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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun  

 Anders Öberg Region Norrbotten 

 Ingrid Nilsson Försäkringskassan  

 Daniel Nilsson Arbetsförmedlingen 

 

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef Pyramis 

 Elin Holma Ekonom 

  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla varmt välkomna och öppnar styrelsemötet. 

  

§ 2 Fastställande av dagordningen. 

 Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. Bilaga 1 

 

§ 3 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att välja Ingrid Nilsson att justera protokollet. 

 

§ 4 Rapport från parterna 

 Daniel rapporterar från Arbetsförmedlingen 

 Beslut om kontorsstrukturen tas denna vecka. Hur många AF kontor som blir 

kvar kommer att påverka Af i Norrbotten mycket. Uppsägningarna av personal 

kommer  i april. Arbete med kretsar pågår. Inga planer finns idag att man ska 

kunna träffa AF på alla orter. Servicekontor diskuteras. 

 Idag finns ca 6400 arbetsförmedlare, 3600 är målbilden utifrån budget. 

Arbetsmarknadsutredningen föreslår en effektivisering med 1500 medarbetare 

över tre år. Oklart hur samverkansfrågorna kommer att hanteras. Oroväckande 

att AF:s uppdrag i framtiden är så oklart.  

 

 Anders rapporterar från Region Norrbotten 

 Ekonomin i Regionen kommer att vara aktuell framöver. Ett förändringstryck 

finns på ca 500 miljoner de närmaste åren. Investeringar för ut och nybyggnad 

vid Sunderby sjukhus samt i Kiruna görs. Befolkningen är äldre och sjukare 

(ofta multisjuka) och mera vård krävs och kommer att fortsätta krävas. Kommer 

att bli viktigt att utveckla vården med nya lösningar. 

 Nya förslag kring åtgärder  kommer troligen vid sommarfullmäktige. 

 Ny representant i Pyramis styrelse för Region Norrbotten tillträder 1/4. 
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 Ingrid rapporterar från Försäkringskassan inget särskilt nytt från FK. 

Sjukpenningtalet har stabiliserats, kanske är en möjlig ”normalnivå” uppnåtts. 

 

 Fredrik rapporterar från Luleå kommun  

 Budgeten tas i Kommunfullmäktige nästa vecka. Besparingskrav berör 

Socialförvaltningen och Barn och utbildningsnämnden  mest då de måste spara t 

ca 400 miljoner på 4 år. Effektiviseringar krävs, mest i strukturerna, ska inte 

påverka brukare och medborgare så långt det är möjligt. 

 Kommunen följer nogsamt vad som händer med Arbetsförmedlingen och hur 

det kan komma att påverka Arbetsmarknadsförvaltningen. 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna samt lägga dem handlingarna. 

 

§ 5 Rapport från förbundschefen 

 Åsa rapporterar från verksamheten. Se bilaga 2 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

§ 6 Förslag till Årsredovisning Pyramis 2018 Bilaga 3, 4, 5 

 Åsa föredrar förslaget till årsredovisning 2018.  Ekonom Elin föredrar den 

ekonomiska redovisningen. 

 Styrelsen är mycket nöjda med årets resultat både vad gäller individinsatserna 

och de strukturella insatserna. 

 Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för Pyramis 2018. 

 

§ 7 Tjänsteköp Lots Bilaga 6 

 Gäller beslut om  tjänsteköp av Lots, AnnKristin Reinhardt om 100% för 

20190304-20191231. Enligt beslut i verksamhetsplanen  2019 ska funktionen Lots 

prövas i 11 månader. Då rekryteringen dragit ut på tiden fattas beslut om 

tjänsteköpet i första hand för året 2019. 

 Styrelsen beslutar att fastställa tjänsteköpet enl ovan. 

 

§ 8 Revision 

 Handlingar inför revision är skickade till revisorerna. Inget datum för revision 

är bokat ännu. 

  

§ 9 Sammanslagning av SOF i Norrbotten 

 Styrelsen tror på idén och möjligheterna till en sammanslagning av 

samordningsförbunden i Norrbotten. En ombildning är en mer strukturell 
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förändring som inte ska innebära nackdelar för de insatser i samverkan som 

idag bedrivs i kommunerna, Piteå, Älvsbyn och Luleå. 

 Beslut om en sammanslagning är en fråga för ägarna och bör tas upp vid 

planerad ägardialog i maj. 

 Möte med information om samordningsförbundens konstruktion och 

möjligheter har hållits för delar av kommunledning, socialförvaltning och 

arbetsförmedling i Boden den 1 februari. De erbjöds möjligheten att om intresse 

finns gå in i ett större förbund i fyrkanten om det blir aktuellt. Bodens kommun 

var mycket positiva. 

 Styrelsen beslutar att Förbundschef i Pyramis gärna i samarbetet med  övriga 

förbundschefer i Consensus och Activus får i uppdrag att ta fram en tids och 

aktivitetsplan för arbetet med en sammanslagning inför ev. ägarbeslut i frågan. 

  

§ 10 Ägardialog 2019 

 Ingrid Nilsson  FK inbjuder till gemensam  ägadialog 2019 med SOF Consensus 

i Älvsbyn, SOF Activus i Piteå den 17/5 kl 09.30 -12.00 i Älvsbyns FHS.  

 FF oklart vilka som är ägarrepresentanter för parterna efter valet 2018. 

 Styrelsen beslutar att vid ägardialogen lyfta frågan kring sammanslagning av 

de tre befintliga samordningsförbunden. 

 

§ 11 Nästa möte, konstituerande 

 Nästa styrelsemöte som också är ett konstituerande möte är bokat till den 17/5 

men tiden ändras till em. 13.00-15.00 på Älvsby FHS i anslutning till 

ägardialogen på fm. Förbundschef skickar kallelse. 

 

§ 12 Ärenden enligt delegation Bilaga 7 

 Åsa fördrar aktuella delegationsärenden. 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga den till 

handlingarna.  

 

§ 13 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmäldes. 

   

§ 14 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
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 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Ingrid Nilsson 

 

 ………………………………… ………………………………. 


