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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun 

 Annica Alatalo Försäkringskassan 

 Per Anders Ruona Arbetsförmedlingen  

 Bengt-Åke Strand Region Norrbotten 

 Ann Christine Rutqvist Bodens kommun 

 Johan Lund ers Bodens kommun 

 Anna Lundberg Älvsbyns kommun  

  

Frånvarande Sven Gösta Pettersson Piteå kommun  

 Peter Boström ers Försäkringskassan 

 Marita Lundgren  ers Arbetsförmedlingen 

 Erika Sjöö ers Region Norrbotten  

 Per Tjärdalen ers Luleå kommun  

 Håkan Johansson ers Piteå kommun 

 Agneta Nilsson  ers Älvsbyns kommun 

 

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef Samordningsförbundet 

 Ulrika Öhlund Ekonom Ready AB (Via Teams) 

 Maria Nordin 

 

Plats Björknäs hälsocentral, Boden 

 

§ 30 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet och för klarar det öppnat.  

 

§ 31 Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.  

 

§ 32 Val av justerare 

Styrelsen beslutar  

att välja Anna Lundberg att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

 

§ 33  Ansökningar av medel för nya insatser  

Styrelsen beslutar 

att medel till insatsen Tillsammans i Piteå beviljas enligt beskriven budget i 

ansökan, 950 000 kr för 2023 och 300 000 kr för 2024. Piteå kommun kommer att 

finansiera uppstarten i insatsen 22-10-01 – 22-12-31. 

att Insatstid enligt ansökan blir 2022-10-01 --2024-09-31 
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att medel till insats SAMKRAFT i Luleå  beviljas enligt beskriven budget  

1 050 000 kr för år 2022 och 900 000 kr för år 2023. 

att insatstid  blir 2022-06-07--2023-06-30 

 

 Sammanfattning av ärendet 

Ansökningar om medfinansiering till två insatser har inkommit till 

Samordningsförbundet.  

Inkommen ansökan från parterna i Piteå  har beretts av Lokala 

samverkansgruppen i Piteå samt av förbundets Utvecklingsgrupp.  

Insats ”Tillsammans ” en lågtröskelverksamhet som ska förbereda inför 

arbetsträning på Repris i Piteå.   

Utvecklingsgruppen är enig om att behovet av denna insats och att insatsen är 

bra. Viktigt och intressant  att en samverkansinsats startas upp i Piteå kommun 

för att påbörja utveckling av arbetssätt och metoder för målgruppen.  

 

Inkommen ansökan från parterna i Luleå  har beretts av Styrgruppen 

Samverkan i Luleå samt av förbundets Utvecklingsgrupp.  

Insats SAMKRAFT är en coachande, kraftskapande och framåtsyftande 

samverkansinsats, med fokus på progression mot arbete och studier. Tidigare 

metodutvecklingsinsatsen SAMKRAFT övergår till att i denna nya insats utgöra 

en del av de aktiviteter insatsen ska erbjuda deltagare. 

Utvecklingsgruppen är enig om att revidering och ny beskrivning av  

samverkansinsatsen SAMKRAFT i Luleå  är gedigen, välskriven och bra och den 

kan utgöra god grund för fortsatt utveckling av arbetssätt och metoder i Luleå. 

 

 Beslutsunderlag  

 Minnesanteckningar från Utvecklingsgruppens beredning 2022-06-08 Bilaga 2 

 Ansökan om medel till insats Tillsammans i Piteå. Bilaga 3 

 Ansökan om medel till insats SAMKRAFT i Luleå.  Bilaga 4 

 

 § 34 Tilläggsköp av tjänst hos Ready AB 

 Styrelsen beslutar 

 att godkänna tilläggsköp av tjänst för utgående fakturor hos Ready AB 

  

 Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet skickar inte många utgående fakturor varje år, ca 10-15. 

Det skulle ändå underlätta om utgående fakturahantering blev enhetlig och 
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kompletterades med uppföljning med påminnelse om betalning inte inkommer i 

rätt tid. 

Befintlig leverantör av ekonomi och redovisningstjänster Ready AB kan erbjuda 

en tjänst för att sköta förbundets utgående fakturor. Ett tillägg kan göras i 

befintligt avtal.  

Ready AB har lämnat prisförslag per utgående faktura inklusive påminnelse om 

250 kr exkl. moms per faktura.  Beräknad kostnad per år uppskattas till 3 750 kr 

exkl. moms. 

 

 Beslutsunderlag  

 Muntlig föredragning av förbundschef. 

  

§ 35 Förslag riktlinjer avtackningar 

 Styrelsen beslutar 

Att fastställa förslag till Riktlinjer för avtackningar i Samordningsförbundet 

Södra Norrbotten  

  Sammanfattning av ärendet  

Riktlinjerna syftar till att skapa ett enhetligt förhållningssätt i 

Samordningsförbundet där grundtanken är att en person aldrig ska få en gåva, 

eller annan förmån, som skulle kunna medföra skatteplikt för henne eller 

honom. 

Riktlinjerna reglerar hur Samordningsförbundet Södra Norrbotten avtackar 

styrelseledamöter, ledamöter i Lokala samverkansgrupper och styrgrupper samt 

operativ personal som arbetar i en av förbundet finansierad insats. Alla nämna 

grupper kommer från  någon av förbundets parter. Parterna är 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Boden, Luleå, Piteå 

och Älvsbyns kommuner. 

 

 Beslutsunderlag  

Riktlinjer för avtackningar i  Samordningsförbundet Södra Norrbotten Bilaga 5 

 

§ 36 Förslag till beslut gällande rekrytering av förbundschef 

 Styrelsen beslutar 

 att förslaget till intresseanmälan/annons godkänns  

att fastställa att rekryteringsgrupp utgörs av Arbetsutskottet samt representant 

från AF. 

 Att godkänna förslaget till plan för rekryteringsprocessen 
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 Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande förbundschef planerar gå i pension from 1 januari 2023. Ny 

Förbundschef ska rekryteras. Rekryteringsgrupp behöver tillsättas för att 

hantera rekryteringsprocessen. Plan för rekryteringsprocessen beslutas. 

Beslutsunderlag  

Förslag till annons/intresseanmälan förbundschef Bilaga 6 

Förslag till plan för rekryteringsprocessen Bilaga 7 

 

§ 37  Ärenden enligt delegation 

 Styrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning. 

 

Delegat      

Åsa Snårbacka 

 

Kvitto nr 143217   2022-04-29 

Inköp av material till Bocken    

    

Kvitto nr 7064   2022-06-01 

Inköp av frimärken samverkan   

 

Faktura 137322 

Samtalskort Existentiell hälsa, ”När livet utmaningar” samt 2022-05-17 

bildaskar, 2 stycken   

 

Fakturanr 46463-1027002696  2022-06-03 

Inköp av två böcker till förbundet, ” Hela livet – en läkares erfarenheter om 

hälsa, forskning och vardagens utmaningar.” 

 

Kvitto nr 1469959  2022-04-22 

Inköp av flyttkartonger    

   

Kvitto nr 503706   2022-04-22 

Inköp av nyckelskåp med kodlås, fem extranycklar arkivskåp  
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Kvitto nr 10848   2022-06-07  

Introduktion  nyanställda    

   

Kvitto nr 1262   2022-06-08 

Avslutningsfika gr 1 Samkraft    

  

Faktura nr 2093348  2022-05-31 

Inköp av smörgåsar på Bocken. Misam studiebesök samt SAMKRAFT och 

MyKey     

   

§ 38  Ekonomirapport januari -maj 2022 

 Styrelsen beslutar 

 Att godkänna rapporten och lägga dem till handlingarna 

 

 Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk rapport över förbundets verksamhet för perioden 20220101—

20220530 redovisas. 

 Beslutsunderlag  

Förbundets ekonom Ulrika Öhlund föredrar ekonomisk rapport via Teams. 

Presentation ekonomisk rapport Bilaga 8  

§ 39 Rapporter från parterna 

 Styrelsen beslutar 

 Att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

 

 Sammanfattning av rapporterna 

 Region Norrbotten 

 Bengt Åke rapporterar att man kommer att besluta om medfinansiering till 

Samordningsförbundet för 2023 imorgon vid Regionfullmäktige. 

Regiondirektören har slutat idag!  Tillförordnad direktör kliver in. Rekrytering 

av ny direktör ska påbörjas. 

 

 AF  

 Per Anders rapporterar att arbetsmarknaden går som tåget, anmälda lediga 

arbeten i år är nära 22 000 vilket är 10 000 fler än föregående år. Arbetslösheten 

nu ca 5500 personer  jämfört med ca 9000 i början av året. AF satsar extra 
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förvaltningsmedel för att personalmässigt klara verksamheten. Förändring av 

organisationen fortsätter. Ett särskilt AF kansli inrättas i Skellefteå för att stödja 

de stora rekryteringar i norr.  

 En konjunkturnedgång förutspås komma, oklart vad det får för effekter för oss i 

norr. 

 

 Bodens kommun  

 Ann Christine rapporterar från ett givande Kommunfullmäktige 2022-06-20. 

Beslutades att samverkan mellan Socialförvaltningen och  Arbetsmarknad och 

lärande ska utvecklas för att arbeta mera effektivt med personer som står långt 

ifrån arbetsmarknaden. Man vill ställa om sin kommunala verksamhet så att 

den liknar samordningsförbundets arbetssätt. Man inrättar serviceassistenter i 

den kommunala verksamheten. Tjänsterna ska pilotas under 2 år. 

 

 FK  

 Annica rapporterar att man omorganiserar inom sjukförsäkringen. Lämnar 

länsorganisation och går in i  nationella verksamhetsområden. Annica ska 

arbeta i Verksamhetsområde 1 from hösten. Inflödet av ansökningar i 

sjukförsäkringen ganska normalt just nu. Ny lagändring 1/9  Bedömning av 

lämpligt arbete ska ske mot specifik yrkesgrupp. (inte bara allmänt 

förekommande).  

 

 Älvsby kommun 

 Anna rapporterar om att man har fantastiska insatser med grym personal. Man 

behöver utveckla de tidiga insatserna. Magnus Norberg, idag  rektor och 

enhetschef i Älvsbyns kommun inom kompetenscentrum, som inrymmer 

vuxenutbildningen, arbetsmarknads- och integrationsenheten, byter arbete 1 

september och blir ny chef för Kultur och fritid.  

 

 Luleå kommun  

 Fredrik rapporterar att Luleå satsar medel tillsammans med Boden kring 

insatser för kompetensförsörjning i området. Största utmaningen vi står i 

tillsammans! 

 Man ansöker om tre vuxenutbildningar inom järnvägsområdet (framförallt  

underhåll). Man arbetar tillsammans med Boden också med hur man kan 

attrahera  internationell arbetskraft till Norrbotten.  

 

 Piteå kommun 

 Ingen rapport lämnas. 
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§ 40 Rapport från Förbundschef  

 Styrelsen beslutar  

 Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

 

 Sammanfattning av ärendet 

 Förbundschef lämnar information om aktuellt i förbundet 

 

 Beslutsunderlag  

 Muntlig rapport. Sammanfattning i Bilaga 9 a och 9b  

 

§ 41 Presentation av insatser i Boden 

 Styrelsen beslutar  

 Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

 

 Sammanfattning av ärendet 

 Maria Nordin, samordnare i Boden informerar om samverkan och insatser i 

Boden.  

 

§ 42 Övriga frågor 

  Inga övriga frågor anmälda. 

 

§ 43 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, och avslutar mötet. 

 

 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Anna Lundberg 

 

 ………………………………… ………………………………. 


