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Beslutande

Fredrik Hansson
Annica Alatalo
Bengt-Åke Strand

Luleå kommun
Försäkringskassan
Region Norrbotten

Övriga deltagande

Åsa Snårbacka

Förbundschef

§ 48

Mötets öppnande
Ordförande Fredrik hälsar välkomna till möte med arbetsutskottet. Mötet
genomförs via Teams pga. försiktighet vad gäller smittspridning.

§ 49

Fastställande av dagordningen Bilaga 1
Beslutas godkänna dagordningen.

§ 50

Val av justerare
Beslutas att välja Annika Alatalo att tillsammans med ordförande justera
protokollet.

§ 51

Nya ansökningar om medfinansiering
Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att medel till förlängning av insats Steget Fram i Älvsbyn beviljas med 820 000kr
för år 2022 och 600 000kr för år 2023.
att Insatstid blir enligt ansökan 2022-01-01 tom 23-12-31
att medel till insats Orangeriet i Boden beviljas med 1 200 000kr för år 2022,
700 000kr för år 2023 och 200 000kr för år 2024
att Insatstid blir enligt ansökan 2022-03-01 tom 24-02-01
Sammanfattning av ärendet
Ansökningar om medfinansiering till två insatser har inkommit.
Utvecklingsgruppen är enig om att förlängning av projektet Steget Fram är bra
och att tid ges till fortsatt utveckling av arbetssätt, metoder och implementering.
Utvecklingsgruppen är enig om behovet av insats Orangeriet i Boden. Ansökan
är välformulerad och projektidén är bra. Bra att en samverkansinsats så snabbt
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kommer igång i Bodens kommun för att påbörja utveckling av arbetssätt och
metoder för målgruppen.
Beslutsunderlag
Ansökan om medel till insats Orangeriet i Boden inkommen 2021-10-28
Ansökan om medel till förlängning av insats Steget Fram i Älvsbyn inkommen
2021-10-28
Minnesanteckningar från Utvecklingsgruppen s beredning 2021-11-15

§ 52

Förslag VP 2022
Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att fastställa förslaget till verksamhetsplan och budet för 2022-2024
Sammanfattning av ärendet
Beslut om förbundets verksamhetsplanering och budget för de närmaste tre
åren ska enligt förbundsordningen fattas av styrelsen varje år senast den 30
november.
Beslutsunderlag
Förslag till Verksamhetsplan för 2022 med sikte på 2024.

§ 53

Direktförordning processutvecklare
Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att Carina Ståhl direkt förordnas som processutvecklare 50% för
samordningsförbundets verksamhet under tiden 2022-01-01-2022-12-31
att tjänsteköpsavtal upprättas med arbetsgivaren Arbetsförmedlingen för
angiven tid
att ett särskilt lönetillägg om 1500 kr per månad utgår under överenskommen
tid för tjänsteköp.
Sammanfattning av ärendet
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
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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.
Arbetsutskottet har beslutat tillfråga Carina Ståhl som idag arbetar som
samordnare i Samverkansteam Luleå 50% och projektledare för Projekt Arenan
på 50% om intresse för uppgiften som processutvecklare på 50%. Carina har
tackat ja. Hon bedöms ha lämplig erfarenhet och intresse för aktuella
arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Protokoll från Arbetsutskott 2021-10-22
§ 54

Referensgrupp indikatorpaketet
Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att en referensgrupp för indikatorarbetet bildas med en samordnare från varje
kommun samt administratör som arbetar med att sprida och samla in resultat
till insatserna.
Sammanfattning av ärendet
En viktig och central uppgift för Samordningsförbundet är att på ett strukturerat
sätt följa upp den verksamhet som finansieras av förbundet. Uppföljning av
insatsernas arbetssätt och effekt är central för att kunna förbättra och utveckla
insatserna och få en mera träffsäker måluppfyllelse.
Strukturell utveckling av samverkan följs upp med hjälp och indikatorpaketets
enkäter 1 gång per år.
Stegförflyttning i individinsatser följs upp löpande med hjälp av
progressionsverktyget SKAPA och indikatorpaketets enkäter
Syftet med referensgruppen är att fånga lokala förutsättningar och insatser på
ett flexibelt sätt. Då ett av målen i verksamhetsplanen är att stärka och öka
brukarmedverkan kan en sådan gruppering öka förutsättningarna för
indikatorarbetet genom närhet till insatserna och samarbete.
Sprida goda exempel och dela erfarenheter inom indikatorarbetet.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning
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§ 55

Finsamkonferensen 2022
Inbjudan till 2022 års Finsam konferens kommer vid jultid och ska hållas i
Tylösand. Deltagaravgiften är inte meddelad men tidigare har den varit ca 3 800
kr. Resan till Tylösand är för oss i Norrbotten dyr. Ett preliminär kostnad har
tagits fram för resa tor. per person ca 6500 kr. Inklusive deltagaravgiften blir
kostnaden per person 10 300kr.
Hur många deltagare ska Samordningsförbundet finansiera?
Parterna är välkomna att bekosta deltagande för egen personal.
Beslutas att Samordningsförbundet står för kostnaderna deltagande samt resor
för Arbetsutskottet och förbundschef, dvs fyra deltagare.
Respektive parts ledamöter, chefer och personal erbjuds delta men får då stå för
kostnaderna själva.

§ 56

Förslag till dagordning styrelsemötet 26 november
Beslutas att fastställa förslag till dagordning för styrelsemötet.

§ 57 Aktuell information
• Åsa informerar om att samordningsförbundet (de tre tidigare förbunden) firar
15 års jubileum den 1/12 2021. Inget större firande planerat.
AU föreslår att ett jubileumsutskick görs till alla parter, handläggare, chefer
med flera och att ett uppmärksammande görs på hemsidan.
• Åsa informerar om att arbetet i alla lokala samverkansgrupper flyter på och
fungerar bra. Stort engagemang och vilja till utveckling finns i alla
chefsgrupper.
Erfarenhetsutbyte pågår ständigt mellan handledare i olika insatser. Man delar
med sig av metoder och arbetssätt och fångar upp ideer på ett effektfullt sätt
emellan sig.
• Annica FK informerar om att man har en viss stress i organisationen då man
förbereder sig för flera föreslagna lagändringar.
• Inga övriga rapporter från parterna lämnas.
Arbetsutskottet beslutar
Att lägga informationerna till handlingarna
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§ 58

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.

§ 59

Mötet avslutas
Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, avslutar mötet och önskar alla
en trevlig helg!

Vid protokollet
Åsa Snårbacka
………………………………….
Beslutande
Fredrik Hansson

Justeras
Annica Alatalo

…………………………………

……………………………….
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