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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 

 

Övriga deltagande Per Tjärdalen ers Luleå kommun 

 Håkan Johansson ers Piteå kommun 

 

 Åsa Snårbacka Förbundschef  

 Dan Berggren Handläggare 

 Rigmor Norén  Handläggare 

 

Frånvarande Agneta Nilsson  ers Älvsbyns kommun 

 Ulrika Fredriksson ers Arbetsförmedlingen 

 Peter Boström ers Försäkringskassan 

 Erica Sjöö ers Region Norrbotten 

 

  

   

  

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla varmt välkomna och öppnar styrelsemötet som 

är Samordningsförbundet Södra Norrbottens första möte. 

 Alla ledamöter presenterar sig för varandra. 

  

§ 2 Fastställande av dagordningen. 

 Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. Bilaga 1 

 

§ 3 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att välja Helena Öhlund att tillsammans med ordförande  

justera protokollet.  

 

§ 4  Konstituering  

a. Val av ordförande 
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 Styrelsen beslutar att välja Fredrik Hansson till förbundets ordförande för 

mandat perioden. 

   

b. Val av vice ordförande 

 Styrelsen beslutar att välja Annica Alatalo  till förbundets vice ordförande för 

mandat perioden. 

 

§ 5 Finsamlagstiftning och styrande dokument Bilaga 2, 3 

 Viktigaste styrande dokumenten gås igenom. Finsamlagstiftningen samt 

förbundsordningen är utskickade. Dan redovisar förändringarna som gjorts i 

förbundsordningen genom sammanslagningen. 

 Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

§ 6 Rapport från parterna 

 Per Anders  rapporterar från Arbetsförmedlingen 

 Af genomgår en stor förändring man har tappat i budget och kontor har lagts 

ner i länet. Stor omställning genom en kraftig personalminskning. Den tidigare 

beslutade  reformeringen är framflyttad. Myndigheten fortsätter omställningen 

till de digitala kanalerna. Paus i kontorsnedläggningen just nu. Oklart vilka 

kontor detta berör i Norrbotten. Den interna förnyelseresan  har avslutats. Stor 

personalflykt fortfarande men nyrekrytering pågår.  

 Samma uppdragsbeskrivning som tidigare men med betydligt färre resurser. 

Bekymmersamt läge vad gäller stöd till arbetssökande då personalminskningen 

påverkar kontorens verksamhet. I Luleå kommer nästan 30 medarbetare att 

rekryteras. Chefer rekryteras också. Fortsatt fokus på leverans. Kompletterande 

aktörer nyttjas. 

 

 Annica rapporterar från Försäkringskassan  

  Har det ganska lugnt jämfört med AF. Inga drastiska förändringar, inga 

regelförändringar. Utredningar pågår bla om hur normalt förekommande arbete 

ska beskrivas. Dröjer till dess utredningen är klar.  FK har dragit sig tillbaka vad 

gäller lokala kontor redan 2008. FK har använt AF:s lokaler för besök med 

personer lokalt. Nya lokaler måste nu hittas. Man arbetar vidare med hög 

standard i besluten i Norrbotten. Den digitala servicen utvecklas. Ny GD Nils 

Öberg tillträdde förra året. Ny riktning inte riktigt klar. 

 Ingrid Nilsson går i pension efter 43 år, kompetens försvinner. Annica tillträder 

som områdeschef 1 februari. 3 av 4 enhetschefer ska nyrekryteras. 
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 Bengt Åke  rapporterar från Region Norrbotten 

 Bengt Åke Strand är ersättare i Regionfullmäktige, inte ordinarie ledamot. Hans 

ersättare Erica är ordinarie ledamot.  

 Anna Stina Nordmark Nilsson är tillsatt som regiondirektör. 

Personalminskningar pågår utifrån ett  stort sparbeting i regionen. Helena 

Öhlund kompletterar med att regionrådet Linda From varit med på 

medlemssamråd och varit positiv till samordningsförbundet och dess uppdrag, 

vilket är bra. 

 

 Fredrik rapporterar från Luleå kommun  

 Fredrik är nu vald till kommunalråd jämte Lenita Eriksson. Ex. Verksamheten 

inom äldreomsorgen dyrare än i andra jämföra kommuner. Det kan bero på att 

man har många små enheter, förtätningar pågår.  Andra verksamheter ska också 

ses över för att hitta effektivare och billigare sätt att arbeta. Regeringens pengar 

kommer till god nytta även om det inte löser hela sparbehovet. Kommunala 

utjämningssystemet gör att Luleå ska betala 320 miljoner tillbaka till staten. 

 Fredrik sitter kvar då Arbetsmarknadsförvaltningen är hans ansvarsområde. 

Kompetensförsörjningsfrågor viktigt. Valtekniskt samarbete mellan s och m 

fungerar bra. Arbete pågår för att minska kostnaden för försörjningsstöd. 

 

 Sven Gösta rapporterar från Piteå kommun  

 Enheterna Försörjningsstöd och Arbetsmarknad har  påbörjat ett arbete för 

bättre samarbete. Projekt pågår och projektledare anställd. Omorganisationer 

pågår med målet att hitta en gemensam ingång inom socialförvaltningen. God 

ekonomi i Piteå förutom för försörjningsstöden som varit höga. Nu förbättras 

läget genom förändringar. Sjuktalen går ner för kvinnor men ökar för män. 

 

 Helena  rapporterar från Älvsby kommun  

 Beskriver att hon också  kan regionpolitiken jämte kommunpolitiken. För första 

gången kommer Älvsby kommun att få ett ekonomiskt underskott. Beror främst 

på att man har många placeringar i behandlingshem. Tidigare förändringar i 

organisationen bidrog till en stuprörsliknande organisation. Nu ändrat och 

hopslaget för att skapa bättre helhetssyn. Af kontoret finns kvar nu med kraftigt 

minskad närvaro. Goda förutsättningar att jobba tillsammans. 

 Man arbetar för att komma tillrätta med ekonomin. Man tittar på skolstrukturen 

och behöver förtäta då elevunderlaget sviktar. 
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  Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

§ 7 Val av firmatecknare Bilaga 4 

 Styrelsen beslutar att utse ordförande och vice ordförande Fredrik Hansson och 

Annica Alatalo till förbundets firmatecknare. De tecknar firma var och en för 

sig. 

 Punkten anses omedelbart justerad.  

   

§ 8 Delegationsordning Bilaga 5 

 Förslag till delegationsordning föreligger.  

 Styrelsen beslutar  att fastställa delegationsordningen 

 att delegationsordningen gäller from 2020-01-01 

 

§ 9 Attestordning Bilaga 6 

 Förslag till attestordning föreligger. 

 Styrelsen beslutar att  fastställa föreslagen attestordning  

 att attestordningen gäller from 2020-01-01 

 

§ 10 Tjänsteköp Bilaga 7-11 

a. Förbundschef – Åsa Snårbacka tjänsteköps enligt avtal som Förbundschef i 

förbundet på 100% from 20200201 tills vidare. 

b. Handläggare – Dan Berggren tjänsteköps enligt avtal som handläggare i 

förbundet på 50% from 20200101- 20200331. Föredraget avtal ska revideras och 

biläggs protokollet. 

 Rigmor Norén tjänsteköps enligt avtal som handläggare i förbundet på 50% 

from 20200101- 20200331 

c. Processutvecklare – Lena Danell tjänsteköps enligt avtal som 

processutvecklare i förbundet på 50% from 20200101- 20200331 

d. Lots – Annkristin Reinhardt tjänsteköps enligt avtal som lots i Arenan i 

förbundet på 100% from 20200101- 20201231. 

    

 Styrelsen beslutar att godkänna förslagna tjänsteköp. 

 att ordförande får i uppdrag att underteckna förslagen till avtal. 

 

§ 11 Lokal samverkan i nya förbundet Bilaga 12 
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 Samtal kring hur det nya förbundets organisation ska formeras. Viktigt att 

säkerställa det lokala inflytandet i respektive kommun men också värna om 

möjliga samordningsvinster mellan kommunernas insatser. Rollfördelning och 

uppgifter föreslås diskuteras på en workshop där styrelse och lokala 

samverkansgrupper bjuds in. 

 Styrelsen beslutar att  organisation, uppgifter och roller i lokala 

samverkansgrupperna ska diskuteras i en Workshop där alla parter inbjuds  

vara med. 

  

§ 12 Avtal   

 Förbundschef och handläggare föredrar en sammanfattning av aktuella avtal i  

respektive kommun. Det handlar om olika typer av avtal gällande 

administrativa avtal till avtal med parterna gällande insatser. 

  

 Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschef att underteckna gällande avtal  

ang. insatser i Piteå och Älvsbyn. 

  Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 13 Verksamhetsplan och budget 2020-2022 Bilaga 12 a och b 

 Förslag till verksamhetsplan och budget föredras. Åsa, Dan o Rigmor 

presenterar kortfattat aktuella insatser i respektive kommun. 

 Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan och budget för 2020-2022 

 Att man till 2021 års budget samlar kostnader  för personal  i en och samma 

budgetpost. 

  

§ 14 Dataskyddsombud 

 Styrelsen beslutar att från och med 20200101 tills vidare utse Dan Berggren 

19540318-9037, Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå, tel. 0911-69 63 97. 

 dan.berggren@pitea.se till dataskyddsombud för förbundet. 

 

§ 15 Grafisk profil 

 Åsa visar förslag på Hemsida för förbundet som är under framtagande. Förslag 

på ny logotyp ska också tas fram. Förslagen föreslås gå ut på en intern remiss 

när förslagen är klara för visning, till förbundets styrelse och lokala 

samverkansgrupper för att fånga upp synpunkter. 

 

§ 16 Medlemskap i NNS Bilaga 13 
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 Åsa föredrar vad NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) är och 

vad ett avtal ang. medlemskap innebär. 

 Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap för 2020 för det nya förbundet. 

 

§ 17 Kurser och konferenser  

 Aktuell konferens är Finsam konferensen 2020 i Tylösand. 

 Förslag är att ordinarie styrelseledamöter samt förbundschef i första hand deltar 

för förbundets räkning. Förslag för deltagande  år 2020 är ordförande och vice 

ordförande. Ersättare erbjuds delta år 2021. 

 Föreslås att tjänstemän i kommunerna kan delta med 2  deltagare från varje 

kommun. 

 Alla är välkomna men parterna får då stå för kostnaden själva. 

 Styrelsen beslutar att godkänna att förbundschef, processutvecklare samt en 

handläggare i samverkansteam i Luleå deltar. 

 Styrelsen beslutar att Annica Alatalo, Per Tjärdalen och Bengt Åke Strand 

representerar styrelsen på konferensen. 

 Styrelsen beslutar att 2 tjänstemän vardera från Piteå kommun och Älvsby 

kommun erbjuds delta på konferensen. 

 

§18 Ärenden enligt delegation Bilaga 14 

 Åsa föredrar aktuella delegationsärenden. 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga den till 

handlingarna.  

 

§ 19  Mötesplanering Bilaga 15 

 Mötesplanering för 2020 upprättas genom att datum fastställs för årets möten. 

Datum för workshop föreslås från styrelsen. 

 Styrelsen beslutar fastställa datum för styrelsemöten inklusive workshop för 

2020. Förbundschef bokar mötena i Outlook samt i mötesplan för 2020.  

 17 mars  Workshop samt styrelsemöte 09.00-15.00 i Piteå 

 2 juni  Styrelsemöte 13.00-15.00 i Luleå  

 28 augusti  Styrelsemöte 10.00-12.00 i Älvsbyn 

 13 november Styrelsemöte 09.00-11.30 i Piteå 

 

§ 20 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmäldes. 
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§ 21 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar det allra första 

mötet i  samordningsförbundet Södra Norrbotten.  

 

 

 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Helena Öhlund 

 

 ………………………………… ………………………………. 


