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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  Håkan Johansson ers Piteå kommun  

 Erika Sjöö  ers Region Norrbotten (Skype tom § 55) 

 Per Tjärdalen  ers Luleå kommun (Skype tom § 55) 

    

Frånvarande Agneta Nilsson  ers Älvsbyns kommun 

 Marita Lundgren  ers Arbetsförmedlingen 

  

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

 Ulrika Öhlund Ekonom, Ready (Skype/tel tom § 56) 

 

 

§ 51 Mötets öppnande 

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

möjlighet för ersättare att delta via Skype.  

  

§ 52 Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 

 Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.  

 

§ 53 Val av justerare 

 

Styrelsen beslutar att välja Per Anders Ruona att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.  

 

§ 54 Rapport från parterna 

 Region Norrbotten 
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 Bengt-Åke rapporterar att man bedömer att max 90 av 1100 anställda i 

administrativa uppgifter riskerar att bli övertaliga i Region Norrbottens översyn 

av kostnader och möjligheter till besparingar. Läget vad gäller pandemin är bra. 

Ingen smittad vårdas på sjukhus för Covid 19 nu.  

 

 Försäkringskassan  

 Annika  rapporterar att man har och har haft bråda tider på FK, även om det är 

förhållandevis stabilt nu. Man har ett högt inflöde av nya sjukskrivna. 

Smittspridningen i Stockholmsområdet , som tog största smällen, har inneburit 

att alla i Sverige fått hjälpa till med ärendehandläggning och beslut under en 

intensiv vår. Sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen var hårdast drabbad. 

Nu har man normala väntetider och inflöde. Förenklingar i handläggningen gör 

också att det går fortare att betala ut ersättningar. Personer i riskgrupper kan nu 

ansöka om ersättning men ansökningarna är ännu lägre än förväntat. 

  

 Arbetsförmedlingen 

 Per Anders rapporterar att AF haft ett kraftfullt inflöde av nya arbetssökande i 

spåren av pandemin. Från 355 000 till 480 000 arbetssökande på kort tid. 

Personal har omfördelats för att klara alla inskrivningar, läget har stabiliserats 

nu. Lägre inflöde av nya nu. Sökande går på nytt ut i arbete och tecken tyder på 

att utvecklingen går åt rätt håll. Norrbotten har klarat sig väldigt bra , man har 

högre arbetslöshet men inte alls som resten av riket. I Övertorneå  har 

arbetslösheten tom sjunkit. Sommaren har gått bra. Nu tittar Af på offensiva 

insatser för att få ner arbetslösheten igen. Vissa förändringar kan vara att vänta 

vad gäller AF:s representation i samverkansarbetet framöver beroende på 

personalsituationen. Svårt att göra en prognos över utvecklingen under hösten 

beroende på all osäkerhet kring pandemin. Varselsiffrorna har i alla fall 

stabiliserats. Oklart ännu vad som händer utifrån tidigare lagda varsel. Klarnas 

troligen under september och oktober. 

 

 Älvsby kommun 

 Helena rapporterar att befolkningen i Älvsbyn har ökat med 6 nya invånare. 

Budgetförhandlingar är igång och justeringar kommer att vara nödvändiga för 

att komma inom ram. Färre bor i särskilda boenden, fler vill bo kvar hemma och 

får då hemtjänst istället. 
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 Branden vid Polarbröd den 24 augusti är en stor tragedi och samhället känner  

sorg och stor osäkerhet över en förlorad fabrik och 260 människor som i ett slag 

förlorat sina arbeten. Många är de familjer som berörs av brandens 

konsekvenser. Ägarna till Polarbröd är fast beslutna om att bygga uppfabriken 

igen. Landshövding, statsminister och arbetsmarknadsminister besöker 

kommunen i närtid för att bistå med stöd på olika sätt. Många är frågorna, hur 

behålla personal? Kan kompetensutveckling vara ett stöd för arbetslösa att 

komma vidare? Kan  samordningsförbundet hjälpa till på något sätt? 

 

 Piteå kommun  

 Sven Gösta rapporterar att i Piteå kommun ha r man haft en lugn sommar vad 

gäller pandemins effekter. Bemanningssituationen har varit ovanligt bra. Inga 

dramatiska ökningar av nya i försörjningsstöd. Befolkningen har ökat även i 

Piteå. 

  

 Luleå kommun  

 Fredrik rapporterar att man även i Luleå haft en lugn sommar. Budgetarbetet är 

igång och de osäkra prognoserna om utvecklingen framåt gör arbetet 

svårförutsägbart. Man ser  positivt på hösten utifrån de bidrag som kommunen 

fått. Luleå har en befolkningsminskning som väntas bli en ökning när de nya 

studenterna väl är på plats. Man följer arbetslöshetsutvecklingen noga och är 

beredd från arbetsmarknadsförvaltningen med projekt för att stödja 

kompetensförsörjning och tillväxt i kommunen framöver. 

 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

§ 55 Rapport från förbundschef Bilaga 2 

 Åsa rapporterar kring aktuella aktiviteter i förbundet.  

 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

 

§ 56 Halvårsredovisning 2020-01-01-06-30 Bilaga  3a, b 

 Åsa presenterar kort verksamhetsresultaten för perioden och Ulrika Öhlund 

presenterar  det ekonomiska utfallet. Det egna kapitalet är ff stort och styrelsen 

ser gärna att fler invånare i våra kommuner får ta del av insatser i samverkan. 

Glädjande att 85% av periodens kostnader har gått till individinsatser. Mycket 
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resurser har gått till att starta upp och komma igång i det nya sammanslagna 

förbundet. 

 Utfallet till arbete och utbildning bland avslutade deltagare i insatserna är 

förvånande bra, pandemin till trots. 

 

 Styrelsen beslutar att fastställa halvårsredovisningen för perioden 2020-01-01- 

2020-06-30. 

 

§ 57 Medel 2021 Bilaga 4 

 Åsa informerar om föreslagen medelstilldelning för 2021. Äskande om medel 

för 2021 års verksamhet ska göras före den 30/8.  

 

  Styrelsen beslutar att äska 2 500 000 kr för verksamhetsåret 2021. Det är  ett 

oförändrat äskande jämfört med 2020 utifrån att förbundet fortsatt har ett 

överskott i eget kapital.  

 

§ 58 Nytt läge på arbetsmarknaden – nya insatser 

 Samtal kring hur vi kan rusta oss för ett sämre arbetsmarknadspolitiskt läge och 

stigande arbetslöshet. Utbildning är prioriterat för Af och kommunerna i väntan 

på att efterfrågan på arbetskraft ökar igen.  Samarbete bör sökas med 

folkhögskolorna i våra kommuner.  

 Vissa branscher går bra och vissa har det kämpigt. Hur kan vi  arbeta 

tillsammans med stora och små privata företag för att hitta platser till 

förbundets målgrupper? Hur kan man öka kommunernas intresse för att ta 

emot potentiellt blivande arbetskraft?  

 Insatser för intensivare arbete med matchning av våra målgrupper är intressant. 

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

medfinansiering framöver. Socialförvaltningen i Luleå har beviljat vissa medel 

för 2020 till 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. Strukturellt arbete pågår intensivt för att 

parterna ska skriva ansökan om medfinansiering till förbundet för att komma 

igång med dessa insatser  så snart som möjligt.  

   

§ 59 Revidering av VP Bilaga 5 
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 Åsa föredrar förslag om revidering av gällande budget. En ansökan om projekt 

Plattform för sociala företag och arbetsintegrering är inlämnad till Region 

Norrbotten, Tillväxtenheten. Medfinansiering från förbundet föreslås öka från 

budgeterade 200 000 kr till 370 000 kr för 2020 om medel beviljas för projektet. 

 

 Styrelsen beslutar att revidera gällande verksamhetsplan  för 2020 om så blir 

nödvändigt utifrån lagt förslag. 

  

§ 60 Medlemssamråd  2020   

 Inget medlemssamråd är ännu genomfört under 2020. Utifrån 

sammanslagningen av tre förbund till ett och Bodens kommuns önskan om 

inträde i förbundet föreslås att medlemssamråd ska hållas. 

 

 Styrelsen beslutar att  ge förbundschef i uppdrag hitta ett lämpligt datum för 

medlemssamråd samt skicka inbjudan till parterna. 

  

§ 61 Tid för möte i oktober (VP 2021–2023)   

 Styrelsen beslutar att till planerad  Workshop den 23/10 08.30-13.00 (inklusive 

lunch) i Piteå inbjuda alla lokala samverkansgrupper. Åsa undersöker lämpliga 

lokaler med möjlighet till god distansering samt återkommer med kallelse inför 

mötet. 

  

§ 62 Ärenden enligt delegation Bilaga 6 

 Åsa föredrar aktuella delegationsärenden. 

 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga dem till 

handlingarna.  

 

§ 63  Övriga frågor 

 Indikatoruppföljning via enkät delades ut till styrelsen på plats. Ersättare får 

enkäten via post. Svar snarast men senast sista september. 

 

§ 64 Mötet avslutas 

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

avslutar mötet. 
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 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Per Anders Ruona 

 

 ………………………………… ………………………………. 


