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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun 

 Sven Gösta Pettersson Piteå kommun  

 Helena Öhlund Älvsbyns kommun  

 Per Anders Ruona Arbetsförmedlingen  

 Annica Alatalo Försäkringskassan  

 Bengt-Åke Strand Region Norrbotten 

   

Närvarande ersättare  Erika Sjöö  ers Region Norrbotten  

     

Frånvarande Agneta Nilsson  ers Älvsbyns kommun 

 Marita Lundgren  ers Arbetsförmedlingen 

 Per Tjärdalen ers Luleå kommun  

 Peter Boström ers Försäkringskassan  

 Håkan Johansson ers Piteå kommun 

 

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

 Marie Fredriksson § 72 VP  

 

 

§ 65 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet. Mötet genomförs via Skype 

pga. aktuella Pandemirestriktioner. 

  

§ 66  Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.  

 

§ 67 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att välja Bengt Åke Strand att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.  

 

§ 68 Aktuellt från parterna 

 Region Norrbotten 

 Bengt-Åke rapporterade från regionfullmäktige att det var ett långt fysiskt möte 

och att man skall se över möjligheten till en digital lösning 
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 Regionfullmäktige har tagit beslut om övergripande ny strategisk 

omorganisation. Regionen har sparat 200 miljoner hittills sedan man tillträdde i 

nya ledningen efter valet.  

            Många inom chefsleden är oroade pga. beslutad omorganisation.  

            Konsultrapporten som det har skrivits om i media, med ett förslag om 

minskning med två sjukhus avvisas i den delen av regionledningen. 

            Regionledningen står fast vid att det ska finnas 5 sjukhus, samt narkos och 

intensivvård vid alla fem sjukhus. 

 Regionfullmäktige beslöt att ge sjukvårdsberedningen uppdrag undersöka 

ungas efterfrågan och behov av stöd och sjukvård. 

 

  Många begrepp man använder inom regionen är hämtade från industrin. Man 

överväger ev. ändringar av det.  

            Corona vården pressad nu, operationer får vänta. Provtagningsverksamheten 

har haft bekymmer, nu svar inom ca 4 dagar. 

 Bengt-Åke rapporterar att personalen inom covidvården kommer att få en extra 

bonus för arbete med covidpatienter.  

 

 Försäkringskassan  

 Annika  rapporterar att man har bråda tider. Inflödet av sjukskrivna ökar, även 

ansökan om smittbärarersättning ökar. I Norrbotten är det ganska stabilt men 

fortsatt tufft läge fram till jul. Fördelning av resurser för att klara utbetalningar 

görs. Externa samverkansarbetet svårt då man inte kan träffas. Löser det ganska 

bra med Skype, gäller både med samarbetsparter och försäkrade. Mycket 

övertid bland personalen, nästan alla arbetar hemma. 

 Debatt i media nu kring lagändring ang.  normalt förekommande arbete. 

  

 Arbetsförmedlingen 

 Per Anders rapporterar att på AF arbetar man mycket med digitala möten på 

gott och ont. Utmaningar i det. Länet är stort och många sökande behöver 

kontakt. Allvarlig utveckling vad gäller pandemin och ekonomin. Norr o 

Västerbotten klarar sig bra,  Arbetslösa 8400 personer, en ökning med 840 

personer . I Luleå har man 3000 öppet arbetslösa en ökning med  447. I Piteå har 

man 1300, en  ökning med  131. I Älvsbyn har man 350, en ökning med  59.  

Procentuellt har Luleå 7,4% + 1,2 %, Piteå 6,1% ökning från 5,6, Älvsbyn 8,8% 

ökning från  7,5% . I Norrbotten är andelen tot. 6,8% vilket är lägst i landet 
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tillsammans med Västerbotten. Riket 8,8%. Arbetslösheten har inte ökat så 

mycket som befarat. Ökningen störst vid kusten. 

 Bra arbetsmarknad i norr med stor efterfrågan. Basnäringen går bra och drar. 

Stark arbetsmarknad i Malmfälten. Utmaningar framöver bla vad gäller stora 

investeringar och möjlighet till att hitta arbetskraft. Demografin har negativ 

utveckling. Vi måste titta till möjligheter att locka arbetskraft till Norrbotten. 

 Verksamheten i samordningsförbundet är oerhört viktig för de grupper som har 

behov av stöd och hjälp för att komma in i arbetskraften. 

 

 Älvsby kommun Helena rapporterar att testningen inte är bra (man får vänta 6 

dagar). Älvsbyn hårt drabbat vad gäller smittspridning.  

 Covid påverkar mycket, folk sköter sig. Polarbröd har börjat om att tillverka 

Polarklämmor, positivt! Man ser på Stif att det finns ett underskott. Många unga 

på behandlingshem. Hemsjukvården belastar oss ff. tungt. Man planerar för 

renovering av badhus och sporthall. Lyckosam satsning med vuxenutbildningen 

och stödet från AF. 

 

 Piteå kommun  

 Sven Gösta rapporterar att i Piteå kommun  har budgetfullmäktige på måndag 

30/11. Covid ett bekymmer också för oss. Försörjningsstöden minskar tack vare 

regeringens insaster, extratjänster och höjd a-kassa. Beslut om förändringar 

kring sjukskrivningarna kommer också att påverka. 

 

 Luleå kommun  

 Fredrik rapporterar att man i Luleå hade fullmäktige i måndags. Arbetslösheten 

ökar, oroväckande. Kraftsamlar för insatser för att hitta möjligheter till 

arbete/praktik. Handeln går tungt i centrum. Inte signaler från Försörjningsstöd 

om ökande kostnader. Rolig nyhet väntar som kan vara bra för hela Norrbotten. 

Samordningsförbundet behövs mer än någonsin. Bra resultat ekonomiskt i 

kommunen tack vare stöd från regeringen. Mycket är stängt i kommunen. 

 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

§ 69 Rapport från förbundschef Bilaga 2a-b 

 Åsa rapporterar kring läget i förbundets insatser och aktuella aktiviteter i 

förbundet.  
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 Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 70  Revision 2019 Bilaga  3 a-d 

 Revisionsrapport och revisionsberättelse har skickats till ledamöterna inför 

mötet. 

 Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019.  

 I Revisionsberättelsen beskrivs att tillräckliga underlag saknas för att bedöma 

verksamhetens måluppfyllelse.  

 Styrelsen har i Verksamhetsplan för 2020 preciserat målen så de lättare ska 

kunna följas upp. 

 Försäkringskassan meddelar genom PM att alla samordningsförbund i Sverige 

beviljats ansvarsfrihet för 2019. 

  

 Styrelsen har tagit del av revisionsrapporter och revisionsberättelse för 2019.  

 Handlingar vad gäller revison skall tillsändas parterna för beslut. 

  

§ 71 Medlemssamråd 

 Reflektion kring utvecklingen av frågan om utvidgningen av förbundet med 

ytterligare en kommun och förslag från Regionstyrelsen om 

styrelserepresentation. 

 Förbundets styrelse menar att alla parter har andel efter inbetalade medel till 

förbundet. Röstning har inte varit aktuellt hittills då man eftersträvat consensus 

i beslut. 

 Inkomna förslag till medlemssamrådet bereds av förbundschef och skickas till 

förbundets medlemmar inför bokat extra Medlemssamråd den 16/12 2020. 

  

§ 72 Verksamhetsplan och budget 2021–2023 Bilaga 4, 5 

 Förslaget är utskickat till styrelsen inför mötet. Åsa presenterar 

verksamhetsplanen kort.  

 Förstudie med kartläggning av hemmasittare (unga som varken arbetar eller 

studerar) i Luleå redovisades av Marie Fredriksson Luleå kommun. 

Kartläggningen har genomförts under hösten  genomförts under hösten 2020. 

 Styrelsen tackar för föredragningen ! 
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 Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till verksamhetsplan och budget för  

2021–2023. 

   

§ 73 Medel 2022  

 Inledande dialog kring möjligheterna  att öka förbundets medel efter 2021  

Förberedelser, planering för att äska om ytterligare medel från staten pga. fler 

medlemmar och ökade verksamhetskostnader bör ske i god tid med förbundets 

medlemmar. 

   

§ 74 Nytt dataskyddsombud 

 Nytt dataskyddsombud behöver utses då nuvarande  (Dan Berglund, Piteå 

kommun) går i pension mars 2021. 

 Förbundschef i Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö, Monica Widman 

Lundmark är tillfrågad och har tackat ja.  

 

 Styrelsen beslutar att  utse  Monica Widman Lundmark till nytt 

Dataskyddsombud  för samordningsförbundet Södra Norrbotten from 

20210101. 

   

§ 75 Mötesordning Bilaga 6a -b  

 Åsa föredrar förslag på mötesordning genom ett Års hjul för 2021. Planeringen 

syftar till att tydliggöra en årsrytm i förbundet för lokala samverkansgrupper, 

ansökningar av medel för nya insatser och styrelsens arbete. 

  

 Styrelsen beslutar att enligt förslaget ang. Års hjul.  Mötesdatum för 2021 års 

styrelsemöten fastställdes. 

 Överenskomna  mötesdatum bokas i allas Outlook kalendrar av Förbundschef. 

   

§ 76 Ärenden enligt delegation Bilaga 7 

 Åsa föredrar aktuella delegationsärenden. 

 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga dem till 

handlingarna.  

 

§ 77 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmäldes. 
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§ 78 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig helg och 

avslutar mötet. 

 

 

 

 

 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Bengt Åke Strand 

 

 ………………………………… ………………………………. 


