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Plats och tid Teams, kl. 13:00 - 14:50 

Beslutande Enligt närvarolista 

Justerare Maud Lundbäck (S) 
  

Tid och plats för justering Protkollet justeras digitalt senast 2022-03-30 

Justerade paragrafer 1-7 

  Sekreterare 

Robert Karlsson 
   

Ordförande 
Carina Sammeli (S) 

   
Justerare 

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

  
Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Datum när anslaget sätts upp 2022-04-01 

Datum när anslaget tas ned 2022-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden 

  

Underskrift   

 Robert Karlsson 

1Protokoll e-nämnden 2022-03-16
(Signerat, SHA-256 7620ADAF88654C1C4639DF4C62A122675F32F4C6CDC5E6FF2404A24800EBCE3D)

Sida 1 av 15



LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

 E-nämnden 2022-03-16  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Paragrafer Ärenden Sida 

 
§ 1 Slutrapport utvecklingsprojekt "Gemensamt verksamhetssystem 

socialtjänsten i Norrbotten" 
5 - 6 

§ 2 Förstudie HR 7 - 8 

§ 3 Verksamhetsberättelse 2021 9 

§ 4 ekonomisk rapport, utfall per sista februari 2022 10 

§ 5 Ny ledamot Norrbottens e-nämnd 11 

§ 6 Information om aktuella och pågående aktiviteter 12 - 13 

§ 7 Rapport från politisk arbetsgrupp 14 

 
 

2Protokoll e-nämnden 2022-03-16
(Signerat, SHA-256 7620ADAF88654C1C4639DF4C62A122675F32F4C6CDC5E6FF2404A24800EBCE3D)

Sida 2 av 15



LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

 E-nämnden 2022-03-16  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

NÄRVAROLISTA 
 
Tjänstgörande ledamöter  
Isak Utsi (S) 
Lars Forsgren (S) 
Lena Goldkuhl (S) 
Maud Lundbäck (S) 
Stefan Sydberg (M) 
Carina Sammeli (S) 
Jonas Lindberg (S) 
Roland Kemppainen (S) 

 Arjeplog 
Arvidsjaur 
Boden 
Kalix 
Kiruna 
Luleå 
Piteå 
Övertorneå 

 

    
Frånvarande ledamöter 
Magnus Johansson (S) 
Sven Tornberg (S) 
Henrik Blind (MP) 
Ulrica Hammarström (S) 
Rikard Granström (S) 
Niclas Hökfors (S) 

Gällivare 
Haparanda 
Jokkmokk 
Pajala 
Älvsbyn 
Överkalix 

  
 Tjänstgörande ersättare                                   Tjänstgör istället för 
Stefan Ovrell (MP) Magnus Johansson 
  

 Närvarande ersättare 
Anders Josefsson (M)  
  

 Frånvarande ersättare 
Erik Grähs (V) 
Marcus Lundberg (S) 
Johan Johansson (MP) 
Patrik Vähäjärvi (S) 
Robert Bernhardsson (S) 
Roland Nordin (M) 
Gunnar Selberg (C) 
Leif Gramner (KD) 
Helena Stenberg (S) 
Peter Eriksson (S) 
Anne Jakobsson (S) 
Inga Savilahti Häggbo (S) 

 

  
 

3Protokoll e-nämnden 2022-03-16
(Signerat, SHA-256 7620ADAF88654C1C4639DF4C62A122675F32F4C6CDC5E6FF2404A24800EBCE3D)

Sida 3 av 15



LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

 E-nämnden 2022-03-16  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

Övriga 
Daniel Ahlqvist  Norrbottens e-nämnd 
Robert Karlsson  Norrbottens e-nämnd 
Håkan Olsson  Evado 
  

4Protokoll e-nämnden 2022-03-16
(Signerat, SHA-256 7620ADAF88654C1C4639DF4C62A122675F32F4C6CDC5E6FF2404A24800EBCE3D)

Sida 4 av 15



LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

 E-nämnden 2022-03-16  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

 
 
§ 1 
 
Slutrapport utvecklingsprojekt "Gemensamt 
verksamhetssystem socialtjänsten i Norrbotten" 
Ärendenr 2022/3-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utmaningar för projektet 
Det är gjort ett antal försök i Sverige under de senaste åren att skapa 
ekosystemsliknade kluster mellan flera kommuner men i samtliga fall har 
projekten misslyckats. Det senaste exemplet är Stockholm stad och Göiska IT. 
I de flesta fall är det dock klassiska ramavtalsupphandlingar där flera 
kommuner går ihop för att kunna avropa på samma avtal men där varje 
kommun har sin egen systemlösning. 
 
Projektmål 
Målet har varit att ha en gemensam plattform gällande verksamhetssystem 
Socialtjänsten tillgänglig för kommunerna i Norrbotten, ett gemensamt 
alternativ. När kommunens behov kopplat till stödsystem inom Socialtjänst 
uppstår så ska det finnas ett gemensamt alternativ som kommunerna enkelt 
kan välja att använda och ansluta sig till. 
 
Projektresultat 

 Upphandlingen av ett gemensamt ekosystem inom socialtjänsten i 
Norrbotten är genomfört. 

 Ca 300 medarbetare har deltagit i arbetet i projektet 
 Den direkta kostnadsbesparingen på licens och förvaltningskostnader 

uppgår under avtalsperioden till 248 miljoner kronor 
 Det bedömda viktade nyttovärdet över 4 år uppgår till 56,5 miljoner 

kronor (effekter av mellankommunal samverkan) 
 
I slutrapporten finns de viktigaste slutsatserna sammanställda som är 
sammanställda under rubrikerna 

 Projektets ledtid i förhållande tillprojektplane 
 Projektkostnad i förhållande till projektbudget 
 Projektorganisation och relation till intressenter 
 Projektarbete och kommunikation 
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 Kompetensutveckling 
 Erfarenheter och iakttagelser 
 Förbättringsförslag 

 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport Socialtjänstprojektet Rev B 
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§ 2 
 
Förstudie HR 
Ärendenr 2022/1-2.2.0.1 
 
E-nämndens förslag till beslut 
e-nämnden beslutar att förstudien gällande gemensamt IT-stöd för HR-
processerna i Norrbotten samordnas och drivs genom Norrbottens e-nämnd 
med stöd av extern projektledare. Förstudien innefattar inte 
utvecklingsprojekt eller upphandling av lösning.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom dialog inom HR-chefsnätverket inom Norrbottens Kommuner och 
genom en första behovsinventering och nulägeskartläggning av befintliga 
lösningar har kommunerna enats om att en gemensam förstudie ska 
genomföras för att utreda möjligheterna och förutsättningarna kring ett 
gemensamt IT-stöd för HR-processerna i kommunerna. 
 
Förstudien ska fokusera på: 
Sex av de ingående kommunerna i Norrbottens e-nämnd har beslutat att man 
vill bedriva en gemensam förstudie inom området e-learning för att utreda 
förutsättningarna kring en gemensam e-learning plattform/kursportal. 
 
Förstudien ska fokusera 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 kommit överens om finansiering av en extern 
projektledare och tillsatt kontaktpersoner i de egna kommunerna. 
Styrgruppen kommer utgöras av HR-chefsnätverket. 
 
En förstudierapport ska tas fram med rekommendationer och vägval för 
kommunerna. Förstudien innefattar inte utvecklingsprojekt eller 
upphandling. 
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Sammanträdet 
Lena Goldkuhl (S) föreslår att HR-chefsnätverket även ska utse en ordförande 
för styrgruppen. Ordföranden (S) stödjer Lena Goldkuhls förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag till beslut med Lena 
Goldkuhls tillägg under proposition och finner att e-nämnden bifaller beslu-
tet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förstudiedirektiv 
 Överenskommelse förstudie HR, konsultstöd signerat 
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§ 3 
 
Verksamhetsberättelse 2021 
Ärendenr 2022/4-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att godkänna: 
1. verksamhetsberättelse 2021  
2. måluppföljning 2021 
3 uppföljning av kontrollmoment 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordnaren har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för enämndens 
verksamhet 2021. 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 2021 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse e-nämnden 2021 
 
Beslutet skickas till 
Jan-Olov Andefors, Luleå kommun 
Eva Henriksson, KPMG
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§ 4 
 
ekonomisk rapport, utfall per sista februari 2022 
Ärendenr 2022/6-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden godkänner redovisningen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordnare redovisar utfall per sista februari samt budget och prognos för 
helåret 2022. 
Underlaget tas i sin helhet vid sammanträdet då månadsrapporten inte är klar 
vid tillfälle då kallelse gick ut. 
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§ 5 
 
Ny ledamot Norrbottens e-nämnd 
Ärendenr 2022/2-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Leif Nilsson, Överkalix (S) har begärt och beviljats entledigande från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Norrbottens e-nämnd. Kommunfullmäktige 
i Överkalix har utsett Niclas Hökfors (S) till ordinarie ledamot i hans ställe. 
 
Beslutsunderlag 
Kf20210927§47 
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§ 6 
 
Information om aktuella och pågående aktiviteter 
Ärendenr 2022/5-2.2.0.1 
 
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 status för varje 
 

 DCBD (gemensamt datacenter) 
STATUS: Upphandling genomförd och avtal skrivet. Gemensamt 
införandeprojekt pågår samt utveckling av gemensam förvaltning. 

 Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten 
STATUS: Gemensamt införandeprojekt pågår med utveckling av mastermiljön 
med den enligt upphandlingen specificerade standardkonfigurationen för 
Norrbotten. Samtidigt pågår arbete med att ta fram samverkanshandbok och 
arbete med förvaltningsfrågorna kring verksamhetssystemet. 

 Utvecklingsprojekt gemensamt system elevhälsan  
STATUS: Projektet befinner sig i en analysfas avseende kostnader, avtal, 
risker, leverantörer med mera Skolcheferna i länet utgör styrgrupp och 
respektive kommun har även utsett delprojektledare, samt börjat identifiera 
olika experter för framtida arbetsgrupper. Upphandlingsstöd vid den 
framtida gemensamma upphandlingen kommer från Luleå kommun.  

 Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal 
STATUS: sex kommuner deltar i förstudien (Boden, Luleå, Kalix, Övertorneå, 
Haparanda samt Jokkmokk). Arbete pågår med att fördjupa behovsbild och 
krav samt vilka lösningar och affärsmodeller som kan vara möjliga. 

 Gemensamt personal/HR-system 
STATUS: startat i början av mars. Alla ingående kommuner har kommit 
överens om ett förstudiedirektiv och gemensam finansiering av extern 
projektledare. Ett gemensamt uppstartsmöte med Styrgrupp och utsedda 
kontaktpersoner/delprojektledare kommer genomföras som en ”kick-off” för 
förstudien. 

 Etablering av funktion för Digitala personalakter 
STATUS: Pågående. 

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

 Nätverk e-tjänstesamordnare och e-tjänsteutvecklare 
STATUS: Nätverk etablerat för att dela kunskap och erfarenheter mellan 
ingående kommuner kring utveckling och nyttjande av e-tjänster. Nätverket 
kommer nyttja teams, ha inplanerade gemensamma teamsmöten samt ett 
fysiskt möte per år. 

 Förvaltningsorganisation e-tjänsteplattform 
STATUS: e-nämndens centrala förvaltningsorganisation är nu förstärkt med 
en utvecklings- och förvaltningsgrupp bestående av, förutom 
systemförvaltaren, tre personer från ingående kommuner (Boden, Piteå och 
Luleå) 

 Intern struktur  
STATUS:  

- Arbetsgruppen för intern struktur har tagit fram en dokumentsamling 
och vägledning gällande grundprinciper för samverkan inom 
Norrbottens e-nämnd som riktar sig till de som arbetar i gemensamma 
e-nämndsprojekt 

- Arbetsgrupp upphandling har tagit fram en checklista för 
upphandling inom Norrbottens e-nämnd, samt definitionslista som 
stöd för uphandlare 

- Arbetsgrupp juridik har arbetat fram ett förslag till revidering av 
nämndens reglemente avseende nämndens uppgifter/uppdrag. 

- Avrapportering till politisk arbetsgrupp – specifikt gällande förslag till 
revidering av reglementet 

- Utvecklingsförslag analyseras och presenteras med specifika åtgärder 
till politisk arbetsgrupp 

 Kommunikation och information 
STATUS: Många fysiska möten i kommunerna har uteblivit på grund av 
rådande pandemi. En del har ersatts av digitala dito. Under perioden har 
samordnare deltagit vid Norrbottens Kommuners nätverk för 
kommundirektörer och HR-direktörer. Presentation av nämndens arbete och 
funktion har även genomförts till kommunstyrelsen, Luleå kommun. 
Nyhetsbrev har skickats i februari.  
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§ 7 
 
Rapport från politisk arbetsgrupp 
Ärendenr 2022/7-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande ger en muntlig rapport från den politiska arbetsgruppen 
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§ 1 
 
Slutrapport utvecklingsprojekt "Gemensamt 
verksamhetssystem socialtjänsten i Norrbotten" 
Ärendenr 2022/3-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utmaningar för projektet 
Det är gjort ett antal försök i Sverige under de senaste åren att skapa 
ekosystemsliknade kluster mellan flera kommuner men i samtliga fall har 
projekten misslyckats. Det senaste exemplet är Stockholm stad och Göiska IT. 
I de flesta fall är det dock klassiska ramavtalsupphandlingar där flera 
kommuner går ihop för att kunna avropa på samma avtal men där varje 
kommun har sin egen systemlösning. 
 
Projektmål 
Målet har varit att ha en gemensam plattform gällande verksamhetssystem 
Socialtjänsten tillgänglig för kommunerna i Norrbotten, ett gemensamt 
alternativ. När kommunens behov kopplat till stödsystem inom Socialtjänst 
uppstår så ska det finnas ett gemensamt alternativ som kommunerna enkelt 
kan välja att använda och ansluta sig till. 
 
Projektresultat 


 Upphandlingen av ett gemensamt ekosystem inom socialtjänsten i 
Norrbotten är genomfört. 


 Ca 300 medarbetare har deltagit i arbetet i projektet 
 Den direkta kostnadsbesparingen på licens och förvaltningskostnader 


uppgår under avtalsperioden till 248 miljoner kronor 
 Det bedömda viktade nyttovärdet över 4 år uppgår till 56,5 miljoner 


kronor (effekter av mellankommunal samverkan) 
 
I slutrapporten finns de viktigaste slutsatserna sammanställda som är 
sammanställda under rubrikerna 


 Projektets ledtid i förhållande tillprojektplane 
 Projektkostnad i förhållande till projektbudget 
 Projektorganisation och relation till intressenter 
 Projektarbete och kommunikation 
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 Kompetensutveckling 
 Erfarenheter och iakttagelser 
 Förbättringsförslag 


 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
e-nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport Socialtjänstprojektet Rev B 
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§ 2 
 
Förstudie HR 
Ärendenr 2022/1-2.2.0.1 
 
E-nämndens förslag till beslut 
e-nämnden beslutar att förstudien gällande gemensamt IT-stöd för HR-
processerna i Norrbotten samordnas och drivs genom Norrbottens e-nämnd 
med stöd av extern projektledare. Förstudien innefattar inte 
utvecklingsprojekt eller upphandling av lösning.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom dialog inom HR-chefsnätverket inom Norrbottens Kommuner och 
genom en första behovsinventering och nulägeskartläggning av befintliga 
lösningar har kommunerna enats om att en gemensam förstudie ska 
genomföras för att utreda möjligheterna och förutsättningarna kring ett 
gemensamt IT-stöd för HR-processerna i kommunerna. 
 
Förstudien ska fokusera på: 
Sex av de ingående kommunerna i Norrbottens e-nämnd har beslutat att man 
vill bedriva en gemensam förstudie inom området e-learning för att utreda 
förutsättningarna kring en gemensam e-learning plattform/kursportal. 
 
Förstudien ska fokusera 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 kommit överens om finansiering av en extern 
projektledare och tillsatt kontaktpersoner i de egna kommunerna. 
Styrgruppen kommer utgöras av HR-chefsnätverket. 
 
En förstudierapport ska tas fram med rekommendationer och vägval för 
kommunerna. Förstudien innefattar inte utvecklingsprojekt eller 
upphandling. 
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Sammanträdet 
Lena Goldkuhl (S) föreslår att HR-chefsnätverket även ska utse en ordförande 
för styrgruppen. Ordföranden (S) stödjer Lena Goldkuhls förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag till beslut med Lena 
Goldkuhls tillägg under proposition och finner att e-nämnden bifaller beslu-
tet. 
 
Beslutsunderlag 


 Förstudiedirektiv 
 Överenskommelse förstudie HR, konsultstöd signerat 
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§ 3 
 
Verksamhetsberättelse 2021 
Ärendenr 2022/4-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att godkänna: 
1. verksamhetsberättelse 2021  
2. måluppföljning 2021 
3 uppföljning av kontrollmoment 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordnaren har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för enämndens 
verksamhet 2021. 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 2021 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse e-nämnden 2021 
 
Beslutet skickas till 
Jan-Olov Andefors, Luleå kommun 
Eva Henriksson, KPMG
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§ 4 
 
ekonomisk rapport, utfall per sista februari 2022 
Ärendenr 2022/6-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden godkänner redovisningen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordnare redovisar utfall per sista februari samt budget och prognos för 
helåret 2022. 
Underlaget tas i sin helhet vid sammanträdet då månadsrapporten inte är klar 
vid tillfälle då kallelse gick ut. 
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§ 5 
 
Ny ledamot Norrbottens e-nämnd 
Ärendenr 2022/2-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Leif Nilsson, Överkalix (S) har begärt och beviljats entledigande från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Norrbottens e-nämnd. Kommunfullmäktige 
i Överkalix har utsett Niclas Hökfors (S) till ordinarie ledamot i hans ställe. 
 
Beslutsunderlag 
Kf20210927§47 
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§ 6 
 
Information om aktuella och pågående aktiviteter 
Ärendenr 2022/5-2.2.0.1 
 
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 status för varje 
 


 DCBD (gemensamt datacenter) 
STATUS: Upphandling genomförd och avtal skrivet. Gemensamt 
införandeprojekt pågår samt utveckling av gemensam förvaltning. 


 Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten 
STATUS: Gemensamt införandeprojekt pågår med utveckling av mastermiljön 
med den enligt upphandlingen specificerade standardkonfigurationen för 
Norrbotten. Samtidigt pågår arbete med att ta fram samverkanshandbok och 
arbete med förvaltningsfrågorna kring verksamhetssystemet. 


 Utvecklingsprojekt gemensamt system elevhälsan  
STATUS: Projektet befinner sig i en analysfas avseende kostnader, avtal, 
risker, leverantörer med mera Skolcheferna i länet utgör styrgrupp och 
respektive kommun har även utsett delprojektledare, samt börjat identifiera 
olika experter för framtida arbetsgrupper. Upphandlingsstöd vid den 
framtida gemensamma upphandlingen kommer från Luleå kommun.  


 Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal 
STATUS: sex kommuner deltar i förstudien (Boden, Luleå, Kalix, Övertorneå, 
Haparanda samt Jokkmokk). Arbete pågår med att fördjupa behovsbild och 
krav samt vilka lösningar och affärsmodeller som kan vara möjliga. 


 Gemensamt personal/HR-system 
STATUS: startat i början av mars. Alla ingående kommuner har kommit 
överens om ett förstudiedirektiv och gemensam finansiering av extern 
projektledare. Ett gemensamt uppstartsmöte med Styrgrupp och utsedda 
kontaktpersoner/delprojektledare kommer genomföras som en ”kick-off” för 
förstudien. 


 Etablering av funktion för Digitala personalakter 
STATUS: Pågående. 


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


 Nätverk e-tjänstesamordnare och e-tjänsteutvecklare 
STATUS: Nätverk etablerat för att dela kunskap och erfarenheter mellan 
ingående kommuner kring utveckling och nyttjande av e-tjänster. Nätverket 
kommer nyttja teams, ha inplanerade gemensamma teamsmöten samt ett 
fysiskt möte per år. 


 Förvaltningsorganisation e-tjänsteplattform 
STATUS: e-nämndens centrala förvaltningsorganisation är nu förstärkt med 
en utvecklings- och förvaltningsgrupp bestående av, förutom 
systemförvaltaren, tre personer från ingående kommuner (Boden, Piteå och 
Luleå) 


 Intern struktur  
STATUS:  


- Arbetsgruppen för intern struktur har tagit fram en dokumentsamling 
och vägledning gällande grundprinciper för samverkan inom 
Norrbottens e-nämnd som riktar sig till de som arbetar i gemensamma 
e-nämndsprojekt 


- Arbetsgrupp upphandling har tagit fram en checklista för 
upphandling inom Norrbottens e-nämnd, samt definitionslista som 
stöd för uphandlare 


- Arbetsgrupp juridik har arbetat fram ett förslag till revidering av 
nämndens reglemente avseende nämndens uppgifter/uppdrag. 


- Avrapportering till politisk arbetsgrupp – specifikt gällande förslag till 
revidering av reglementet 


- Utvecklingsförslag analyseras och presenteras med specifika åtgärder 
till politisk arbetsgrupp 


 Kommunikation och information 
STATUS: Många fysiska möten i kommunerna har uteblivit på grund av 
rådande pandemi. En del har ersatts av digitala dito. Under perioden har 
samordnare deltagit vid Norrbottens Kommuners nätverk för 
kommundirektörer och HR-direktörer. Presentation av nämndens arbete och 
funktion har även genomförts till kommunstyrelsen, Luleå kommun. 
Nyhetsbrev har skickats i februari.  
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§ 7 
 
Rapport från politisk arbetsgrupp 
Ärendenr 2022/7-2.2.0.1 
 
E-nämndens beslut 
e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande ger en muntlig rapport från den politiska arbetsgruppen 
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