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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun 

 Sven Gösta Pettersson Piteå kommun (via Skype) 

 Peter Boström ers Försäkringskassan (via Skype) 

 Per Anders Ruona Arbetsförmedlingen  

 Bengt-Åke Strand Region Norrbotten 

 Erika Sjöö  ers Region Norrbotten  

    (via Skype tom § 40) 

 

Frånvarande Helena Öhlund Älvsbyns kommun 

 Annica Alatalo Försäkringskassan  

 Agneta Nilsson  ers Älvsbyns kommun 

 Håkan Johansson ers Piteå kommun 

 Marita Lundgren  ers Arbetsförmedlingen 

  

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

 

 

§ 36 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet. För dagen har ordnats 

möjlighet att delta via Skype för deltagande på distans. Distansmöte hålls pga. 

rådande restriktioner gällande smittspridningen (Corona). 

  

§ 37 Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.  

 

§ 38 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att välja Bengt-Åke Strand att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.  

 

§ 39 Rapport från parterna 

 Arbetsförmedlingen 

 Per Anders rapporterar att AF har tagit emot stora varsel men dessa sjunker 

något nu. På kort tid har Af skrivit in 150 000 nya arbetssökande och ökningen 

fortsätter. Man har tvingats omdisponera mycket personal från lokala AF till 

PDM (Personligt distansmöte) för att klara alla nya inskrivningar, ca 800 
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arbetsförmedlare i riket därav 26 i Norrbotten. De är utlånade tre månader men 

ev. förlängs detta med tre månader till. Övrig verksamhet är pga. detta hårt 

prioriterad. Man behöver säkra ekonomiska beslut till kunderna. Man har svårt 

att anvisa sökande till insatser i området. Man prioriterar de långtidsarbetslösa 

men måste ta andra arbetsuppgifter först. Svårt med praktikplatser och 

ackvirera platser. Inga resurstillskott eller stödåtgärder har lämnats till AF från 

staten förutom att man har gott om programmedel. Tyvärr finns inte 

personalresurser som kan anvisa till lämpliga program. 

 Fredrik ställer fråga om hur samordningsförbundet skulle kunna hjälpa till i 

denna besvärliga situation som riskerar att förvärra ett redan tufft läge på 

arbetsmarknaden för förbundets målgrupp. 

   

 Försäkringskassan  

 Peter rapporterar att man inte har samma utmaning som AF i dessa 

Coronatider. Verksamheten flyter på ganska bra och man har klarat sig från stor 

intern sjukfrånvaro. Föräldraförmånerna och sjukpenningen påverkades. 

Personalen arbetar utglesat då man varvar hemarbete med kontorsarbete. 

Gemensam kartläggning har tappat ganska mycket fart då man inte kunnat 

träffa kunderna fysiskt. Nu finns möjlighet att genomföra möten via Skype. Man 

brottas med underlagen från vården som släpar efter pga. resursbrist (pga. 

Corona). 

   

 Region Norrbotten 

 Bengt-Åke rapporterar att man har fullt upp med att bekämpa Corona smittan. 

425 är drabbade i länet och 45 personer har vårdats på IVA. 19 personer har 

avlidit. Regionfullmäktige arbetar med reducerad styrka. Bengt-Åke har sökt 

kontakt med regionråden ang. uppsägningarna på Museets arkiv där flera 

personer med funktionsnedsättningar förlorar sina jobb. 

 

  Luleå kommun  

 Fredrik rapporterar att man ser i budgetberedningen oroväckande prognoser 

med minskande skatteintäkter trots stödpengar från riksdag och regering. Man 

talar heller inte enbart om prognoser utan om scenarier då det är alltför ovisst 

för att kunna göra en prognos. Redan innan pandemin har man påbörjat en 

ekonomisk omställning av demografiska skäl. Man behöver effektivisera och 

komma i balans, så nu behöver man både gasa och bromsa.  Inom några 

branscher lättar det en aning medan ex turistbranschen har det svårt pga. 
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reserestriktionerna. Minskat på krisledningsinsatser och avvaktar utvecklingen. 

Risk för att människors beteenden utifrån restriktionerna från FHM börjar 

slappna av. Ca 200 nya personer i försörjningsstöd. Kommunen planerar för att 

stötta människors möjligheter till utbildning/ arbete. 

 Viktigt att se vad vi i samordningsförbundet kan göra. Det har inte varit så 

viktigt som nu! 

 

  Piteå kommun  

 Sven Gösta rapporterar att i Piteå kommun ser det ganska lika ut som i Luleå. 

Men ingen större ökning av försörjningsstöden märks ännu. Ev. finns en 

eftersläpning. Socialnämnden är i ansträngt läge med en ekonomi i obalans. 

Man har fått 2, 3 miljoner från EU för att validera undersköterskor. Pandemin 

hämmar men möjliggör också en utveckling av nya möjligheter. 

  

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

§ 40 Rapport från förbundschef Bilaga 2, 3, 4 

 Åsa rapporterar kring aktuella aktiviteter i förbundet. Hemsidan kommer att 

publiceras innan midsommar. Styrelsen får lämna synpunkter kring vilka 

kontaktuppgifter  till styrelsen man kan ange på hemsidan. Man meddelar ok på 

att ange partitillhörighet för valda politiker samt arbetstelefon och e-postadress. 

Man tycker att hemsidan är stilren, enkel och fin! I samband med lansering görs 

ett pressmeddelande. 

 

 Styrelsen beslutar att fastställa den nya logotypen för förbundet utifrån 

remissvaren.  

 Att i övrigt godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

   

§ 41  Rapport från insatserna Bilaga 5  

 Åsa presenterar aktuellt läge i insatserna samt de resultat  som finns i respektive 

kommun. 

 Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

 

§ 42 Resultatuppföljning Bilaga 6 

 Åsa informerar om aktuellt läge i SUS samt pågående uppföljning via 

indikatorer med alla deltagare. Problem med att få sammanslagningen av våra 

förbund genomförd i SUS systemet. Det medför en försening i vår registrering 
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av budget, insatser och deltagare i SUS. Så länge det inte är gjort kan vi heller 

inte presentera något utfall/resultat i insatserna. 

  Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

 

§ 43 Ny kommun till vårt förbund 

 Bodens kommun kommer inom kort sannolikt att fatta beslut om att begära 

inträde i Samordningsförbundet södra Norrbotten. Förberedelser för beslut om 

ny/reviderad förbundsordning är planerade och Åsa hjälper till med stöd i 

processen. 

 Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.  

 

§ 44 Organisation Bilaga 7 

 Åsa föredrar att nu finns en organisatorisk beskrivning även för Lokal 

samverkansgrupp i Luleå. 

 Styrelsen beslutar att fastställa organisationen för de lokala 

samverkansgrupperna i alla tre kommuner. Organisationen ska beskrivas med 

bild på hemsidan.  

  

§ 45 Nya insatser under beredning Bilaga 8 

 Åsa föredrar vilka nya insatser som kan komma att bli aktuella för 

medfinansiering framöver. Socialförvaltningen i Luleå har beviljat medel till 

lösningsfokuserad utbildning till personalen, en insats utifrån metoden IPS ( 

Individual placement support ) för personer med psykisk funktionsnedsättning) 

samt en förstudie för att kartlägga behovet av en insats för  hemmasittare.  

 

 Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna och hoppas att 

ansökningar om medfinansiering inkommer inför hösten VP arbete. 

 

§ 46 Tjänsteköp Bilaga 9 

 Förslag gäller förlängning av pågående tjänsteköp samt nytt tjänsteköp. 

a. Webbredaktör   - Johanna Enström tjänsteköps (förlängning) enligt avtal som 

webbredaktör i förbundet på 50% under perioden 20200701–20201030. 

 

b. Projekt/Processledare  Arenan – Carina Ståhl tjänsteköps enligt avtal som 

processledare i projekt Arenan på 100% under tiden 20200608–20211231. 

    

 Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna tjänsteköp. 
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§ 47 Tid för möte i oktober (VP 2021–2023)   

 Styrelsen beslutar att avboka tid för Workshop tillsammans med alla lokala 

samverkansgrupper den 23/10 08.30-13.00 (inklusive lunch) i Piteå. Åsa bokar 

möte i Outlook samt återkommer med kallelse inför mötet. 

  

§ 48 Ärenden enligt delegation Bilaga 10 

 Åsa föredrar aktuella delegationsärenden. 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga dem till 

handlingarna.  

 

§ 49 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 50 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig sommar 

och avslutar mötet. 

 

 

 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Bengt-Åke Strand 

 

 ………………………………… ………………………………. 


