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Plats och tid 

 

 

Video 

13:00-14:30, 2019-09-10 

Beslutande 

 

Enligt närvarolista 

Övriga närvarande 

 

Enligt närvarolista 

Justerare 

 

Maud Lundbäck 

Tid och plats för justering 

 

 

 

Justerade paragrafer 

 

1-6 

   

Sekreterare    

 Robert Karlsson  

   

Ordförande    

 Anders Lundkvist  

   

Justerare    

 Maud Lundbäck 
   

  

BEVIS/ANSLAG 

 

   

E-nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

  
 

   

Sammanträdesdatum 2019-09-10  

   

Datum när anslaget sätts upp 2019-10-10   

 

Datum när anslaget tas ned 

 

 

2019-11-04 

 

Förvaringsplats för protokollet IT-kontoret Luleå kommun  

   

   

Underskrift   

 Daniel Ahlqvist 
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NÄRVAROLISTA 
 

Beslutande 

 

Tjänstgörande ledamöter 

Britta Flinkfeldt (S)                     Arjeplog 

Lena Goldkuhl (S)                        Boden 

Magnus Johansson (S)              Gällivare 

Sven Tornberg (C)                     Haparanda 

Henrik Blind (MP)                      Jokkmokk 

Maud Lundbäck (S)                   Kalix 

Stefan Sydberg (M)                    Kiruna 

Niklas Nordström (S)                 Luleå 

Ulrica Hammarström (S)           Pajala 

Anders Lundkvist (S)                  Piteå (Ordförande) 

Rikard Granström (S)                 Älvsbyn 

Roland Kemppainen (S)            Övertorneå 

                              

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jakobsson (S)                    Överkalix 

 

Deltagande ledamöter 

Anders Josefsson (M)                Luleå 

 

 

Övriga närvarande 
 

Övriga 

Daniel Ahlqvist   Norrbottens e-nämnd 

Robert Karlsson   Norrbottens e-nämnd 

Thomas Regemalm   Luleå kommun 
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§ 11 

Lägesrapport aktuellt och pågående 
E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande aktuella och pågående initiativ.  

 

Beslut 

Nämnden noterar innehållet och lägger rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för Norrbottens e-nämnd pågår aktiviteter som utgår från en beslutad 

verksamhetsplan. 

 

 

• Ersättsrekrytering e-samordnare 

STATUS: Rekrytering pågår. 

• IT-stöd ärendehantering, diarium och digitala möten 

STATUS: Arbete med förfrågningsunderlag inför upphandling pågår. 

• Upphandling IT-plattform Norrbotten, datacenter 

STATUS: Upphandlingsprocessen under uppstart. Upphandlare från Bodens 

kommun leder arbetet. 

• Upphandling Trygghetsskapande teknik för särskilt boende 

STATUS: RFI (Request For Information) publicerad inför kommande upphandling.  

• Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten 

STATUS: Pågående enligt plan. Just nu är projektet i fasen kring analys, design och 

kravspecifikation. Målsättning av strata upphandlingsprocessen i början av 2020. 

• Upphandling Digitala lås Räddningstjänsten 

STATUS: Pausad. Nytt underlag jobbas fram. 

• Förstudie/upphandling IT-stöd elevhälsan 

STATUS: Under uppstart. 

• Etablering av funktion för Digitala personalakter 

STATUS: Pågående. 

• Etablering av funktion för Digitala signaturer 

STATUS: Pågående. Målsättning att funktionen i drift under december 2019. 

• Gemensamt ekonomisystem 

STATUS: Under uppstart. 

• Gemensamt personalsystem  

STATUS: Under uppstart. 
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§ 12 

Revisionsrapporten 2018 
E-samordnaren informerar gällande Revisionsrapporten 2018.  

 

 

Beslut 

Nämnden noterar innehållet och de åtgärder som genomförts lägger rapporten till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för varje kommun genomförs varje år en granskning av styrelser, 

nämnder och beredning. Revisionsrapporten för 2018 visar på några iakttagelser, 

gälande nämndens verksamhet som kan förbättras. Nämnde har tagit till sig dessa 

iakttagelser och jobbar ständigt för att förbättra nämnden arbete. Uppföljning av 

projekt och ekonomi nämns som två iakttagelser. 

 

Åtgärder 

Uppföljning av projekt - När det gäller uppföljning av projekt så går vi igenom 

Aktuellt och pågående på varje nämndssammanträde och har så gjort sedan starten av 

nämnden. Från och med nu ligger även denna lägesrapport i protokollet för att göra 

det ännu tydligare. 

 

Uppföljning av ekonomi - När det gäller uppföljning av nämndes ekonomi så 

godkänner nämnden budget inför varje år samt en uppföljning på föregående år. 

Årsredovisningen hantera inom ramen för värld kommunen, Luleå kommun, men e-

samordnare upprättare en Verksamhetssummering efter varje år. Från och med nu 

ligger även denna lägesrapport gällande ekonomi i protokollet för att göra det ännu 

tydligare. 
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§ 13 

Övriga frågor 
 

Information från NorrGIS 

Lantmäteriet tillsammans med NorrGIS erbjuder utbildning i digitaliseringens 

möjligheter. 

 

Lantmäteriet har tillsammans med Boverket och Länsstyrelsen fått i uppdrag från 

regeringen att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan och 

byggprocessen. Med anledning av detta finns det via Lantmäteriet möjlighet att delta i 

en utbildning inom digitalisering med fokus på samhällsbyggnadsprocessen, 

alternativt boka in en egen utbildning till din organisation. 

 

Utbildningen erbjuds som gratisutbildning där deltagarna står för sin tid. Lantmäteriet 

står för utbildare samt kostnader för det praktiska arrangemanget, dvs lokaler m.m. 

Utbildningen är riktad till högre chefer och politiker inom kommuner men är 

tillräckligt allmän för att även andra organisationer och roller med fördel kan delta. 

Antal deltagare är anpassningsbart 

 

Målsättningen är att ledande personer i samhällsbyggnadsprocessen får kunskap om 

varför en ökad digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen är nödvändig och 

information om målet med det pågående förändringsarbete regeringen tagit initiativ 

till, samt känner ett eget ansvar att bidra till att målet nås 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att stödja NorrGIS arbete genom att samordna utbildningen och 

bjuda in deltagare via nämndens nätverk. 

 


