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§ 8 
 
Grundläggande granskning Kiruna och Gällivare kommun 
Ärendenr 2022/9-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och 
rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete och hänvisar till beslut vid 
e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 där nämnden 
antagit verksamhetsplan för året 2022 innehållande årshjul samt direktiv för 
hur rapportering för olika moment som ingår i årshjulet ska ske.  
 
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.  
Kiruna kommun och Gällivare kommun har genomfört grundläggande 
granskning på nämnden för året 2021.   
 
Gällivare kommun gör bedömningen att;  

• ”Nämnden i allt väsentligt säkerställt att dess förvaltning utförts 
på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.  
• Nämnden i allt väsentligt har säkerställt att dess förvaltning 
skett på ett från synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.  
• Nämnden i allt väsentligt har säkerställt att den interna 
kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 
2021.”  
 

Kiruna kommun gör bedömningen att;   
• ”Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt 
under året 2021. Nämnden har uppnått 8 av 8 verksamhetsmål.  
• Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.  
• Den interna kontrollen har varit tillräcklig under år 2021. Ett 
utvecklingsområde kring direktiv för rapportering har noterats.”  
 

Kiruna och Gällivare kommun lämnar samma rekommendationer med 
koppling till nämndens verksamhet:  
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• ”att nämnden vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att årshjul 
upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv 
för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.”  

 
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd år 2021  
Revisionsrapport e-nämnden  
 
 
Beslutet skickas till 
Gällivare kommun  
Kiruna kommun  
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§ 9 
 
Grundläggande granskning Arvidsjaurs kommun 
Ärendenr 2022/10-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och 
rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete och hänvisar till beslut vid 
e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 där nämnden 
antagit verksamhetsplan för året 2022 innehållande beslutade kontrollmoment 
samt hur kontroll av dessa sker. Återrapportering till nämnden sker under 
året vid delårsrapport 2 
 
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. 
Arvidsjaurs kommun har genomfört grundläggande granskning på nämnden 
för året 2021.  
 
I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte 
framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse 
och kontroll av verksamhet respektive ekonomi. 
Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att 
nämnden inte följer upp samtliga beslutade kontrollmoment i 
internkontroll planen. 
 
Arvidsjaurs kommun lämnar följande rekommendation med koppling till 
nämndens verksamhet: 

• Att säkerställa att samtliga kontrollmoment i internkontrollplanen följs 
upp. 

 
Beslutsunderlag 
Kf 41 
 
Beslutet skickas till 
Arvidsjaurs kommun 
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§ 10 
 
Grundläggande granskning Älvsbyns kommun 
Ärendenr 2022/11-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
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. Älvsbyns kommun har genomfört 
grundläggande granskning på nämnden för året 2021.  
 
I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte 
framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse 
och kontroll av verksamhet respektive ekonomi. 
Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att 
nämnden inte tagit fram egna tillämpningsanvisningar för attestreglementet. 
Älvsbyns kommun lämnar inga särskilda rekommendationer till Norrbottens 
e-nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Slutdokument grundläggande granskning Än 2021 
Grundläggande granskning 2021 Än 
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§ 11 
 
Revidering förstudiedirektiv HR 
Ärendenr 2022/12-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingående kommuner driver en gemensam förstudie för att utreda 
möjligheterna och förutsättningarna kring ett gemensamt IT-stöd för HR-
processerna i länet.  Nämnden accepterade vid sammanträde 2022-03-16 § 2 
att förstudien ska samordnas och drivas genom Norrbottens e-nämnd med 
stöd av extern projektledare. 
 
Projektgruppen har sedan dess velat minska omfattningen i uppdraget från att 
omfatta alla processer inom HR till att endast innefatta löneprocesserna. 
Projektledaren har eskalerat frågan till Styrgruppen som beslutat att revidera 
förstudiedirektivet till att endast innefatta löneprocesserna. 
Således förändras även samordningsuppdraget i nämnden till att endast 
innefatta samordning av förstudie gällande gemensamt IT-stöd för 
löneprocesserna i länet.  
 
 
Beslutsunderlag 

• Förstudiedirektiv Rev B 
• Protokoll styrgrupp gemensamt HR 220504 
• E-nämndens beslut 2022-03-16 § 2 E-NÄMND 2022.1 
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§ 12 
 
Budget 2023 
Ärendenr 2022/13-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E- nämnden beslutar att godkänna budgeten för 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgeten för 2023 är upprättad enligt beslutade fördelningsmodeller och i 
enlighet med gällande samverkansavtal. 

 
 
Kommentarer Budget 2023: 

• Uppräkning med AKI (Arbetskostnadsindex) enligt 
samverkansavtalet. 

• Inga projekt budgeterade för 2023. Projekt som tillkommer till 
budgeten under året rapporteras som en avvikelse. 

• Transaktionskostnader för BankID, signering, Freja, SMS tillkommer, 
beräkna 175 800 kr/2023. Faktureras respektive kommun i slutet av 
året. 
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• Ekosystem Socialtjänsten. Utökning förvaltning inför 2023. 
• Datacenter Norrbotten. Det gemensamma alternativet Datacenter 

Norrbotten ingå inte i budgeten då det faktureras direkt från 
leverantören till respektive kommun. 

 
Sammanträdet 
Maud Lundbäck (S) påpekar att kostnad uppdelat per kommun saknas för 
Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Ordföranden föreslår att nämnden 
godkänner budgeten för 2023 och att protokollet kompletteras med kostnad 
per kommun för Verksamhetsutvecklare e-tjänster.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag till beslut för proposition och finner att e-
nämnden bifaller beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2023, fördelning 2023, budget 2022 
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§ 13 
 
Slutrapport e-learning 
Ärendenr 2022/14-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sex av de ingående kommunerna i Norrbottens e-nämnd har bedrivit en 
gemensam förstudie inom området e-learning för att utreda förutsättningarna 
kring en gemensam e-learning plattform/kursportal. 
 
En viktig utgångspunkt för förstudien var att det sannolikt finns ett antal 
effektmål som skulle kunna uppnås genom ett framtida införande av en 
gemensam plattform för e-learning. 
En e-learningplattform kan antas bidra till: 

• Att öka, förbättra, förenkla och effektivisera möjligheten att erbjuda 
personalen såväl framtagna som införskaffade utbildningar, 
självhjälpsguider och instruktioner. 

• Detta ger i sin tur kompetenshöjning, effektivare arbetssätt, snabbare 
introduktion av ny personal o s v. 
 

Om kommunerna i Norrbotten har ett gemensamt alternativ att ansluta sig till 
kan man dela på självhjälpsguider, instruktioner och kurser på ett 
kostnadseffektivt sätt. Detta skapar nya förutsättningar för mellankommunal 
samverkan och gemensamt resursutnyttjande inom kompetensutveckling och 
kompetensplanering, samt möjliggör en gemensam kostnadseffektiv 
systemförvaltning av plattformen. Det kan exempelvis röra sig om:  

• Möjligheten att samnyttja guider och utbildningar som redan tagits 
fram eller som kommer att tas fram när nya behov uppstår. 

• Att dela på framtagna utbildningar i stället för att varje enskild 
kommun får utveckla sin egen guide eller utbildning är en uppenbar 
fördel och kostnadsbesparing.  

• De kommuner som inte har ett LMS idag får bättre förutsättningar att 
komma i gång med guider och e-utbildningar via samverkan. 

• Det finns uppenbara fördelar med en gemensam systemförvaltning, 
gemensam resurs för samordning av utbildningsplanering samt guide- 
och kursproduktion. 
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Förstudien har fokuserat på: 
• Validering av idé/lösning - är den genomförbar? 
• Kartläggning av kommunernas nuvarande lösningar och 
• kostnader 
• Fördjupa gemensam behovsanalys 
• Kartläggning av intressenter 
• Omvärldsbevaka och granska olika alternativ 
• Ta fram underlag till utvecklingsprojekt 

 
De ingående kommunerna har gemensamt finansierat en extern projektledare 
och tillsatt kontaktpersoner i de egna kommunerna för arbetet. En styrgrupp 
med representanter från ingående kommuner har även funnits under 
förstudieperioden. Förstudien har inte innefattat utvecklingsprojekt eller 
upphandling. 
 
Enligt förstudiedirektiv och projektplan ska styrgruppen besluta om en 
eventuell fortsättning. Om styrgruppens deltagare (var för sig eller 
tillsammans) ställer sig positiva till ett fortsatt arbete så ska detta meddelas till 
e-nämndens samordnare, som i så fall initierar en beredning. E-nämndens 
beredningsgrupp involveras då i arbetet och förslagsvis även HR-nätverket 
för kommunikation och förankring i respektive kommun. HR-nätverket är 
kanske närmast verksamhetsansvariga för det område som berörs, 
d v s kompetensutveckling och kompetensplanering. 
 
Beslutsunderlag 
Förstudierapport e-learning rev A 22-06-13 
Presentation förstudierapport e-learning rev A 22-06-13 
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§ 14 
 
Information om aktuella och pågående aktiviteter 
Ärendenr 2022/15-2.2.0.1 
 
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. 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 

 
• Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten 

STATUS: 
o Rekrytering till gemensam förvaltningsorganisation pågår 
o Intervjuer samt nya annonser under juni 
o Nuvarande Förvaltningsledare slutar, extern konsult stöttar 

från och med 22 augusti 2022. 
o Gemensamt införandeprojekt pågår. 

 
• Utvecklingsprojekt gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten  

STATUS:  
o Projektet pågår enligt plan. Planering inför gemensam 

upphandling påbörjad 
 

• Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal 
STATUS: 

o Förstudie genomförd (avrapporteras i separat ärende) 
 

• Gemensamt personal/HR-system 
STATUS:  

o Förstudien pågår, revidering av direktiv (se separat ärende) 
 

• Etablering av funktion för Digitala signaturer 
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STATUS:  
o Funktionen driftsatt, varje kommun beslutar och aktiverar själv 

för nyttjande.  
 

• E-tjänsteplattformen 
STATUS: 

o I drift och förvaltning sedan 2017 
o En plattform för säkra meddelande, e-tjänster, digital signering, 

ärendehantering och digitala ärendeflöden. 
o En av Sveriges största installationer med mer än 1000 e-tjänster, 

över 450 000 ärenden och mer än 260 000 unika besökare 
o Ny drift-, support- och utvecklings-upphandling 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 

 
• Intern struktur 

STATUS: 
o Arbetsgruppen för intern struktur har fortsatt arbetat med 

utveckling av nämndens verksamhet. Fokus har legat på 
utveckling av samverkanshandbok med tillhörande bilagor 
som ska fungera som stöd i den operativa verksamheten och i 
alla de projekt där medarbetare från ingående 14 kommuner 
deltar, samt arbete med att ta fram förslag till revidering av 
reglemente och samverkansavtal. 
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§ 15 
 
Information gällande revidering av reglemente och 
samverkansavtal 
Ärendenr 2022/16-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
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 de ingående kommunerna 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 första förslag till 
en omformulering gällande nämndens uppgifter finns nu framtagen. Detta 
förslag och dess konsekvenser måste nu analyseras närmare och sedan 
förankras och remissas via beredningsgruppen i respektive kommun.  
 
När det väl finns ett färdigt förslag till revidering av reglemente bereds detta 
till nämnden som tar beslut om ifall förslaget ska gå som ärende för beslut i 
respektive ingående kommuns kommunfullmäktige. När respektive 
kommunfullmäktige beslutat om reviderat reglemente gäller detta för 
Norrbottens e-nämnd.  
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§ 16 
 
Delårsrapport 2022 
Ärendenr 2022/17-1.1.1.2 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari – 31 
maj 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten omfattar tidsperioden januari-maj 2022 och rapporterar 
prognosen för hur Norrbottens e-nämnd kommer att uppfylla de 
verksamhetsmål som satts för året samt innefattar ekonomisk redovisning för 
perioden och prognos för helåret. 
Det som har haft en påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi är 
delvis pandemin i början av året, samt att nämnden varit utan samordnare 
sedan mitten av mars då denna avgått. Minskat antal fysiska möten, 
konferenser och resor har haft betydelse för utfallet för perioden. Förslag till 
beslut är att nämnden godkänner delårsrapport för perioden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Måluppföljning 
Nämnden har för året 2022 formulerat nedanstående resultatmål och 
indikatorer i verksamhetsplanen. Nedan beskrivs dessa och progress gällande 
måluppfyllelse. 
 
Mål 

• Nämnden enskilt eller gemensamt med andra har genomfört minst en 
kompetenshöjande insats per år inom nämndens områden som riktar 
sig till ingående kommuners tjänstepersoner, förtroendevalda och/eller 
nämndens ledamöter 
Kommentar: Under perioden har inga kompetenshöjande insatser genomförts. 
Kompetenshöjande insatser kommer hållas i anslutning till 
nämndsammanträden under Q3 och Q4, samt i anslutning till strategidagar 
under det andra halvåret 2022. Prognosen är att målet kommer nås. 
 
• Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat 
behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar 
Kommentar: Under perioden har nämnden samordnat nedanstående insatser: 
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- Genomförande av införandeprojekt ”nytt verksamhetssystem för 
socialtjänsten i Norrbotten” 
- Genomförande av införandeprojekt ”gemensamt datacenter 
Norrbotten” 
- Genomförande av förstudie ”gemensam e-learning 
plattform/kursportal” 
- Genomförande av utvecklingsprojekt ”Gemensamt verksamhetssystem 
för elevhälsan i Norrbotten” 
- Genomförande av förstudie ” Gemensamt IT-stöd för löneprocesserna i 
Norrbotten” 
Prognosen är att målet kommer nås 
 
• Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för 
de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen 
för Norrbottens e-nämnd 
Kommentar: I dagsläget finns 11 avtal tecknade via Norrbottens e-nämnd 
tillgängliga för alla ingående parter. Ramavtal följs upp enligt rutin ”Rutin 
efter tilldelningsbeslut gällande ramavtal inom Norrbottens e-nämnd”. 
Gemensamma alternativ och dess kontrakt följs upp inom gemensamt 
överenskomna förvaltningsorganisationer. 
Prognosen är att målet kommer nås 
 
• Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under 
verksamhetsåret 
Kommentar: Nämnden har fastslagit nedanstående sammanträdesplan för året 
2022 och denna har under perioden följts. 
16 mars 2022, 13:00-16:00 
22 juni 2022, 13:00-16:00 
12 oktober 2022, 10:00-16:00 
14 december 2022, 10:00-16:00 
Prognosen är att målet kommer nås 
 
• Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. 
Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet 
är dock att minst 75% deltar. 
Kommentar: Vid nämndsammanträdet 16 mars deltog 9 av 14 ledamöter 
vilket utgör ca 64% deltagande. Prognosen är att det föreligger en risk att 
målet ej nås.  
 
• Under verksamhetsåret 2022 ska nämndens reglemente och 
samverkansavtal ses över och revideras för att bli mer ändamålsenliga. 
Kommentar: Arbete har startats under Q4 2021 genom intern arbetsgrupp 
som tillsammans med kommunjurister arbetar fram förslag till revidering. En 
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första revidering av formulering gällande nämndens uppdrag har presenterats 
till politisk arbetsgrupp, samt beredningsgrupp för e-nämnden. Prognosen är 
att översyn och revidering kommer att kunna färdigställas under 2022, dock ej 
säkert att beslut i respektive kommunfullmäktige kommer att hinna tas under 
2022. 
 
 

Indikatorer 
• Minst 10 beredningsgruppsmöten har hållits under 
verksamhetsåret 
Kommentar: Beredningsgruppen har en fastslagen mötesplan enligt 
nedanstående.  
• 26 januari 14:00-16:00 
• 23 februari 14:00-16:00 
• 23 mars 14:00-16:00 
• 27 april 14:00-16:00 
• 25 maj strategidag 
• 20 juni 14:00-16:00 
• 24 augusti 14:00-16:00 
• 21-22 september strategidagar 
• 26 oktober 14:00-16:00 
• 23 november 14:00-16:00 
• 21 december 14:00-16:00 
Sex möten har genomförts. Prognosen är att indikatorn kommer uppnås 

 
• Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid 
alla beredningsgruppsmöten  
Kommentar: Vid beredningsgruppens möten som genomförts under 2022  
Ser deltagande ut enligt följande 
2022-01-26 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående 
kommuner 
2022-02-23 13 av 14 kommuner deltagande ca 93% av alla ingående 
kommuner 
2022-03-23 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående 
kommuner 
2022-04-27 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående 
kommuner 
2022-05-25 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående 
kommuner 
Prognosen är att indikatorn kommer att uppnås vad gäller deltagande under 
helåret 2022.  
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• E-nämndens e-kontor genomför uppföljningsdialoger med alla 
kommuner under 2022, i syfte att kartlägga stödbehov för e-
tjänsteimplementering samt inhämta fakta för beslut om framtida 
utveckling 
Kommentar: Ej påbörjad under perioden. Planeras att genomföras under 
hösten 2022 
Prognosen är att indikatorn kommer uppnås 
 
• Under året 2022 ska en gemensam samverkanshandbok tas fram 
och beslutas i respektive kommun.  
Kommentar: En gemensam samverkanshandbok har utarbetats under 
perioden. Denna har gått på remiss via beredningsgruppen till respektive 
kommun. Samverkanshandboken med bilagor publiceras på 
www.norrbottensenamnd.se och skickas i samband med detta ut till respektive 
kommun för hantering i den egna kommunen.  
Prognosen är att indikatorn kommer uppnås.  
 

Ekonomisk redovisning 
Nedan följer den ekonomiska redovisningen med utfall för perioden samt 
budget och prognos för helåret 2022 
 
Norrbottens e-nämnd är intäktsfinansierad och erhåller därför ej 
kommunbidrag. 
Utfall per sista maj 2022 (tkr) 
 
 Intäkter Kostnader Avvikelse 
Norrbottens e-nämnd 1 792  1 673 120 

 
Noteringar avvikelser 

• Per sista maj redovisar nämnden ett positivt resultat på 120 tkr. 
• Säsongsvariation, vissa projektkostnader kommer i slutet på året. 
• Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-kontor på grund av 

vakant tjänst samordnare 
•  

 
Budget 2022 (tkr) 
 Intäkter Kostnader Avvikelse 
Norrbottens e-nämnd 5 034  5 034  0 

 
Prognos 2022 (tkr) (2022-05) 
 Intäkter Kostnader Avvikelse 
Norrbottens e-nämnd 6 193  6 193  0 
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Noteringar avvikelser 
Nämnden räknar med ett utfall enligt budget på årsbasis, dvs noll. 
Omsättningen ökar jämfört med budget då ett antal projekt tillkommit under 
året. Omsättning för helåret 5 034 tkr, prognosen visar 6 193 tkr för helåret. 

• Projekt Elevhälsan 
• Projekt HR 
• Projekt e-learning 
• Projekt DCBD 

 
Nämnden har inga investeringar på plan för 2023  
 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2022  
• Utfall 2022, fördelning 2022, budget 2022 

 
Beslutet skickas till 
Luleå kommun 

21Protokoll e-nämnden 2022-06-22
(Signerat, SHA-256 A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5)

Sida 21 av 22



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Robert KarlssonNamn: 
2022-06-28 14:34Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5

ISAK UTSINamn: 
2022-06-29 17:19Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5

CARINA SAMMELINamn: 
2022-06-30 14:37Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5

JONAS LINDBERGNamn: 
2022-07-04 10:42Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5

Protokoll e-nämnden 2022-06-22
(Signerat, SHA-256 A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5)

Sida 22 av 22


	Protokoll förstasida
	Grundläggande granskning Kiruna och Gällivare kommun
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Grundläggande granskning Kiruna och Gällivare kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Grundläggande granskning Arvidsjaurs kommun
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Grundläggande granskning Arvidsjaurs kommun

	Grundläggande granskning Älvsbyns kommun
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Grundläggande granskning Älvsbyns kommun

	Revidering förstudiedirektiv HR
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Revidering förstudiedirektiv HR

	Budget 2023
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Budget 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Slutrapport e-learning
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Slutrapport e-learning
	Sida 1
	Sida 2


	Information om aktuella och pågående aktiviteter
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Information om aktuella och pågående aktiviteter
	Sida 1
	Sida 2


	Information gällande revidering av reglemente och samverkansavtal
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Information gällande revidering av reglemente och samverkansavtal

	Delårsrapport 2022
	Beslut E-NAMND 2022-06-22
Delårsrapport 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Signering




LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  


  
 


 E-nämnden 2022-06-22  
 
 


 Utdragsbestyrkande 
  


 


  
 


Plats och tid Teams, kl. 13:00 - 14:40 


Beslutande Enligt närvarolista 


Justerare Jonas Lindberg (S) 
  


Tid och plats för justering  Protokollet justeras digitalt senast 2022-07-06 


Justerade paragrafer 8-16 


  Sekreterare 


Robert Karlsson 
   


Ordförande 
Isak Utsi (S)                   § 8-14 
Carina Sammeli (S)      § 15-16 


   
Justerare 


Jonas Lindberg (S)            
  
  
 BEVIS/ANSLAG 
 
E-nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


  
Sammanträdesdatum 2022-06-22 


Datum när anslaget sätts upp 2022-07-08 


Datum när anslaget tas ned 2022-07-30 


Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden 


  


Underskrift   


 Robert Karlsson 


1







LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  


  
 


 E-nämnden 2022-06-22  
 
 


Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 


2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Paragrafer Ärenden Sida 


 
§ 8 Grundläggande granskning Kiruna och Gällivare kommun 5 - 6 


§ 9 Grundläggande granskning Arvidsjaurs kommun 7 


§ 10 Grundläggande granskning Älvsbyns kommun 8 


§ 11 Revidering förstudiedirektiv HR 9 


§ 12 Budget 2023 10 - 11 


§ 13 Slutrapport e-learning 12 - 13 


§ 14 Information om aktuella och pågående aktiviteter 14 - 15 


§ 15 Information gällande revidering av reglemente och samverkansavtal 16 


§ 16 Delårsrapport 2022 17 - 21 


 
 


2







LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  


  
 


 E-nämnden 2022-06-22  
 
 


Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 


2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 


NÄRVAROLISTA 
 
Tjänstgörande ledamöter  
Isak Utsi (S)                                Arjeplog (vice ordförande) 
Sven Tornberg (C)                     Haparanda 
Maud Lundbäck (S)                  Kalix 
Stefan Sydberg (M)                   Kiruna 
Carina Sammeli (S)                   Luleå (ordförande)                            § 15-16 
Ulrica Hammarström (S)         Pajala 
Jonas Lindberg (S)                    Piteå  
Niclas Hökfors (S)                    Överkalix 
 


 
Frånvarande ledamöter 
Lars Forsgren (S)                       Arvidsjaur 
Lena Goldkuhl (S)                     Boden 
Magnus Johansson (S)              Gällivare 
Henrik Blind (MP)                     Jokkmokk 
Rikard Granström (S)               Älvsbyn 
Roland Kemppainen (S)           Övertorneå 
 


 


  
 
Tjänstgörande ersättare                                   Tjänstgör istället för 
Johan Johansson (MP)              Boden 
Stefan Ovrell (MP)                    Gällivare 


Lena Goldkuhl (S) 
Magnus Johansson (S) 


  
 
Närvarande ersättare 
Anne Jakobsson (S)                   Överkalix  
  
 
Frånvarande ersättare 
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 


 


3







LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  


  
 


 E-nämnden 2022-06-22  
 
 


Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 


2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 


Helena Stenberg (S)                  Piteå 
Peter Eriksson (S)                      Älvsbyn 
Inga Savilahti Häggbo (S)        Övertorneå 
 
  


 
  
 
Övriga 
  
Robert Karlsson                        Norrbottens e-nämnd 
Lisa Lundgren                          Evado (t.f. samordnare, extern konsult) 
 


 


  
  
  
  
  
  


 
 


4







LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  


  
 


 E-nämnden 2022-06-22  
 


Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 


2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 


 
 
§ 8 
 
Grundläggande granskning Kiruna och Gällivare kommun 
Ärendenr 2022/9-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och 
rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete och hänvisar till beslut vid 
e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 där nämnden 
antagit verksamhetsplan för året 2022 innehållande årshjul samt direktiv för 
hur rapportering för olika moment som ingår i årshjulet ska ske.  
 
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.  
Kiruna kommun och Gällivare kommun har genomfört grundläggande 
granskning på nämnden för året 2021.   
 
Gällivare kommun gör bedömningen att;  


• ”Nämnden i allt väsentligt säkerställt att dess förvaltning utförts 
på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.  
• Nämnden i allt väsentligt har säkerställt att dess förvaltning 
skett på ett från synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.  
• Nämnden i allt väsentligt har säkerställt att den interna 
kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 
2021.”  
 


Kiruna kommun gör bedömningen att;   
• ”Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt 
under året 2021. Nämnden har uppnått 8 av 8 verksamhetsmål.  
• Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.  
• Den interna kontrollen har varit tillräcklig under år 2021. Ett 
utvecklingsområde kring direktiv för rapportering har noterats.”  
 


Kiruna och Gällivare kommun lämnar samma rekommendationer med 
koppling till nämndens verksamhet:  
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• ”att nämnden vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att årshjul 
upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv 
för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.”  


 
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd år 2021  
Revisionsrapport e-nämnden  
 
 
Beslutet skickas till 
Gällivare kommun  
Kiruna kommun  
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§ 9 
 
Grundläggande granskning Arvidsjaurs kommun 
Ärendenr 2022/10-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och 
rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete och hänvisar till beslut vid 
e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 där nämnden 
antagit verksamhetsplan för året 2022 innehållande beslutade kontrollmoment 
samt hur kontroll av dessa sker. Återrapportering till nämnden sker under 
året vid delårsrapport 2 
 
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. 
Arvidsjaurs kommun har genomfört grundläggande granskning på nämnden 
för året 2021.  
 
I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte 
framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse 
och kontroll av verksamhet respektive ekonomi. 
Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att 
nämnden inte följer upp samtliga beslutade kontrollmoment i 
internkontroll planen. 
 
Arvidsjaurs kommun lämnar följande rekommendation med koppling till 
nämndens verksamhet: 


• Att säkerställa att samtliga kontrollmoment i internkontrollplanen följs 
upp. 


 
Beslutsunderlag 
Kf 41 
 
Beslutet skickas till 
Arvidsjaurs kommun 
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§ 10 
 
Grundläggande granskning Älvsbyns kommun 
Ärendenr 2022/11-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
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. Älvsbyns kommun har genomfört 
grundläggande granskning på nämnden för året 2021.  
 
I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte 
framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse 
och kontroll av verksamhet respektive ekonomi. 
Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att 
nämnden inte tagit fram egna tillämpningsanvisningar för attestreglementet. 
Älvsbyns kommun lämnar inga särskilda rekommendationer till Norrbottens 
e-nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Slutdokument grundläggande granskning Än 2021 
Grundläggande granskning 2021 Än 
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§ 11 
 
Revidering förstudiedirektiv HR 
Ärendenr 2022/12-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingående kommuner driver en gemensam förstudie för att utreda 
möjligheterna och förutsättningarna kring ett gemensamt IT-stöd för HR-
processerna i länet.  Nämnden accepterade vid sammanträde 2022-03-16 § 2 
att förstudien ska samordnas och drivas genom Norrbottens e-nämnd med 
stöd av extern projektledare. 
 
Projektgruppen har sedan dess velat minska omfattningen i uppdraget från att 
omfatta alla processer inom HR till att endast innefatta löneprocesserna. 
Projektledaren har eskalerat frågan till Styrgruppen som beslutat att revidera 
förstudiedirektivet till att endast innefatta löneprocesserna. 
Således förändras även samordningsuppdraget i nämnden till att endast 
innefatta samordning av förstudie gällande gemensamt IT-stöd för 
löneprocesserna i länet.  
 
 
Beslutsunderlag 


• Förstudiedirektiv Rev B 
• Protokoll styrgrupp gemensamt HR 220504 
• E-nämndens beslut 2022-03-16 § 2 E-NÄMND 2022.1 
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§ 12 
 
Budget 2023 
Ärendenr 2022/13-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E- nämnden beslutar att godkänna budgeten för 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgeten för 2023 är upprättad enligt beslutade fördelningsmodeller och i 
enlighet med gällande samverkansavtal. 


 
 
Kommentarer Budget 2023: 


• Uppräkning med AKI (Arbetskostnadsindex) enligt 
samverkansavtalet. 


• Inga projekt budgeterade för 2023. Projekt som tillkommer till 
budgeten under året rapporteras som en avvikelse. 


• Transaktionskostnader för BankID, signering, Freja, SMS tillkommer, 
beräkna 175 800 kr/2023. Faktureras respektive kommun i slutet av 
året. 
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• Ekosystem Socialtjänsten. Utökning förvaltning inför 2023. 
• Datacenter Norrbotten. Det gemensamma alternativet Datacenter 


Norrbotten ingå inte i budgeten då det faktureras direkt från 
leverantören till respektive kommun. 


 
Sammanträdet 
Maud Lundbäck (S) påpekar att kostnad uppdelat per kommun saknas för 
Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Ordföranden föreslår att nämnden 
godkänner budgeten för 2023 och att protokollet kompletteras med kostnad 
per kommun för Verksamhetsutvecklare e-tjänster.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag till beslut för proposition och finner att e-
nämnden bifaller beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2023, fördelning 2023, budget 2022 
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§ 13 
 
Slutrapport e-learning 
Ärendenr 2022/14-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sex av de ingående kommunerna i Norrbottens e-nämnd har bedrivit en 
gemensam förstudie inom området e-learning för att utreda förutsättningarna 
kring en gemensam e-learning plattform/kursportal. 
 
En viktig utgångspunkt för förstudien var att det sannolikt finns ett antal 
effektmål som skulle kunna uppnås genom ett framtida införande av en 
gemensam plattform för e-learning. 
En e-learningplattform kan antas bidra till: 


• Att öka, förbättra, förenkla och effektivisera möjligheten att erbjuda 
personalen såväl framtagna som införskaffade utbildningar, 
självhjälpsguider och instruktioner. 


• Detta ger i sin tur kompetenshöjning, effektivare arbetssätt, snabbare 
introduktion av ny personal o s v. 
 


Om kommunerna i Norrbotten har ett gemensamt alternativ att ansluta sig till 
kan man dela på självhjälpsguider, instruktioner och kurser på ett 
kostnadseffektivt sätt. Detta skapar nya förutsättningar för mellankommunal 
samverkan och gemensamt resursutnyttjande inom kompetensutveckling och 
kompetensplanering, samt möjliggör en gemensam kostnadseffektiv 
systemförvaltning av plattformen. Det kan exempelvis röra sig om:  


• Möjligheten att samnyttja guider och utbildningar som redan tagits 
fram eller som kommer att tas fram när nya behov uppstår. 


• Att dela på framtagna utbildningar i stället för att varje enskild 
kommun får utveckla sin egen guide eller utbildning är en uppenbar 
fördel och kostnadsbesparing.  


• De kommuner som inte har ett LMS idag får bättre förutsättningar att 
komma i gång med guider och e-utbildningar via samverkan. 


• Det finns uppenbara fördelar med en gemensam systemförvaltning, 
gemensam resurs för samordning av utbildningsplanering samt guide- 
och kursproduktion. 
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Förstudien har fokuserat på: 
• Validering av idé/lösning - är den genomförbar? 
• Kartläggning av kommunernas nuvarande lösningar och 
• kostnader 
• Fördjupa gemensam behovsanalys 
• Kartläggning av intressenter 
• Omvärldsbevaka och granska olika alternativ 
• Ta fram underlag till utvecklingsprojekt 


 
De ingående kommunerna har gemensamt finansierat en extern projektledare 
och tillsatt kontaktpersoner i de egna kommunerna för arbetet. En styrgrupp 
med representanter från ingående kommuner har även funnits under 
förstudieperioden. Förstudien har inte innefattat utvecklingsprojekt eller 
upphandling. 
 
Enligt förstudiedirektiv och projektplan ska styrgruppen besluta om en 
eventuell fortsättning. Om styrgruppens deltagare (var för sig eller 
tillsammans) ställer sig positiva till ett fortsatt arbete så ska detta meddelas till 
e-nämndens samordnare, som i så fall initierar en beredning. E-nämndens 
beredningsgrupp involveras då i arbetet och förslagsvis även HR-nätverket 
för kommunikation och förankring i respektive kommun. HR-nätverket är 
kanske närmast verksamhetsansvariga för det område som berörs, 
d v s kompetensutveckling och kompetensplanering. 
 
Beslutsunderlag 
Förstudierapport e-learning rev A 22-06-13 
Presentation förstudierapport e-learning rev A 22-06-13 
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§ 14 
 
Information om aktuella och pågående aktiviteter 
Ärendenr 2022/15-2.2.0.1 
 
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. 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 


 
• Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten 


STATUS: 
o Rekrytering till gemensam förvaltningsorganisation pågår 
o Intervjuer samt nya annonser under juni 
o Nuvarande Förvaltningsledare slutar, extern konsult stöttar 


från och med 22 augusti 2022. 
o Gemensamt införandeprojekt pågår. 


 
• Utvecklingsprojekt gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten  


STATUS:  
o Projektet pågår enligt plan. Planering inför gemensam 


upphandling påbörjad 
 


• Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal 
STATUS: 


o Förstudie genomförd (avrapporteras i separat ärende) 
 


• Gemensamt personal/HR-system 
STATUS:  


o Förstudien pågår, revidering av direktiv (se separat ärende) 
 


• Etablering av funktion för Digitala signaturer 
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STATUS:  
o Funktionen driftsatt, varje kommun beslutar och aktiverar själv 


för nyttjande.  
 


• E-tjänsteplattformen 
STATUS: 


o I drift och förvaltning sedan 2017 
o En plattform för säkra meddelande, e-tjänster, digital signering, 


ärendehantering och digitala ärendeflöden. 
o En av Sveriges största installationer med mer än 1000 e-tjänster, 


över 450 000 ärenden och mer än 260 000 unika besökare 
o Ny drift-, support- och utvecklings-upphandling 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 


 
• Intern struktur 


STATUS: 
o Arbetsgruppen för intern struktur har fortsatt arbetat med 


utveckling av nämndens verksamhet. Fokus har legat på 
utveckling av samverkanshandbok med tillhörande bilagor 
som ska fungera som stöd i den operativa verksamheten och i 
alla de projekt där medarbetare från ingående 14 kommuner 
deltar, samt arbete med att ta fram förslag till revidering av 
reglemente och samverkansavtal. 
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§ 15 
 
Information gällande revidering av reglemente och 
samverkansavtal 
Ärendenr 2022/16-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
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 de ingående kommunerna 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 första förslag till 
en omformulering gällande nämndens uppgifter finns nu framtagen. Detta 
förslag och dess konsekvenser måste nu analyseras närmare och sedan 
förankras och remissas via beredningsgruppen i respektive kommun.  
 
När det väl finns ett färdigt förslag till revidering av reglemente bereds detta 
till nämnden som tar beslut om ifall förslaget ska gå som ärende för beslut i 
respektive ingående kommuns kommunfullmäktige. När respektive 
kommunfullmäktige beslutat om reviderat reglemente gäller detta för 
Norrbottens e-nämnd.  
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§ 16 
 
Delårsrapport 2022 
Ärendenr 2022/17-1.1.1.2 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari – 31 
maj 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten omfattar tidsperioden januari-maj 2022 och rapporterar 
prognosen för hur Norrbottens e-nämnd kommer att uppfylla de 
verksamhetsmål som satts för året samt innefattar ekonomisk redovisning för 
perioden och prognos för helåret. 
Det som har haft en påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi är 
delvis pandemin i början av året, samt att nämnden varit utan samordnare 
sedan mitten av mars då denna avgått. Minskat antal fysiska möten, 
konferenser och resor har haft betydelse för utfallet för perioden. Förslag till 
beslut är att nämnden godkänner delårsrapport för perioden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Måluppföljning 
Nämnden har för året 2022 formulerat nedanstående resultatmål och 
indikatorer i verksamhetsplanen. Nedan beskrivs dessa och progress gällande 
måluppfyllelse. 
 
Mål 


• Nämnden enskilt eller gemensamt med andra har genomfört minst en 
kompetenshöjande insats per år inom nämndens områden som riktar 
sig till ingående kommuners tjänstepersoner, förtroendevalda och/eller 
nämndens ledamöter 
Kommentar: Under perioden har inga kompetenshöjande insatser genomförts. 
Kompetenshöjande insatser kommer hållas i anslutning till 
nämndsammanträden under Q3 och Q4, samt i anslutning till strategidagar 
under det andra halvåret 2022. Prognosen är att målet kommer nås. 
 
• Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat 
behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar 
Kommentar: Under perioden har nämnden samordnat nedanstående insatser: 


17







LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  


  
 


 E-nämnden 2022-06-22  
 


Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 


2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 


- Genomförande av införandeprojekt ”nytt verksamhetssystem för 
socialtjänsten i Norrbotten” 
- Genomförande av införandeprojekt ”gemensamt datacenter 
Norrbotten” 
- Genomförande av förstudie ”gemensam e-learning 
plattform/kursportal” 
- Genomförande av utvecklingsprojekt ”Gemensamt verksamhetssystem 
för elevhälsan i Norrbotten” 
- Genomförande av förstudie ” Gemensamt IT-stöd för löneprocesserna i 
Norrbotten” 
Prognosen är att målet kommer nås 
 
• Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för 
de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen 
för Norrbottens e-nämnd 
Kommentar: I dagsläget finns 11 avtal tecknade via Norrbottens e-nämnd 
tillgängliga för alla ingående parter. Ramavtal följs upp enligt rutin ”Rutin 
efter tilldelningsbeslut gällande ramavtal inom Norrbottens e-nämnd”. 
Gemensamma alternativ och dess kontrakt följs upp inom gemensamt 
överenskomna förvaltningsorganisationer. 
Prognosen är att målet kommer nås 
 
• Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under 
verksamhetsåret 
Kommentar: Nämnden har fastslagit nedanstående sammanträdesplan för året 
2022 och denna har under perioden följts. 
16 mars 2022, 13:00-16:00 
22 juni 2022, 13:00-16:00 
12 oktober 2022, 10:00-16:00 
14 december 2022, 10:00-16:00 
Prognosen är att målet kommer nås 
 
• Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. 
Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet 
är dock att minst 75% deltar. 
Kommentar: Vid nämndsammanträdet 16 mars deltog 9 av 14 ledamöter 
vilket utgör ca 64% deltagande. Prognosen är att det föreligger en risk att 
målet ej nås.  
 
• Under verksamhetsåret 2022 ska nämndens reglemente och 
samverkansavtal ses över och revideras för att bli mer ändamålsenliga. 
Kommentar: Arbete har startats under Q4 2021 genom intern arbetsgrupp 
som tillsammans med kommunjurister arbetar fram förslag till revidering. En 
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första revidering av formulering gällande nämndens uppdrag har presenterats 
till politisk arbetsgrupp, samt beredningsgrupp för e-nämnden. Prognosen är 
att översyn och revidering kommer att kunna färdigställas under 2022, dock ej 
säkert att beslut i respektive kommunfullmäktige kommer att hinna tas under 
2022. 
 
 


Indikatorer 
• Minst 10 beredningsgruppsmöten har hållits under 
verksamhetsåret 
Kommentar: Beredningsgruppen har en fastslagen mötesplan enligt 
nedanstående.  
• 26 januari 14:00-16:00 
• 23 februari 14:00-16:00 
• 23 mars 14:00-16:00 
• 27 april 14:00-16:00 
• 25 maj strategidag 
• 20 juni 14:00-16:00 
• 24 augusti 14:00-16:00 
• 21-22 september strategidagar 
• 26 oktober 14:00-16:00 
• 23 november 14:00-16:00 
• 21 december 14:00-16:00 
Sex möten har genomförts. Prognosen är att indikatorn kommer uppnås 


 
• Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid 
alla beredningsgruppsmöten  
Kommentar: Vid beredningsgruppens möten som genomförts under 2022  
Ser deltagande ut enligt följande 
2022-01-26 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående 
kommuner 
2022-02-23 13 av 14 kommuner deltagande ca 93% av alla ingående 
kommuner 
2022-03-23 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående 
kommuner 
2022-04-27 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående 
kommuner 
2022-05-25 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående 
kommuner 
Prognosen är att indikatorn kommer att uppnås vad gäller deltagande under 
helåret 2022.  
 


19







LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  


  
 


 E-nämnden 2022-06-22  
 


Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 


2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 


• E-nämndens e-kontor genomför uppföljningsdialoger med alla 
kommuner under 2022, i syfte att kartlägga stödbehov för e-
tjänsteimplementering samt inhämta fakta för beslut om framtida 
utveckling 
Kommentar: Ej påbörjad under perioden. Planeras att genomföras under 
hösten 2022 
Prognosen är att indikatorn kommer uppnås 
 
• Under året 2022 ska en gemensam samverkanshandbok tas fram 
och beslutas i respektive kommun.  
Kommentar: En gemensam samverkanshandbok har utarbetats under 
perioden. Denna har gått på remiss via beredningsgruppen till respektive 
kommun. Samverkanshandboken med bilagor publiceras på 
www.norrbottensenamnd.se och skickas i samband med detta ut till respektive 
kommun för hantering i den egna kommunen.  
Prognosen är att indikatorn kommer uppnås.  
 


Ekonomisk redovisning 
Nedan följer den ekonomiska redovisningen med utfall för perioden samt 
budget och prognos för helåret 2022 
 
Norrbottens e-nämnd är intäktsfinansierad och erhåller därför ej 
kommunbidrag. 
Utfall per sista maj 2022 (tkr) 
 
 Intäkter Kostnader Avvikelse 
Norrbottens e-nämnd 1 792  1 673 120 


 
Noteringar avvikelser 


• Per sista maj redovisar nämnden ett positivt resultat på 120 tkr. 
• Säsongsvariation, vissa projektkostnader kommer i slutet på året. 
• Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-kontor på grund av 


vakant tjänst samordnare 
•  


 
Budget 2022 (tkr) 
 Intäkter Kostnader Avvikelse 
Norrbottens e-nämnd 5 034  5 034  0 


 
Prognos 2022 (tkr) (2022-05) 
 Intäkter Kostnader Avvikelse 
Norrbottens e-nämnd 6 193  6 193  0 
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Noteringar avvikelser 
Nämnden räknar med ett utfall enligt budget på årsbasis, dvs noll. 
Omsättningen ökar jämfört med budget då ett antal projekt tillkommit under 
året. Omsättning för helåret 5 034 tkr, prognosen visar 6 193 tkr för helåret. 


• Projekt Elevhälsan 
• Projekt HR 
• Projekt e-learning 
• Projekt DCBD 


 
Nämnden har inga investeringar på plan för 2023  
 
Beslutsunderlag 


• Verksamhetsplan 2022  
• Utfall 2022, fördelning 2022, budget 2022 


 
Beslutet skickas till 
Luleå kommun 
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