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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun 

 Annica Alatalo Försäkringskassan  

 Bengt-Åke Strand Region Norrbotten  

  

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

  

 

§ 41 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar välkomna till möte med arbetsutskottet. Mötet 

genomförs via Teams pga. rådande pandemirestriktioner. 

  

§ 42 Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 Beslutas godkänna dagordningen.  

 

§ 43 Val av justerare 

Beslutas att välja Bengt Åke Strand att tillsammans med ordförande justera 

protokollet.  

 

§ 44  Rekrytering verksamhetsutvecklare 

 Enligt tidigare beslut i styrelsen ska en verksamhets/processutvecklare anställas 

på 50% from 1 januari 2022. Syftet är att förstärka förbundets stöd och 

ledningsfunktioner då förbundet blivit större med nu fyra medlemskommuner 

varav en är helt ny. Förbundet medfinansierar och processtödjer många insatser 

i kommunerna. Då förbundschef kommer att genom tjänstledighet gå ner i tid 

för att jobba 80% from 1 januari 2022 behövs också förstärkning av förbundets 

kansli av det skälet. 

 Förbundschef föreslår i stället för att starta upp en rekryteringsprocess och gå ut 

med en intresseanmälan göra ett direktförordnande av en person. Den tilltänkta 

personen bedöms ha lämplig erfarenhet och intresse för aktuella arbetsuppgifter 

och förbundet har idag har ett tjänsteköpsavtal för hens uppgifter i två av 

förbundet medfinansierade insatser tom 31 december 2021. 

 

 Arbetsutskottet beslutar  

 Att uppdra åt förbundschef att tillfråga den tilltänkta personen om intresse för 

ett direktförordnande under perioden 22-01-01 tom 22-12-31. 
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 Om denne inte tackar ja till erbjudandet om tjänst ska en rekryteringsprocess 

startas upp. 

  

§ 45 Aktuell information 

 Remiss 

 Förbundschef informerar om inkommen remiss från NNS (Nationella nätverket 

för samordningsförbund) ang. fråga om en höjning av serviceavgiften till NNS.  

 I förslaget ligger att höja serviceavgiften med en promille (från 2 promille till 3 

promille) av de medel som tilldelas förbunden. Detta innebär att man kan 

fortsätta arbeta i enlighet med nuvarande verksamhetsinriktning. 

 Se underlag i bilaga 2 och 3 

  Remissen har av olika skäl inte skickats ut till styrelsen i god tid. 

 Arbetsutskottet beslutar  

 att förbundet lämnar som svar på remissen att man ställer sig positiv till en 

utökad finansiering för att NNS ska ha möjlighet att arbeta med 

utvecklingsfrågor på ett effektfullt sätt. 

 Att föreslå styrelsen fastställa lämnat svar på remissen 

 

 Medverkan vid nästa styrelsemöte 

 Förbundschef informerar att NNS styrelseledamot Kenneth Andersson är 

inbjuden till nästa styrelsemöte den 26/11. Kenneth är kontaktperson för vårt 

förbund och syftet med medverkan är att informera om NNS. 

 

 Äskandet om medel för 2022 

 Förbundschef informerar om att positivt svar inkommit ang. utökat äskande för 

2022 från Regionen och Bodens kommun. Övriga parter har inte svarat mera än 

det man gjorde vid medlemssamrådet och haft frågor kring hur man bereder ett 

ärende i sin kommuns beslutande församlingar. Det betyder att det inlämnade 

äskandet till Försäkringskassan för 2022 kommer att ligga kvar. 

  

 Arbetsutskottet beslutar  

 Att lägga informationerna till handlingarna 

 

§ 46 Övriga frågor 

 Save the Date har kommit för 2022 års FINSAM konferens. Den genomförs i 

Tylösand 5-6 april.  
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 Arbetsutskottet föreslår  

 att styrelsen tar upp frågan om hur många förbundet kan anmäla när inbjudan 

kommer. Parterna är välkomna att bekosta deltagande för egen personal. 

  

§ 47  Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Bengt Åke Strand 

 

 ………………………………… ………………………………. 


