vuentokoski har förbättrats 

 

Vägen har jämnats till och fått mer grus, nu håller den för husbilar och annan trafik 

 

 

 

Vuentokoski i november 2022, redo för en ny fiskesäsong! 
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Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten  
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/personuppgifter 

Tomas Mörtberg 
Lampisenpää 15 
957 94 Övertorneå  
  

 

Förordnande som vigselförrättare 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att förordna Tomas Mörtberg som 
vigselförrättare. 

Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Bakgrund och motivering till beslut 
Länsstyrelsen får enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken 
(1987:230) (ÄktB) förordna vigselförrättare. Innan någon förordnas till 
vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva om personen har de kunskaper 
och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget, 4 kap. 4 § ÄktB.  

Övertorneå kommun har föreslagit att Tomas Mörtberg förordnas (dnr. 
214-12319-2022). Tomas Mörtberg har sedan tidigare varit förordnad 
vigselförrättare (dnr. 214-12099-2018). Tomas Mörtberg har inkommit 
med en ansökan om att förordnas till vigselförrättare för ytterligare en 
period. Den sökande har utfört en kunskapskontroll med godkänt 
resultat. 

Länsstyrelsen anser att Tomas Mörtberg är fortsatt lämplig för 
uppdraget. Tomas Mörtberg ska därför förordnas som vigselförrättare.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av chefsjurist Karin Hansson med Ella Öhlund som 
föredragande. 

Kopia till 
Övertorneå kommun, kommun@overtornea.se  

Bilagor  
•  Allmän information till vigselförrättare 
• Samtyckesblankett  

 

Förordnande  
 

Datum 
2022-12-02  
 

  
 

Ärendebeteckning  
214-13766-2022  
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Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten  
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/personuppgifter 

Roland Kemppainen 
Dalgatan 8 
957 32 Övertorneå 

 

Förordnande som vigselförrättare 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att förordna Roland Kemppainen som 
vigselförrättare.  

Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026.  

Bakgrund och motivering 
Länsstyrelsen får enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken 
(1987:230) (ÄktB) förordna vigselförrättare. Innan någon förordnas till 
vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva om personen har de kunskaper 
och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget, 4 kap. 4 § ÄktB. 

Övertorneå kommun har föreslagit att Roland Kemppainen förordnas 
(dnr 214-12319-2022). Roland Kemppainen har sedan tidigare varit 
förordnad vigselförrättare (dnr 214-12099-2018). Roland Kemppainen 
har inkommit med en ansökan om att förordnas till vigselförrättare för 
ytterligare en period. Den sökande har utfört en kunskapskontroll med 
godkänt resultat.  

Länsstyrelsen anser att Roland Kemppainen är fortsatt lämplig för 
uppdraget. Roland Kemppainen ska därför förordnas som 
vigselförrättare.   

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av chefsjurist Karin Hansson med Ella Öhlund som 
föredragande. 

Kopia till 
Övertorneå kommun, kommun@overtornea.se  

Bilagor  
• Allmän information till vigselförrättare 
• Samtyckesblankett   

 

Förordnande  
 

Datum 
2022-12-02 
 

  
 

Ärendebeteckning  
214-13762-2022  
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Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten  
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/personuppgifter 

Övertorneå kommun 
kommun@overtornea.se 
 

 

Kungörelsedelgivning 
 

Interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom 
planerat vattenskyddsområde för Övertorneå vattentäkt, 
Övertorneå kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar enligt 7 kap. 24 § miljöbalken om interimistiskt 
förbud inom det planerade området för Övertorneå vattentäkt. Områdets 
avgränsning framgår av bifogad karta (bilaga 1). 

Från och med beslutsdagen och tre år framåt gäller inom området förbud 
mot att vidta åtgärder/verksamheter utan länsstyrelsens tillstånd enligt 
följande. 

1. Att i ny eller förändrad verksamhet påbörja lagring av sammanlagt av 
sammanlagt mer än 2 m3 petroleumprodukter eller andra flytande 
kemikalier. Undantag från tillståndskravet gäller för transport av 
petroleumprodukter samt för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och 
liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon). En verksamhet där lagring 
förekommer är att betrakta som pågående, även om en överlåts till annan 
verksamhetsutövare som bedriver fortsatt verksamhet i oförändrad form. 

2. Etablering av anläggning för lagring eller utvinning av kyla eller 
värmeenergi i eller ur berg, mark och vatten. 

3. Etablering av enskild brunn för uttag av vatten. 

4. Täktverksamhet i jord eller berg, både avseende husbehovstäkter och 
kommersiella täkter. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beskrivning av ärendet 
Övertorneå kommun har inkommit med en ansökan om interimistiskt 
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom det planerade 
vattenskyddsområdet för Övertorneå vattentäkt.  

 

Beslut  
 

Datum 
2022-12-09  
 

  
 

Ärendebeteckning  
513-4476-2022  
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Kommunen har startat ett projekt för att trygga framtida 
vattenförsörjning i kommunen där målet är att säkerställa och 
effektivisera dricksvattenförsörjningen inom Övertorneå centralort. 
Genom att ha bättre kunskap över grundvattentillgången och kapaciteten 
är förhoppningen att vattenresurserna kan utnyttjas bättre. Arbetet ska 
även utmynna i en strategi kring framtida vattenförsörjning där en plan 
för eventuella kompletterande brunnar ska ingå. I dagsläget finns inget 
vattenskyddsområde vid vattentäkten och därmed ingen reglering av de 
aktiviteter som får förekomma i närheten av brunnarna. För att skydda 
Övertorneås dricksvattentäkt under utredningstiden, och på så sätt 
säkerställa kvaliteten även i framtiden, avser kommunen att ansöka om 
fastställande om ett interimistiskt vattenskydd. Syftet med det 
interimistiska skyddet är att skydda vattentäkten från föroreningar samt 
ogynnsamma förändringar i förutsättningarna för att ta ut grundvatten 
och på så vis bibehålla vattenkvaliteten och kapaciteten i täkten.  

Länsstyrelsen kungjorde ansökan den 23 augusti 2022 i Norrländska 
Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren, Haparandabladet, Post- och 
Inrikes Tidningar samt länsstyrelsens webbplats. Inga yttranden har 
inkommit. 

Länsstyrelsen har även gett kommunens samhällsbyggnadsnämnd 
möjlighet att yttra sig. Nämnden har yttrat att den är positiv till ansökan. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen i Norrbottens län arbetar för att samtliga kommunala 
vattentäkter i länet ska ha ett erforderligt skydd mot verksamheter och 
åtgärder som riskerar att förorena dricksvattenförekomsterna. Arbetet 
består bland annat av att inrätta vattenskyddsområdena med tillhörande 
föreskrifter och att revidera otillräckliga sådana. Krav på skydd för 
dricksvattenförekomster finns bland annat i de regionala och lokala 
miljömålen samt i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. 

Arbetet med att fastställa ett vattenskyddsområde kan vara en 
tidskrävande process och där så behövs har länsstyrelsen eller 
kommunen möjlighet, enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, att meddela förbud 
mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området eller 
föremålet som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet. 

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken skall hänsyn tas även till enskilda 
intressen vid prövning av skyddsområden. En inskränkning i enskilds 
rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelserna 
i 7 kap. miljöbalken får inte gå längre än vad som krävs för att skyddet 
skall tillgodoses. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda 
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intressen skall länsstyrelsen göra en bedömning om fördelarna med 
beslutet står i rimlig proportion med den skada ett förbud orsakar för den 
enskilde. 

Ett beslut om förbud innebär att det krävs tillstånd för vissa 
verksamheter inom det planerade skyddsområdet. Tillståndsplikten 
innebär inte nödvändigtvis en inskränkning i markanvändningen utan ger 
myndigheten möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall om den 
sökta verksamheten är tillåtlig ur vattenskyddssynpunkt. 

Länsstyrelsen bedömer också i likhet med kommunen att det föreslagna 
förbudet är nödvändigt för att kunna kontrollera och vid behov förhindra 
verksamheter eller åtgärder som riskerar försämra vattenkvaliteten och 
den allmänna vattenförsörjningen. Länsstyrelsen bedömer vidare, med 
hänsyn till enskilda intressen, att hinder inte föreligger för beslut om 
interimistiskt förbud. Kommunens ansökan om intermistiskt förbud skall 
därför bifallas. 

Ett beslut om intermistiskt förbud avser att skydda ett planerat 
vattenskyddsområde till dess ett slutligt beslut i vattenskyddsfrågan har 
fattats. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen inkommer med ansökan 
om vattenskyddsområde utan dröjsmål. 

Delgivning av beslutet 
Av 27 § förordningen (1998: 1252) om områdesskydd framgår att när ett 
beslut om interimistiskt vattenskydd har meddelats ska beslutet snarast 
möjligt ska kungöras på det sätt som är föreskrivet författningar i 
allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning.  

Kungörelsen om beslut införs i tidningarna Norrländska 
Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren, Haparandabladet och Post- och 
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsen, Enheten 
för mark- och vattenskydd, Stationsgatan 5 i Luleå och hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Övertorneå kommun. Delgivning sker 
på det datum som kungörelsen infördes i ortstidningen. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med handläggare 
Elin Sandqvist som föredragande. I ärendet har även avdelningschef 
Karin Börjesson och enhetschef Pia Strang medverkat. 
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Beslutet intas i länets författningssamling. 

 

Bilagor 
1. Karta 
2. Överklagandehänvisning regeringen 

 

Kopia 
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 
Lantmäteriet: registrator@lm.se 
Havs-& vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 
Miljökontoret i Övertorneå kommun: miljo-byggnad@overtornea.se 
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Ni kan överklaga beslutet hos regeringen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos regeringen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Norrbotten antingen via e-post; 
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 
Luleå. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre veckor från den 
dag beslutet som överklagas kungjordes. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att 
utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det regeringen 
som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 50 00. Ange 
diarienummer 4476-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning regeringen 
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kommun@arjeplog.se 
kommun@arvidjaur.se 
kommun@boden.se 
kommun@gallivare.se 
kommun@haparanda.se 
kommun@jokkmokk.se 
kommun@kalix.se 
kommun@kiruna.se 
kommun@lulea.se 
kommun@pajala.se 
kommun@pitea.se 
kommun@alvsbyn.se 
kommun@overkalix.se 
kommun@overtornea.se 
migrationsverket@migrationsverket.se  
bosattningsenheten@migrationsverket.se  
 

 
 
Beslut om fördelning av anvisningar år 
2023 till kommuner i Norrbottens län 
 

Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar att fördelning av mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till 
kommuner i Norrbottens län (kommuntal) för kalenderåret 2023 ska ske 
enligt Bilaga 1 till detta beslut.  
 

Redogörelse för ärendet 
Regeringen har beslutat att 3 300 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 
kommuner år 2023. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 
framgår det vidare att 130 nyanlända ska anvisas till Norrbottens län år 2023.  
 
Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), 
besluta om kommuntal.  
En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av 
vissa nyan-lända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter 
anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller 
för nyanlända under vissa förutsättningar. 
 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-12-12  
 

  
 

Ärendebeteckning  
851-11783-2022  
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Skälen för länsstyrelsens beslut 
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen av 
anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, hänsyn 
tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av 
asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas får, enligt 6 § 
bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder 
beaktas utöver dessa kriterier. 
 
Länsstyrelsen har presenterat förslag på fördelning av kommuntal utifrån  
Migrationsverkets beräkningsmodell och tidigare dialoger med länets  
kommuner varpå kommunerna beretts möjlighet att inkomma med  
synpunkter och önskemål om justering av kommuntalen. Efter inkomna  
önskemål om förändring av kommuntalen för 2023 har Länsstyrelsen  
justerat kommuntalen för att möta kommunernas önskemål, i detta fall 
en omfördelning av två platser.. 
 

Överklagan 
Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas. 

 

Upplysningar 
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § 
bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma 
paragraf får kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår 
efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande 
kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir 
lägre än länstalet.  
 
Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt 
bosättningslagen. Därutöver kommer även nyanlända personer med 
uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt 
direktinresta anhöriga till nyanlända personer att bosätta sig i 
kommunerna på egen hand, genom så kallad självbosättning.  

 

De som medverkat i beslutet 
 
Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med samordnare 
Anna-Maria Lundkvist-Monroy som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också Lina Segerlund, enhetschef medverkat.  
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Bilaga 1 
 

Kommuntal år 2023 för kommuner i Norrbottens län  

 

Kommun  Kommuntal 

  

Arjeplog   0 

Arvidsjaur   4  

Boden   10  

Gällivare   16  

Haparanda   3  

Jokkmokk   6 

Kalix   10  

Kiruna   11  

Luleå   32  

Pajala   5  

Piteå   26  

Älvsbyn   0  

Överkalix   2  

Övertorneå   5  

 
 
Länet   130 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

 E-nämnden 2022-12-14  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

 

  
 

Plats och tid Teams, kl. 10:00 – 12:00 

Beslutande Enligt närvarolista 

Justerare Stefan Sydberg (M) 
  

Tid och plats för justering Protokollet justeras digitalt senast  

Justerade paragrafer 19-26 

  Sekreterare 

Crister Lundgren 
   

Ordförande 
Carina Sammeli (S) 

   
Justerare 

Stefan Sydberg (M)            
  
  
 BEVIS/ANSLAG 
 
E-nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Datum när anslaget sätts upp 2022-12-22 

Datum när anslaget tas ned 2023-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden 

  

Underskrift   

 Crister Lundgren 
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Paragrafer Ärenden Sida 

 
§ 19 Ekonomisk rapport, utfall per sista oktober 4 

§ 20 Obligatoriska kontrollmoment 5 

§ 21 Information om aktuella och pågående aktiviteter 6 - 8 

§ 22 Verksamhetsplan 2023 9 

§ 23 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 10 

§ 24 Revidering reglemente och samverkansavtal 11 - 15 

§ 25 Sammanträdesordning 2023 16 
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NÄRVAROLISTA 
 
Tjänstgörande ledamöter  
Carina Sammeli (S), Luleå 
Isak Utsi (S), Arjeplog 
Niclas Hökfors (S), Överkalix 
Roland Kemppainen (S), Övertorneå 
Magnus Johansson (S), Gällivare 
Stefan Sydberg (M), Kiruna 
Lars Forsgren ((S), Arvidsjaur 
Ulrica Hammarström (S), Pajala §§ 21 - 26 
Maud Lundbäck (S), Kalix §§ 23 - 26 

   

 
Frånvarande ledamöter 
Sven Tornberg (C), Haparanda  
Henrik Blind (MP), Jokkmokk  
Lena Goldkuhl (S), Boden  
Jonas Lindberg (S), Piteå 
Rikard Granström (S), Älvsbyn 

 

 
Frånvarande ersättare 
Stefan Ovrell (MP), Gällivare 
Erik Grähs (V) Arjeplog 
Marcus Lundberg (S) Arvidsjaur 
Patrik Vähäjärvi (S) Haparanda 
Robert Bernhardsson (S) Jokkmokk 
Roland Nordin (M) Kalix 
Gunnar Selberg (C) Kiruna 
Anders Josefsson (M) Luleå 
Leif Gramner (KD) Pajala 
Helena Stenberg (S) Piteå 
Peter Eriksson (S) Älvsbyn 
Inga Savilahti Häggbo (S) Övertorneå 

 

 
Övriga 
Lisa Lundgren 
Crister Lundgren 

T.f samordnare 
Älvsbyns kommun 
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§ 19 
 
Ekonomisk rapport, utfall per sista oktober 
Ärendenr 2022/20-2.4.0.2 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga rapporten till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordnare redovisar utfall per sista oktober samt budget och prognos för 
helåret 2022. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att godkänna redovisningen och lägga rapporten till 
handlingarna och finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• utfall oktober 2022, fördelning 2022, Budget 2022,  
E-NAMND, Hid: 2022.2022.9 
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§ 20 
 
Obligatoriska kontrollmoment 
Ärendenr 2022/21-1.3.2.2 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att acceptera riskerna i Luleå kommuns obligatoriska 
kontrollmoment 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Luleå kommunstyrelse har pekat ut obligatoriska kontrollmoment som alla 
ingående nämnder och styrelser ska bedöma och analysera för hantering. 
 
e-nämndens beredningsgrupp har i enlighet med rutin för internkontroll 
berett förslag till hantering av de av Luleå kommunstyrelse utpekade 
obligatoriska kontrollmoment. Beredningsgruppen bedömer att 
kontrollmomenten inte utgör risker på den nivå som kräver särskild kontroll. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer e-nämndens beredningsgrupps förslag under proposition 
och finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Planera - Intern kontroll, E-NAMND, Hid: 2022.11 
• Beslut Kommunstyrelsen 2022-09-12Obligatoriska kontrollmoment 

2023, E-NAMND Hid: 2022.12 
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§ 21 
 
Information om aktuella och pågående aktiviteter 
Ärendenr 2022/22-2.2.0.2 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för Norrbottens e-nämnd pågår aktiviteter som utgår från en 
beslutad verksamhetsplan. Nedan följer en kort status för varje 
 

• DCBD (gemensamt datacenter) 
STATUS:  

o I drift och förvaltning sedan 2021. 
o Älvsbyn, Boden och Gällivare är inne i plattformen 
o Migrering av kommuner pågår 

 
•  Etablering verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten 

STATUS: 
o Gällivare kommun först ut i en pilot under slutet av 2022 och 

början av 2023, sedan finns en införandeplan för alla 
kommuner. 

o Rekrytering och etablering av gemensam 
förvaltningsorganisation pågår 

o Stort fokus på förändringsledning och mellankommunal 
samverkan. 

 
• Utvecklingsprojekt gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten  

STATUS:  
o Projektet pågår enligt plan. Planering inför gemensam 

upphandling påbörjad. 
o Inköpare tillsatt, kravutveckling påbörjad. 

 
• Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal 

STATUS: 
o Förstudie genomförd och slutrapporterad 
o Hittills har 8 kommuner meddelat att man vi gå vidare med ett 

gemensamt utvecklingsprojekt 
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• Gemensamt Lönesystem (f.d. HR) 
STATUS:  

o Förstudien pågår 
o Direktivet reviderat till att endast omfatta löneadministration 
o Avslutas och slutrapporteras Q1 2023 

 
• Etablering av funktion för Digitala signaturer 

STATUS:  
o Funktionen driftsatt, varje kommun beslutar och aktiverar själv 

för nyttjande.  
 

• E-tjänsteplattformen 
STATUS: 

o I drift och förvaltning sedan 2017 
o Upphandling för Ny drift-, support- och utveckling av 

plattformen sker under 2022/2023. 
 

• Verksamhetssystem för räddningstjänsten 
STATUS: 

o I drift och förvaltning sedan 2017 
 

• Gemensam E-arkiv 
STATUS: 

o I drift sedan 2019 
o Dialog kring gemensamt stöd och förvaltning pågår 

 
• Rekrytering samordnare  

STATUS: 
o Ny samordnare rekryterad, börjar 2/1 2023 

 
• Rekrytering förvaltningsledare verksamhetssystem Socialtjänsten 

STATUS: 
o omtag, ny annonsering under vecka 49 

 
• Intern struktur 

STATUS: 
o Samverkanshandbok med tillhörande bilagor framtagen, 

publicerad på www.norrbottensenamnd.se och kommunicerad 
till alla ingående kommuner 

o Arbetet med revidering av reglemente och samverkansavtal 
har fortgått under perioden och beredningsgruppen har fått ta 
del av utkast på reglemente och samverkansavtal och har haft 
som uppgift att förankra dessa i den egna kommunen.   
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o Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal tas upp i 
nämnden vid sammanträde 2022-12-14. 

  
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
e-nämnden bifaller förslaget. 
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§ 22 
 
Verksamhetsplan 2023 
Ärendenr 2022/23-1.2.1.3 
 
E-nämndens förslag till beslut 
e-nämnden beslutar bordlägga ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordnare tillsammans med beredningsgrupp har berett förslag till 
verksamhetsplan 2023 för e-nämndens verksamhet. 
 
Nämnden har vid sammanträde 2022-06-22 antagit budget för året 2023. 
Vid strategidag 2021-10-12 har nämnden fört dialog kring och bearbetat 
verksamhetsmål, indikatorer, gjort riskanalys samt arbetat med 
internkontrollmoment för året 2023. 
 
Verksamhetsplanen har genom beredningsgruppen distribuerats till 
respektive ingående kommun för påseende innan beslut i nämnden. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att bordlägga ärendet till e-nämndens sammanträde 
2023-03-03.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att bordlägga ärendet och finner att e-nämnden bifaller 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2023, E-NAMND, Hid: 2022.14 
 
Beslutet skickas till 
Sanna Lohilahti Bladfält 
Beredskapssamordnare Samhällsskydd, Kommunstaben Luleå kommun 
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§ 23 
 
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ärendenr 2022/24-2.3.4.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årligen genomförs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) inom Luleå kommun för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i 
enlighet med lagstiftningen. 
 
Tjänstepersoner inom Norrbottens e-nämnd är anställda inom avdelningen 
Innovation & Utveckling Luleå kommun. E-nämndens arbetsmiljöarbete ingår 
därför i avdelningen Innovation & Utvecklings arbetsmiljöarbete och följer 
Luleå kommuns övergripande process för detta. Uppföljning och 
dokumentation hanteras inom värdkommunens process för arbetsmiljöarbete. 
 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Norrbottens 
e-nämnds tjänstepersonorganisation har genomförts för året 2022.  
Uppföljningen genomfördes 2022-10-26 (för hela avdelningen Innovation och 
Utveckling) och är dokumenterat i Stratsys inom ramen för Luleå kommuns 
arbetsmiljöarbete. Ett av 25 påståenden besvarades med påståendet ”delvis”. 
 
Påstående 11 [Det finns skriftliga instruktioner för arbeten som innebär 
allvarliga risker.] Besvarades ”delvis” eftersom det finns personal inom Luleå 
kommun som arbetar med nät och kommunikation med tillgång till 
utrymmen med starkström som kräver utbildning och/eller instruktioner. Men 
detta gäller inte personal anställda under Norrbottens e-nämnd då dessa 
uppgifter inte ingår i Norrbottens e-nämnds arbete. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Svarsunderlag, E-NAMND, Hid: 2022.15 
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§ 24 
 
Revidering reglemente och samverkansavtal 
Ärendenr 2022/25-1.3.1.2 
 
E-nämndens beslut 

1. Norrbottens e-nämnd beslutar att väcka ärende i respektive 
medlemskommuns fullmäktige gällande revidering av reglemente och 
samverkansavtal enligt underlag.  

2. e-nämnden rekommenderar respektive medlemskommuns fullmäktige 
att anta förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Norrbottens e-nämnd har sedan 2013 ett upprättat reglemente med 
tillhörande samverkansavtal (samverkansavtal reviderat 2016). I detta regleras 
nämndens uppgifter och ansvarsområden. Behov av översyn och möjlig 
revidering av reglemente och samverkansavtal har uppstått utifrån att 
ingående kommuner anser att nämndens uppdrag och uppgifter kan behöva 
förtydligas, särskilt vad gäller beslutsfattande och förvaltningsrelaterade 
uppgifter (för gemensamma lösningar och ramavtal). Därav har flera 
arbetsgrupper bestående av representanter med deltagare från flera av 
medlemskommunerna formerats och har under delar av året 2021 och 2022 
arbetat fram rutiner, checklistor, riktlinjer och en gemensam 
samverkanshandbok för den operativa verksamheten inom nämnden. Vid e-
nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 antog nämnden 
verksamhetsplan för året 2022 där ett av verksamhetsmålen för året är att 
reglementet och samverkansavtalet ska revideras utifrån uppstådda behov av 
förtydligande och för en mer ändamålsenlig verksamhet.  
 
Olika förslag har diskuterats med beredningsgruppen och de olika 
arbetsgrupperna (arbetsgrupp intern struktur, arbetsgrupp upphandling och 
arbetsgrupp juridik), samt den politiska arbetsgruppen. Ett förslag till 
revidering av reglemente och samverkansavtal har genom de olika 
arbetsgrupperna och i samverkan med beredningsgruppen tagits fram. Detta 
förslag har via beredningsgruppen presenterats i alla medlemskommuner för 
förankring. Nämnden ombeds fatta beslut att väcka ärende i respektive 
medlemskommuns fullmäktige för revidering av reglemente och 
samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd i enlighet med bifogade underlag 
”Reglemente” och ”samverkansavtal”.  
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Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog 2011 fram “Strategi för 
eSamhället” som vägledning för utveckling av arbetet mot eSamhället. 
Vägledningen innehåller 3 övergripande mål: 

– Enklare vardag för privatpersoner och företag 

– Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet 

– Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Flertalet av länets kommuner antog strategin påbörjade utvecklingsarbeten 
utifrån denna. SKL konstaterade dock att regional samverkan är absolut 
nödvändig för att de mindre kommunerna ska ges förutsättningar att uppnå 
strategins intentioner. 
 
Utifrån detta beslutade dåvarande kommunförbundet i Norrbotten via 
styrelsen att ge under 2012 uppdraget till en arbetsgrupp (AG IT), bestående 
av 3 kommunalråd, 3 kommunchefer, en IT-chef samt två tjänstemän från 
Kommunförbundet, att utreda möjligheten till samverkan i länet kopplat till 
strategin för eSamhället.  
 
Utifrån utredningen beslutade kommunförbundets styrelse att 2012-12-13 
rekommendera länets kommuner att bilda en gemensam nämnd med Luleå 
som värdkommun. Kommunfullmäktige i Luleå kommun beslöt 13-02-25 att 
inrätta en gemensam e-nämnd och bjuda in övriga kommuner i Norrbotten. 
Respektive kommun fattade beslut i frågan via sina kommunfullmäktige 
under 2013 och 13 av 14 kommuner klev in som medlemskommuner. 2016 
klev även den 14e kommunen i Norrbotten in i den gemensamma nämnden 
vid namn ”Norrbottens e-nämnd”.  
 
Vid nämndens inrättande upprättades ett reglemente och samverkansavtal 
framtaget av en utredningsgrupp med tjänstepersoner från Piteå, Kalix, Luleå 
och kommunförbundet. Detta reglemente baserades till stor del på en annan 
gemensam nämnds reglemente och som rekommenderades av dåvarande SKL 
(Sveriges kommuner och landsting, nuvarande SKR – Sveriges kommuner och 
regioner). Reglementet granskades av Luleå kommuns kommunjurist innan 
antagande. 
 
Utvecklingsarbeten inom nämnden 
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 E-nämnden 2022-12-14  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

Vid beredningsgruppens möte 2020-04-07 beslutades att en arbetsgrupp för 
”intern struktur” med deltagare från medlemskommunerna skulle formeras 
för att tillsammans med samordnare arbeta med att utveckla processer för 
verksamheten inom Norrbottens e-nämnd, samt mallar, rutiner, riktlinjer och 
arbetssätt. Detta utifrån att kommunerna i dialog med samordnare pekat ut 
områden som krävde förtydligande och behov av struktur. Det som främst 
pekades ut var otydlighet gällande ansvarsfördelning och beslut mellan den 
egna kommun och den gemensamma nämnden, samt otydlighet gällande 
gemensamma avtal, gemensamma lösningar och gemensam förvaltning.   I 
anslutning till denna arbetsgrupp beslutades även vid nämndens 
sammanträde 2020-11-05 att en tillfällig politisk arbetsgrupp bestående av 
ordförande, vice ordförande och några ledamöter skulle formeras för att agera 
styrgrupp till arbetet och hantera mer strategiskt övergripande 
frågeställningar kopplat till intern struktur. Utifrån behov som uppstått har 
även en arbetsgrupp som hanterat upphandlings- och avtalsrelaterade frågor 
samt en arbetsgrupp för juridiska spörsmål och arbete med reviderat 
reglemente och samverkansavtal skapats under 2021. Alla arbetsgrupper har 
bestått av resurser från ingående kommuner med rätt kompetens utifrån 
uppdraget.  
 
Arbetsgruppen för intern struktur började med att definiera huvudprocess 
och delprocesser för Norrbottens e-nämnd. Dessa har legat till grund för 
fortsatt arbete. Arbetet gällande intern struktur har hittills resulterat i: 

- Huvudprocess och delprocesser för Norrbottens e-nämnd 
- Rutin gällande ramavtal 
- Delegationsordning för Norrbottens e-nämnd 
- Årshjul för nämnden 
- Rutiner för del- och helårsrapportering 
- Förbättrade rutiner gällande riskanalys, målarbete och intern kontroll 
- Samverkanshandbok 
- Checklista för upphandling 
- Mallar gällande överenskommelser och garantiåtaganden 

 
I anslutning till detta beslutade Norrbottens e-nämnd vid sammanträde 2021-
12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 i verksamhetsplanen för året 2022 att ett av 
verksamhetsmålen för året är att reglementet och samverkansavtalet revideras 
utifrån uppstådda behov av förtydligande och för en mer ändamålsenlig 
verksamhet. Under året har arbetsgrupp bestående av kommunjurister och 
upphandlingsjurist arbetet med revidering av reglemente och 
samverkansavtal i nära samarbete med beredningsgruppen och arbetsgrupp 
intern struktur som kontinuerligt fått information om progressen i arbetet, 
samt kommit med synpunkter, revideringar och egna förslag under arbetets 
gång. 
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

Detta har resulterat i ett förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal. 
Nämnden har utifrån dessa att fatta beslut om ärende ska väckas i respektive 
medlemskommuns fullmäktige att anta reviderat reglemente och 
samverkansavtal.  

 
Gällande förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal 
Förslaget till revidering utgår ifrån ett förtydligande av nämndens uppgifter 
och syfte och förändrar inte nämndens grundläggande uppdrag att samordna 
medlemskommunerna i utveckling av digital förvaltning. Revideringen 
påverkar inte hur verksamheten drivs, dess organisation, storlek eller budget. 
Däremot förtydligar det samordningsuppdraget som finns inom nämnden och 
att beslutsfattande sker inom respektive kommun som ingår i nämnden i 
enlighet med den övergripande process som finns beskriven nedan. Nämnden 
kan alltså inte fatta beslut å de ingående kommunernas vägnar (se bild 
”beslutsstruktur”). 

 
Gällande nämndens förvaltande uppgifter förtydligas att dessa baserar sig på 
gemensamma överenskommelser som fattas av ingående kommuner där 
uppdrag lämnas till nämnden och för nämnden att acceptera.  
Utöver detta finns uppdateringar utifrån att kommunallagen gällande 
gemensamma nämnder har uppdaterats sedan nämndens inrättande 2013, 
men dessa påverkar inte heller den operativa verksamheten eller dess 
organisation utan tydliggör nämndsadministrationen och reglerar hantering 
av- och deltagande i sammanträden.  
 

Norrbottens e-nämnd 11

Beslutsstruktur utifrån förslag

Nämnd

Kvalificering
av idé

Avtals-
slutInförandeFörstudie

Utvecklings-
projekt Realisering FörvaltningBeslut Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut

Berednings
grupp

kommun

Beslut om idén
är kvalificerad
Beslut om
genomförande
av förstudie

Beslut om
finansierin
g av
förstudie

Beslut om
gemensamt
projekt,
finansiering

Acceptera
uppdrag att
förstudie
samordnas via
nämnden

Projektets
styrgrupp Beslut om

man vill ha
gemensam
upphandling

Beslut om man ska
kliva in i gemensam
upphandling

Beslut om
långsiktigt
åtagande/ga
ranti,
fördelning
av kostnader

Beredande beslut
gällande
förvaltning,
fördelning

Beslut om
tilldelning
Beslut om
gemensamt
införande-
projekt

Acceptera
förvaltning i
nämnden,
gemensamma
resurser

Beslut om
ärende till
nämnden

Beslut om
gemensam
förvaltning
och
tillhörande
kostnader

Beslut om
gemensamt nytt
projekt

Acceptera uppdrag
att
utvecklingsprojekt
samordnas via
nämnden

Fullmakt till upp-
handlande
kommun

Kvalificera
underlag för beslut

Kvalificera
underlag för
beslut
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

Samverkansavtalet har reviderats utifrån samma princip och förtydligar 
organisationen under nämnden, hur kostnadsfördelning sker mellan 
kommunerna och finansieringsprinciper.  
 
Revidering av reglemente och samverkansavtal innebär ingen utökad budget 
för Norrbottens e-nämnd eller utökat uppdrag.  
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och 
finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente, E-NAMND Hid: 2022.20 
• Samverkansavtal, E-NAMND, Hid: 2022.19 
• Bilaga_finansiering_samverkansavtal, E-NAMND, Hid: 2022.18 
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 
§ 25 
 
Sammanträdesordning 2023 
Ärendenr 2022/27-2.2.0.2 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar om sammanträden för året 2023 enligt redovisat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden redovisar förslag till sammanträdestider för året 2023.  
 
Sammanträdet 
E-nämndens samordnare redovisar förslag till sammanträdesordning enligt 
nedan: 
 
2023-03-03 kl. 13-17 (information, utbildning, sammanträde) 
2023-06-22 kl. 9-11 
2023-10-12 heldag (strategi, kompetensutveckling, sammanträde) 
2023-12-20 kl. 13-15 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och 
finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
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Norrbottens e-nämnd
KLASSS: Internt konfidentiellt

1

Ekonomi 2022
Uppdatering per sista oktober 2022

15 november 2022
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Norrbottens e-nämnd
KLASSS: Internt konfidentiellt

2

Utfall per sista oktober 2022

Nämnden visat ett underskott på -55 958 kr per sista oktober 
2022. Underskottet uppstår på grund av upplupna intäkter 
för vissa projekt.

AVVIKELSER
• 183 848 SEK, Grundfinansiering och e-kontor

Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-kontor på grund 
av vakant tjänst samordnare.

• -254 150 SEK, Projekt HR
Intäkten faktureras i efterskott, november/december.

• -144 280 SEK, Projekt DCBD
Intäkten faktureras i efterskott, november/december.

Utfall intäkter vs utfall kostander

INTÄKTER KOSTNADER AVVIKELSE

Grundbelopp 1 781 236 1 597 387 183 848

E-tjänsteplattform 910 713 872 417 38 296

Räddningstjänsten 637 212 610 417 26 795

E-arkiv 272 283 260 833 11 450

SOC ECO-system 1 252 502 1 199 833 52 669

Projekt Elevhälsan 426 258 421 475 4 783
Projekt HR 0 254 150 -254 150
Projekt LMS, e-utbildning 191 381 166 750 24 631
Projekt DCBD 0 144 280 -144 280

SUMMA 5 471 584 5 527 542 -55 958

Uppdaterad 2022-11-15
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Norrbottens e-nämnd
KLASSS: Internt konfidentiellt

3

Projekt
Utfall per sista oktober 2022

AVVIKELSER

• 4 783SEK, Projekt Elevhälsan
Vissa upplupna kostnader gällande projekt

• -254 150 SEK, Projekt HR
Intäkten faktureras i efterskott, november/december.

• 24 631 SEK, Projekt LMS
Vissa upplupna kostnader gällande projekt

• -144 280 SEK, Projekt DCBD
Intäkten faktureras i efterskott, november/december

Utfall intäkter vs utfall kostander

INTÄKTER KOSTNADER AVVIKELSE

Utfall kr Utfall kr

Projekt Elevhälsan 426 258 421 475 4 783

Projekt HR 0 254 150 -254 150

Projekt LMS, e-utbildning 191 381 166 750 24 631

Projekt DCBD 0 144 280 -144 280

Uppdaterad 2022-11-15
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Norrbottens e-nämnd
KLASSS: Internt konfidentiellt

4

Budget och prognos helår 2022
Prognos, intäkter vs kostnader
Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott,
108 tkr. Vakant tjänst e-samordnare.

• Projekt har tillkommit under året och noteras som avvikelse 
jämfört med urspungsbudget.

• SOC Ekosystem har tillkommit under året och noteras som 
avvikelse jämfört med urspungsbudget.

Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse
INTÄKTER

Grundfinansiering 2 002 600 2 002 600 0
Uppdrag och Projekt 1 078 800 1 078 800
Tjänst e-tjänsteplattform 1 046 900 1 046 900 0

Tjänst Räddningstjänsten 732 500 732 500 0
Tjänst e-arkiv 322 000 313 000 -9 000
Tjänst SOC Ekosystem 930 600 2 175 800 1 245 200
Övriga intäkter

Summa intäkter 5 034 600 7 349 600 2 315 000

KOSTNADER

Grundfinansiering 2 002 600 1 894 287 -108 313
Uppdrag och Projekt 0 1 078 800 1 078 800
Tjänst e-tjänsteplattform 1 046 900 1 046 900 0

Tjänst Räddningstjänsten 732 500 732 500 0
Tjänst e-arkiv 322 000 313 000 -9 000
Tjänst SOC Ekosystem 930 600 2 175 800 1 245 200
Övriga kostnader

Summa kostnader 5 034 600 7 241 287 2 206 687

Rörelseresultat 0 108 313 108 313
Uppdaterad 2022-11-15
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Norrbottens e-nämnd
KLASSS: Internt konfidentiellt

5

Budget 2022
26 maj 2021
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Norrbottens e-nämnd
KLASSS: Internt konfidentiellt

6

Budget 2022
Intäkter Budget 

2022

Grundfinansiering 1 065 400

Verksamhetsutvecklare e-tjänster 937 200

Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC 930 600

E-tjänsteplattform 1 046 900

Räddningstjänsten system 732 500

E-arkiv 322 000

Summa intäkter 5 034 600

Kostnader
Grundfinansiering 1 065 400

Verksamhetsutvecklare e-tjänster 937 200

Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC 930 600

E-tjänsteplattform 1 046 900

Räddningstjänsten system 732 500

E-arkiv 322 000

Summa kostnader 5 034 600

Rörelseresultat 0

Kommentarer Budget 2022:
• Uppräkning med 2% enligt samverkansavtalet.
• Inga projekt budgeterade för 2022. Projekt som 

tillkommer till budgeten under året rapporteras 
som en avvikelse.

• Exkl. Datacenter Norrbotten
• Det gemensamma alternativet Datacenter 

Norrbotten ingå inte i budgeten då det 
faktureras direkt från leverantören till respektive 
kommun.
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KLASSS: Internt konfidentiellt

7

Fördelning årskostnader 2022
Grundfinansiering Verksamhetsutvecklare

e-tjänster

Arjeplog 76 100 40 000
Arvidsjaur 76 100 46 200
Boden 76 100 85 200
Gällivare 76 100 66 300
Haparanda 76 100 52 300
Jokkmokk 76 100 43 800
Kalix 76 100 63 400
Kiruna 76 100 75 900
Luleå 76 100 174 500
Pajala 76 100 45 900
Piteå 76 100 110 500
Älvsbyn 76 100 49 500
Överkalix 76 100 41 000
Övertorneå 76 100 42 700

Summa 1 065 400 937 200

Årskostnader
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KLASSS: Internt konfidentiellt

8

Gemensamma tjänster 2022
E-tjänsteplattform Räddningstjänsten

verksamhetssystem
E-arkiv

Arjeplog 48 200 25 800 4 000
Arvidsjaur 54 600 30 200 9 000
Boden 92 800 67 700 36 000
Gällivare 75 400 44 400 23 000
Haparanda 60 600 45 200 13 000
Jokkmokk 52 100 39 300 7 000
Kalix 72 000 67 500 21 000
Kiruna 83 300 50 900 29 000
Luleå 178 600 149 600 97 000
Pajala 54 100 40 600 8 000
Piteå 117 100 74 000 53 000
Älvsbyn 57 700 32 300 11 000
Överkalix 49 100 37 200 5 000
Övertorneå 51 300 27 800 6 000

Summa 1 046 900 732 500 322 000
* Prognos

Gemensamma alternativ
• E-arkiv. (2018)
• Räddningstjänsten verksamhetssystem (2017)
• E-tjänsteplattform (2017)

• E-tjänsteplattform
o Transaktionskostnader för BankID tillkommer, 

beräkna 500-1500 kr/år
o Förvaltningskostnader för eIDAS tillkommit under 

2019.

• Räddningstjänsten
o Nya funktioner beställda av verksamheten har 

tillkommit under 2018, 2019 och 2020.

• E-arkiv
o 40 000 kr i engångskostnad tillkommer vid uppstart.
o Lagning och backup tillkommer med 84kr/GB/år.

Årskostnader
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Datacenter Norrbotten
Datacenter

Grundfunktion
Datacenter

Kapacitet nyttjande

Arjeplog 50 400
Arvidsjaur 58 800
Boden 110 400
Gällivare 85 200
Haparanda 67 200
Jokkmokk 55 200
Kalix 81 600
Kiruna 98 400
Luleå 230 400
Pajala 57 600
Piteå 145 200
Älvsbyn 62 400
Överkalix 51 600
Övertorneå 54 000

1 208 400
* Prognos

Nytt gemensamt alternativ 2020.
Kostnaderna faktureras direkt till respektive kommun 
från leverantören. Delar av kostnaderna baseras på 
nyttjandet är justeras löpande vilket gör att vi valt att 
faktureras direkt från leverantörernas system.

Årskostnader
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Budget 2022 inkl. Datacenter Norrbotten

Intäkter Budget 
2022

Grundfinansiering 1 065 400

Verksamhetsutvecklare e-tjänster 937 200

E-tjänsteplattform 1 046 900

Räddningstjänsten system 732 500

E-arkiv 322 000

Datacenter Norrbotten 1 208 400

Summa intäkter 5 312 400  

Kostnader
Grundfinansiering 1 065 400

Verksamhetsutvecklare e-tjänster 937 200

E-tjänsteplattform 1 046 900

Räddningstjänsten system 732 500

E-arkiv 322 000

Datacenter Norrbotten 1 208 400

Summa kostnader 5 312 400 

Rörelseresultat 0

Kommentarer Budget 2022:
• Uppräkning med 2% enligt samverkansavtalet.
• Inga projekt budgeterade för 2022. Projekt som 

tillkommer till budgeten under året rapporteras 
som en avvikelse.

• Inkl. Datacenter Norrbotten
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Intern kontroll - 2023 (E-nämnd) 
  Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut Analys 

 Kontrollera och säkerställ efterlevnad av 
dataskyddsförordningen (GDPR) 
Kontrollmetod exempelvis: Kontroll av alla 
eller stickprov 
•Personuppgiftsbiträdesavtal 
•Rutiner för registrerades rättigheter 
•Information till registrerade 
•Kvalitén i befintliga registreringar i 
registerförteckning  

1 osannolik 2 lindrig 3 kännbar Risk 
accepteras  

Nämnden har personuppgiftsbiträdesavtal, samt följer Luleå 
kommuns process för registerförteckning.  

 Kontrollera och säkerställ efterlevnad av 
rutinen för leasingavtal  
Kontrollmetod exempelvis: Kontroll av alla 
eller stickprov 
• Leasingavtal  

1 osannolik 1 försumbar 1 Risk 
accepteras 

Nämnden innehar inga egna leasingavtal. 

 Kontrollera och säkerställa att gällande regler 
för informationsförvaltning följs 
Kontrollmetod exempelvis:  
Kontroll av alla eller stickprov 
• Arkivbeskrivning 
• Dokumenthanteringsplan 
• Kvalitén i dokumenthanteringsplanen 
• Information skyddas mot brand, vatten, 
stöld och skadegörelse  

2 mindre 
sannolik 

2 lindrig 4 Risk 
accepteras 

Norrbottens e-nämnd följer värdkommunen Luleå kommuns regler 
och rutiner för dokumenthanteringsplaner och 
informationsförvaltning. 
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 Kommunstyrelsen 2022-09-12  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 
§ 227 
 
Obligatoriska kontrollmoment 2023 
Ärendenr 2022/1003-1.3.2.2 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande obligatoriska kontrollmoment för intern 
kontroll 2023: 

• Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

• Kontrollera och säkerställ efterlevnad av regler för informationsför-
valtning 

• Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutin för leasingavtal (gäller 
ej bolag). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll och att en övergripande organisation för detta upprättas. 
Riktlinjer för intern kontroll (KLF 2020/1539) gör gällande att plan för intern 
kontroll ska upprättas, uppföljning ska rapporteras samt vid årets slut utvär-
dera verksamhetens samlade system för intern kontroll.  
 
En riskanalys genomförs årligen för att identifiera de risker som ska följas 
upp. Kommunstyrelsens riskbedömning omfattar helheten. Utifrån det som 
framkommer vid den årliga riskanalysen, där politik och tjänstepersoner sam-
verkar, kan nämnder/bolagsstyrelser åläggas obligatoriska kontrollmoment 
som hanteras i enlighet med riktlinje för intern kontroll. 
 
Obligatoriska kontrollmoment är de som vid riskbedömning inte bedöms 
kunna accepteras eller omhändertas på annat sätt. Samtliga bedömda risker 
framgår i beslutsunderlag (se bilaga). 
Följande tre föreslås bli obligatoriska kontrollmoment 2023: 

1. Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

2. Kontrollera och säkerställ efterlevnad av regler för informationsför-
valtning 

3. Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutin för leasingavtal 
 
Förvaltningar hanterar alla tre obligatoriska kontrollmoment medan de kom-
munala bolagen hanterar de två första, dvs 1 och 2.  
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 Kommunstyrelsen 2022-09-12  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-08-29 § 176 föreslagit kommunsty-
relsen besluta följande obligatoriska kontrollmoment för intern kontroll 2023: 

• Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

• Kontrollera och säkerställ efterlevnad av regler för informationsför-
valtning 

• Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutin för leasingavtal (gäller 
ej bolag). 

 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beskrivning av ärendet 
De kontrollmoment som tas fram i den kommungemensamma riskanalysen 
riskbedöms i varje nämnd/bolagsstyrelse och hanteras i den egen interna kon-
trollplanen alternativt motiveras till varför kontrollen inte är nödvändig. De 
antas av nämnderna/bolagsstyrelserna tillsammans med deras egna verksam-
hetsspecifika kontrollmoment. 
 
Dialog: 
Representanter från kommunstabens alla avdelningar har deltagit. Avstäm-
ning har även skett med specialister inom kontrollområden, kommunens kva-
litetsnätverk och verksamhetscontroller Luleå kommunföretag AB. Kommun-
styrelsen har vid workshop 2022-06-16 genomfört riskinventering och bidragit 
i riskanalysarbetet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Ökad jämlikhet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Mer jämställd fördel-
ning av makt och resurser. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Minskad klimatpåver-
kan. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Starkare ekonomi för 
tillväxt. 
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 Kommunstyrelsen 2022-09-12  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 

• Bilaga till förslag till obligatoriska kontrollmoment 2023 
• Kommunstabens förslag till beslut gällande obligatoriska kontrollmo-

ment för intern kontroll 2023, KLF Hid: 2022.5128 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-29 § 176,  

KLF Hid: 2022.5198 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Kommunstaben, avdelning planering och analys 
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Utgåvehistorik för dokumentet 
 
 

Utgåva Datum Kommentar 

1 2018-05-13  

2 2019-05-15  

3 2020-02-28  

4 2020-03-11 Tillägg under 3.2 Verksamhetsmål sida 6 – förtydligande av första 
målformulering. Gäller inom ”nämndens områden”. Samt tillägg ”övriga 
förtroendevalda”. Omformulering under rubrik 6 Projekt och aktiviteter sida 
7 – Ändra från ”IT plattform Norrbotten” till ”gemensamt datacenter 
Norrbotten”.  

5 2020-12-16  

6 2021-12-16  

7 2022-12-14  
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Basfakta 

1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor 

1.1.1 Godkännande av verksamhetsplanen 

 
Verksamhetsplanen godkänd av: 
 
 
 

Ordförande e-nämnden:  
 

E-samordnare: 
    

Carina Sammeli  Adam Kjellgren 

1.2 Verksamheten, sammanfattning 

1.2.1 Verksamhetens omfattning  

Syftet med samverkan är att samordna de enskilda medlemskommunernas arbete inom strategisk 
verksamhetsutveckling med stöd av IT, så kallad digital förvaltning, för att därigenom öka den 
mellankommunala samverkan och skapa förutsättningar för att uppnå en effektiv förvaltning av hög 
kvalité i alla medlemskommuner.   
Samverkan omfattar arbete med att samordna utredandet av frågor kopplade till digital förvaltning inom 
kommunerna, samordna framtagandet av underlag inför samordnade upphandlingar av digitala lösningar 
och förvalta digitala lösningar som upphandlats genom vissa samordnade upphandlingar. Samverkan 
omfattar således inte ansvar för att genomföra samordnad upphandling.  
 
Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för medlemskommunernas 
arbete inom digital förvaltning.  Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete 
med att gemensamt; 
- utreda frågor kopplade till digital förvaltning i form av gemensamma förstudier och utvecklingsprojekt, 

och  
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.   
Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner tillhandahålla 
förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar som upphandlats gemensamt och 
förvaltning av upphandlade avtal rörande sådana lösningar.  
 
För att verksamheten ska fungera och utvecklas positivt och därmed uppnå sitt syfte krävs att möjligheter 
till samverkan identifieras och diskuteras öppet, både mellan politiker och tjänstepersoner i de ingående 
kommunerna. Vidare är en prioritering nödvändig eftersom inte allt kan genomföras parallellt och att det 
finns en beredskap i respektive mottagarorganisation att använda resultaten av de olika 
samverkansprojekten. 

1.2.2 Samband med andra organisationer 

• Respektive kommun i Norrbotten 
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• Norrbottens Kommuner och dess olika samverkansorgan (till exempel styrelse, nätverken för 
socialchefer, ekonomichefer) 

• IT Norrbotten 
• Region Norrbotten 
• SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
• Inera 
• LTU (Luleå Tekniska Universitet) 

2  Strategisk riktning och mål 

2.1 Strategisk riktning för Norrbottens e-nämnd 
Tillsammans skapar e-nämnden möjligheter till en innovativ, likvärdig och förbättrad service för       
medborgare och företag som gör det ännu mer attraktivt att leva och bo i Norrbotten. 

2.2 Effektmål 
Effekten av e-nämndens verksamhet och samverkan mellan kommunerna ska leda till: 

• att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv – oavsett kommun inom 
e-nämnden 

• att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner 
• att effektivare nyttja resurser och säkra kompetensförsörjning genom samverkan och genom att 

skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan 
• att genom gemensamma alternativ bidra till effektivt resursutnyttjande och ekonomiskt 

fördelaktiga lösningar  
• att stärka omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen 

2.3 Mål 
För att uppfylla effektmålen ovan (se punkt 2.2) samt underlätta uppföljning har nedanstående resultatmål 
formulerats för e-Nämnden. Målen följs upp tertialvis och handlingsplan för måluppfyllelse slås fast vid 
delårsuppföljning. Dessa mål är formulerade enligt nedanstående med tillhörande indikatorer: 

2.3.1 mål 

• Nämnden enskilt eller gemensamt med andra har genomfört minst en kompetenshöjande insats under 
året 2023 inom nämndens områden som riktar sig till nämndens ledamöter.  

• Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat behovsanalyser, förstudier, projekt och 
upphandlingar. 

• Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för de ingående kommunerna efter 
genomförd upphandling inom ramen för Norrbottens e-nämnd  

• Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret  
• Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. Vi eftersträvar en närvaro om 100% 

från nämndens ledamöter, målet är dock att minst 75% deltar.  
• Under verksamhetsåret 2023 ska nämndens reglemente och samverkansavtal vara reviderat 
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2.3.2 Indikatorer 

• Beredningsgruppen eftersträvar att genomföra 10 möten under verksamhetsåret men minst 8 
beredningsgruppsmöten ska ha genomförts. 

• Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten 
• E-nämndens e-kontor genomför uppföljningsdialoger med alla kommuner under 2023, i syfte att 

kartlägga stödbehov för e-tjänsteimplementering samt inhämta fakta för beslut om framtida utveckling 

3 Internkontrollplan 2023 och riskanalys  
Internkontrollplanen har tagits fram genom identifiering och analys av risker i verksamheten. Själva 
riskanalysen görs för att identifiera risker kopplat till uppsatta mål. En bruttolista tas fram över tänkbara 
interna och externa risker som på något vis hotar att vi fullgör våra uppgifter. Detta har skett genom en 
arbetsgrupp för intern struktur, beredning av förslag via beredningsgruppen, samt analys och beslut av 
nämndens ledamöter vid nämndens strategidag. Kontrollmoment som beslutats för hantering via 
internkontroll följs upp under 2023. 

Risk Ansvarig  Metod Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut Analys 

projekt följer inte 
plan för tid, mål 
och budget 

samordnare Avstämning med 
projektledare 

4 1 4 Risk 
accepteras 

Att projekt 
försenas är inte 
ovanligt och kan 
påverka 
projektekonomin 
negativt men 
även enskild 
kommun då 
dessa väntar på 
lösningar som 
ska komma ur 
projekten och 
kan ha avtal 
som är på väg 
att löpa ut.  

befintliga 
leverantörsavtal 
efterlevs ej och 
följs inte upp  

Utsedd 
förvaltningsorganisation 

Leverantörsdialoger 
 

2 2 4 Risk 
accepteras 

Det finns en 
ansenlig mängd 
avtal inom 
nämnden som 
kommunerna 
nyttjar – 
antingen 
gemensamt 
eller via enskilt 
avrop. Dessa 
behöver följas 
upp för att 
tillgodose 
följsamhet hos 
både leverantör 
och beställare 

Nämnden lyckas 
inte fastställa 
reviderat 
reglemente och 
samverkansavtal 

Fullmäktige i respektive 
ingående kommun 

Uppföljning av 
beslutsläge i 
respektive kommun 

2 3 6 Följs upp 
genom 
internkontroll 

Om nämnden 
inte kan 
fastställa nytt 
reglemente så 
gäller 
reglementet från 
2013 som 
kräver 
förtydligande 
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4 Projekt, förvaltning och löpande verksamhet  
Under denna rubrik redovisas beslutade aktiviteter inom ramen för nämndens verksamhet. Dessa 
sträcker sig till och med avtalsupprättande utifrån nämndens ansvarsområde om inte särskild 
överenskommelse ingåtts av medlemskommunerna och uppdrag lämnats till nämnden. Status 
rapporteras utifrån vilken fas en beslutad aktivitet befinner sig i utifrån nedanstående process.  
 

 
 

4.1 Projekt 
 

Risk Ansvarig  Metod Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut Analys 
och som inte 
anses vara 
ändamålsenligt 

Resursbrist på 
grund av vakant 
tjänst 
samordnare e-
nämnden 

Ansvarig chef Uppföljning av 
rekryteringsprocess 

2 3 6 Följs upp 
genom 
internkontroll 

Resursbristen 
innebär en 
avsevärt 
minskad 
utvecklingstakt, 
försämrad 
kommunikation 
och information 
gentemot 
ingående 
kommuner 
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Benämning Status Tidplan1 Kommentar 
Gemensamt verksamhetssystem 
Socialtjänsten Norrbotten 

införande 2017 – 2023 Stödja Socialtjänsten i 
utökad samverkan genom 
gemensamt systemstöd. 

Gemensamt system elevhälsan Utveckling/realisering 2019 – 2023 en samlad elevhälsa i 
länet utifrån 
dokumentation, 
kommunikation, processer 
och flöden med fokus på 
främjande och 
förebyggande insatser. 

Datacenter Norrbotten (DCBD) införande  2019-2023 Stödja IT-verksamheten i 
utökad samverkan genom 
gemensamt datacenter. 

Gemensamt löneadministrativt 
system 

förstudie 2021–2023 Utredning av 
förutsättningar för ett 
gemensamt 
löneadministrativt system 

 

4.2 Förvaltning 
Benämning Status Tidplan2 Kommentar 
Förvaltning Gemensam e-
tjänsteplattform 

Förvaltning  Tekniken är etablerad och nu 
jobbar varje kommun med 
verksamhetsutförande, där e-
nämnden stöttar. 

Gemensam funktion – Digitala 
signaturer inom kommunen och 
med externa intressenter 

Förvaltning 2020 - 2021 Gemensam funktion för att 
enkelt signera generella 
dokument. 

Förvaltning ramavtal Förvaltning Respektive 
avtalslängd 

Bevaka avtalstider, styrning 
och uppföljning enligt rutin 

Förvaltning gemensamma 
kontrakt 

Förvaltning Respektive 
avtalslängd 

Genom respektive utsedd 
förvaltningsorganisation 

 

4.3 Löpande verksamhet 
Benämning Status Tidplan3 Kommentar 
Regional Samverkan Löpande Löpande Norrbottens Kommuner 

 
 
1 Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas. 
2 Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas. 
3 Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas. 
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Intern struktur 
 

 

Pågående 2020 - 2023 Utveckling av huvudprocess, 
delprocesser med tillhörande 
dokumentationsstruktur, 
utvecklingsförslag, 
samverkanshandbok 

Kommunikationsaktiviteter 
 
 

Löpande Löpande Nyhetsbrev, möten, 
kommundialoger, 
presentationer, med mera 

Utbildning/fortbildning Löpande Löpande nämndsammanträden, 
nätverksmöten, strategidagar 

Ekonomi/administration Löpande Löpande Upprättande av budget, 
fakturering, 
nämndadministration, 
sekreterarskap 

Nämndsammanträden och 
beredningsgruppsmöten/IT-
chefsnätverk 

Löpande Sammanträden 
4/år  
Beredningsgrupp 
8-10/år 

Förbereda underlag, planera, 
genomföra, dokumentera, 
följa upp och exekvera beslut  

 

5 Organisation 

5.1 Verksamhetens organisation 
E-nämnden: politiskt tillsatt nämnd med en ledamot och en ersättare från de 14 ingående kommunerna. 
Nämnden är ett beslutande och strategiskt forum. 
 
Beredningsgruppen: Beredande organ för nämnden. Stöd till e-samordnaren.  
 
E-samordnare: tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att samordna nämndens 
verksamhet i samverkan med kommunerna och andra intressenter. 
 
Nämndadministratör: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå som bistår nämnden med erforderlig 
administrativ assistans 
 
Verksamhetsutvecklare e-tjänster: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom 
nämndens ramar förvalta och utveckla e-tjänsteplattformen samt stötta kommunerna i utveckling av e-
tjänster (maj 2015) 
 
Förvaltningsledare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten: Tjänsteperson anställd i 
värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar förvalta och utveckla Verksamhetssystem 
Socialtjänst. (december 2021) 

 
Projekt: Vid varje projekt tillsätts övergripande projektledare via ingående kommuner eller genom extern 
konsult. Varje projekt, dess arbetsgrupper och insatser bemannas av resurser från ingående kommuner 
och eller externa resurser i form av konsulter som expertstöd.  
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5.2 Ansvar, befogenheter 
Nämndens och dess ledamöters ansvar och befogenheter utgår från reglementet för nämnden. 
 
Ordförande i enlighet med delegationsordning 
 
E-samordnarens ansvar är att samordna och verkställa nämndens verksamhet utifrån de beslut som 
nämnden fattar i olika ärenden. Befogenheterna för e-samordnaren är att bereda olika frågor för 
nämnden samt äska resurser till utredningar, förstudier och projekt i samråd med tjänstepersoner i 
kommunerna. I enlighet med delegationsordning kunna ta verkställande beslut delegerade till 
samordnaren. 
 
Beredningsgruppen ansvarar för att tillsammans med samordnaren bereda ärenden till nämnden.  
Representanten i beredningsgruppen ska; 
- Utgöra kopplingen mellan nämnden och den egna kommunen i utförande och kommunikation 
- Kunna fånga kommunens behov och kommunicera dessa i beredningsgruppen 
- Representera den egna kommunen och dess intressen 
- Ansvara för beredning av eventuella ärenden i den egna kommunen (i anslutning till gemensamma e-

nämndsprojekt) 

5.3 Samverkan 
För att nämndens verksamhet i form av projekt, utredningar och förstudier ska ge förväntade effekter 
krävs bra samverkan mellan parterna över tid där nämnden fattar strategiska beslut som e-samordnaren 
tillsammans med övriga tjänstepersoner i kommunerna effektuerar på olika sätt. 
Formen på samverkan kan variera beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. 

6 Verksamhetsplanering, koordinering 

6.1 Möten och sammanträden  
E-nämnden planerar att sammanträda fyra gånger under varje verksamhetsår. Detaljerade 
sammanträdesdatum visas på nämnden egna hemsida. 

6.1.1 Årshjul 

Mars:  
• Beslut om verksamhetsberättelse 
• Information om ekonomi och verksamhet 

Juni:  
• Beslut om budget,  
• Beslut om delårsrapport 1 
• Information om ekonomi och verksamhet 

September/Oktober:  
• Beslut om delårsrapport 2, 
• Riskanalys och verksamhetsplanering (strategidag) 
• Information om ekonomi och verksamhet 

December:  
• Beslut om Verksamhets- och internkontrollplan  
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• Information om ekonomi och verksamhet 
 
Beredningsgrupp planerar att träffas ca 10 gånger under varje verksamhetsår. Till detta tillkommer även 
strategidagar för beredningsgrupp samt nämndens ledamöter 2 - 4 gånger per år.  

6.2 Resursbehov 
Grundbemanningen för verksamheten är ett kansli med e-samordnare samt nämndsekreterare som 
sköter samordningsuppdraget samt det administrativa i nämndens arbete (kallelser, protokoll, diarium, 
hemsida etcetera). 
 
Beredningsgruppen bör bestå av tjänstepersoner med mandat att fatta tjänstemannabeslut inom 
området. 
 
För att kunna genomföra beslutade utredningar, förstudier och projekt äskar och säkrar e-samordnaren 
resurser från kommunerna. I vissa fall kan konsulthjälp behövas och då sker en sådan säkring när 
finansiering för det är beslutad. 

7 Arbetsformer 

7.1 Resurser 
Beslut om genomförande av utvecklingsinsatser fattas av nämndens ledamöter genom att acceptera 
uppdrag. Resurser för genomförande, såväl avseende verksamhetskunskap som teknik, tillhandahålls av 
medverkande kommuner samt i förekommande fall av externa resurser som upphandlats. 

7.2 Rapportering 
E-samordnaren ansvarar för att följa upp och rapportera verksamheten både verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt till e-nämnden. 

7.3 Informationsspridning 
E-samordnaren ansvarar med hjälp av nämndens sekreterare för att relevant information finns tillgänglig 
på överenskomna sätt vid sammanträden, webbplats, nyhetsbrev och presentationer. Samtliga protokoll 
ska efter varje sammanträde skickas till samtliga medlemskommuner. Respektive kommun ansvarar för 
att protokoll anslås på respektive kommuns hemsida. 
 
De viktigaste mötena för verksamheten är: 

• Nämndsammanträden (4 gånger/år) 
• Beredningsgruppsmöten (ca 10 gånger/år) 
• Samverkansmöten med de olika intressenterna och ledande företrädare för dessa organisationer. 

 
ledamot i e-nämnden samt representant i beredningsgruppen ansvarar för återrapportering av beslut och 
kommunikation inom den egna kommunen.  
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7.4 Dokumenthantering 
De formella dokument som produceras inom verksamheten ska hanteras och lagras enligt de riktlinjer 
som gäller för värdkommunen Luleå. 
 
Arbetsdokument som produceras och hanteras i olika utredningar, förstudier och projekt hanteras på 
lämpligt sätt efter godkännande av e-samordnaren. 

7.5 Miljö 
När det gäller möten så ska dessa genomföras med via video eller telefon när det är lämpligt i syfte att 
minska resor. 
 
Miljö är en viktig aspekt som verksamheten ska ta hänsyn till i de samverkansprojekt som genomförs där 
det är tillämpligt. 

7.6 Administrativa rutiner 
Detta följer de regler och rutiner som finns inom värdkommunen. 

8 Ekonomi 

8.1 Kostnader för nämndens samordnande uppgifter 
Kostnader för nämndens samordnande uppgifter ska fördelas mellan medlemskommunerna i lika delar 
och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till 
efterföljande år. Kostnader avser det kansli som sköter nämndens samordning och administrativa 
funktioner 

 
För 2023 är följande budget beslutad: 1 127 000 kr 
 
Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott 
baserat på nämndens budget. För 2023 blir beloppet 80 500kr/kommun och 14 kommuner. 

8.2 Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter 
För nämndens uppgift att tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala 
lösningar m.m. ska finnas de resurser som behövs för att kunna utföra förvaltande uppgifter enligt 
överenskommelse med medlemskommuner. 
 
Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter ska ersättas av medlemskommunerna i enlighet med 
särskilda överenskommelser.  
 
För 2023 finns nedanstående tjänstepersoner anställda under Norrbottens e-nämnd med förvaltande 
uppgifter: 

 
Tjänsteperson, Verksamhetsutvecklare e-tjänster inkl. omkostnader: 
För 2023 är följande budget beslutad av nämnden: 1 046 900 kr fördelat enligt beslutat modell (en del 
rakt fördelat och en del fördelat på invånarantal) och 14 kommuner. 
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Tjänsteperson, Förvaltningsledare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten inkl. omkostnader: 
För 2023 är följande budget beslutad av ingående kommuner: 991 800 kr fördelat enligt beslutat modell 
(en del rakt fördelat och en del fördelat på invånarantal) och 14 kommuner. 

8.3 Projektfinansiering 
Varje projekt finansieras av de kommuner som väljer att delta i projektet och de specifika 
projektkostnaderna fördelas med invånarantal som fördelningsnyckel mellan de medverkande parterna. 
Detta är grundprincipen för projektfinansiering dock kan annan finansieringsmodell överenskommas. 
 
Alla behöver inte vara med i alla samarbetsprojekt – minskar risken för svårigheter att genomföra 
och/eller finansiera enskilda projekt. Det ska också ges möjlighet för kommuner som i efterhand vill 
ansluta sig till lösningen att köpa in sig enligt samma principer 

8.4 Budget 2023 

  
INTÄKTER Budget 2023 
Grundfinansiering 1 127 000 
Verksamhetsutvecklare e-tjänster 991 800 
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC 2 888 700 
E-tjänsteplattform 1 046 900 
Räddningstjänsten system 732 500 
SOC system, grund 509 200 
E-arkiv 322 000 

SUMMA INTÄKTER 7 618 100 
KOSTNADER  
Grundfinansiering 1 127 000 
Verksamhetsutvecklare e-tjänster  991 800 
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC 2 888 700 
E-tjänsteplattform 1 046 900 
Räddningstjänsten system 732 500 
SOC system, grund 509 200 
E-arkiv 322 000 

SUMMA KOSTNADER 7 618 100 
RÖRELSERESLUTAT 0 

 

9 Referenser 
 

Ref.no. Dokumentnamn och dokumentbeteckning Utgåva, datum 
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1 Reglemente för gemensam nämnd för utveckling av e-
förvaltning 
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2 Samverkansavtal för gemensam nämnd för utveckling av e-
förvaltning 

2016-02-10 
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Svarsunderlag - 2022 (Avdelning - Innovation & utveckling)Svarsunderlag - 2022 (Avdelning - Innovation & utveckling)

 Påstående att ta ställning tillPåstående att ta ställning till Enhet Utfall 2022

1. Skyddsombud och/eller medarbetare medverkar vid denna uppföljning. Ja

2. Luleå kommuns personalpolicy tillika arbetsmiljöpolicy är känd av alla medarbetare och används i arbetsmiljöarbetet. Ja

3. Vi arbetar enligt Luleå kommuns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och kompletterar, vid behov, med egna verksamhetsspecifika rutiner. Ja

4. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Ja

5. Skyddsombud ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.(besvaras endast om det finns skyddsombud)

6. Medarbetare ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. Ja

7. Vi har en tydlig och dokumenterad fördelning av arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet. Ja

8. De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga befogenheter och resurser för att genomföra dessa arbetsuppgifter. Ja

9. De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens för att genomföra dessa arbetsuppgifter. Ja

10. Medarbetarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet och hur man ska arbeta på ett säkert sätt. Ja

11. Det finns skriftliga instruktioner för arbeten som innebär allvarliga risker.(besvaras endast om det finns allvarliga risker) Delvis

12. För att främja hälsa och förebygga ohälsa undersöker och riskbedömer vi den fysiska arbetsmiljön minst en gång om året. Ja

13. För att främja hälsa och förebygga ohälsa undersöker och riskbedömer vi den organisatoriska och sociala arbetsmiljön minst en gång om året. Ja

14. Vi arbetar aktivt med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i vår verksamhet. Ja

15. Fördjupade/riktade undersökningar och riskbedömningar av arbetsförhållanden genomförs utifrån verksamhetens behov. Ja

16. Inför förändringar i verksamheten genomförs risk- och konsekvensbedömning. Ja

17. Vi upprättar handlingsplaner för de åtgärder som inte kan genomföras omedelbart. Ja

18. Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått önskad effekt. Ja

19. Vi rapporterar alla arbetsskador i Stella och till Försäkringskassan. Ja

20. Vi rapporterar alla tillbud i Stella. Ja

21. Vi rapporterar allvarliga arbetsskador och tillbud utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. Ja

22. Vi utreder ohälsa, tillbud och olycksfall för att säkerställa att det inte händer igen. Ja

23. Vi arbetar med rehabilitering och arbetsanpassning om behov uppstår. Ja

24. Vi har dokumenterade rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Ja

25. Vi anlitar Kommunhälsan, eller annan sakkunnig hjälp, om vår kompetens inom arbetsmiljöarbetet inte räcker till. Ja

sida 1 av 2 (2022-11-25)
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Norrbottens e-nämnd      
Postadress: Luleå kommun, 971 85 Luleå    Luleå kommun 
Besöksadress: Residensgatan 18, 971 87 Luleå    971 85 Luleå 
e-post: daniel.ahlqvist@lulea.se, Telefon: +46 (0) 72- 549 18 10   Org.nr. 212000-2742 

Bilaga finansiering och fördelning 

Översikt finansiering Norrbottens e-nämnd 
Beloppen för Norrbottens e-nämnd är fördelat på 14 kommuner. Kostnader för nämndens 
samordnande uppgifter ska fördelas mellan medlemskommunerna i lika delar och betalas i förskott 
baserat på nämndens budget. Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Prisindex läses av i oktober månad. Beloppet för år 2022 framgår av bilaga till det 
här avtalet. Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. 
Betalning ska ske i januari månad varje år. 
 
Kostnader för nämndens samordnande uppgifter 
1 065 400 kr för 2022 fördelat på 14 kommuner, 76 100 kr per kommun. 
1 127 000 kr för2023 fördelat på 14 kommuner, 80 500 kr per kommun (Budget). 
 
* Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex läses av 
i oktober månad. 
 
Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter 
Tjänsteman, Verksamhetsutvecklare e-tjänster inkl. omkostnader: 
 
937 200 kr för 2022, fördelat mellan 14 kommuner 
991 000 kr för 2023, fördelat mellan 14 kommuner (Budget). 
 
* Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex läses av 
i oktober månad. 
 

Fördelning per kommun 
Fördelning gällande 14 kommuner. 
 
 

 

Grundfinansiering E-kontor 
Verksamhetsutvecklare e-tjänster 

Arjeplog 76 100 40 000 
Arvidsjaur 76 100 46 200 
Boden 76 100 85 200 
Gällivare 76 100 66 300 
Haparanda 76 100 52 300 
Jokkmokk 76 100 43 800 
Kalix 76 100 63 400 
Kiruna 76 100 75 900 
Luleå 76 100 174 500 
Pajala 76 100 45 900 
Piteå 76 100 110 500 
Älvsbyn 76 100 49 500 
Överkalix 76 100 41 000 
Övertorneå 76 100 42 700 

Summa 1 065 400 937 200 
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Norrbottens e-nämnd      
Postadress: Luleå kommun, 971 85 Luleå    Luleå kommun 
Besöksadress: Residensgatan 18, 971 87 Luleå    971 85 Luleå 
e-post: daniel.ahlqvist@lulea.se, Telefon: +46 (0) 72- 549 18 10   Org.nr. 212000-2742 

 
För övriga kostnader för nämndens förvaltande uppgifter ersätts dessa av medlemskommunerna i 
enlighet med särskilda överenskommelser. För gemensamt verksamhetssystem socialtjänsten se 
överenskommelse i respektive medlemskommun. 
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Avtal om samverkan i gemensam e-nämnd för Norrbottens 
kommuner  

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, 
Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner 
samverkar sedan 2013-06-01 i en gemensam nämnd för utveckling av digital 
förvaltning. 
 
Luleå kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Luleå 
kommuns organisation. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller Reglemente för gemensam e-nämnd för 
Norrbottens kommuner samt detta samverkansavtal.  
 
Gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner ska benämnas “Norrbottens 
e-nämnd”. 
 
1. Uppgifter 
Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för 
medlemskommunernas arbete inom digital förvaltning.    
 
 Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete 
med att gemensamt   
- utreda frågor kopplade till digital förvaltning, och   
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.   
 
Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner 
tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala 
lösningar som upphandlats gemensamt och förvaltning av upphandlade 
avtal rörande sådana lösningar.   
 
Medlemskommunerna har inte överlåtit någon rätt att fatta beslut för 
medlemskommunernas räkning till nämnden. 
 
2. Personal och äganderätt till egendom 
Luleå kommun ska tillhandahålla de fastigheter, inventarier och annan lös 
egendom som krävs, samt vara arbetsgivare för den personal som 
ianspråktas för verksamheten.  
 
 
 
 
 

46167



3. Organisation  
Nämndens förvaltningsorganisation 
Nämndens samordnande uppgifter 
För nämndens samordnande uppgifter ska finnas ett kansli som sköter 
nämndens samordning och administrativa funktioner. 
 
Nämndens förvaltande uppgifter 
För nämndens uppgift att tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande 
förvaltning av digitala lösningar m.m. ska finnas de resurser som behövs för 
att kunna utföra förvaltande uppgifter enligt överenskommelse med 
medlemskommuner.  
 
Beredning och samråd 
För beredning av nämndens ärenden ska finnas en beredningsgrupp 
bestående av en tjänsteperson från varje medlemskommun.  
 
4. Kostnadsfördelning och finansiering  
Kostnader för ersättning till förtroendevalda  
Förtroendevalda i nämnden har rätt till ersättning av den medlemskommun 
som har valt dem.  
  
Kostnader hänförliga till nämndens förvaltningsorganisation 
Kostnader för nämndens samordnande uppgifter 
Kostnader för nämndens samordnande uppgifter ska fördelas mellan 
medlemskommunerna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens 
budget. Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Prisindex läses av i oktober månad. Beloppet för år 2022 
framgår av bilaga till det här avtalet. Uppkomna över- och underskott 
balanseras inom nämnden till efterföljande år. 
Betalning ska ske i januari månad varje år. 
 
Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter 
Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter ska ersättas av 
medlemskommunerna i enlighet med särskilda överenskommelser.  
 
Kostnader hänförliga till beredning och samråd 
Varje medlemskommun finansierar sina representanter i beredningsgruppen.  
 
Övriga kostnader 
Om medlemskommunerna inte kommer överens om annat ska det arbete 
som kommunerna själva utför i samband med gemensamma förstudier och 
projekt bäras av respektive kommun.  
 

47168



5. Budgetprocess  
Luleå kommun fastställer budget för nämnden efter samråd med övriga 
medlemskommuner.  
Nämndens budgetprocess följer Luleå kommuns övergripande 
budgetprocess.  
 
6. Insyn i förvaltningen  
Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och 
redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive 
samverkande parts fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Luleå 
kommuns egna nämnder. 

 
7. Omförhandling 
Var och en av medlemskommunerna har rätt att påkalla omförhandling av 
detta avtal. Omförhandlat avtal ska beslutas i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige.  
 
8. Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas 
genom förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten 
inte kan lösas därigenom, ska den avgöras av allmän domstol. 
 
9. Regressrätt 
Vid skadeståndsanspråk med anledning av verksamheten är Luleå kommun 
som värdkommunen ensam part i målet. För det fall skadeståndsskyldighet 
uppkommer har Luleå kommun regressrätt mot övriga medlemskommuner.  
 
10. Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 under förutsättning att fullmäktige i alla medlemskommuner 
har godkänt avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. Avtalet förlängs 
därefter med 4 år i taget om inte uppsägning sker senast 12 månader före 
avtalets utgång. Uppsägning ska vara skriftlig och skickas till samtliga 
medlemskommuner.   
 
Detta avtal har upprättats i 14 originalexemplar, varav de samverkande 
parterna har tagit var sitt. 

 
Arjeplogs kommun 
Arvidsjaurs kommun 
Bodens kommun 
Gällivare kommun 
Haparanda kommun 
Jokkmokks kommun 
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Kalix kommun 
Kiruna kommun 
Luleå kommun 
Pajala kommun 
Piteå kommun 
Älvsbyns kommun 
Överkalix kommun 
Övertorneå kommun 
 
Samtliga parter signerar med e-signatur.  
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Reglemente för gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner 

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, 
Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samverkar 
sedan 2013-06-01 i en gemensam nämnd för utveckling av digital förvaltning.  

Luleå kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Luleå kommuns 
organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan 
medlemskommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma 
nämnden.  

Gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner ska benämnas “Norrbottens e-
nämnd”. 

Inledning 

1 § Syftet med samverkan är att samordna de enskilda medlemskommunernas 
arbete inom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, så kallad digital 
förvaltning, för att därigenom öka den mellankommunala samverkan och skapa 
förutsättningar för att uppnå en effektiv förvaltning av hög kvalité i alla 
medlemskommuner.   

Samverkan omfattar arbete med att samordna utredandet av frågor kopplade till 
digital förvaltning inom kommunerna, samordna framtagandet av underlag inför 
samordnade upphandlingar av digitala lösningar och förvalta digitala lösningar 
som upphandlats genom vissa samordnade upphandlingar. Samverkan omfattar 
således inte ansvar för att genomföra samordnad upphandling.  

Verksamhetsområde 

Nämndens uppgifter 

2 § Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för 
medlemskommunernas arbete inom digital förvaltning.   

 Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete med att 
gemensamt  
- utreda frågor kopplade till digital förvaltning, och  
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.   

Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner 
tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala 
lösningar som upphandlats gemensamt och förvaltning av upphandlade avtal 
rörande sådana lösningar.  

Medlemskommunerna har inte överlåtit någon rätt att fatta beslut för 
medlemskommunernas räkning till nämnden. Vid samordnad upphandling 
behöver varje medlemskommun ge fullmakt till den kommun som ska genomföra 
upphandlingen.  
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Ansvar inom verksamhetsområdet 
3 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig.  
 Nämnden ansvarar för att långsiktigt planera och strategiskt utveckla 
verksamheten. 

4 § Kommunstyrelsen i Luleå kommun har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar 
för personalen inom nämndens verksamhet. Vid eventuell förändring av Luleå 
kommuns organisation kommer ansvaret för personalen att framgå av Luleå 
kommuns nämndsreglementen. 

5 § Nämnden ska utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt 
verksamhetsområde enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH samt anta en 
plan för hantering av extraordinära händelser.  

Insyn och samråd 
6 § Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.  
 
7 § Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande 
kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer 
när dessa är särskilt berörda.  

Arbetsformer 

Mandatperiod 
8 § Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens 
verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av avtal sker före 
mandatperiodens utgång. 

Sammanträden 
9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer och när 
minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att 
det behövs. 

En begäran om extra sammanträde ska inlämnas skriftligen till ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförande. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Kallelse 

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden. 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldsta ledamoten kalla till sammanträde. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

Offentliga sammanträden 

11 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Digitalt deltagande på distans vid sammanträden 

12 § Ledamöter och ersättare får delta vid sammanträden på distans. Deltagande 
på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Ledamöter och ersättare som deltar på distans ska säkerställa att inte obehöriga 
kan ta del av ljud eller bild. 

Ordföranden avgör om närvaro på distans får ske. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Sammansättning 

13 § Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare eller, om antalet sam- 
verkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att 
motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en ledamot 
och en ersättare. 

Kommunfullmäktige i Luleå kommun ska utse nämndens ordförande och vice 
ordförande bland dem som valts till att ingå i nämnden.  

Ordföranden 

14 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla ledamöter och ersättare till sammanträde i enlighet med lag och 
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reglemente, 

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda, 

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

5. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Presidium 

15 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. 

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

16 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot 
till ordförande för hela eller delar av sammanträdet. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som är till åldern äldst. 

Ordförandens ersättare ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter. 

Ersättares tjänstgöring 

17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska ersättaren från den samverkande part som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 
annan ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under 
ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid 
sammanträdet. 

Yrkanden 

19 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar 
att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 
nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

20 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

Reservation 

21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 

22 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. 

Tillkännagivande av protokoll 

23 § Justeringen av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de 
samverkande kommunernas anslagstavlor. 

Delgivningsmottagare 

24 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vice ordförande eller annan 
som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

25 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden med vice ordförande som ersättare. Nämnden får 
även uppdra till annan förtroendevald eller tjänsteperson att underteckna 
handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav signeras av den som fattat 
beslutet. När det är lämpligt och inga tvingande lagkrav finns på fysisk underskrift 
kan signaturen göras elektroniskt eller säkerställas på annat sätt. 

Revision 

26 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande 
kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige 
hos var och en av de samverkande kommunerna.  
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Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den kommun som valt 
personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget. 

Personuppgiftsansvarig 

27 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR), 
för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. 
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. 

Förvaring av handlingar 

28 § Nämnden svarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar 
enligt arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan.  
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Företagarnas redovisning av Näringslivsgalan 2022 

 

Näringslivsgalan 2022    
Hur företagarna har använt Kommunens bidrag   

    
Lisa Björk Fotografering efterarb mm 14 400  
Paulus Savilahti  Trubadur 7 500  
Felestad Företagarnas Statyetter 2 044  
Happy Homes Presentkort priser 2 500  
Lena Callne Konferencier 12 500  
Folkets hus  Hyror + rum, städ mm 18 000  
Tore Vilhelmsson Ljus och ljud 22 500  
Fredrik Hangasjärvi Underhållning 15 000  
AB Actic Garden  Dukning, dekoration,  34 932  
 blommor montering+nedtag.  
    
  129 376  
    
Saknar fortfarande LVL faktura för maten vi bjöd de som hjälpte till  
De Ovan + några övriga     
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Postadress  Telefon            Telefax                 Bankgiro                     Postgiro 
 
Kommunalkontoret              
957 85 ÖVERTORNEÅ   0927-72 000vx                0927-774 04              758-1218                    12 71 50-1

   

 
 

   Datum Dnr Bladnr 

 
 

 2022-11-09   

Tjänsteställe, handläggare  
Stöd- och omsorgsförvaltningen  
Annica Lahti   
Enhetschef/Kvalitetsutvecklare  
 Adressat: Socialnämnden 
  

 
 
  
 Förslag till internkontrollplan 2023 för socialnämnden 

 
Stöd- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut: 
– Plan för internkontroll 2023 för socialnämnden antas enligt bilaga 1, planen 

 delges kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Sammanfattning 
En plan för den interna kontrollen skall årligen fastställas av socialnämnden för att 
säkerställa att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom 
socialnämndens verksamhetsområden. Förvaltningschefen ansvarar för 
framtagandet av och uppföljningen av planen. Ett förslag till internkontrollplan för 
år 2023 har tagits fram av förvaltningen, se bilaga 1. 
 
I internkontrollplanen för 2023 föreslås riktade kontroller av fyra områden: 
verkställighet hemtjänst, barnperspektiv, uppföljning av avvikelser samt 
verkställighet av politiskt fattade beslut. Tre av områdena har kontrollerats redan 
tidigare, men förvaltningen bedömer att dessa områden är relevanta att följa upp 
ytterligare ett år för att ha något att kunna jämföra med. Det fjärde området, 
verkställighet av politiskt fattade beslut, är nytt.   
 
Fastställd internkontrollplan skall delges kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 
Bakgrund 
Internkontroll handlar om hur vi säkerställer att vi styr mot målen och att vi arbetar 
systematiskt med att eliminera (eller minska) risker som gör att vi inte når mål, inte 
följer gällande lagar och regelverk eller inte får en budget i balans.  
 
Enligt kommunallagen skall nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnderna skall årligen upprätta en internkontrollplan.  

 
Som grund för denna internkontrollplan har en risk- och allvarlighetsbedömning 
gjorts utifrån följande riskmatris: 

186



       
     
 
Postadress  Telefon            Telefax                 Bankgiro                     Postgiro 
 
Kommunalkontoret              
957 85 ÖVERTORNEÅ   0927-72 000vx                0927-774 04              758-1218                    12 71 50-1

 
 

 

 
 
 

 
 

’ 
 
I bilaga ett finns en förteckning över de områden som föreslås prioriteras under året 
med uppgifter om kontrollmål och metod, ansvarig samt när rapportering skall ske. 
Urvalet är gjort bland de risker som hamnat i kategorin ”kritisk” eller ”medium” i 
riskmatrisen ovan (röda och gula fält). Samtliga fyra föreslagna risker återfinns i 
kategorin ”medium” (gula fält).  
 
Förutom de riskområden som föreslås till denna internkontrollplan finns också ett 
flertal risker som följs upp och kontrolleras på enhetsnivå. Arbetet med dessa utförs 
i nämndens kvalitetsledningssystem i datasystemet Stratsys, där för övrigt även 
redovisning gällande områdena i denna internkontrollplan matas in.  
Kvalitetsledningssystemet hjälper oss att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet genom riskanalyser, egenkontroller (vilka delvis är 
sammankopplade med internkontrollen) men också genom att planera erforderliga 
åtgärder samt att kontrollera att åtgärderna inte bara planeras utan att de också 
genomförs.  
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall årligen, med 
utgångspunkt från antagen internkontrollplan, skriftligen rapporteras till nämnden. 
Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen 
är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljningar också rapporteras till 
kommunstyrelsen, men även kommunens revisorer skall ta del av rapporterna.  
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Internkontrollplan 2023 
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Bilaga 1  Stöd- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan 2023 
 
 
 
 

Område Kontrollmål och kontrollmetod Ansvarig Rapport till När sker 
rapportering 

Verkställighet 
hemtjänst 

Att beviljade insatser verkställs till fullo 
 

Från de två hemtjänstgrupperna väljs slumpvis ut tio 
kunder/grupp som granskas. I granskningen jämförs 
beviljade insatser i Lifecare handläggare med 
utförda insatser i hemtjänstens planeringssystem. 
Granskningen utförs specifikt för insatserna 
ledsagning, städ och dusch och skall omfatta en 
tidsperiod om tre månader. Granskningen görs två 
gånger under året, dels i samband med delårsbokslut, 
dels i samband med årsbokslut. 

 

Äldresamordnare/kvalitetsutvecklare Socialnämnden I samband 
med bokslut 

Barnperspektiv Att barnets perspektiv framgår i dokumentationen gällande 
ärenden inom området barn- och unga (Individ- och familj, 
IFO) 
 

Fem slumpvis utvalda ärenden, såväl utredningar 
som insatser, inom området barn- och unga, IFO, 
väljs ut för granskning. I granskningen kontrolleras 
huruvida barnets perspektiv tydligt framgår. 
Granskningen görs en gång per år, i samband med 
årsbokslut.  
 

IFO-chef/kvalitetsutvecklare Socialnämnden I samband 
med bokslut 

Uppföljning av 
avvikelser 

Att uppföljning av inrapporterade avvikelser görs 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska kontrollerar att 
samtliga avvikelser följts upp i enlighet med 
gällande rutin.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  Socialnämnden I samband 
med bokslut 
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Område Kontrollmål och kontrollmetod Ansvarig Rapport till När sker 
rapportering 

Verkställighet av 
politiskt fattade 
beslut 

Att beslut som fattas av politiken verkställs och att 
återrapportering tydligt framgår i protokoll 
 

Nämndens protokoll granskas halvårsvis. I 
granskningen kontrolleras om nämndsbeslut som 
fattats under närmast föregående halvår tydligt 
återrapporterats till nämnden i enlighet med beslutet. 
Granskningen görs två gånger under året, dels i 
samband med delårsbokslut, dels i samband med 
årsbokslut. 
 

Socialchef/förvaltningssekreterare Socialnämnden I samband 
med bokslut 
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Roland Hedlund, Thomas Wahlberg.
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                    Thomas Wahlberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0116:14:41
                    Thomas Wahlberg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0120:24:57
                    Roland Hedlund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0120:25:46
                    Roland Hedlund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-0120:25:46
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Roland Hedlund (8786505):
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SDO for Thomas Wahlberg (8786514):
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