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NÄRVAROLISTA 
 
Tjänstgörande ledamöter  
Isak Utsi (S)  
Lars Forsgren (S)  
Lena Goldkuhl (S) 
Per-Jonas Parffa (MP) 
Maud Lundbäck (S)  
Mikael Lundström (S)  
Fredrik Hansson (S)  
Kata Nilsson (S) 
Rikard Granström (S) 
Niclas Hökfors (S) 
Henry Barsk (FS) 

 Arjeplog Vice ordförande 
Arvidsjaur 
Boden 
Jokkmokk 
Kalix 
Kiruna 
Luleå Ordförande 
Piteå 
Älvsbyn 
Överkalix 
Övertorneå 

 

    
 
Frånvarande ledamöter 
Stefan Kostenniemi (S)  Gällivare 
Nina Waara (S)  
Ulrica Hammarström (S) 

Haparanda 
Pajala 

 
Tjänstgörande ersättare                                   Tjänstgör istället för 
Peter Ericsson (KD) Ulrica Hammarström (S) 
  
 
Närvarande ersättare 
Erika Sjöö (SJVP) Boden 
Samuel Ek (KD) 
Patric Lundström (S) 
Susanna Karlsson (S) 
 

Luleå 
Piteå 
Överkalix 

 
Frånvarande ersättare 
Erik Grähs (V) Arjeplog 
Marcus Lundberg (S) 
Henrik Ölvebo (MP) 
Bertil Segerlund (C) 
Henrik Blind (MP) 
Linus Häggström (M) 
Mats Taaveniku (S) 
Margareta Lundberg (M) 

Arvidsjaur 
Gällivare 
Haparanda 
Jokkmokk 
Kalix 
Kiruna 
Älvsbyn 
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§ 1 
 
Verksamhetsberättelse 2022 
Ärendenr 2023/1-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att godkänna med föredragen komplettering: 

1. Verksamhetsberättelse 2022 
2. Måluppföljning 2022 
3. Uppföljning av kontrollmoment 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samordnaren har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för e-nämndens 
verksamhet 2022. Syftet är att summera verksamhetsåret och ge en 
övergripande bild över nämndens arbete. 
Verksamhetsberättelsen innehåller måluppföljning, bedömning och 
uppföljning av internkontroll samt redovisning av utfall för året 2022 
 
Sammanträdet 
Samordnare föredrar ärendet, samordnare för e-nämnden föredrar 
verksamhetsberättelse 2022 med följande komplettering under Bedömning 
intern kontroll: 
 
Kontrollmoment  Analys  Riskvärde  
Kontrollera att 
projekt följer plan 
för tid, mål och 
budget   
  

Resultat och noterade avvikelser:  
Beslutade projekt följer planer som är satta. 
Utökning av budget beslutas av ingående 
kommuner om detta blir aktuellt.   
Inga avvikelser  
Åtgärder:  
  

9  

befintliga 
leverantörsavtal 
efterlevs ej och 
följs inte upp  

Resultat och noterade avvikelser:  
Respektive förvaltningsorganisation följer 
upp gemensamma kontrakt. För ramavtal 
hanterar respektive kommun sitt avtal via 
avrop och eskalerar till nämnd vid behov. 
Under året har inga avvikelser skett gällande 
avtal.  
  
Åtgärder:  
  

8  
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Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag med föredragen 
revidering under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse e-nämnden 2022 
 
Beslutet skickas till 
Jan-Olov Anderfors, Nina Gotthold Luleå kommun 
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§ 2 
 
Ledamöter och ersättare för Norrbottens e-nämnden 
Ärendenr 2023/2-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga information till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare eller, om antalet 
samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs 
för att motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en 
ledamot och en ersättare.  
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande ledamöter och ersättare har i respektive kommun valts in som 
förtroendevalda i nämnden för åren 2023–2026. 
 
Ordinarie ledamöter 
Namn   Kommun  
Isak Utsi (S)   Arjeplog Vice ordförande 
Lars Forsgren (S)  Arvidsjaur  
Lena Goldkuhl (S)  Boden  
Stefan Kostenniemi (S)  Gällivare  
Nina Waara (S)  Haparanda  
Per-Jonas Parffa (MP)  Jokkmokk  
Maud Lundbäck (S)  Kalix  
Mikael Lundström (S)  Kiruna  
Fredrik Hansson (S)  Luleå Ordförande 
Ulrica Hammarström (S)  Pajala  
Kata Nilsson (S)  Piteå  
Rikard Granström (S)  Älvsbyn  
Niclas Hökfors (S)  Överkalix  
Henry Barsk  (FS)  Övertorneå  
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Ersättare 
Namn   Kommun 
Erik Grähs (V)  Arjeplog 
Marcus Lundberg (S)  Arvidsjaur 
Erika Sjöö (SJVP)  Boden 
Henrik Ölvebo (MP)  Gällivare 
Bertil Segerlund (C)  Haparanda 
Henrik Blind (MP)  Jokkmokk 
Linus Häggström (M)  Kalix 
Mats Taaveniku (S)  Kiruna 
Samuel Ek (KD)  Luleå 
Peter Ericsson (KD)  Pajala 
Patric Lundström (S)  Piteå 
Margareta Lundberg (M)  Älvsbyn 
Susanna Karlsson (S)  Överkalix 
Anders Wälivaara  (KD)  Övertorneå 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut Arvidsjaur 
• Beslut Kiruna 
• Beslut Luleå 
• Beslut Boden 
• Beslut Piteå 
• Beslut Älvsbyn 
• Beslut Överkalix 
• Beslut Kalix 
• Beslut Gällivare 
• Beslut Pajala 
• Beslut Haparanda 
• Beslut Jokkmokk 
• Beslut Övertorneå 
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§ 3 
 
Slutrapport förstudie Löneadministration 
Ärendenr 2023/4-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förstudie kring möjligt gemensamt system för löneadministration har 
bedrivits på uppdrag av personalchefsnätverket i Norrbotten som drivs av 
Norrbottens Kommuner. Samma personalchefsnätverk har även agerat 
styrgrupp till förstudien. Alla 14 medlemskommuner i Norrbottens e-nämnd 
har deltagit. Projektledarens slutsatser redovisas med tre olika vägval: 
 

• Skapa ett gemensamt utvecklingsprojekt inom Norrbottens e-nämnd 
som följer den process som är framtagen inom nämnden och som 
syftar till gemensam upphandling av en gemensam systemlösning för 
löneadministration. 
 

• Fördjupa samarbete till en mer formaliserad samverkan genom 
exempelvis avtalssamverkan eller annan kommunal samverkansform 
med fokus på att kunna bättre stödja varandra inom området 

 
• Fördjupa informella samarbeten till mer formaliserade genom 

samarbetsavtal 
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
e-nämnden bifaller förslaget. 
  
Beslutsunderlag 
slutrapport Förstudie_Gemensam löneadministration 
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§ 4 
 
Information om aktuella och pågående aktiviteter 
Ärendenr 2023/5-2.2.0.1 
 
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, samt projekt och insatser som beslutats under året. 
Nedan följer en kort statusuppdatering. 
 
Ekosystem socialtjänsten införande projekt 
STATUS: 

• Gällivare kommun är inne i piloten och positiva signaler kommer ifrån 
införandeprojektet. 

• Ny medarbetare på plats som ska bistå ekosystemet socialtjänsten. 
• Fortsatt fokus på förändringsledning och mellankommunal 

samverkan. 
 

Utvecklingsprojekt gemensamt systemstöd för elevhälsan i Norrbotten 
STATUS:  

• Projektet befinner sig i slutfasen av den s.k. utvecklingsfasen. 
• 13 av 14 kommuner kommer upphandla gemensam lösning. 
• Styrgruppen har kommit fram till att man vill använda en 

fördelningsnyckel baserat på elevantal. 
 

E-tjänsteplattformen 
STATUS:  

• Ny upphandling på gång eftersom befintligt avtal går ut i oktober 
2023. Upphandlingen innefattar drift/support/konsulttjänster. 

• Under 2022 driftsatte samtliga medlemskommuner e-tjänster. 
 

Digitala nycklar ramavtal 
STATUS: 

• Ny upphandling påbörjad eftersom takvärdet för befintliga avtalet har 
uppnåtts. Samtliga medlemskommuner är informerade om att de 
behöver tacka JA om de vill delta i upphandlingen. 
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Rekryteringar 
STATUS:  

• Adam Kjellgren ny samordnare från och med 2023-01-02. 
• Agnes Lundgren, förvaltningsorganisation för ekosystemet 

socialtjänsten, 2023-02-01. 
 
 
 
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
e-nämnden bifaller förslaget. 
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§ 5 
 
Grundläggande granskning 2021, Luleå kommun 
Ärendenr 2023/6-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 

1. E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och 
rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete 

2. E-nämnden beslutar att ge samordnare i uppdrag att arbeta med 
utveckling av tjänsteskrivelser så att läsaren ska få en tydlig förståelse 
för de beslut som fattas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Norrbottens e-nämnd ska granskas årligen av alla ingående parter 
(kommunerna). Varje kommun gör sin egen granskning och lämnar 
synpunkter och rekommendationer för nämnden att ta med sig i utveckling av 
verksamheten och nämndens ansvarsutövande. I granskningen kan även 
frågor rörande ansvarsfrihet uppstå. 
 
Luleå kommun har genomfört grundläggande granskning av nämnden för 
året 2021 
 
Luleå kommun gör bedömning att;  
 

• nämndens målstyrning är ändamålsenlig. 
 

• nämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll avseende 
verksamhet och den ekonomiska redovisningen 

 
•  nämndens interna ekonomistyrning är ändamålsenlig utifrån vad som 

framkommit i denna översiktliga granskning. Nämnden har följt upp 
ekonomin löpande under året och visar på ett överskott vid årets slut. 

 
• E-nämndens protokoll är tydliga och att det finns hänvisning till 

beslutsunderlag. Bedömningen är dock att sammanfattning av ärendet 
samt beslutsformuleringen ibland är allt för kortfattad för att läsaren 
ska få en förståelse för beslutet. 

 
Luleå kommun lämnar följande rekommendationer till e-nämnden: 
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• Säkerställa att det attestreglementets fastställda minimikrav är 
tillräckliga för nämndens verksamheter och om så inte är fallet 
utforma och fastställa nämndspecifika tillämpningsanvisningar. 

• Utveckla beslutsformulering samt sammanfattning av ärendet i 
protokollen så läsaren får förståelse för beslutet. 

  
E-nämndens svar: E-nämnden följer värdkommunens attestreglemente och dess 
tillämpningsanvisningar. Nämnden anser att de inte finns behov av ytterligare 
tillämpningsanvisningar. 
 
E-nämndens samordnare kommer att utveckla tjänsteskrivelser så att läsaren ska få en 
tydlig förståelse för de beslut som fattas. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och 
finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning rapport e-nämnden 
Slutdokument grundläggande granskning enämnden 
 
Beslutet skickas till 
Luleå kommun 
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§ 6 
 
Verksamhetsplan 2023 
Ärendenr 2022/23-1.2.1.3 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2023 med följande 
innehåll: 

• Budget 2023 
• Accepterade uppdrag 
• Mål och indikatorer 
• Internkontrollplan med utpekade kontrollmoment 
• Årshjul 

 
Analys och bedömning, samt beslut om de av Luleå kommunstyrelse 
utpekade obligatoriska kontrollmoment kommer även biläggas 
verksamhetsplanen utifrån beslut 2022-12-14 §20 
 
 
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. 
 
Nämnden ombads att fatta beslut om verksamhetsplan 2023 vid 
sammanträdet 2022-12-14. Ärendet bordlades och är uppe för beslut återigen. 
 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och 
finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag 
• Verksamhetsplan 2023 
• E-nämndens beslut 2022-12-14 Obligatoriska kontrollmoment, E-

NAMND Hid: 2023.3 
 
Beslutet skickas till 
Sanna Lohilahti Bladfält 
Beredskapssamordnare Samhällsskydd, Kommunstaben Luleå kommun 
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§ 7 
 
Revidering reglemente och samverkansavtal 
Ärendenr 2023/7-2.2.0.1 
 
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 ombads fatta beslut vid sammanträdet 2022-12-14 §24 att väcka 
ärende i respektive medlemskommuns fullmäktige för revidering av 
reglemente och samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd. Behov av 
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ytterligare förtydligande i samverkansavtalet har uppstått efter beslut 
gällande fördelning av projektkostnader. Tillägget finns i nuvarande 
samverkansavtal och adderas även till det nya avtalet. Se tillägg nedan: 
 
”4.5 Externa kostnader hänförliga till gemensamma projekt 
Externa kostnader, till exempel för konsultstöd i form av projektledning, som är direkt 
hänförliga till gemensamma projekt ska belasta de medlemskommuner som ingår i 
projektet enligt den fördelningsnyckel som dessa kommer överens om. Den principiella 
utgångspunkten bör vara att kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna i 
proportion till befolkningsantal som nyckeltal. ” 
 
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”. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och 
finner att e-nämnden bifaller förslaget. 
 
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 
Kom-munförbundet, 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 
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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 
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 
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- 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 
upp-handlingsjurist 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. 
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  

19Protokoll sammanträde e-nämnden 2023-03-03
(Signerat, SHA-256 348B0FCED62BB64F9593A3DD76561888C5F557EEBD4574B45C3565C48D040E95)

Sida 19 av 21



LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

 E-nämnden 2023-03-03  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

(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 deltagande i sammanträden.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga_finansiering_samverkansavtal 
Reglemente 
Samverkansavtal 
 
Beslutet skickas till 
Medlemskommuner inom Norrbottens e-nämnd 

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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