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Plats och tid 

 

 

Luleå, Kulturens hus 

09:00-10:00, 2019-06-18 

Beslutande 

 

Enligt närvarolista 

Övriga närvarande 

 

Enligt närvarolista 

Justerare 

 

Stefan Sydberg 

Tid och plats för justering 

 

 

 

Justerade paragrafer 

 

1-6 

   

Sekreterare    

 Robert Karlsson  

   

Ordförande    

 Anders Lundkvist  

   

Justerare    

 Stefan Sydberg 
   

  

BEVIS/ANSLAG 

 

   

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

  
 

   

Sammanträdesdatum 2019-06-18  

   

Datum när anslaget sätts upp 2019-06-25   

 

Datum när anslaget tas ned 

 

 

2019-07-10 

 

Förvaringsplats för protokollet IT-kontoret Luleå kommun  

   

   

Underskrift   

 Daniel Ahlqvist 
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NÄRVAROLISTA 
 

Beslutande 

 

Tjänstgörande ledamöter 

Sara Lundberg (S), Arvidsjaur 

Magnus Johansson (S), Gällivare 

Maud Lundbäck (S), Kalix 

Stefan Sydberg (M), Kiruna 

Niklas Nordström (S), Luleå 

Ulrica Hammarström (S), Pajala 

Anders Lundkvist (S), Piteå 

Rikard Granström (S), Älvsbyn 

Leif Nilsson (S), Överkalix 

Roland Kemppainen (S), Övertorneå 

 

Tjänstgörande ersättare 

Patrik Vähäjärvi (S), Haparanda 

Henrik Blind (MP), Jokkmokk 

 

Övriga närvarande 
 

Övriga 

Daniel Ahlqvist  Norrbottens e-nämnd 

Robert Karlsson  Norrbottens e-nämnd 
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§ 7 

Ny ordförande Norrbottens e-nämnd 
E-samordnaren informerar om ärendenr 2018/1776-1.1.2.3 (Luleå kommun, 

värdkommun) 

 
Beslut 

Nämnden noterar beslut om ny ordförande enligt reglementet och hälsar Anders 

Lundkvist välkommen som ny ordförande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet så är det värdkommunens kommunfullmäktige som utser ordförande för 

Norrbottens e-nämnd, alltså kommunfullmäktige Luleå kommun. 

 

På önskan av nuvarande ordförande Niklas Nordström (S) och tidigare dialoger inom nämnden 

att låta andra kommuner agera ordförande i vår gemensamma nämnd, Norrbotten e-nämnd, så 

har kommunfullmäktige i Luleå kommun utsett Anders Lundkvist (S) till ny ordförande för e-

nämnden. 

 

Niklas Nordström har avsagt sig uppdraget som ordförande och med anledning 

av detta behöver en ny ordförande utses. Niklas Nordström (S) har nominerat Anders Lundkvist 

(S) till ny ordförande för e-nämnden. 

 

Kommunfullmäktige Luleå kommun, värdkommun till e-nämnden, har 2019-05-20 § 132 beslutat 

att utse Anders Lundkvist (S) till ordförande i e-nämnden.  
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§ 8 

Lägesrapport budget och ekonomi 
E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande budget och ekonomi.  

 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att godkänna aktuellt läge gällande budget och ekonomi. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För räkenskapsåret 2019 tom april visar Norrbottens e-nämnd ett positivt nettoresultat 

på 263 tkr (överskott). 

 

Största delen av detta överskott kommer från personal och omkostnader kopplat till 

tjänsten e-samordnade som inte tillsats enligt plan i budget. Rekrytering pågår. 

Överskottet kommer att nyttjas till att finansiera delar av projekt som nämnden har 

under 2019. 

Budget vs Utfall tom april 2019   

 Budget tom april 2019 Utfall tom april 2019  Avvikelser 

INTÄKTER     

Grundbelopp och e-kontor 627 933 627 933  0 

Uppdrags- och Projekt 400 267 400 267  0 

Tjänst e-tjänsteplattform 293 800 293 800  0 

Tjänst Räddningstjänsten 206 967 206 967  0 

Tjänst e-arkiv 107 333 107 333  0 

Övriga intäkter    0 

Summa intäkter 1 636 300 1 636 300  0 

     

KOSTNADER     

Personal och omkostnader 627 933 364 933  -263 000 

Projekt- och kostnader  400 267 400 267  0 

Tjänst e-tjänsteplattform 293 800 293 800  0 

Tjänst Räddningstjänsten 206 967 206 967  0 

Tjänst e-arkiv 107 333 107 333  0 

Övriga kostnader     

Summa kostnader 1 636 300 1 373 300  -263 000 

     

Rörelseresultat 0 263 000  263 000 
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§ 9 

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

 

 

Beslut 

Nämnden noterar aktuellt läge gällande aktuella och pågående initiativ. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden driver ett antal initiativ och upphandlingar tillsammans med kommunerna 

där hållbart resursutnyttjande är ett av ledorden. 

 

Genom samverkan via Norrbottens e-nämnd och gemensamma alternativ ser vi stora 

vinster i tid, resurser och resultat. Genom att göra omvärldsbevakningar och 

behovsanalyser tillsammans istället för att varje kommun gör en var så ser vi upp emot 

70% mindre tidsåtgång och bättre resultat då fler perspektiv och kompetenser blir 

inblandande. Genom att göra gemensamma upphandlingar så ser vi även här upp 

emot 70% mindre tidsåtgång och bättre resultat då vi kan möta marknaden som en 

större part. Och när det gäller Gemensamma alternativ så ser vi upp emot 50% mindre 

direkta kostnader då vi kan samverka och dela på kapacitet, licenser, utveckling och 

förvaltning. 

 

Genom våra gemensamma satsningar har vi fått nationell uppmärksamhet under åren, 

nu senast på Kommunutredningen ett seminarium och hearing i riksdagshuset den 15 

maj 2019 där vi omnämndes som ett gott exempel gällande samverkan. E-nämnden har 

även om nämnds i Slutbetänkande Reboot – omstart för den digitala förvaltningen, en 

utredning om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (SOU 2017:114). 

E-nämnden fick även inleda Kommuninvest föreningsstämma i Stockholm den 11 april 

2019 på Waterfront Congress Centre där vi fick möjligheten att på ett lite lättsamt sätt 

prata om samverkan. 

 

 

Några större pågående gemensamma initiativ är: 

 

Gemensamt Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten 

December 2017 sattes inriktningen för gemensamma satsningar inom Socialtjänsten. I 

mars 2018 beslutade Socialcheferna att starta ett gemensamt projekt med målbilden att 

under 2020 ha ett gemensamt alternativ gällande verksamhetssystem Socialtjänsten 

tillgängligt. Projektarbetet är startat augusti 2018. Styrgruppen består av 

Socialtjänstcheferna i länet och ett antal arbetsgrupper bildades. Just nu är projektet 

inne i en intensiv fas där flera områden analyseras, exempelvis process, arbetssätt, 

teknik, upphandling, juridik, säkerhet och förvaltning.  
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IT-plattform Norrbotten (Gemensamt datacenter Norrbotten) 

En gemensam utredning är genomförd gällande grundförutsättningarna för en 

gemensam IT-plattform Norrbotten. En utredning i flera steg där första steget är att 

rent tekniskt kolla på förutsättningarna gällande en gemensam IT-plattform för 

gemensamma drift, hosting-tjänster och infrastruktur. Behovet att samordna IT-

plattformen i Norrbotten är viktigt och prioriterad. En grundläggande förutsättning för 

mellankommunal samverkan är gemensam infrastruktur och gemensamma system, 

där tekniken och system har förutsättningar att hantera detta. Genom en gemensam 

organisation för drift och underhåll av IT-plattformen så kan IT-avdelningen ha fokus 

på verksamhetsutveckling med hjälp av IT och drift och underhåll blir samtidigt mer 

kostnadseffektiv. 

 

Gemensamma upphandlingar 

Gemensamma upphandlingar är ett effektivt sätt för kommunerna att stötta varandra. 

Stora vinster i tid, resurser och resultat. Kommunerna vinner i tid och resurser då olika 

resurser kan fokusera på olika upphandlingar. Bättre resultat då fler perspektiv och 

kompetenser blir inblandande, samt att vi kan möta marknaden som en större part. 

 

Det pågår ett antal gemensamma upphandlingar, exempelvis IT-stöd 

Ärendehantering/möten och SharePoint utvecklingsstöd. Även projekten Gemensamt 

Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten och IT-plattform Norrbotten infattar 

upphandling. 

 

Avslutade initiativ och tillgängliga för kommunerna 

• Identifiering med Freja eID  (Gemensamt alternativ, 2019) 

• Ramavtal Mobiltelefoner och mobila enheter (2019) 

• Online betalfunktion med Swish  (Gemensamt alternativ 2019) 

• E-arkiv Norrbotten (Gemensamt alternativ, 2018) 

• E-förslag inkl. röstning med e-legitimation (Gemensamt alternativ, 2018) 

• Kö-funktion för exempelvis tomtkö (Gemensamt alternativ, 2018) 

• Online betalfunktion med kort (Gemensamt alternativ 2018) 

• Ramavtal Trygghetskamera (2018) 

• E-tjänsteplattform och ärendehantering (Gemensamt alternativ, 2017) 

• Verksamhetssystem Räddningstjänsten (Gemensamt alternativ, 2017) 
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§ 10 

Övriga frågor 

 
AI Innovation hubb LTU 

Luleå kommun fått frågan om de vill vara med och sponsra/synas med logga. Även 

Piteå fått frågan.  

Ska vi vara med som e-nämnden? Ja. Men kommuner kan vara med enskilt också. 

 

Revisionsrapporten 

Maud Lundberg lyfter frågan om revisionsrapporten. Beslut skickas ut som bilaga till 

nästa möte och behandlas där. 

 

Nästa sammanträde 

2019-09-10    


