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Protokoll för styrelsen i Samordningsförbundet Activus 
 
Datum:   2019-02-22 
   Tid: kl. 08.00-09.00  
Plats: Stadshuset Piteå  
 
Närvarande ledamöter: 
Agneta Eriksson: Piteå kommun (Ordförande) 
Anders Öberg Region Norrbotten  
Carol Hansson Arbetsförmedlingen   
Ingrid Nilsson: Försäkringskassan 
 
Övriga:  
Dan Berggren Förbundschef 
  

§1 Mötet öppnas 

Agnetha Eriksson förklarade mötet för öppnat.  

 

§2 Godkännande av dagordning 

Beslut: Att fastställa Dagordningen.  

 

§3 Föregående protokoll 

Beslut: Att med godkännande lägga protokollet från 2018-11-23   till handlingarna.   

 

§4 Rapporter  

A. Förbundschef 

Dan rapporterar om mötet i Boden tillsammans med Piramis. 

En skriftlig rapport om läget i Rätt insats har skickats till styrelsen.  

 

B. Styrelseledamöter från 2019-04-01. 

 Agnetha rapporterar att Kommunfullmäktige har utsett Sven-Gösta Pettersson som ordinarie 

och Håkan Johansson som ersättare.  

Anders rapporterar at Regionen har utsett Roland Nordin Ordinarie och Ellinor Sandlund som  

ersättare.  

Ingrid rapporterar att hon fortsätter som representant för Försäkringskassan  

Carol rapporterar att hon fortsätter som representant från Arbetsförmedlingen.  

     

C. Anders rapporterar om en rapport från Inspektionen för socialförsäkringar (IVS) SOM 

HAR GJORT EN ÖVERSYN AV HUR Samordningsförbundenser ut och hur de kan 

utvecklas.  

 

 Beslut: Att godkänna rapporterna.  

 

§5 Årsredovisning 2018. 

Styrelsen vill ha ett förtydligande om avvikelser i måluppfyllelsen. Dan får i uppdrag att 

skriva ett förslag till skrivning som skickas till styrelsen för synpunkter innan de 

inarbetas i Årsredovisningen.  
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Beslut: Att godkänna årsredovisningen för år 2018 

 

 §6 Konferenser studiebesök 

A. Finsamkonferens i Stockholm   

 

Beslut: Att godkänna att  Beredningsgruppen  åker på konferensen. 

 

B. Studiebesök i Umeå 11-12 mars.  

 

Beslut: Att godkänna att  12 personer  åker på  studiebesök 

 

   §7 Avtal Insatser 

A. Rätt Insats 
 
Beslut: Att fö rlä ngä Rä tt insäts helä 2019  
Att ällä 6 pärter kän debiterä fö r 25 % tjä nstunder helä 2019  
Att fö renklä fäktureringen  
ätt väjer pärt fäkturerär fö r 25 % tjä nst med hö gst 11 500  kr/mä näd. 
Att körrekt fäkturä skickäs in vär 3:e mä näd 
Att öm inte fäkturä inkömmit 3 mä näder efter väjer fäktureringsperiöd sä  fö rfäller rä tt 
till ersä ttning frä n Activus  
Att delegerä ä t Fö rbundschefen ätt undertecknä ävtälen med pärternä. 
  

B.  Insäts Söciältjä nsten – Psykiätrin 
 
Beslut: Att Söciältjä nsten kän fäkturerä Activus fö r insätsen kvärtälsvis frä n öch med 
2019-04-01 med 237 500 kr 
Att öm inte fäkturä inkömmit 3 mä näder efter väjer fäktureringsperiöd sä  fö rfäller rä tt 
till ersä ttning frä n Activus  
Att delegerä ä t Fö rbundschefen ätt undertecknä ävtälet  

  
8. Avtäl Fö rbundschef  
Enligt ävtälet med Piteä  kömmun skä lö nerevisiön ske ä rligen. Dettä här inte gjörts sedän 
änstä llningen pä bö rjädes äugusti 2017.  

  
9. Sämmänslägning/utvidgning äv fö rbunden i Nörrbötten. 
Styrelsen stä ller sig pösitivä till ätt förtsätt ärbetä fö r sämmänslägning öch utvidgning äv 
Sämördningsfö rbunden i Nörrbötten. Det ä r sedän den nyä styrelsen söm mä ste tä upp frä gän 
med A gärnä Oöm hur män kän gä  vidäre.    
 
Beslut: Att tä upp frä gän pä  A gärsämrä det.  
 
10. A gärsämrä d  
 
Beslut: Att uppdrä ä t Dän ätt tillsämmäns med de ändrä Fö rbundschefernä ördnä ett ä gärsämrä d 
den 17 mäj.  
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11.  Kömmände sämmänträ den 
Styrelsen vill hä ett gemensämt sämmänträ de tillsämmäns med den nyä styrelsen under äpril.  
 
12. O vrigä frä gör  
Ingä ö vrigä frä gör.  
 
13. Mö tets ävslutände  

Agnethä fö rkläräde mö tet fö r ävslutät  

 

 
Vid protokollet: Dan Berggren   Justeras: Agnetha Eriksson 

 

 

 

 


